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غرفة التجارة
تشارك
في مؤتمر
األعمال العربي
األلماني الـ 24
٠٩

الحوار الوطني :حكومة شبه برلمانية
طالبوا بتشكيلها مع صدور «العفو الخاص» وعدم تحصين رئيس الوزراء
المشاركون
النواب
ً
• استكمال جلساته غدا ...وتطلعات للوصول إلى نتائج ملموسة
•  26جمعية نفع عام ترحب بالحوار وتطالب بطرح القضايا اإلصالحية المستحقة
محيي عامر

َ
َ
مجلسي
رئيسي
في قصر السيف وبحضور
األمة والوزراء والنواب مهلهل المضف ود .حسن
جوهر ود .عبيد الوسمي ود .عبدالله الطريجي،
انطلقت أولى جلسات الحوار الوطني ،أمس ،في
وقت علمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن النواب
المشاركين طالبوا خاللها بتشكيل حكومة شبه
برلمانية ،وإصــدار عفو خاص عن المدانين في

قضية دخــول المجلس ،والمغردين ،إلــى جانب
إلغاء قرار البرلمان بشأن تأجيل االستجوابات
المزمع تقديمها لرئيس الحكومة.
وبينما كشفت الـمـصــادر أن معسكر الـنــواب
ً
يدفع نحو االنتهاء من ملف العفو أوال ،ثم االنتقال
إلى بقية القضايا ،أوضحت أنه تم االتفاق على
ً
أن تكون الجلسة الثانية غدا الخميس ،الستكمال

 %43.2من سيولة البورصة
في سبتمبر تعود لألفراد
٠٧

عطلة «المولد النبوي» «الكهرباء» 200 :ألف عداد
 21الجاري
ذكي خالل  9أشهر
●

محمد جاسم

حدد ديوان الخدمة المدنية عطلة المولد النبوي
للسنة الهجرية الحالية  ،1443في  21الجاري.
وذكر الديوان ،في تعميمه الصادر ،أمس ،أنه تم
ترحيل العطلة التي توافق االثنين  18أكتوبر إلى
الخميس  21منه ،على أن ُيستأنف الدوام الرسمي
لجميع ال ــوزارات والـجـهــات الحكومية والهيئات
والمؤسسات العامة في  24الجاري.

●

سيد القصاص

م ـ ــن ب ـ ــواب ـ ــة الـ ـمـ ـن ــاط ــق االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
والتجارية بمنطقة السالمية ،دشنت وزارة
ال ـك ـهــربــاء والـ ـم ــاء ،أمـ ــس ،م ـش ــروع تــركـيــب
العدادات الذكية الذي يستهدف تركيب 200
ألف منها خالل  9أشهر.
وصــرح وزيــر الكهرباء والـمــاء والطاقة

المتجددة د .مشعان العتيبي ،بأن الــوزارة
ّ
تبنت خطة طموحة لتنفيذ هــذا المشروع
عبر تركيب نحو  800ألف عداد خالل عامين.
وعن زيادة تعرفة الكهرباء والماء ،أوضح
العتيبي ،أن قانون  2016/20أعطى الوزارة
الـحــق فــي زيــادتـهــا عـلــى جميع القطاعات
ماعدا "السكني" ،الذي تحتاج زيادة تعرفته
إلى تشريع من مجلس األمة.
٠٣

المناقشة ،معربة عن تطلعها النتهائها بنتائج
ً
ملموسة ،خصوصا في ملف العفو.
ّ
يأتي ذلك في وقت ثمنت  26جمعية نفع عام
على رأسها «الخريجين» التفاعل اإليجابي مع
دع ــوة سـمــو األم ـيــر الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد بفتح
الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،
ً
متطلعة إلى أن يكون ذلك مدخال لإلصالح الشامل

وتغليب صوت الحكمة لبدء صفحة جديدة من
التعاون.
واعتبرت الجمعيات ،في بيان مشترك أمس،
أن هذا التفاعل المجتمعي يتطلب ضرورة طرح
الـقـضــايــا اإلصــاح ـيــة الـمـسـتـحـقــة السـتـنـهــاض
الوطن ومواجهة التحديات الستقراره واستدامته.

الثانية

«الحمراء» تفتتح معرضًا
خاصًا إلحياء ذكرى
أمير اإلنسانية

محليات

٠٥

األسهم األميركية تهوي مع صعود عوائد
السندات وانخفاض أسهم التكنولوجيا
٠٧

باكو تغلق مكتب خامنئي
وطهران ترد بحظر مقاتالتها
ً
ً
شهدت األزمة المتصاعدة بين أذربيجان وإيران فصال جديدا،
فقد تبادلت الدولتان الجارتان إجراءات عدائية ،في خطوة تشير
إلى أن التوتر بينهما ليس على طريق االنحسار.
وأغلقت السلطات فــي أذربـيـجــان ،التي يتبع أغلب سكانها
المذهب الشيعي ،مكتب ممثل المرشد اإليــرانــي في باكو علي
ً
أكبر أجاق نجاد ،في وقت أرسلت الحكومة اإليرانية إخطارا عبر
القنوات العسكرية الرسمية إلى قيادة وزارة الدفاع بأذربيجان،
ب ــإغ ــاق م ـجــال ـهــا الـ ـج ــوي أمـ ـ ــام الـ ـط ــائ ــرات ال ـحــرب ـيــة 02

٠٤

ّ
بدر الخرافي يسلم
أبطال أولمبياد طوكيو
سيارات «فولفو»

مسك وعنبر

11

جهاز جديد لتنظيم
الدماغ ...عالج غير
مسبوق لالكتئاب!

ةديرجلا

•
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الثانية

نائب األمير يستقبل ناصر المحمد
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وزير الدفاع :إنهاء معوقات المشاريع المتعثرة

سلة أخبار

طالب فرق عمل الوزارة باالهتمام بمالحظات «المحاسبة» والجهات الرقابية

«المنابر» 150 :طالبًا
سجلوا بـ «قرآني أونالين»

محمد الشرهان

ً
نائب األمير مستقبال ناصر المحمد أمس
استقبل سمو نائب األمير ولــي العهد ،الشيخ مشعل األحمد،
بقصر بيان ،صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.

ُ
ّ
تطوير الخدمات اإللكترونية بـ «القصر»
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ّ
القصر،
ً
اجتماعا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس
مجلس إدارة الهيئة عبدالله الرومي.

وأش ـ ــاد ال ــروم ــي «ب ـج ـهــود الـهـيـئــة ف ــي مـجــال
تطوير خدماتها اإللكترونية بما يتوافق مع خطة
التحول الرقمي التي تتبناها الدولة وكذلك الرؤية
االستراتيجية حتى عام .2030

أكـ ـ ــد نـ ــائـ ــب رئـ ـيـ ــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ
ح ـم ــد ال ـج ــاب ــر ض ـ ـ ــرورة إن ـه ــاء
المعوقات كافة أمام المشاريع
المتعثرة فــي الـ ــوزارة ،وتذليل
كل الصعوبات اإلدارية التي قد
تــوا جــه عملية استكمالها ،مع
األخذ بعين االعتبار واالهتمام
م ــاح ـظ ــات ديـ ـ ــوان الـمـحــاسـبــة
والجهات الرقابية في الدولة.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي
ت ــرأس ــه ال ـج ــاب ــر بـمـقــر الـ ـ ــوزارة
ظهر أمس ،بحضور فرق العمل
المشكلة بـقــرار وزاري لتنفيذ
خــريـطــة طــريــق م ـحــددة الــوقــت
وال ـ ـمـ ــراحـ ــل ،بـ ـه ــدف ال ــوص ــول
إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـسـ ــويـ ــة جـ ـمـ ـي ــع األمـ ـ ـ ــور
الـ ـم ــالـ ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـع ــال ـق ــة،
وإنهاء المعوقات أمام مختلف
المشاريع ،وفــق ما يتم إبــداؤه
م ـ ــن مـ ــاح ـ ـظـ ــات م ـ ــن ال ـج ـه ــات
الرقابية.

ً
الجابر مترئسا االجتماع بالوزارة أمس
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــع ال ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــر خ ـ ــال
ـاز مــن فــرق
االج ـت ـمــاع إل ــى إي ـج ـ ٍ
العمل المشكلة مــن قبله حول
ما تم تحقيقه من نتائج خالل
ال ـف ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ،واش ـت ـم ـلــت
ع ـل ــى م ــراج ـع ــة ك ــل اإلجـ ـ ـ ــراءات
القانونية واإلداريـ ــة والمالية،
وتحديد الصعوبات والمعوقات
التي واجهتها ،ووضع الحلول

ال ـم ـن ــاس ـب ــة لـ ـه ــا ،وف ـ ــق ال ـخ ـطــة
المرسومة ،التي تهدف بدورها
إلى تحقيق السرعة في اإلنجاز
والتسوية لكل األمور العالقة.
وفـ ــي خ ـت ــام االجـ ـت ـم ــاع عـبــر
ال ـج ــاب ــر ع ــن ال ـش ـكــر وال ـت ـقــديــر
ً
ألعضاء الفرق العاملة ،مثمنا
لـ ـه ــم ج ـ ـهـ ــودهـ ــم فـ ـ ــي م ـت ــاب ـع ــة
م ــاح ـظ ــات ال ـج ـه ــات الــرقــاب ـيــة

ب ــال ــدول ــة ،واألخ ـ ــذ ب ـهــا ووض ــع
ال ـح ـلــول الـمـنــاسـبــة لـتـفــاديـهــا،
واستكمال كــل اإلج ــراء ات وفق
ال ـن ـظ ــم وال ـ ـلـ ــوائـ ــح ال ـق ــان ــون ـي ــة
ً
المعمول بها ،حفاظا على المال
العام ،وصونه من أي تجاوزات
غير قانونية.

ً ً
«الحمراء» تفتتح معرضا خاصا إلحياء ذكرى أمير اإلنسانية

يستمر حتى نهاية  2021ويتضمن محطات من حياة الشيخ صباح األحمد وإنجازاته ومساهماته

أعلنت جمعية املنابر القرآنية،
انطالق دورتها الشتوية
لتحفيظ القرآن الكريم ،تحت
شعار "قرآني أونالين" ،والتي
تستمر حتى  30ديسمبر،
بمشاركة أكثر من  150طالبًا
وطالبة ضمن مشروع غلمان
القرآن الكريم.
وقال نائب رئيس مجلس
إدارة الجمعية ،د .محمد
الشطي ،في تصريح صحافي،
أمس ،إن "إدارة الشؤون
التعليمية بالجمعية تشرف
على هذه الدورة ،التي تهدف
إلى تدبر وحفظ جزءي عم
وتبارك من القرآن الكريم
للبنني والبنات من عمر  5إلى
 14سنة ،باإلضافة إلى تعليم
أسس اللغة العربية للصغار،
والتوعية بأهمية األذكار
والسنن واآلداب التي تبني
شخصية الطفل على األسس
اإليمانية ،واحترام الكبير وبر
الوالدين".
ّ
وبي الشطي أن الدراسة
في الدورة في أيام األحد
واألربعاء من كل أسبوع من
ً
مساء
الرابعة حتى السابعة
عن طريق برنامج "زووم".

«نماء» َّ
سيرت  15شاحنة
إلغاثة الفلسطينيين

إحياء للذكرى األولــى لرحيل قائد
اإلنسانية أمير الكويت الراحل سمو
الشيخ صباح األحمد ،طيب الله ثراه،
ً
وت ـكــري ـمــا ألع ـمــالــه وب ـعــض عـطــاءاتــه
وم ـســاه ـمــاتــه الـ ـب ــارزة خ ــال س ـنــوات
حـ ـي ــات ــه ،اف ـت ـت ـح ــت شـ ــركـ ــة الـ ـحـ ـم ــراء
ً
ً
ً
الـعـقــاريــة مــؤخــرا مـعــرضــا خــاصــا في
مركز الحمراء للتسوق.
وي ـس ـل ــط الـ ـمـ ـع ــرض ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
حـيــاة األمـيــر الــراحــل ،مــن خــال رحلة
غنية تقود ال ــزوار إلــى بعض من أهم
المحطات الـبــارزة فــي حياته ،ودوره
اإليجابي والمساهم كقائد لإلنسانية،
وكذلك بعض ما حققه بصفته «عميد
الــدب ـلــومــاس ـيــة ال ـع ــرب ـي ــة» ،ك ـمــا يـقــدم
الـ ـمـ ـع ــرض ب ــاق ــة ك ـب ـي ــرة مـ ــن ال ـص ــور
والوثائق والفيديوهات التي ستأخذ
الزائر عبر رحلة مميزة في حياة األمير
الراحل.
وجــرت تسمية المعرض بالتعاون
مع المهندس جاسم النشمي ،المصمم
والمعماري والفنان ومؤسس ستديو
( ،)Manmadeإذ ت ــم ا خ ـت ـي ــار ف ـكــرة
ّ
«تبصر» ،مستلهمين
واســم المعرض
كلمات خالدة من أحد خطابات األمير
الراحل ،والتي حمد الله فيها على نعم
األمـ ــن واألم ـ ــان واالس ـت ـق ــرار وال ـســام
والطمانينة والهدوء والعيش الكريم،
ّ
الذي من الله بهم على الكويت.

وانـطـلـقــت فـكــرة الـمـعــرض مــن قبل
ش ــرك ــة ال ـح ـم ــراء ال ـع ـقــاريــة م ـنــذ سنة
ً
ً
ت ـق ــري ـب ــا ،ل ـي ـك ــون اس ـ ـتـ ــذكـ ــارا لــأم ـيــر
الراحل بعد وفاته ،ونفذت الفكرة مع
النشمي ،إذ استلهم مــا جــاء فــي آخر
خـطــابــات األم ـيــر ال ــراح ــل ال ـتــي بــدأهــا
ً
بكلمة ّ
«تبصر» ،داعيا في خطابه أجيال
الكويت القادمة إلى مراقبة ما يجري
ّ
التبصر فيما سيأتي
في العالم وإلى
بعين الحكمة والتأمل والعمل ،لتكون
هــذه الكلمات نصائح حكيمة وغنية
سبق أن تناولها في خطابات عديدة
سابقة.
ويـشـيــر الـمـشــرفــون عـلــى المعرض
الى ان سمو االمير الراحل استطاع أن
ّ
«التبصر»،
يكون التجسيد الفعلي لهذا
مــن خــال قـيــادتــه الحكيمة ،وحرصه
ع ـل ــى االرت ـ ـق ـ ــاء ب ــال ـن ـم ــو وال ــرف ــاه ـي ــة
وال ـن ـم ــاء ل ـل ــوط ــن .وب ــذل ــك ي ـك ــون هــذا
ً
المعرض تعبيرا عن التقدير الجليل
ل ــإرث الكبير والـمــآثــر ال ـب ــارزة ،التي
ح ـق ـق ـهــا األمـ ـي ــر الـ ــراحـ ــل ف ــي تـحـقـيــق
ت ـطــور وازده ـ ـ ــار ال ـكــويــت ف ــي الـعــديــد
مــن الـقـطــاعــات ،مما ســاهــم فــي إنجاز
النمو االجتماعي واالقتصادي الذي
كــان محط تقدير واح ـتــرام مــن جميع
دول العالم.
ً
ً
ويأتي المعرض تسجيال واستذكارا
لمسيرة حياة األمير الراحل ،ابتداء من

«الهالل األحمر» توزع
 200حقيبة مدرسية
على أبناء أسر محتاجة
وزعـ ـ ــت ج ـم ـع ـيــة الـ ـه ــال األحـ ـم ــر 200
حقيبة مدرسية ولوازمها على أبناء أسر
محتاجة في الكويت والمسجلة بكشوفات
الجمعية ،تزامنا مع العودة للمدارس.
وق ـ ــال ـ ــت م ـ ــدي ـ ــرة إدارة الـ ـمـ ـس ــاع ــدات
الـمـحـلـيــة بــالـجـمـعـيــة ،مــريــم الـعــدســانــي
لـ«كونا» أمس ،على هامش عملية توزيع
الحقائب المدرسية ،إن الحقيبة المدرسية
تشتمل على جميع األدوات والمستلزمات
المدرسية ،ما يسهم في تخفيف معاناة
األســر المحتاجة لتجهيز أبنائها للعام
الدراسي الجديد.
وأكدت العدساني حرص الجمعية على
ه ــذه ال ـم ـبــادرة مطلع كــل فـصــل دراس ــي،
ألنها تؤمن بــأن التعليم يمثل أحــد أهم
الـحـقــوق الـتــي يـجــب تــوفـيــرهــا لــأطـفــال،
ولــرســم االبـتـســامــة عـلــى وجــوهـهــم عند
توجههم إل ــى مــدارس ـهــم ،وه ــم يحملون
م ـع ـهــم اح ـت ـيــاجــات ـهــم ،أس ـ ــوة بــزمــائـهــم
اآلخرين.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن تـ ــوزيـ ــع ال ـح ـقــائــب
الـمــدرسـيــة على أب ـنــاء األس ــر المحتاجة
يـ ــأتـ ــي ضـ ـم ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة
المستمرة للجمعية ،إلــى جانب تبنيها
مشاريع عدة في الجانب التعليمي كدفع
أقساط الرسوم الدراسية عن أبناء األسر
المحتاجة المسجلين بكشوفاتها.

طـ ـف ــولـ ـت ــه
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــام
 1929و ح ـتــى
وفــاتــه ع ــام ،2020
رح ـ ـمـ ــه الـ ـ ـل ـ ــه ،وم ـ ــا ق ــام
ب ــه خ ــال ت ـلــك ال ـس ـنــوات الـطــويـلــة
مــن خير ودع ــم وبـنــاء لبلده الكويت،
وم ــا تــركــه مــن إرث تـفـخــر بــه الـكــويــت
وأجيالها القادمة.
ول ـكــي ي ـكــون ال ـم ـعــرض ف ــي أفـضــل
تصميم وفكرة ،قامت شركة الحمراء
ال ـع ـقــاريــة بــاالس ـت ـفــادة م ــن ال ـمــواهــب
الوطنية المبدعة ،وهم أمينة المعرض

المهندسة
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــى،
ب ــاحـ ـث ــة م ـس ـتـقـلــة
ومـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة فـ ــي
الـتـعـلـيــم ال ـقــائــم ع ـلــى الـمـتــاحــف،
وكذلك الدكتور عبدالله النجدي ،أستاذ
قسم التاريخ في كلية اآلداب من جامعة
الكويت.
ويدخل الــزائــر ،بعد قــراء تــه لشعار
الـمـعــرض ،فــي مـســاحــة عــرض دائــريــة
تمت تسميتها «كبسولة الزمن» ،حيث
يمكنه فيها أن ينتقل عبر الزمن إلى

«الجريدة» تشارك في المعرض

مسيرة حياة األمير الراحل منذ والدته
وحتى وفاته ،مع االطــاع على بعض
إنجازاته المحلية واإلقليمية والدولية
وفق مسار زمني يؤرخ مسيرة العطاء.
وح ـ ــرص ت ـص ـم ـيــم ال ـم ـع ــرض عـلــى
ع ــرض ال ـص ــور ف ــي إط ـ ــارات مـنــاسـبــة
مـن ـح ـن ـيــة ووض ـع ـه ــا ب ـطــري ـقــة تـظـهــر
وك ــأن ـه ــا ج ــواه ــر ال تـ ـق ـ ّـدر ب ـث ـمــن ،مع
االهـتـمــام الـشــديــد لـهــذه ال ـصــور التي
ً
تعتبر نادرة ّ
وقيمة جدا.
وت ـ ــم اخـ ـتـ ـي ــار ال ـل ــون ـي ــن األب ـي ــض
والــذه ـبــي الـلــذيــن ي ــرم ــزان إل ــى الـنـقــاء
والوالء والملكية والقيادة.
ي ـس ـت ـم ــر ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض حـ ـت ــى ن ـه ــاي ــة
 ،2021بـحـيــث يـمـكــن ألك ـب ــر ع ــدد من
ال ـ ــزوار وال ـض ـيــوف أن يـتـجــولــوا عبر
الزمن ليطلعوا على أحــداث بــارزة من
محطات الماضي ومن الذكريات وأن
ّ
يـتـصـفـحــوا ويــطـلـعــوا عـلــى مجموعة
مختارة من الكتب التي يسرد بها عن
األم ـيــر الــراحــل ع ــدد مــن الشخصيات
البارزة في المجتمع والمفكرين مثل
د.ع ـبــدال ـلــه ال ـغ ـن ـيــم ،ع ـبــدال ـلــه ب ـشــارة،
عـبــدالـلــه ع ـبــاس بــويــر ،وكــذلــك وكــالــة
األنباء الكويتية (كونا).
وعـلــق رئـيــس مجلس ادارة شركة
الحمراء العقارية الشيخ فيصل األحمد،
ً
خ ــال افـتـتــاح الـمـعــرض ق ــائ ــا« :إنـهــا
لحظة عرفان وتكريم من شركة الحمراء

ال ـع ـق ــاري ــة ،ل ـن ـضــيء ب ـكــل ف ـخــر خطى
الخير التي سار عليها األمير الراحل
الشيخ صباح األحمد ،رحمة الله عليه،
وال ــذي مهد الطريق للمستقبل الــذي
تفخر به جميع األجيال».
وأضاف األحمد« :يأتي هذا المعرض
ليذكرنا بــذلــك األث ــر الكبير والعميق
الــذي خلفه األمير الراحل على العالم
من حولنا ،وكيف ساهمت طموحاته
في النهوض بالكويت وتحقيق التنمية
والنجاح في العديد من القطاعات».
وأكد أن األمير الراحل كان صاحب
ً
رؤي ـ ــة ثــاق ـبــة ورم ـ ـ ــزا ل ـل ـكــرم وال ـع ـطــاء
ً
ً
والـ ــدعـ ــم ،ح ـيــث ل ـعــب دورا جــوهــريــا
ً
وفاعال في مجاالت عديدة ،منها حق
ال ـمــرأة فــي الـتـصــويــت ورس ــم سياسة
دولـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وس ـع ـيــه
ال ـح ـث ـيــث ل ـت ـعــزيــز ال ــوح ــدة ال ـعــرب ـيــة،
وكـ ــذلـ ــك تـ ـق ــدي ــم كـ ــل الـ ــدعـ ــم ال ـم ـم ـكــن
والمؤثر للمنظمات واألعمال الخيرية
واإلنسانية حول العالم.
وتـ ـق ــدم األحـ ـم ــد بــال ـش ـكــر ال ـجــزيــل
ل ـج ـم ـيــع مـ ــن س ــاه ــم فـ ــي إن ـ ـجـ ــاز ه ــذا
المعرض ،مشيدا بالجهود والتعاون
الـكـبـيــريــن لـكــل مــن ال ــدي ــوان األم ـيــري،
وشركة نفط الكويت ،ووزارة الخارجية،
وص ـ ـحـ ــف «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،و«ال ـ ـق ـ ـبـ ــس»،
و«األنباء» ،و«الراي» ،ووكالة كونا.

سيرت "نماء الخيرية"
بجمعية اإلصالح االجتماعي،
قافلة من املساعدات اإلغاثية
إلى األراضي الفلسطينية
املحتلة عبر األردن لدعم
االحتياجات األساسية
لألشقاء في القدس وقطاع
غزة.
وانطلقت القافلة التي تضم
 15شاحنة تحمل مواد
غذائية وطبية واحتياجات
أسرية بزنة  113طنًا من مقر
مستودعات الهيئة الخيرية
األردنية في محافظة الزرقاء،
متجهة نحو األراضي املحتلة
على ان تتبعها قافلتان
مستقبال.
وقال سفير الكويت في األردن
عزيز الديحاني ،في تصريح
صحافي أمس ،إن هذا النهج
اإلنساني إلغاثة األشقاء
واملحتاجني نهج تاريخي
ُج ِبل عليه أهل الكويت.
ومن جانبه ،قال رئيس
مجلس إدارة نماء ورئيس
وفدها إلى األردن حمد العلي،
إن الجمعية خصصت نحو
 300ألف دوالر لتجهيز
القافلة بتبرعات املحسنني من
أهالي الكويت.

العجيل بحث التعاون القضائي مع سفيرة تركيا
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس األعـ ـ ـل ـ ــى
للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار
أح ـ ـمـ ــد الـ ـعـ ـجـ ـي ــل ،ب ـم ـك ـت ـب ــه ،أم ـ ـ ــس األول،
سـفـيــرة الـجـمـهــوريــة الـتــركـيــة ل ــدى الـكــويــت
ع ــائـ ـش ــة كـ ــوي ـ ـتـ ــاك وذل ـ ـ ــك بـ ـحـ ـض ــور ن ــائ ــب
رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار
د .عــادل بورسلي ،ورئيس المحكمة الكلية
الـمـسـتـشــار عـبــدالـلـطـيــف ال ـث ـن ـيــان ،وتـطــرق
الـلـقــاء إلــى بحث تعزيز الـتـعــاون القضائي

ب ـيــن ال ـب ـلــديــن وب ـع ــض ال ـق ـضــايــا الـمـتـعـلـقــة
بالمواطنين الكويتيين المنظورة في تركيا.
وأك ـ ــد ال ـع ـج ـي ــل ،ف ــي ت ـص ــري ــح ص ـحــافــي،
متانة العالقات بين البلدين الشقيقين ،في
شتى المجاالت السيما المجال القضائي،
مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات القضائية
والتعاون القضائي بين الجانبين ،مشيدا
بـ ــدور ال ـق ـض ــاء ال ـت ــرك ــي ون ـظ ــام ــه الـمـتـطــور
والذي يتماشى مع النظام القضائي العالمي

الحديث ،وهو ما لمسه في زيارته األخيرة
لمحكمة النقض بالجمهورية التركية ،مشددا
على ثقته بالقضاء التركي في إرجاع الحقوق
ألصحابها.
وأض ــاف أن لـلـمــرأة الكويتية دورا بــارزا
وهــامــا فــي جـمـيــع ال ـم ـجــاالت وأن ـهــا تـبــوأت
العديد من المناصب وفي المجال القضائي
ت ــول ــت رئ ــاس ــة ب ـعــض ال ــدوائ ــر ال ـف ــردي ــة في
المحكمة الكلية.

العجيل خالل استقباله كويتاك أمس

الظفيري بحث تحضيرات الحوار االستراتيجي مع أميركا
رومانوسكي :ملتزمون بمواجهة التحديات وتعزيز السالم واألمن في المنطقة

الظفيري خالل اجتماعه مع بنيام

اجـتـمــع نــائــب وزي ــر الخارجية
ال ـس ـف ـيــر م ـج ــدي ال ـظ ـف ـي ــري أم ــس،
م ــع نــائــب مـســاعــد وزيـ ــر خــارجـيــة
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة
لـ ـش ــؤون ش ـب ــه الـ ـج ــزي ــرة ال ـعــرب ـيــة
دان ـي ــال بـنـيــام ،إذ تــم خ ــال الـلـقــاء
استعراض عدد من أوجه العالقات
الثنائية ،والتأكيد على المستوى
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي لـ ـلـ ـع ــاق ــات ب ـيــن
الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات ال ـت ــي
تجري لعقد الجولة المقبلة للحوار
االستراتيجي بين الجانبين ،والتي
ي ـتــرأس أعـمــالـهــا وزي ــر الـخــارجـيــة
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الـشـيــخ د .أح ـمــد ال ـنــاصــر ،ووزي ــر
الخارجية األميركي أنتوني بلينكن،
إضافة إلى تطورات األوضاع على

الساحتين اإلقليمية والدولية.
حـ ـض ــر الـ ـلـ ـق ــاء مـ ـس ــاع ــد وزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة لـ ـش ــؤون م ـك ـتــب نــائــب
الوزير السفير أيهم العمر ،ومساعد
وزير الخارجية لشؤون األميركتين
ال ــوزي ــر ال ـم ـفــوض ص ــاح ال ـح ــداد،
وسـفـيــرة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة لــدى
الكويت إلينا رومانوسكي.
وب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد االج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع غ ـ ـ ـ ــردت
رومانوسكي قائلة« :خــال زيارته
ل ـل ـك ــوي ــت ،تـ ـح ــدث ن ــائ ــب م ـســاعــد
وزير الخارجية األميركية لشؤون
شبه الجزيرة عن طبيعة العالقات
األمـيــركـيــة -الكويتية ،وأكــد الـتــزام
الـ ـبـ ـل ــدي ــن بـ ـم ــواجـ ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات
اإلقليمية ،وتعزيز الـســام واألمــن
في المنطقة».

باكو تغلق مكتب خامنئي وطهران...
األذربيجانية التي تتجه إلــى جمهورية نخجوان التي تفصلها
أرمينيا عن «الوطن األم».
وفــي خطوة ذات دالالت ،أجــرى وزراء دفــاع أذربيجان وتركيا
وجــورجـيــا مـحــادثــات ثــاثـيــة ،أم ــس ،ودع ــت جــورجـيــا ،المعادية
لموسكو ،أنقرة وباكو إلى مناورات ثالثية.
وق ـب ـيــل مـ ـن ــاورات تــرك ـيــة ـ ـ ـ ـ أذرب ـي ـجــان ـيــة ج ــدي ــدة زار الــرئـيــس
األذربيجاني إلهام علييف ،أمس ،منطقة في المثلث الحدودي مع
ً
إيران وأرمينيا ،ووجه انتقادات الذعة لطهران ،داعيا إياها إلى عدم
«زج أنفها في شؤوننا الخاصة».
وش ــدد عـلـيـيــف عـلــى أن ب ــاده «س ـتــواصــل تـخـطـيــط عــاقــاتـهــا
الخارجية كما تريد» ،في إشارة إلى االنتقادات اإليرانية المستجدة
للعالقات بين باكو وإسرائيل.
وكان وزير خارجية أرمينيا أجرى زيارة أمس األول لطهران ،في
حين قام وفد هندسي إيراني بمشاورات في يريفان بهدف إنشاء
طريق بري يربط بين البلدين بدل الطريق القديم الذي بات يقع
اآلن تحت هيمنة أذربيجان التي تمكنت من السيطرة على مناطق
واسعة بعد حرب العام الماضي.
(طهران ،باكو ـ وكاالت)

ةديرجلا

•
العدد  / 4852األربعاء  6أكتوبر 2021م  29 /صفر 1443هـ

local@aljarida●com

3

محليات

ً
«الكهرباء» تدشن العدادات الذكية ...وداعا للفواتير وتراكم الديون

العتيبي :زيادة تعرفة قطاع السكن الخاص يحتاج إلى تشريع من مجلس األمة
سيد القصاص

نبدأ الدفع
المسبق
باالستثماري
والتجاري
والمرحلة
الثانية
ستكون
للسكن
الخاص

تركيب 200
ألف عداد
خالل  9أشهر
وتغطية
الكويت
كاملة خالل 3
سنوات

دشنت وزارة الكهرباء والماء،
صـ ـب ــاح أم ـ ـ ــس ،م ـ ـشـ ــروع تــرك ـيــب
ال ـع ــدادات الــذكـيــة ال ــذي يستهدف
تغطية الـكــويــت بالكامل خ ــال 3
سنوات ،إذ تعمل منظومتها على
القضاء على تأخر إصدار الفواتير،
وتراكم المديونيات على العمالء،
إضافة إلى سرعة التعامل مع أي
مشاكل.
وأع ـلــن وزي ــر الـكـهــربــاء والـمــاء
وال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة د .مـشـعــان
العتيبي ،فــي كلمة لــه خــال حفل
التدشين ،تشغيل العدادات الذكية
الكهربائية في منطقة السالمية،
ومنها إلى باقي المناطق واألنشطة
ً
األخرى ،الفتا إلى أن الوزارة تبنت
خطة طموحة لتنفيذ المشروع من
خالل تركيب حوالي  800ألف عداد

ً
«زين» :مستعدون دائما لطرح
أحدث الحلول

أعــربــت الــرئـيـســة التنفيذية لـشــركــة "زي ــن" إي ـمــان الــروضــان
ً
ً
ـأن تكون شركة زيــن شريكا استراتيجيا للقطاع
عن فخرها بـ
ّ ً
الحكومي ُمـمــثــا فــي وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء ،وداع ـمــة لنجاح
وإطالق مشروع العدادات الذكية الذي بدأ في عام  2017ليكون
ّ
التحول الرقمي الحقيقي في الكويت.
أولى ثمار
وق ــال ــت الـ ــروضـ ــان ،إن م ـش ــروع ال ـ ـعـ ــدادات الــذك ـيــة م ــن أكـبــر
المشاريع في قطاع الطاقة واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
على مستوى الدولة ،حيث ُيبرز الرؤية الجادة للحكومة نحو
ّ
تبني المزيد من تطبيقات الحكومة اإللكترونية ،واالستفادة من
خبرات القطاع الخاص لتقديم قيمة ُمضافة للمواطنين.
ً
وأكــدت أن شركة "زيــن" ُمستعدة دائما لطرح أحــدث الحلول
ً
ُ ّ
الذكية التي تمكن من تحقيق األهداف التنموية للدولة ،خصوصا
فيما يتعلق برفع كفاءة البنى التحتية للمؤسسات الحكومية
للمساهمة في رفعة وازدهار والوطن.

الشايع :توزيع  ٢٢ألف وحدة سكنية
في «جنوب سعد» ديسمبر المقبل
•

محمد جاسم

أعلن وزيــر الدولة لشؤون البلدية وزيــر الدولة لشؤون اإلسكان
والتطوير العمراني شايع الشايع أنــه سيتم توزيع  22ألــف وحدة
سكنية في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله في  12ديسمبر المقبل.
وبينما ذكر الشايع ،عبر حسابه في "تويتر" ،أنه بانتظار زيادة 6
آالف وحدة أخرى بعد موافقة المجلس البلدي على التوسعة الجديدة
للمشروعّ ،بين أن التوزيعات ستكون على المخطط أسوة بالمشاريع
ً
السابقة ،واصفا الخطوة بالوفاء بالعهد الذي اتخذه على نفسه منذ
تسلمه حقيبة اإلسكان بإنهاء ملف "جنوب سعد العبدالله".
وفي السياق ،أكدت مصادر بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية أنه
في حال إتمام تلك التوزيعات خالل ديسمبر المقبل فإن مشروع جنوب
سعد سيغطي الطلبات اإلسكانية المقدمة حتى عام  ،2007موضحة
ً
أن عدد الطلبات حتى نهاية  2020بلغ  91ألفا في طابور االنتظار.

الكويت تشارك باجتماعات
«الصحة العالمية» االثنين المقبل
•

عادل سامي

تـ ـش ــارك وزارة ال ـص ـح ــة في
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـثــام ـنــة
والـ ـسـ ـتـ ـي ــن ل ـل ـج ـن ــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة
لمنظمة الصحة العالمية.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ــدي ـ ــر اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي
لمنظمة الصحة العالمية لشرق
الـمـتــوســط ،د .أحـمــد المنظري،
أن االجتماعات ستعقد مــن 11
وح ـتــى  14ال ـج ــاري ،عــن طريق
التواصل عن ُبعد.
وكشف المنظري ،في تصريح
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،أن جـ ــدول أعـمــال
االجتماعات يتضمن استعراض
ال ـت ـق ــري ــر الـ ـسـ ـن ــوي وم ــراج ـع ــة
خ ـطــط واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات رؤي ــة
اإلقليم " 2023الصحة للجميع
وبــال ـج ـم ـيــع" ،وال ـت ـقــدم الـمـحــرز
للتصدي لجائحة "كــوفـيــد"-19
بدول اإلقليم وأهم التحديات في
هــذا الـصــدد ،فضال عــن الخطط
المستقبلية للتصدي لطوارئ
الصحة العامة والجوائح وتعزيز
األمن الصحي.
وأضاف أن االجتماع سيناقش
مجموعة من القضايا الرئيسية
ذات األولوية في مجال الصحة

ذكي خالل عامين ،وتم توقيع عقد
ل ـتــوريــد  200أل ــف عـ ــداد كمرحلة
أولــى ،ومناقصة المرحلة الثانية
في طريقها للطرح.
وتـ ــوقـ ــع اس ـت ـك ـم ــال اس ـت ـب ــدال
جميع ال ـع ــدادات فــي الـبــاد خالل
فترة تتراوح بين سنتين إلى ثالث
سنوات ،وفق استراتيجية تركيب
ت ـبــدأ م ــن الـمـنــاطــق االسـتـثـمــاريــة
ً
والتجارية أوال ثم باقي القطاعات.
ً
وأضاف العتيبي :وداعا لنظام
ً
الفواتير القديم ،ووداعــا لتراكم
ً
المبالغ على المستهلكين ،وداعا
لقراء ة العدادات واآلن يستطيع
الـمـسـتـهـلــك م ــن هــات ـفــه دفـ ــع ما
عـلـيــه ،ومـعــرفــة اسـتـهــاكــه ،ومــا
ً
إذا كــان عـنــده هــدر أم ال ،مــؤكــدا
أن هذه المنظومة سوف تسهل

ً
متوسطا المشاركين في مشروع العدادات الذكية
مشعان العتيبي
األمر بين المستهلك والعداد.
وح ــول زي ــادة تعرفة الكهرباء
والـ ـم ــاء ،ق ــال الـعـتـيـبــي ،إن هـنــاك
القانون رقم  2016/20الذي أعطى
الوزارة الحق في زيادة التعرفة على
جميع القطاعات ماعدا السكني،
الـ ـ ـ ــذي ي ـح ـت ــاج إلـ ـ ــى ت ـش ــري ــع مــن
ً
مجلس األمة ،مستطردا :والــوزارة
من ضمن خطتها المستقبلية أن
تـبــدأ بــالـتــدريــج فــي زيـ ــادة تعرفة
القطاعات "االستثماري والتجاري
والزراعي والصناعي".
ً
وردا على سؤال حول أصحاب
المديونيات قال العتيبي" من عليه
مديونية سيقوم بتسويتها ،أو
ً
تقسيطها ،الفتا إلى أن المستهلك
يستطيع أن يدفع فاتورته بنفسه،
ويستطيع أن يختار الدفع المسبق
ويتم شحن العدادات بمبلغ مالي
ومن ثم يقوم بالشحن مرة أخرى
عقب استنفاذ الشحن.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال "إنـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـن ـ ـ ـبـ ـ ــدأ ف ــي
االس ـت ـث ـمــاري وال ـت ـج ــاري بــالــدفــع
المسبق ،والسكن الخاص سيكون
ً
فــي المرحلة الـثــانـيــة ،كــاشـفــا عن
تــركـيــب  10آالف ع ــداد مــن ضمن

ً
المشروع ،متوقعا تركيب ال ـ 200
ألف عداد المستهدفة خالل المرحلة
ال ـحــال ـيــة خـ ــال  9أش ـه ــر ق ــادم ــة،
وتغطية الـكــويــت بــالـكــامــل خــال
سنتين إلى ثالث سنوات.

مميزات النظام
م ــن ج ــان ـب ــه ،ق ـ ــال م ــدي ــر إدارة
العقود والصيانة م .ملوح العجمي،
إننا في الوزارة نحرص على تطوير
ج ـم ـيــع الـ ـخ ــدم ــات ال ـت ــي نـقــدمـهــا
لـلـعـمــاء ،ون ـحــول ه ــذه الـخــدمــات
إلى إلكترونية بحيث نسهل على
المستهلكين السداد ،كذلك تحصيل
ً
مستحقات ال ـ ـ ــوزارة ،م ـش ـيــرا إلــى
أن ال ـع ــدادات القديمة بها العديد
من المشاكل ،لذلك أخــذت الــوزارة
على عاتقها تنفيذ هذه المشاريع
المتطورة ،التي تتطلب استحداث
أكثر من  50عملية ذكية ،واشتراك
أكثر من  15شركة دولية مبرمجة
للوصول إلى منظومة متكاملة.
وأضـ ـ ــاف أن م ــن أهـ ــم مـمـيــزات
ال ـن ـظ ــام ال ــذك ــي ق ـ ـ ــراءة ال ـ ـعـ ــدادات
الـمـبــاشــرة إل ــى الـنـظــام عــن طريق
شريحة االتصال ،وال يحتاج إلى

تــدخــل ب ـش ــري ،وت ـصــل ال ـفــاتــورة
ً
إلى العميل ،الفتا إلى أنه في حالة
وجود أي مشكلة في العداد سوف
ً
يرسل تنبيها إلــى غــرف التحكم،
وسـتـقــوم ف ــرق الصيانة بالنزول
مباشرة إلــى موقع الـعــداد للتأكد
من المشكلة.
وأشــار إلــى أن الـعــدادات الذكية
تتيح معرفة مستوى االستهالك
خالل الفترة الماضية وهــذا األمر
ي ـســاعــد ف ــي تــرش ـيــد االس ـت ـهــاك،
ومعرفة ما إذا كان هناك هدر في
المياه أو وجود كسور في مواسير
نقل المياه بالمنزل أو الموقع.
وقال العجمي ،إن أهم ميزة في
تلك العدادات انه يمكن أن نحولها
إل ـ ــى ع ـ ـ ـ ــدادات دف ـ ــع م ـس ـب ــق ،وف ــي
ذل ــك مصلحة ل ـل ــوزارة بتحصيل
مستحقاتها ،ومصلحة للعميل
بدفع فاتورته وعدم تراكم الفواتير،
ً
وسيكون حريصا على عدم الهدر
ً
والترشيد ،مبينا أن الوزارة ستبدأ
فـ ــي ت ــرك ـي ــب ت ـل ــك الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات فــي
السالمية وحولي والفروانية ألنها
من أكثر المناطق استهالكا للطاقة.
وأشـ ــار إل ــى أن الـ ـ ــوزارة انتهت

مـ ــن ال ـم ـس ــح ال ـم ـي ــدان ــي لمنطقة
السالمية وانتهت كذلك من إجراء
الـمـســح لمنطقة حــولــي ،وحاليا
تعمل في منطقة الفروانية ،وبعد
المسح الـمـيــدانــي سيتم تحديث
هذه البيانات في النظام الخاصة
بالعمالء ،ومن ثم ندخل في عملية
الـتــركـيــب ،ومـتــابـعــة تشغيل هــذه
الـ ـع ــدادات ومـتــابـعــة عملها ،وهــل
تعمل بالشكل المطلوب ويمكن
التحكم فيها أم ال .

تركيب العدادات
في السالمية
وحولي
والفروانية
بوصفها
أكثر المناطق
ً
استهالكا

شفلوت لـ ةديرجلا• :توجيهات من قياديي «الشؤون» بضرورة الحيادية مع المرشحين
بن ً
• قريبا إجراء انتخابات جمعيات تضم آالف األعضاء كالمحامين والمهندسين واألطباء
•

استأنفت جمعيات النفع العام األهلية
والخيرية ،التي انتهت سنتها المالية ،عقد
جمعياتها الـعـمــومـيــة وإج ـ ــراء انـتـخــابــات
مجالس إدارات ـهــا ،عقب توقف ألشهر عدة
ف ــي أعـ ـق ــاب ال ـت ـص ــاع ــد ال ـم ـل ـح ــوظ ألع ـ ــداد
اإلصابات اليومية بفيروس "كورونا" إبان
بداية الموجة الثالثة من الجائحة ،وأجرت
جمعية المعلمين ،أمس ،انتخابات مجلس
إدارتها ،في مقرها الكائن بمنطقة الدسمة،
وس ــط ح ـضــور مـتــوســط إل ــى كـثـيــف خــال
الفترة الصباحية.
وقــال مدير إدارة الجمعيات األهلية في
وزارة الشؤون االجتماعية خالد بن شفلوت،
إن "ثمة تنسيقا وتعاونا واسعين ما بين
الجهات الحكومية كافة ذات العالقة ،ممثلة
في وزارات الشؤون والصحة والداخلية ،وبين
قوائم المرشحين لعضوية ورئاسة مجلس
إدارة الجمعية ،لـضـمــان االل ـت ــزام بالدليل
االسترشادي الصحي الخاص باالشترطات
الصحية المنظمة لعملية عقد العموميات

حضور ملحوظ خالل الفترة الصباحية
واالنتخابات ،بما يحقق أعلى اشتراطات
السالمة قبل وأثناء وبعد عقد العموميات
وإجــراء االنتخابات" ،الفتا إلى أن الجمعية
ً
تضم قرابة  10252عضوا ،وهناك قائمتان
تتنافسان على عضوية مجلس اإلدارة بواقع
 10مرشحين في كل منهما ،إضافة إلــى 3
مرشحين على منصب رئيس مجلس اإلدارة.
وأوضـ ـ ــح ب ــن ش ـف ـلــوت ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" أن

الـجـمـعـيــة ع ـق ــدت عـمــومـيـتـهــا أمـ ــس األول
وت ـم ــت ال ـم ــواف ـق ــة م ــن ق ـبــل األع ـ ـضـ ــاء على
تقريريها المالي واإلداري ،وسط التزام واسع
باالشتراطات الصحية والتدابير الوقائية،
الفـتــا إل ــى أن هـنــاك  10لـجــان اق ـتــراع خالل
انتخابات مجلس اإلدارة  4منها للرجال و6
مخصصة للنساء ،مؤكدا أن ثمة توجيهات
مباشرة مــن قياديي ومسؤولي "الـشــؤون"

ب ـش ــأن ضـ ـ ــرورة ح ـيــاديــة مــوظ ـفــي الـ ـ ــوزارة
وض ــرورة وقوفهم على مسافة واح ــدة من
جميع المرشحين ،فيما يتعلق بتطبيق
نصوص النظام األساسي والالئحة الداخلية.
وأض ــاف أن "ثـمــة لجنة مشكلة تختص
ب ــزي ــارة م ـق ــار ال ـع ـمــوم ـيــات واالن ـت ـخ ــاب ــات
قـبــل ع ـقــدهــا ،ل ـلــوقــوف عـلــى م ــدى االل ـت ــزام
بــاالشـتــراطــات الصحية ،وم ــدى الجاهزية
من عدمه".
وب ـي ــن ب ــن ش ـف ـلــوت أن ال ـش ـهــر ال ـج ــاري
سيشهد عقد عموميات وإجــراء انتخابات
ً
جمعيات أهلية عدة تباعا ،كاشفا عن إجراء
انتخابات جمعيات تضم آالف األعضاء قريبا
مثل المحامين والمهندسين والصحافيين
والجمعية الطبية وغيرها من الجمعيات
األخ ـ ـ ــرى ،م ــؤك ــدا ع ــدم تـسـجـيــل أي ح ــاالت
اش ـت ـبــاه ف ــي االص ــاب ــة بـ ـ "ك ــوفـ ـي ــد "-19بين
المشاركين في عملية االقتراع ،الفتا إلى أنه
تمت االستعانة بــرجــال "الداخلية" لضبط
األم ــن وإح ـك ــام الـسـيـطــرة والـتـنـظـيــم خــال
االنتخابات.

«األشعة التشخيصية في دسمان» يطلق خدمات جديدة
أحمد المنظري

العامة ،ومنها التأهب لحاالت
الطوارئ الصحية ومواجهتها،
والـتــرصــد المتكامل لــأمــراض،
وبــالـتــالــي ب ـنــاء أنـظـمــة صحية
قــويــة ومـجـتـمـعــات ق ـ ــادرة على
ال ـص ـمــود ،إض ــاف ــة ال ــى االط ــاع
على الـتـقـ ُّـدم الـ ُـمـحـ َـرز فــي مجال
ّ
تغير الـمـنــاخ ،ومكافحة التبغ،
وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية،
وصحة األمهات وحديثي الوالدة
واألطفال والمراهقين ،والرعاية
فــي المستشفيات ،واستئصال
شلل األطفال.

جرعة تنشيطية لطريحي الفراش
أطلقت وزارة الصحة حملة ميدانية متنقلة لتطعيم طريحي الفراش
وكبار السن من نــزالء دور رعاية المسنين التابعة لــوزارة الشؤون
االجتماعية بالجرعة التنشيطية الثالثة والــذيــن مــر على تلقيهم
الجرعة الثانية  6أشهر.
وقالت مديرة اإلدارة المركزية للرعاية الصحية األولية في الوزارة
د .دينا الضبيب إنه تم تطعيم نحو  500من طريحي الفراش بالجرعة
الثالثة من مجموع  3500شخص من هذه الفئة.

المضف مهنئًا المعلمين:
أنتم أساس رقي األمم

أكد وزير التربية د .علي
املضف خصوصية مهنة
ّ
املعلم التي تختلف عن سائر
األنبياء
املهن بكونها مهنة
ّ
ّ
والرسل ،مشيرًا إلى أن التعليم
هو أساس ارتقاء األمم وهو
حجر األساس في ّ
تطورها.
وقال املضف في كلمة له
بمناسبة اليوم العاملي
للمعلم إن "يوم املعلم هو
ّ
استثنائي
يوم
واملجتمع ّ
ّ
ُامل ّ
تقدم هو الذي يقدم املعلم
ويضعه في ّ
الصفوف األولى
حيث مكانه ،فهم مصابيح
الطريق املعتم ،ونجوم السماء
املتأللئة ،والجنود ّاملرابطون
ّ
على ثغور ِ
العلم والتطورً ،
وهم قادة هذه املرحلة ،فهنيئا
ّ
ّ
السامية
لكم هذه الرسالة ّ
واملكانة العالية والثواب
العظيم" .واختتم املضف
بتوجيه ّكلمة إلى ّ مربي
كلمته
ً
األجيال قائال :منا إلى كل
ّ
معلم ّ
تحية إجالل وتعظيم،
ُبوركت جهودكم البارزة،
ُ
وبورك عطاؤكم املثمر،
ووفقكم الله ملا فيه خير للبالد
والعباد ،ونسأل الله أن يزيل
الغمة عن هذه ّ
هذه ّ
األمة.

«فنار» :الكويت رائدة في
رعاية ذوي اإلعاقة

العجمي

«المعلمين» أجرت انتخابات مجلس إدارتها بحضور كثيف
جورج عاطف

سلة أخبار

أصدر مركز الكويت لتوثيق
العمل اإلنساني (فنار)
العدد الـ  14من مجلته "فنار"
ربع السنوية املتخصصة
في مجال العمل اإلنساني
والخيري ،عن صدارة وريادة
الكويت في رعاية ذوي
اإلعاقة .وخصصت املجلة في
عددها الجديد ملفًا رئيسيًا
بعنوان "الكويت تتصدر
دول العالم في رعاية ذوي
اإلعاقة ومكانتهم في قلب
وعقل القيادة السياسية"،
كما تضمن مقابلة مع املديرة
العامة للهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلعاقة ،د .شفيقة
العوضي ،التي أكدت فيه أن
الكويت واحدة من أفضل دول
العالم في خدمة ورعاية "ذوي
اإلعاقة" .وضم العدد باقة
من املوضوعات ،منها سيرة
إحدى رائدات العمل التطوعي
في مجال خدمة ذوي اإلعاقة...
منيرة املطوع ،التي رحلت
في شهر يوليو املاضي بعد
مسيرة متميزة تجاوزت 50
عامًا في رعاية ذوي اإلعاقة،
كما تضمن تقريرا استعرض
عن "مركز الكويت للتوحد".

إشهار إسالم  60مهتديًا
بـ «الحوار اإلسباني»

بن نخي :فتح قناة تواصل مع فريق المركز من خالل «الواتساب»
•

عادل سامي

أعـ ـل ــن االسـ ـتـ ـش ــاري ورئ ـي ــس
مــر كــز األ شـعــة التشخيصية في
م ـع ـهــد دسـ ـم ــان ل ـل ـس ـكــري ال ــذي
أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم
ا ل ـع ـل ـم ــي د .ع ـب ــدا ل ـم ـح ـس ــن بــن
ن ـخ ــي إض ــاف ــة خ ــدم ــات ج ــدي ــدة
لـلـمــركــز خ ــال اآلونـ ــة األخ ـي ــرة،
من بينها العديد من الخدمات
الطبية واألجهزة التشخيصية
الـ ـح ــديـ ـث ــة ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب خ ــدم ــة
التواصل مع المرضى.
وأكـ ــد ب ــن ن ـخــي ف ــي تـصــريــح
صحافي أ نــه تم تجهيز المركز
بأحدث األجهزة المتطورة حول
ا لـعــا لــم ،وو ض ـعــه أ عـلــى معايير
ل ـل ـجــودة ل ـض ـمــان تــوف ـيــر أعـلــى
م ـس ـت ــوى م ــن ال ــرع ــاي ــة لـجـمـيــع
ال ـ ـمـ ــرضـ ــى عـ ـل ــى أي ـ ـ ــدي أف ـض ــل
المختصين في هذا المجال.
وأع ـل ــن ع ــن ح ـص ــول الـمـعـهــد
وم ــرك ــز األشـ ـع ــة الـتـشـخـيـصـيــة
ع ـلــى االع ـت ـم ــاد ال ـم ــاس ــي ،وهــو
أعلى مستوى لالعتماد الكندي
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال جـ ـ ـ ــودة

جانب من األجهزة الحديثة في المركز

عبد المحسن بن نخي

ا لــر عــا يــة الصحية ،ال فـتــا إ لــى أن
ذلـ ــك ي ـم ـثــل شـ ـه ــادة ع ـل ــى م ــدى
اه ـت ـمــام ال ـمــركــز بـتـقــديــم أفـضــل
ا لـخــد مــات للمراجعين فــي بيئة
آمنة للمرضى والمراجعين في
ا لـمـعـهــد وا ل ـمــر كــز ا ل ــذي يعتبر
فريدا من نوعه.
وأش ـ ــار إل ــى تــدش ـيــن الـمــركــز
خدمة جديدة للتواصل مع فريق
ال ـم ــرك ــز م ــن خ ــال "ال ــوات ـس ــاب"
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ا ل ـ ـ ـ ــر ق ـ ـ ـ ــم ،65055011

وذلـ ـ ــك ل ـم ـخ ـت ـلــف ال ـم ــرض ــى مــن
مـخـتـلــف الـتـخـصـصــات الـطـبـيــة
لـ ــاس ـ ـت ـ ـف ـ ـسـ ــار ع ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
المقدمة ولحجز المواعيد ولكل
ما يخص خدمات مركز األشعة
التشخيصية في المعهد.
وأ ض ــاف أن ا لـمــر كــز يستقبل
المرضى في جميع التخصصات
وال ي ـ ـق ـ ـت ـ ـصـ ــر ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ــر ضـ ــى

الـسـكــري ،ويـتـعــامــل مــع الـعــديــد
م ــن ش ــرك ــات ال ـت ــأم ـي ــن ،ب ـمــا فــي
ذل ـ ـ ــك ت ــأمـ ـي ــن "ع ـ ــاف ـ ـي ـ ــة" ،ح ـيــث
يــوفــر ف ـحــوصــات مـغـنــاطـيـسـيــة
للتصوير بالرنين المغناطيسي
ذات م ـجــاالت فــا ئـقــة  MRI 3Tو
 MRI 1.5Tذي التجويف الواسع
ب ـت ـط ـب ـي ـقــات ت ـص ــوي ــري ــة عــال ـيــة
السرعة والوضوح والدقة ،إلى

جــانــب أح ــدث األج ـهــزة لألشعة
المقطعية ( )CTعالية الوضوح
ذات أداء ت ـك ـن ــو ل ــو ج ــي مـبـتـكــر
م ـن ـخ ـف ــض اإلش ـ ـعـ ــاع ل ـت ـصــويــر
ك ــام ــل ال ـج ـســم وت ـص ــوي ــر دقـيــق
ل ــأوع ـي ــة ال ــدم ــوي ــة ف ــي الـجـســم
ومنها تقييم شرايين القلب.

أعلن مدير لجنة الدعوة
اإللكترونية التابعة لجمعية
النجاة الخيرية ،عبدالله
الدوسري ،إشهار إسالم
 60مهتديا ومهتدية من
 14دولة منذ إطالق الحوار
املباشر باللغة اإلسبانية
بداية سبتمبر املاضي وخالل
الشهر األول.
وأوضح الدوسري ،في
تصريح صحافي ،أمس ،أن
دولة فنزويال تأتي في مقدمة
جنسيات املهتدين الجدد
بـ 35مهتديا ،ثم نيكاراغوا
بـ  6مهتدين ،بعدها تأتي
األرجنتني وكولومبيا 3
مهتدين لكل منهما ،أما من
حيث الجنس فكانت النساء
األكثر دخوال في اإلسالم بــ33
مهتدية ،في حني كان عدد
الرجال  27مهتديا.
وأضاف أن "الحوار املباشر"
يستمر مع الشخص الواحد
أكثر من  15يوما متواصلة،
ليمن الله عليه ويشرح صدره
لإلسالم.
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•
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ّ
بدر الخرافي يسلم أبطال أولمبياد طوكيو سيارات «فولفو»

ّ
«التكريم واجب مستحق في إطار المسؤولية المجتمعية وهذا أقل ما يمكن تقديمه لمن رفع اسم الكويت»
ك ـ ـ ّـرم ال ـم ـه ـنــدس بـ ــدر نــاصــر
الـ ـخ ــراف ــي أبـ ـط ــال ال ـك ــوي ــت فــي
أولمبياد طوكيو  ،2020حيث
ّ
س ــلـ ـمـ ـه ــم سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات "فـ ــول ـ ـفـ ــو"
ً
ً
حديثة ،موفيا بوعده ،ومؤكدا
أن الـتـكــريــم لـيــس س ــوى واجـ ّـب
وطني تجاه الكوادر التي تمثل
ً
ال ـ ـبـ ــاد ع ــالـ ـمـ ـي ــا ،وت ـس ـه ــم فــي
ً
ً
ر فــع علم الكويت عاليا خفاقا
بالمحافل الدولية.
وقـ ـ ــال الـ ـخ ــراف ــي "إن تـكــريــم
أب ـ ـطـ ــال ـ ـنـ ــا ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه الـ ـط ــرق ــي
الرشيدي ،وأحمد نقا المطيري،
وف ـي ـصــل س ـ ــرور أق ــل م ــا يمكن
تقديمه ،وسنستمر في ذلك على
ً
خـطــى اآلب ــاء واألج ـ ــداد" .داعـيــا
إل ــى ب ــذل ال ـش ـب ــاب الـكــويـتـيـيــن
المزيد من الجهد لتقديم الوطن
بالصورة الالئقه بكل األلعاب
والرياضات المختلفة.
وأشار الخرافي ،على هامش
حفل التكريم ،إلــى أنــه حريص
عـلــى دع ــم الـشـبــاب الكويتيين
الــذيــن يـنــاضـلــون مــن أج ــل رفــع
ً
اسـ ــم ال ــوط ــن ع ــال ـي ــا م ــن خ ــال
اإلنجازات الرياضية المتنوعة،

ً
بدر الخرافي متوسطا المكرمين أمس
المجموعة،
مشيرا إلــى مـضـ ّـي
ُ ً
من خالل كياناتها التابعة ،قدما
نحو تحفيز الشباب فــي إطــار
المسؤولية المجتمعية.

جهود وتكريم
ّ
ووجـ ــه ال ـخــرافــي كلمته إلــى
األب ـط ــال ال ـثــاثــة ق ــائ ــا :مـبــارك
ل ـل ـك ــوي ــت ولـ ـك ــم مـ ــا حـقـقـتـمــوه

من إنـجــازات ،لقد أسعدتمونا،
ووجــب علينا أن نشكركم على
م ــا بــذل ـت ـمــوه م ــن ج ـهــود خــال
الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ،ون ــأم ــل أن
يـ ـت ــواص ــل اإلن ـ ـج ـ ــاز وي ـس ـت ـمــر
ال ـ ـك ـ ـفـ ــاح مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل م ـ ــزي ـ ــد مــن
الـتـكــريــم ون ـيــل مــا تستحقونه
من ميداليات بالمحافل الدولية،
ون ـت ـم ـن ــى أن يـ ـح ــذو ال ـش ـب ــاب
حذوكم".

وتـ ــابـ ــع أن س ـ ـمـ ــاء ال ـك ــوي ــت
تـسـتـحــق أن ن ـجــد ون ـع ـمــل من
أجـ ـلـ ـه ــا ،فـ ــا شـ ــك أن ال ـت ـقــديــر
ن ـت ـي ـجــة اإلنـ ـ ـج ـ ــاز ل ـي ــس أك ـث ــر،
ً
فـيـمــا سيبقى الـتـكــريــم مـظـهــرا
م ــن م ـظ ــاه ــر ال ــدع ــم ال ـم ـع ـنــوي
الضروري ،حيث نعتز جميعنا
بـ ـم ــا تـ ـحـ ـق ــق ،وال ـ ـ ـيـ ـ ــوم أص ـب ــح
ً
الجميع مطالبا بإحراز التفوق
والـنـجــاح وتحقيق الـمــزيــد من

 ...وعبدالله الطرقي يتسلم سيارته
اإلن ـ ـجـ ــازات ع ـلــى الـمـسـتــويــات
المحلية واإلقليمية والعالمية.
م ــن نــاحـيـتـهــمّ ،
وجـ ــه أب ـطــال
األولمبياد الثالثة الشكر لرجل
األعـ ـ ـم ـ ــال بـ ـ ــدر ال ـ ـخـ ــرافـ ــي عـلــى
تكريمهم بـهــذا الـشـكــل ،الفتين
إلى أن "مثل هذه المواقف تظل
ً
راس ـ ـخـ ــة ب ــأذه ــانـ ـن ــا ج ـم ـي ـع ــا"،
ووعـ ـ ــدوا بــأن ـهــم "س ـيــواص ـلــون
الـ ـعـ ـم ــل ل ـن ـي ــل ال ــذهـ ـبـ ـي ــات فــي

المستقبل ،إذ يسعون للتحضير
للمشاركة في األولمبياد القادم".
ّ
وس ـ ــل ـ ــم ال ـ ـخـ ــرافـ ــي األب ـ ـطـ ــال
الـ ـث ــاث ــة س ـي ــارات ـه ــم ب ـح ـضــور
وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة
واإلقليمية ،حيث أطلق عليهم
وقتها مسمى "شركاء التنمية
والنجاح".
بـ ـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ـ ــا ،ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت م ـ ــدي ـ ــرة
الـتـســويــق ف ــي "ف ــول ـف ــو" ،حـنــان

ال ــزبـ ـي ــد ،إن ال ـش ــرك ــة حــريـصــة
على تشجيع الكوادر الكويتية
في مجال الرياضة ،باعتبارها
إحدى المسؤوليات االجتماعية
اتـجــاه المجتمع ،ونـحــن نفخر
بمثل هذه األمــور ،الفتة إلى أن
تكريم األبطال الكويتيين أبسط
مــا يـمـكــن تــوفـيــره لتشجيعهم
على المزيد من اإلنجازات.

ترحيب كبير بـ «دخول عمالة أنشطة األمن الغذائي البالد»
اتحادات القطاعات :خطوة في االتجاه الصحيح لدعم السوق المحلي وإنعاشه
محمد جاسم

 %35نسبة
نقص العمالة
في «المطاعم
والتجهيزات
الغذائية»
األربش

قطاع األسماك
يحتاج إلى
نحو 1200
عامل
الصويان

ل ـق ــي قـ ـ ــرار ال ـل ـج ـن ــة ال ـ ــوزاري ـ ــة
لطوارئ مكافحة كورونا التابعة
لمجلس الــوزراء ،بمنح تسهيالت
إلص ــدار سمات الــدخــول الخاصة
بــأن ـش ـطــة األمـ ـ ــن الـ ـغ ــذائ ــي( ،مـثــل
ق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة والـ ـمـ ـط ــاع ــم
والتجهيزات الغذائية والمخابز،
وص ـي ــد وب ـي ــع األسـ ـم ــاك ،وم ـ ّ
ـرب ــي
ال ـم ــواش ــي وال ـ ــدواج ـ ــن ومـنـتـجــي
ً
األل ـب ــان ،فـضــا عــن مــراكــز تسوق
ّ
وموردي المواد الغذائية،
ومصانع
وت ـع ـب ـئ ــة الـ ـمـ ـي ــاه والـ ـم ــرطـ ـب ــات)،
ارتياحا كبيرا بين تلك القطاعات
التي اعتبرت أن القرار من شأنه أن
ينعش مؤسساتها بعد التداعيات
التي تركتها جائحة "كورونا".
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،اع ـت ـبــرت
اتـ ـ ـح ـ ــادات ال ـق ـط ــاع ــات الـمـتـعـلـقــة
بــاألمــن الـغــذائــي أن إع ــادة إصــدار
تأشيرات الدخول خطوة باالتجاه
الصحيح نحو دعم السوق المحلي
باحتياجاته من عمالة ،مبينين أن
الـقـطــاعــات عــانــت خسائر كثيرة،
مما اضـطــرهــا إلــى إيـقــاف الكثير
ً
منهم العمل ،نظرا إلى عدم توافر
األيدي العاملة.
وقـ ــال رئ ـيــس ات ـح ــاد الـمـطــاعــم
والمقاهي ،فهد األربــش ،إن وضع
قـ ـط ــاع ال ـم ـط ــاع ــم وال ـت ـج ـه ـي ــزات

الغذائية من ضمن قطاعات األمن
ال ـغ ــذائ ــي ف ــي اس ـت ـجــاب الـعـمــالــة
الجديدة خطوة باتجاه الصحيح،
ً
مــوضـحــا أن الـقـطــاع عــانــى نقص
عمالة بنسبة  35إلــى  40بالمئة،
خــاصــة فــي بعض الــوظــائــف مثل
الطباخين.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح األرب ـ ـ ـ ـ ــش أن ع ـ ــودة
إصـ ـ ـ ــدار سـ ـم ــات الـ ــدخـ ــول وط ـلــب
تأشيرات جديدة للمطاعم وشركات
التجهيزات الغذائية دعم إيجابي
نحو إعادة الحياة للقطاع الذي ّ
مد
الصفوف األمامية بالوجبات خالل
أزمة كورونا.
ّ
وت ــاب ــع أن ن ـقــص ال ـع ـمــالــة أث ــر
على العقود الحكومية الخاصة
ب ـت ـج ـه ـيــزات ال ــوالئ ــم وال ــوج ـب ــات
ً
الـغــذائـيــة ،مثنيا عـلــى ق ــرار وزيــر
ال ــدف ــاع الـ ــذي ح ــرص عـلــى النظر
ل ـق ـط ــاع ال ـم ـط ــاع ــم وال ـت ـج ـه ـيــزات
الغذائية خالل لقاء اتحاد المطاعم.
بـ ـ ــدوره ،أشـ ــاد رئ ـيــس االت ـحــاد
الكويتي لصيادي األسماك ،ظاهر
الـصــويــان ،بـقــرار مجلس ال ــوزراء
بفتح تصاريح اسـتـقــدام العمالة
ّ
المعنية بتوفير األمن
لالتحادات
الغذائي ،مما يساهم في سد العجز
الكبير لديها.
وق ـ ــال ال ـص ــوي ــان إن ه ـن ــاك 75

فهد األربش

ظاهر الصويان

عبدالحكيم األحمد

لنجا ونحو  150ط ــرادا لصيادي
ً
األسماك متوقفة ،كاشفا عن احتياج
القطاع السمكي من العمالة ما ال
يقل عــن  1200عــامــل لـسـ ّـد حاجة
القطاع السمكي ،إضافة إلى أعداد
ُ
من أسقطت إقاماتهم جراء قرار الـ
 60عــامــا ،أو مكث  6أشـهــر خــارج
ً
البالد ،موضحا أن األعداد الحقيقية
سـتـظـهــر فـ ــور ف ـتــح ن ـظ ــام ال ـقــوى
العاملة إلص ــدار أذون ــات عمل من
أجل استخراج التأشيرات.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن فـ ـت ــح ت ـص ــاري ــح
استقدام العمالة سيجعل أسطول

ال ـص ـي ــد ال ـك ــوي ـت ــي ي ـع ـمــل بـكــامــل
ط ــاق ــات ــه بـ ـع ــد وصـ ـ ـ ــول ال ـع ـم ــال ــة
ّ
المعنية ،مما يساهم في استقرار
ً
أسعار األسماك ،الفتا إلى أن جميع
مصيد اتحاد الصيادين هو للسوق
المحلي.
وقـ ـ ــال الـ ـص ــوي ــان إن مـ ـب ــادرة
وزير الدولة لشؤون البلدية وزير
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير
العمراني ،شايع الشايع ،هي خطوة
ً
فــي االت ـجــاه الصحيح ،مــؤكــدا أن
الصيادين لهم العديد من المطالب
ً
والطموحات ،آمــا تحقيق جميع

المطالب ،ألنها تصب في الصالح
ال ـ ـعـ ــام وت ــوفـ ـي ــر األم ـ ـ ــن ال ـغ ــذائ ــي
المستدام لسكان الكويت.
وذكــر أن الوزير كان قد اجتمع
باالتحادات المعنية بتوفير األمن
الغذائي ّ
وتفهم مطالبهم المستحقة
بـتــوفـيــر الـعـمــالــة الـمـنــاسـبــة لسد
النقص الكبير الــذي سببته أزمة
ً
كورونا ،مؤكدا حرص االتحاد على
االل ـت ــزام ب ـق ــرارات مجلس ال ــوزراء
بخصوص اإلجراءات االحترازية.
مــن جــانـبــه ،ق ــال رئـيــس اتـحــاد
منتجي األلبان ،عبدالحكيم األحمد،

مفوضية الالجئين تزور «الزكاة»

ً
العازمي مستقبال وفد المفوضية
استقبل المدير العام في "بيت الزكاة" باإلنابة ،د .ماجد العازمي ،في
مقر بيت الزكاة الرئيسي ،وفد المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ،بحضور ممثلة مكتب المفوضية لدى الكويت نسرين الربيعان،
والــرئـيــس اإلقليمي لـشــراكــات القطاع الـخــاص ن ــادر النقيب ،لمناقشة
مجاالت التعاون.
ورحب العازمي بالوفد ،معربا عن اعتزاز البيت بالتعاون مع المفوضية
في مجال األعمال الخيرية واإلنسانية ،موضحا أن "الزكاة" إحدى ركائز
العمل الخيري في الكويت ،التي وصفتها األمم المتحدة بأنها مركز للعمل
اإلنساني .بدوره ،أثني وفد المفوضية على الدور اإلنساني الذي يقوم به
"بيت الزكاة" داخل الكويت وخارجها ،شاكرا للمدير العام حسن االستقبال
والضيافة ،متمنيا تعزيز أواصر التعاون ،كما يخدم العمل الخيري.

يوم توظيفي بمدارس الجري

الجري والشعالني
أعلنت مجموعة الجري الرائدة في مجال التعليم عن التعاون مع
الهيئة العامة للقوى العاملة لتوفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية
للعمل بمدارس المجموعة لكافة التخصصات التعليمية واالدارية؛
تشجيعا منها للمواطنين بمنحهم مزايا متعددة للعمل بمدارسها.
وأوضحت المجموعة أنه تم التعاون مع القوى العاملة لتوفير
تلك الــوظــائــف مــن خــال الـتــرويــج لها بـيــوم توظيفي يتم خالله
استقبال المواطنين الراغبين في التوظيف بحضور نائب المدير
ا لـعــام للهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعالني ورئيس
مجلس إدارة مجموعة الجري القابضة طالل الجري.

local@aljarida●com

سلة أخبار
«كونا» تحتفل اليوم بالذكرى
الـ  45على تأسيسها
في ذكرى تأسيسها الخامسة
واألربعين ،التي تصادف
اليوم ،تمضي وكالة األنباء
(كونا) في أداء رسالتها
اإلعالمية والوطنية على
طريق الكلمة الصادقة
والمسؤولة ،وتقديم الخدمات
اإلخبارية على اختالفها،
والقيام بدورها الحيوي،
ومواكبة تحديات التطورات
التقنية السريعة والثورة
المعلوماتية الهائلة واإلعالم
الجديد .ومنذ تأسيسها
بمقتضى المرسوم بقانون
رقم  ،70الصادر في السادس
من أكتوبر  1976لتكون
مؤسسة عامة ذات شخصية
اعتبارية ،تحرص "كونا"
باستمرار على تطوير
قطاعاتها بفضل كوادرها
الوطنية المهنية والمدربة،
واالرتقاء بأدائها ونشاطها،
والقيام بدورها محليا
وإقليميا ودوليا.
وفي عام  1978بدأت الوكالة
بثها الرسمي بواقع  6ساعات
يوميا ،وضاعفت إرسالها
المحلي ليصل إلى  12ساعة
يوميا ،ليصل إلى  16ساعة
يوميا ،كما بدأت إرسالها
الخارجي باللغة العربية
بمعدل ثالث ساعات يوميا،
ليصبح فيما بعد  12ساعة
يوميا.

«إداريي التعليمية» دعت
لتسكين «إشرافيي التربية»
إن نقص العمالة في قطاع تربية
المواشي ومنتجي األلـبــان يصل
ً
إلـ ــى  50بــال ـم ـئــة ،م ـب ـي ـنــا أن دعــم
القطاع بمزيد من العمالة ضروري،
خــاصــة الفنيين فــي الـتـعــامــل مع
ً
م ــزارع األبـقــار ،فضال عن العمالة
المختصة برعاية المواشي ،وذلك
بعد سفر العديد منهم.
وأوضح األحمد أن لقاء الوزير
الشايع باتحادات األمــن الغذائي
دفـعــة معنوية ،وهــو مــا نتج عنه
خروج اللجنة الوزارية بقرار يدعم
استقدام العمالة لقطاعات األمــن
ً
الغذائي ،مطالبا بتسريع إجراءات
ت ـع ــوي ــض ن ـق ــص ال ـع ـم ــال ــة وفـتــح
الـمـجــال بـعــد ص ــدور ق ــرار وزاري
إلتاحة الفرصة لسد النقص وإعادة
الحياة إلى القطاعات من جديد.

القرار
سيعوض
نقص  %50من
مختصي مزارع
المواشي
األحمد

طالب أمين سر الجمعية
الكويتية إلداريي المؤسسات
التعليمية بدر الحضرم
وزير التربية د .علي المضف
بضرورة تسكين الوظائف
الشاغرة والمناصب القيادية
واإلشرافية مع بداية العام
الدراسي ،واالستعانة
باإلداريين في مناصبهم
القيادية واإلشرافية ،الذين
يواصلون العمل من أجل
االرتقاء بمستوى التعليم
والقطاع اإلداري في الوزارة.
وذكر الحضرم ،في تصريح
صحافي امس ،أن قياديي
التربية نجحوا في العبور
إلى بر األمان بالعودة
اآلمنة للمدارس ،حيث
وضعوا بصماتهم وظهرت
قدرتهم على تنفيذ الخطط
واإلجراءات المتبعة من
قبل وزارة الصحة للحد
من انتشار فيروس كورونا
بالمدارس .ودعا أولياء األمور
والطلبة إلى التعاون واتباع
جميع التعليمات الصادرة
من السلطات الصحية ووزارة
ً
التربية حفاظا على الصحة.

ةديرجلا

•
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المقدمة
في
والعفو
ينطلق
الوطني
الحوار
ً
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برلمانيات

نافذة نيابية

• النواب المشاركون لم يدلوا بتصريحات عن الجلسة األولى ...والثانية غدا
• جمعيات النفع العام :مدخل لإلصالح وندعو لتغليب الحكمة

«مخاصمة القضاء» إلى الواجهة من جديد
الساير :على الجميع دعمنا إلقرار القانون

جلسة سابقة لمجلس األمة

محيي عامر

مع انطالق قطار الحوار
الوطني ،أمس ،حيث انعقدت
جلسته األولى التي شهدت
تقديم النواب الحاضرين
مجموعة من المطالبات
ضمنها تشكيل حكومة شبه
برلمانيةّ ،ثمنت  26جمعية
نفع عام التفاعل اإليجابي
مع دعوة سمو األمير الشيخ
نواف األحمد بفتح الحوار
بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية.

عـلــى صعيد مـتـصــلّ ،
ثمنت
 26جمعية التفاعل اإليجابي
مــع دع ــوة سـمــو األم ـيــر الشيخ
نـ ـ ــواف األحـ ـم ــد ب ـف ـتــح الـ ـح ــوار
ب ـي ــن ال ـس ـل ـط ـت ـيــن ال ـت ـشــري ـع ـيــة
والتنفيذية.

ف ــي ق ـصــر ال ـس ـيــف ،انـطـلـقــت
جلسات الحوار الوطني ،أمس،
ح ـي ــث ع ـق ــدت ال ـج ـل ـســة األولـ ــى
َ
رئيسي مجلسي األمة
بحضور
والـ ـ ـ ــوزراء إض ــاف ــة إل ــى ال ـن ــواب
م ـه ـل ـه ــل ا لـ ـمـ ـض ــف ود .ح ـســن
ج ــوه ــر ود .ع ـب ـي ــد ال ــوسـ ـم ــي،
ود .عبدالله الطريجي ،في وقت التفاعل المجتمعي
أص ـ ــدرت  26جـمـعـيــة ن ـفــع عــام
واعـ ـتـ ـب ــرت ج ـم ـع ـيــات الـنـفــع
على رأسها جمعية الخريجين
ً
ً
الكويتية بيانا مشتركا رحبت ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان لـ ـه ــا أم ـ ــس،
ف ـي ــه ب ــذل ــك ال ـ ـح ـ ــوار ،مـتـطـلـعــة أن ه ـ ــذا ال ـت ـف ــاع ــل الـمـجـتـمـعــي
ً
إلــى أن يكون مــدخــا لإلصالح يتطلب ضــرورة طــرح القضايا
الشامل ،وتغليب صوت الحكمة اإلص ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــة
لبدء صفحة جديدة من التعاون .الس ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــاض الـ ـ ــوطـ ـ ــن
ورفض النواب المشاركون في لمواجهة التحديات
الـحــوار اإلدالء بــأي تصريحات الس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــراره
عــن مـجــريــاتــه وم ــا انـتـهــى إليه واستدامته.
وأع ـل ـن ــت
في يومه األول ،في وقت علمت
«الجريدة» من مصادرها أن تلك الجمعيات
ال ـج ـل ـســة سـبـقـتـهــا اج ـت ـمــاعــات أنها تابعت
تنسيقية ،وشهدت تــداول عدد الـ ـ ـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ـ ـ ــوة
من الملفات على رأسها العفو التي أطلقها
عــن المدانين فــي قضية دخــول ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
ال ـم ـج ـلــس وال ـم ـغ ــردي ــن وإل ـغ ــاء السمو من أجل
قرار مجلس األمة بشأن تأجيل ع ـقــد حـ ــوار وطـنــي
االستجوابات المزمع تقديمها ب ـي ــن ال ـس ـل ـط ـت ـيــن ،ب ـهــدف
لرئيس الوزراء وتشكيل حكومة تهيئة األجواءوتوحيد الجهود
ش ـب ــه ب ــرل ـم ــان ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى وتـعــزيــز الـتـعــاون وتــوجـيــه كل
ال ـط ــاق ــات واإلمـ ـك ــان ــات لـخــدمــة
قضايا أخرى.
وذكرت المصادر أن معسكر الوطن العزيز ونبذالخالفات.
ّ
وثمن الموقعون على البيان
النواب يدفع نحو االنتهاء من
ً
ملف العفو أوال ثم االنتقال إلى حـ ــالـ ــة الـ ـتـ ـف ــاع ــل ال ـم ـج ـت ـم ـعــي
بقية الملفات ،موضحة أنــه تم اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة م ـ ــع دع ـ ـ ـ ــوة س ـمــو
االتـفــاق على أن تكون الجلسة األمير بفتح الحوار لتعزيز دور
الـ ـث ــانـ ـي ــة بـ ـع ــد غـ ـ ـ ٍـد ال ـخ ـم ـي ــس ،الـتـعــامــل بـيــن السلطتين وفــق
ال ـم ــواد الــدس ـتــوريــة وال ـلــوائــح
الستكمال المناقشة.

المسلم :الحوار إنجاز
ال مجرد إبراء للذمة
في تغريدة له ،قال النائب السابق د .فيصل المسلم« ،سنوات
ً
ً
والكويت تنتظر تدخال ساميا ينقذها ويحقق أماني شعبها،
وال ـيــوم يـبــدأ ح ــوار ضعيف اإلع ــداد سيئ التمثيل واأله ــداف،
ً
متسائال« ،مــاذا ُيرتجى من حوار هدف أطرافه األقوياء دخول
ً
النواب ال ــوزارة واستمرار مــرزوق الغانم رئيسا وتفكيك كتلة
ً
الـ  31نائبا ،وفي هذا األذى كله ،والحوار إنجاز ال إبراء ذمة».

المونس يطالب مجلس الوزراء
بالتعهد بخطة التوزيعات السكنية

المونس والشايع في جلسة سابقة
طالب النائب خالد المونس مجلس الوزراء
بالتعهد بخطة توزيعات الطلبات اإلسكانية
في مدينة جنوب سعد العبدالله ،وغيرها من
المناطق والمدن الجديدة ،لكي يتحمل رئيس
الوزراء المسؤولية السياسية كاملة ،حال عدم
االلتزام بالمخطط الزمني للتوزيعات المعلن
عنها من الهيئة العامة للرعاية السكنية.
وأضاف المونس :مع كامل تقديرنا لوزير
اإلسكان وتصريحة األخير ،ولكن وبناء على
تجربتنا مــع رئيس ال ــوزراء الحالي واألداء
الحكومي بشكل عــام في السنوات األخيرة،
فإن تصريح وزير اإلسكان المتعلق بتوزيع
 22أل ــف وح ــدة ب ـ «ج ـنــوب سـعــد الـعـبــدالـلــه»،
ومحاولة زيادتها إلــى  28ألفا ،بعد موافقة
الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي ،سـيـصـبــح تـصــريـحــا من
الماضي ويذهب أدراج الرياح ،كما ذهب غيره
من التصريحات في حال ّ
تغير الوزراء ،وجاء
تشكيل حكومي جديد.

ودلل على ذلك بقوله «لنا في أرض منتزه
أبوحليفة خير مثال ،وذلك بعدما أعلن أكثر
م ــن وزيـ ــر ع ــن ق ــرب ح ــل الـمـشـكـلــة وتـسـلـيــم
ّ
األراضي ،وحتى اآلن ما زالت القضية معلقة،
على الرغم من معاناة المواطنين المستمرة
ً
من هذه القضية تحديدا».
وتساءل عن فائدة التوزيع على المخطط
دون التحرك لحل أزمة سيولة بنك االئتمان،
ً
مـ ــؤكـ ــدا أن ق ـض ـيــة أه ــال ــي الـ ـمـ ـط ــاع وع ــدم
تسليمهم أذون ــات الـبـنــاء ن ـمــوذج حــي على
ّ
تخبط الحكومة وفشل المنظومة اإلسكانية،
ً
السيما بدعة التسليم على المخطط ،مختتما
تصريحه قائال :لن نقبل بتصريحات جديدة
ينتج عنها هدر مزيد من الوقت دون ّ
تعهد
وتصريح رسمي من مجلس الوزراء ،ليتحمل
على أثرها رئيس الوزراء المسؤولية كاملة.

الـبــرلـمــانـيــة الـمـنـظـمــة للعالقة
بينهما ،كـمــا ي ــرون أن توقيت
التوجيه السامي لبدء الحوار
الوطني ،أتى في مرحلة مهمة
تشهد فيها ا لـكــو يــت تحديات
ّ
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة مـ ـل ـ ّـح ــة خــل ـف ـت ـهــا
جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،إض ــاف ــة إلــى
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـل ـفــات األخـ ــرى
ال ـم ـتــراك ـمــة ال ـت ــي ت ـح ـتــاج إلــى
ب ـي ـئ ــة ع ـم ــل ت ـت ـس ــم ب ــال ـت ـع ــاون
واإليجابية.
واع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرت ال ـ ـج ـ ـ ّم ـ ـع ـ ـيـ ــات
والـ ـ ــروابـ ـ ــط الـ ـت ــي ت ـم ــث ــل ق ــوى
المجتمع المدني في الكويت ،أن
هذا التفاعل المجتمعي يتطلب
ضرورة طرح القضايا
اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــة
وتهيئة االجواء
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاس ـ ـ ـبـ ـ ــة
ل ـع ـق ــد مــؤت ـمــر
وط ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ــام
تشارك به قوى
المجتمع المدني
ون ـش ـطــاؤه ل ـتــداول
المشاريع والمقترحات
اإلص ـ ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة واألف ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــار
والمبادرات التي تسهم بفعالية
لمرحلة اإلصالح الواجبة إلنقاذ
ال ــوط ــن وت ـص ـح ـيــح إخ ـفــاقــاتــه
ب ــال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـمـ ـح ــاور ال ـتــي
تستوجب المراجعة والتعديل
وال ـت ـط ــوي ــر ،ب ـمــا يـكـفــل تـعــزيــز
دوره المجتمعي الستنهاض
ال ــوط ــن ل ـم ــواج ـه ــة ال ـت ـحــديــات
الستقراره واستدامته.

التمسك بالدستور
وأك ــدت أهمية تفعيل الــدور
المجتمعي المستحق بضرورة
الـتـمـســك بــالــدس ـتــور وتفعيله
ليصل إلى مرحلة متطورة تكفل
حـيــاة وحــريــة ال ـمــواطــن وق ــواه
ال ـم ــدن ـي ــة ،وإط ـ ـ ــاق أنـشـطـتـهــا
ومـ ـب ــادراتـ ـه ــا دون ت ـق ـي ـيــد أو
إعــاقــة ،واالسـتـفــادة مــن طاقات
ش ـع ـب ــه ال ـم ـن ـت ـج ــة وال ـم ـن ـج ــزة
عبر عقد مؤتمر وطني تديره
ّ
وتقد م
قــوى المجتمع المدني
السلطات الدستورية له الدعم

والمعنوي والمعلوماتي
المادي ّ
دون تـ ـ ــدخـ ـ ــل بـ ـعـ ـض ــو يـ ـت ــه أو
ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــاي ـ ـ ــة عـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــه ،وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ
مخرجاته المستحقة الصادرة
من ورش عمله المختصة.
وخـتـمــت الجمعيات بــدعــوة
الـمـعـنـيـيــن ب ــال ـح ــوار الــوط ـنــي،
ً
إلـ ــى أن ي ـك ــون الـ ـح ــوار مــدخــا
لإلصالح الشامل ،وإلى تغليب
ص ـ ــوت ال ـح ـك ـمــة لـ ـب ــدء صـفـحــة
ج ــدي ــدة م ــن ال ـت ـع ــاون ،ووض ــع
الحلول والمخارج داخــل إطار
ال ــدس ـت ــور ودول ـ ــة الـمــؤسـســات
ودون انتقاص مــن صالحيات
أي سلطة من السلطات الثالث.

ّ
الجمعيات الموقعة للبيان

جمعية الخريجين ،وجمعية
الـمـحــامـيــن الـكــويـتـيــة ،وراب ـطــة
األدب ــاء الكويتيين ،والجمعية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن ال ـم ــال
ا ل ـعــام ،والجمعية االقتصادية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وج ـم ـع ـي ــة ح ـمــايــة
المستهلك ،والجمعية الكويتية
ل ـل ـت ـخ ـط ـي ــط االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي،
وجمعية المهندسين الكويتية،
وال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـلـعـمــل
الوطني ،والجمعية الكيميائية
الكويتية ،والجمعية الكويتية
لـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ال ـ ــدي ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ـي ـ ــة،
والجمعية الثقافية االجتماعية
النسائية ،والجمعية التربوية
االجتماعية الكويتية ،ورابطة
االجتماعيين ،والجمعية الطبية
ا لـكــو يـتـيــة ،وجمعية النحالين
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،وج ـم ـع ـي ــة أه ــال ــي
الشهداء واألسرى والمفقودين
ال ـكــوي ـت ـيــة ،وجـمـعـيــة الــدك ـتــور
الكويتية ،والجمعية الكويتية
لـ ـج ــودة ال ـت ـع ـل ـيــم ،وال ـج ـم ـع ـيــة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـحـ ـم ــاي ــة الـ ـطـ ـف ــل،
والرابطة الوطنية لألمن األسري
(رواس ــي) ،والجمعية الكويتية
ل ـم ـت ــا ب ـع ــة األداء ا ل ـب ــر ل ـم ــا ن ــي،
وجمعية المقاصد التعليمية،
والـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لــإعــام
واالت ـصــال ،وجمعية الشفافية
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،وج ـم ـع ـي ــة ري ـ ـ ــادة
األعمال التنموية.

القطان يقترح إضافة شرائح
جديدة لـ «عافية»
ق ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب د .ع ـ ـلـ ــي الـ ـقـ ـط ــان
اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام
ال ـقــانــون رق ــم  114لـسـنــة  2014بـشــأن
ال ـتــأم ـيــن ال ـص ـحــي ع ـلــى الـمـتـقــاعــديــن
(ع ــاف ـي ــة) ،لـيـشـمــل ال ـمــواط ـنــات الــاتــي
يتلقين مـســاعــدات مــن وزارة الـشــؤون
االجتماعية.
ونـ ــص االق ـ ـتـ ــراح ع ـلــى أن يـسـتـبــدل
ب ـن ــص ال ـ ـمـ ــادة ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن ال ـق ــان ــون
 2014/114الـمـشــار إلـيــه الـنــص اآلت ــي:
«ت ـســري أح ـكــام ه ــذا ال ـقــانــون عـلــى كل
من المواطنين المتقاعدين المسجلين
بـ ــال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـت ــأم ـي ـن ــات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،والـ ـم ــواطـ ـن ــات ال ــات ــي
يتلقين مـســاعــدات مــن وزارة الـشــؤون
االجتماعية ،سواء كانت المواطنة غير
العاملة متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو
عــزبــاء ،وي ـجــوز إضــافــة شــرائــح أخــرى
بقرار يصدره الوزير».
وجــاء فــي الـمــذكــرة اإليضاحية ،أنه
ً
عمال بما نص عليه الدستور في المادة
( )11منه على أن «تكفل الدولة المعونة
لـلـمــواطـنـيــن فــي حــالــة الـشـيـخــوخــة أو
الـ ـم ــرض أو ال ـع ـج ــز ع ــن الـ ـعـ ـم ــل ،كـمــا
توفر لهم خدمات التأمين االجتماعي
والـ ـمـ ـع ــون ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ــرع ــاي ــة
الصحية».
ً
وقالت المذكرة ،ونظرا ألن القانون
رق ــم  114لـسـنــة  2014ب ـشــأن الـتــأمـيــن
الصحي على المواطنين المتقاعدين
لــم يتضمن س ــوى الـمـتـقــاعــديــن ،وهــو
العنوان الرئيس لذلك القانون ولم ينص
على استفادة فئات أخرى من المجتمع

الكويتي ممن تكون أوضاعهم مثيلة
للمتقاعدين ،فتغاضى المشرع في هذا
القانون عن شريحة ربات البيوت رغم
أنهن في حكم المتقاعدات لحصولهن
على مساعدات اجتماعية من «الشؤون»،
لكونهن مسجالت في «التأمينات».
وأض ـ ــاف ـ ــت« :وب ــال ــرغ ــم م ــن كــون ـهــن
بحاجة لالستفادة من خدمات التأمين
الصحي أسوة بالمتقاعدين سواء كانت
متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو عزباء،
فلم يشملهم تلقي الخدمات العالجية
ف ــي ال ـتــأم ـيــن ال ـص ـحــي لـلـمـتـقــاعــديــن،
ً
وتطبيقا لمبدأ المساواة المنصوص
عـلـيــه فــي ال ـم ــادة ( )7مــن الــدس ـتــور تم
ال ـنــص ف ــي ه ــذا ال ـقــانــون عـلــى إضــافــة
شريحة ربات البيوت الالتي يحصلن
على مساعدات اجتماعية ومسجالت
لدى وزارة الشؤون».
وتابعت :ولذلك فقد تضمن نص هذا
القانون في مادته األولى ،بأن يستبدل
بنص الـمــادة الثانية مــن القانون رقم
( )114لسنة  2014المشار إليه النص
المذكور أعاله.
وأك ـ ـ ـ ــدت أن هـ ـ ــذا يـ ـ ـ ــؤدي فـ ــي ح ــال
تـطـبـيـقــه إلـ ــى ع ــدال ــة ض ــم ش ــرائ ــح من
المجتمع الكويتي إلى قانون التأمين
ً
الصحي للمتقاعدين ،تحقيقا للعدالة
والـمـســاواة والتخفيف عــن كاهل هذه
الـ ـفـ ـئ ــات الـ ـت ــي ت ـس ـت ـحــق أن يـشـمـلـهــا
القانون بالرعاية الصحية الكاملة.

ع ـ ـ ـ ـ ــاد قـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال
الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء إلـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة
ً
م ـجــددا ،إذ قــال الـنــائــب مهند
الساير ،إن «استقالل القضاء
ومخاصمته من سمات الدول
الــديـمــوقــراطـيــة ،فـلــن تتراجع
س ـط ــوة ال ـف ـســاد وق ــوت ــه ،ولــن
تنتشر طمأنينة دو لــة العدل
والمساواة بين المواطنين إال
بإقرارهما».
ودعــا الساير ،فــي تصريح
أمس« ،الجميع لدعمنا في هذا
ً
ً
القانون ليكون جزء ا رئيسيا
في أي مشروع إصالحي قادم».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب
د .ع ـبــدال ـكــريــم الـ ـكـ ـن ــدري ،إن
«مـ ـسـ ـط ــرة ت ـط ـب ـي ــق الـ ـق ــان ــون
يجب أن تكون متساوية على
الجميع ،لذلك يجب أال يكون
ه ـنــاك أح ــد ف ــوق الـمـحــاسـبــة،
فمثلما يخطئ الوزير والنائب
والمواطن يخطئ القاضي».
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،قـ ـ ــال

ال ـك ـن ــدري« ،رحـ ــم ال ـلــه الـشـيــخ
ناصر صباح األحمد الصباح
ع ـن ــدم ــا ب ـ ّـي ــن ك ـي ــف ي ـج ــب أن
يحارب الفساد ،وأن محاربة
الفساد معركة تـبــدأ بتطهير
مؤسسات الدولة من فاسديها

ومــن ارتـبــط بهم دون تمييز،
فـ ـ ــا تـ ـنـ ـمـ ـي ــة وال عـ ـ ــدالـ ـ ــة فــي
الــدولــة بوجود الفاسدين في
مؤسساتها ،وغير ذلك ال يكون
إال إفساد فوق إفساد ،وما نراه
أقل مما نتمناه».

الجمهور للشايع :أثبت جديتك في توزيع
 22ألف وحدة بجنوب سعد العبدالله
ً
تعليقا على تصريح وزير الدولة لشؤون اإلسكان شايع الشايع،
ال ــذي أعـلــن فيه تــوزيــع  22.152ألــف وح ــدة سكنية فــي مشروع
جنوب سعد العبدالله اإلسكاني ،اعتبارا من تاريخ  12ديسمبر
المقبل على المخطط ،أكد رئيس لجنة شؤون اإلسكان البرلمانية
النائب فايز الجمهور أنه من غير إجراء جدي ملموس يعتبر هذا
التصريح كالم إعالم فقط.
ً
وقــال الجمهور ،موجها حديثه إلــى الشايع :لتأكيد الجدية
بــال ـمــوضــوع الب ــد م ــن إص ـ ــدار ك ـتــاب رس ـمــي م ــن مـجـلــس إدارة
المؤسسة تلتزم فيه بالتوزيع على المخطط بالتاريخ المذكور
أدناه ،هذا أوال ،ولتأكيد الجدية أيضا البد من إعطاء أمر البناء
للقطع المتبقية لمنطقة المطالع.

الخليفة لمساواة األئمة والمؤذنين
البدون بالخليجيين
تقدم النائب م ــرزوق الخليفة باقتراح برغبة
ب ـشــأن م ـس ــاواة األئ ـمــة وال ـمــؤذن ـيــن مــن فـئــة غير
محددي الجنسية بزمالئهم الخليجيين من حيث
الراتب ،والبدالت ،ومكافأة نهاية الخدمة.
وقال في اقتراحه «يعاني قطاع المساجد عزوفا
من الكويتيين عن مهنة المؤذن ،رغم االمتيازات
التي أقرتها وزارة األوقــاف والشؤون اإلسالمية،
لتحفيز أبناء الكويتيين على االنخراط في هذه
الوظائف».
ً
وأض ــاف :ون ـظــرا لــوجــود شـبــاب مــن فئة غير

محددي الجنسية من أبناء الكويتيات ،ومن لهم
صلة قــرابــة مــع كويتيين ،وأب ـنــاء رج ــال الجيش
والـشــرط يعملون بمهنة مــن لهم صلة قــرابــة مع
كويتيين ،وأبناء رجال الجيش والشرطة يعملون
بمهنة أئـمــة أو مــؤذن فــي قـطــاع المساجد إال أن
رواتبهم ال تفي بحاجاتهم المعيشية.
وعلى ضوء ما سبق نص اقتراحه على «مساواة
األئمة والمؤذنين من فئة غير محددي الجنسية
بزمالئهم من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي
من حيث الراتب والبدالت ،ومكافأة نهاية الخدمة».

ً
الشاهين نقال عن وزير المالية :الئحة
جديدة لرسوم االنتفاع بأمالك الدولة
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب أسـ ـ ــامـ ـ ــة
الشاهين ،نقال عن وزير المالية
وزير الدولة لشؤون االستثمار
خليفة ح ـمــادة ،وج ــود الئحة
جديدة لرسوم االنتفاع بأمالك
الدولة ،خالل الشهر الجاري.
وقال الشاهين ،في تصريح
صحافي ،ندعو إلنجاز الئحة
الـ ــرسـ ــوم ال ـج ــدي ــدة لــانـت ـفــاع
مـ ـ ــن أم ـ ـ ـ ــاك ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة بـ ــأسـ ــرع
وق ـ ــت ،داعـ ـي ــا ب ـل ــدي ــة ال ـكــويــت
وإدارة امــاك الــدولــة للتدقيق
والتفتيش على كــل المراسي
البحرية والمارينات.
وأضـ ـ ـ ــاف أن إجـ ــابـ ــة وزيـ ــر
المالية خليفة حـمــادة مقلقة
وغ ـي ــر م ـق ـبــولــة ،فـيـمــا يتعلق
ب ـ ــالـ ـ ـم ـ ــراس ـ ــي والـ ـ ـم ـ ــاريـ ـ ـن ـ ــات

الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ ــودة ف ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض
ال ـشــال ـي ـهــات والـ ـمـ ـن ــازل ،حين
ســألـتــه عــن القيمة االيـجــاريــة
الـ ـت ــي ت ـح ـص ـل ـهــا ال ـ ــدول ـ ــة مــن
المراسي الخاصة.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن و ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود تـ ـل ــك
الـ ـ ـم ـ ــراس ـ ــي يـ ـضـ ـي ــف م ــاي ـي ــن
الــدنــان ـيــر إل ــى خــزيـنــة الــدولــة

كقيمة اقتصادية على األرض،
الفتا الى ان االجابة المؤسفة
لوزير المالية تشير الى وجود
م ــرسـ ـيـ ـي ــن ف ـ ـقـ ــط م ــرخ ـص ـي ــن
والـقـيـمــة االي ـجــاريــة السنوية
لهما  7.5آالف د ي ـنــار ،مقابل
هـ ــذه الـ ـم ــراس ــي وال ـم ــاري ـن ــات
التي كان من المفترض أن تدر
على الدولة ماليين خاصة مع
كثرتها ،لكن لــا ســف عشرات
م ـن ـهــا غ ـي ــر م ــرخ ــص وخ ـ ــارج
تـنـظـيــم ال ــدول ــة ،وي ـش ـكــل ذلــك
خسارة بيئية وخسارة امنية
واقتصادية.
ودعا الشاهين الى ضرورة
تحسين االيراد واالشراف على
المراسي والمارينات الخاصة،
ليتم تحقيق الهدف منها.

الحجرف يسأل عن مالحظات
«المحاسبة» على «مكتب لندن»
ّ
وجـ ـ ــه ال ـن ــائ ــب مـ ـب ــارك ال ـح ـج ــرف سـ ـ ــؤاال إل ــى
وزيــر المالية وزيــر الــدولــة للشؤون االقتصادية
واالستثمار خليفة حمادة ،بشأن مالحظات ديوان
المحاسبة على مكتب االستثمار في لندن.
وقــال الحجرف في سؤاله :هل نوقش التقرير
السنوي لديوان المحاسبة للسنة المالية /2019
 2020في اجتماع مجلس اإلدارة الجديد للهيئة
العامة لالستثمار ،سواء فيما يتعلق بالمالحظات
في شأن الهيئة أو المالحظات التي ّ
تخص مكتب
االسـتـثـمــار فــي لـنــدن؟ ومــا اإلجـ ــراءات القانونية
التي اتخذتها وزارة المالية في شأن ما تضمنه

تقرير الديوان للسنة المالية ( 2020 /2019التقرير
الثالث) مــن مالحظات تحمل فــي طياتها شبهة
التعدي على المال العام؟ وتابع :هل أجري تحقيق
مع المختصين في مكتب االستثمار بلندن حول
ما ورد من مالحظات في تقرير ديوان المحاسبة
المذكور؟ كما ّ
وجه الحجرف سؤاال آخر الى الوزير
حمادة بشأن شركة المشروعات السياحية ،جاء
فيه :هل استوفت شركة المشروعات السياحية
اإلجراءات المتعلقة بالرقابة الالحقة فيما يتعلق
بـتـعــاقــدهــا م ــع الـمـكــاتــب االس ـت ـشــاريــة ،أو خــال
تعاقدها مع الشركات العالمية الستغالل األراضي؟
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ً
ً
شكرا «مارك» وعذرا «ابن
خلدون»!

تناولت القنوات الفضائية العربية ،بكثير من االهتمام وسيل
من التحليل ،عارض الشلل المؤقت الذي أصاب العالم االفتراضي
ّ
بتعطل خدمات بعض مواقع التواصل االجتماعي مساء الرابع
مــن الـشـهــر ال ـج ــاري ،فـتــأكــد ال ـمــؤكــد ب ــأن الـشـبـكــة العنكبوتية
أحكمت سيطرتها على خناق العالم وسلبت اهتمامات الشعوب،
وبخاصة العربية منها ،رغم الكم الهائل من المشاكل اليومية
والتقلبات السياسية واألزمــات االقتصادية واالجتماعية التي
من المفترض أنها تؤرق مضاجعنا في كل ليلة.
وقد تعددت اآلراء وتنوعت التحليالت وتنافست "الفزلكات" في
متابعة الحدث "الجلل"؛ ففي حين اعتبر بعض "الخبراء" أن في
األمر مؤامرة ضد شركة "فيسبوك" وضد صاحبها الملياردير،
اعتبر البعض اآلخر أن ما حدث هو عقاب طبيعي لما أوصلتنا
إليه هــذه المواقع مــن ارتـبــاط كلي بمخرجاتها ،كما استرسل
ً
ّ
معقدة تقنيا عنوانها العريض كلمة "ربما"،
آخرون في تكهنات
وبشرنا بعض المتحمسين بأن عصر التواصل االجتماعي بدأ
بالتراجع شأنه شأن "الهيمنة األميركية" على العالم!
الــواقــع أن استماعي -مــن غير استمتاعي -لهذه التحليالت
العبقرية ،أعاد ّ
إلي شعور االستهجان نفسه الذي روادني عند
متابعتي لمداخلة ضابط عربي متقاعد استضافته في عام 2003
قناة "الجزيرة" للتعليق على الدخول البري للقوات األميركية الى
ّ
العراق ،حيث أكد يومها "الخبير في الشؤون العسكرية" أن فرق
"المارينز" ستواجه جملة من العقبات العمالنية ومـ ّـن أبرزها
طبيعة األرض الموحلة في مستنقعات "األهوار" وتخفي بعض
المقاتلين بين سيقان القصب والحشائش البرية!
ً
حينها ّ
تسمرت مذهوال في حضرة بعض مستسهلي اإلطالالت
اإلعــامـيــة كـخـبــراء ومتخصصين فــي التكنولوجيا ووســائــل
التواصل اإللكترونيّ ،
تخيلت في الوقت نفسه وضع خلية النحل
التي تضم صفوة العلماء الذين يتسابقون بالتنافس والتكامل
الكتشاف العطل وإصالح الخلل بغية إعادة الحال الى ما كانت
عليه لدى مليارات المستخدمين.
ّ
ّ
وتكهن
تصور أشكال هؤالء "المنقذين"
بالغت مخيلتي في
وقد
ّ
ً
أعراقهم وتوقع أديانهم ،وكان يقيني ثابتا بأن من بينهم العربي
المهاجر ،الغربي المغامر ،المؤمن والكافر ،األشقر واألسمر،
الــذكــر واألن ـث ــى! وم ــا زل ـنــا نـحــن فــي أوطــان ـنــا نـقــف عـنــد حــدود
ّ
التباهي بأعراقنا ،نتعصب ألنسابنا ،نتصلب ألفكارنا ،نتحجر
لمعتقداتنا ،ونقفل أبوابنا أمام الوافدين الينا حتى للسياحة
أو االسـتـثـمــار .وم ــا زلـنــا نــدعــو عــاجــزيــن لمقاطعة منتجاتهم
االستهالكية الرخيصة في حين نتباهى بقيادة أفخم سياراتهم
ونحتفظ بأثمن مجوهراتهم ونقتني أغلى ساعاتهم!
كثيرة هي عالمات التعجب التي ختمت بها األسطر القليلة
السابقة ،وكثيرة هي نقاط التوقف التي يجب أن نستغلها للتمعن
في حال التردي الحضاري الذي نعيش تداعياته في كل تفاصيل
حياتنا ،وقد يكون من أول واجباتنا وأبسطها العودة الى سير
وكتابات أسالفنا من عباقرة العلم الذين نقف ثابتين عند حدود
التباهي بإنجازاتهم دون أن نتقدم خطوة واحدة في المسار الذي
أطلقوه وأكملته بنجاح الشعوب األخرى.
فشكرا "م ــارك زوكــربـيــرغ" ،ألنــك نبهتنا مــرة أخــرى الــى حال
"الخبراء" لدينا الذين يعدوننا بالسيطرة على الكرة األرضية
ً
ً
مستقبال ،وقــد يتحقق ذلــك قريبا بالفعل عندما تنجح جميع
الشعوب باستيطان الكواكب السيارة تاركة لنا األرض بما فيها
لنتقاتل على خيراتها المتبقية ،ولنعيش على أطالل ماضينا
فيها ،ولنستعيد حضارة األندلس التي لم نحافظ عليها كالرجال
فبكيناها كالنساء!
ً
وع ــذرا "اب ــن خ ـل ــدون" ،ألنـنــا لــم نفلح فــي فـهــم وال استيعاب
دروسك عن العمران ونشأة الحضارات وانهيار الدول وطبائع
الشعوب وأثرها في كل ما سبق.
* كاتب ومستشار قانوني.

دعوة لمؤتمر الحوار
الوطني

شون مولير*

انتخابات جورجيا المحلية قد ُت ّ
جدد الفوضى الداخلية

د .بالل عقل الصنديد
bilalsandid@hotmail.com

opinion@aljarida●com

قد يتعلق أفضل جانب من أي انتخابات محلية بإنجاز المهام المطلوبة
ً
ً
قديمة في إحدى
فجأة ،إذ تسارع البلدية
مثال إلى التخلص من شجرة ُ َ
ً
ً
الحدائق وترسل فريقا كامال إلنجاز المهمة ،أو تصلح الحفر في البلدات،
أو تلغي الغرامات المرتبطة بانتهاك قرار مالزمة المنزل في زمن كورونا.
لكن ال تشتق أهمية االنتخابات المحلية المقبلة في جورجيا من
ً
ً
ً
استقاللية البلديات الجورجية ماليا أو قانونيا ،بل ترتبط فعليا بإقدام
حزب "الحلم الجورجي" الحاكم على عقد اتفاق سياسي مع المعارضة،
بواسطة االتحاد األوروبي ،في شهر أبريل الماضيّ ،
ينص هذا االتفاق
على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في عام  2022إذا حصد حزب "الحلم
الجورجي" أقل من  %43من األصوات النسبية خالل انتخابات هيئات
الحكم الذاتي المحلية .حصل ذلك االتفاق بوساطة من رئيس المجلس
ُ
ً
األوروبي شارل ميشيل ،واعت ِبر ضروريا ألن أحزاب المعارضة الثمانية
التي تجاوزت عتبة الواحد في المئة في االنتخابات البرلمانية الجورجية
ّ
في شهر أكتوبر من السنة الماضية اتهمت حزب "الحلم الجورجي" بتزوير
االنتخابات ثم قاطعت البرلمان .تتعلق مشكلة اتفاق أبريل  2021بعدم
توقيع حزب المعارضة األساسي ،أي "الحركة الوطنية المتحدة" بقيادة
الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي ،على االتفاق قبل شهر سبتمبر،
وانسحب حزب "الحلم
أي بعد انسحاب الحزب الحاكم منه في يوليو،
ّ
الجورجي" من االتفاق ألن أهم حزب معارض لم يكن قد وقع عليه.
ً
َ
الحزبين إلى عام
الوضع أشبه بلعبة أطفال إذا ،حيث يعود الخالف بين
َ
ً
 2012وهو يقتصر فعليا على صراع بين رجلين ،فقد وصل ساكاشفيلي
إلى السلطة خالل "ثورة الزهور" في عام  ،2003فحصد على التوالي %68
و %59من التصويت النسبي في االنتخابات البرلمانية في َ
العامين 2004
ً
و .2008ونظرا إلى طبيعة نظام التصويت الموازي في جورجيا ،حصد
ساكاشفيلي في كل مرة أكثر من  %70من المقاعد في البرلمان.
ُ
لكن في عام  ،2012هـ ِـزم ساكاشفيلي أمــام العب جديد بالكامل :إنه
الملياردير بيدزينا إيفانشفيلي الذي دخل معترك السياسة مع حزبه
الجديد "الحلم الجورجي" .حصد هذا الحزب  %55من التصويت النسبي،
ً
ثم  %49في عام  2016و %48في عام  ،2020ومجددا ،أدى عنصر األغلبية
في النظام االنتخابي إلى تضخيم النتائج ،فحصد "الحلم الجورجي"
 %57و %77و %60من جميع المقاعد.
بحلول عام  ،2020تراجع عنصر األغلبية في النظام االنتخابي إلى %20
ً
من مجموع المقاعد (من  73إلى  30مقعدا من أصل  150في البرلمان) ،لكن

د .عبد المحسن حمادة

حزب "الحلم الجورجي" فاز بتلك المقاعد كلها ،وفي غضون ذلك ،استفادت
الحكومة من تغيير آخر في النظام االنتخابي ،وهو يتعلق بتخفيض عتبة
المنافسة النسبية من  5إلى  ،%1ألن المعارضة البرلمانية تنقسم اآلن بين
ً
ثمانية أحزاب على األقل .أصبحت أحزاب المعارضة عاجزة جماعيا وتكثر
خالفاتها الداخلية ،لذا باتت مضطرة للتعامل مع االنتخابات المحلية
المرتقبة كاستفتاء حول الحكومة .في الوقت نفسه ،تطغى اإلعالنات
الداعمة لحزب "الحلم الجورجي" على وسائل اإلعالم واألماكن العامة.
ُ
في الحاالت العادية ،تعتبر االنتخابات المحلية طريقة كي تنشر
ً
الحكومة القائمة أشخاصا موالين لها في أنحاء البلد ،وفي عام  ،2017بعد
خمس سنوات على وصول "الحلم الجورجي" إلى السلطةّ ،فاز الحزب بـ63
ً
ً
استحقاقا انتخابيا من أصل  64على مستوى البلديات .يفضل الناخبون
ً
عموما اختيار شخص ّ
مقرب من الحكومة إلنجاز المهام التي يريدونها.
ً
تزامنا مع إصــرار المعارضة على اعتبار االنتخابات استفتاءً
لكن
ُ
حدث تطوران
حول الحكومة وإبرام اتفاق أبريل الشائب بطبيعته ،قد ي ِ
آخران مفاجأة كبرى:
ً
أوال ،واجــه البلد واحــدة من أســوأ أربــع موجات كورونا في العالم،
فوصلت أعداد اإلصابات إلى  1200لكل مليون نسمة في منتصف شهر
أغسطس من هذه السنة ،في المقابل بلغت ذروة اإلصابات في بريطانيا
ً
يناير من هذه السنة ،كذلك كانت
 880شخصا لكل مليون نسمة في شهر ً
حملة التلقيح في جورجيا بطيئة مقارنة بالدول األخرى ،وقد اضطرت
الحكومة لالتكال على مساعدة البنك الدولي وهبات الواليات المتحدة
والصليب األحمر في هذا الملف.
ً
ثانيا ،فشلت الحكومة في شهر يوليو الماضي في احتواء احتجاج ضد
ُ
سلسلة من احتفاالت المثليين التي تخطط لها منظمة "تبليسي برايد".
تعرض المثليون والصحافيون للهجوم من جماعة غاضبةّ ،
ّ
وعبر بطريرك
الكنيسة األرثوذكسية الجورجية ورئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي
للمنظمة الداعمة للمثليين.
الجورجي" عن
من حزب ً
معارضتهما ُ
"الحلم ُ
ّ
لغيت المسيرة ُ
مصور بعد ّ
تعرضه
المخطط لها وق ِتل
ونتيجة لذلك ،أ ِ
للهجوم ،فال يستطيع المواطنون إال لــوم جهة واح ــدة ،فهم يشعرون
باالستياء من مقاربة الحكومة في القطاع الصحي وفشلها في تطبيق
القانون وفرض النظام ،لذا قد يقررون معاقبة الجهة الوحيدة التي تملك
السلطة في مناطقهم.
* موقع «ال .س .إي»

إن الحوار الوطني يجب أن يجري في ظل أحكام
الدستور ال خارج إطاره ،فالجلسة ليست مخصصة
لتغيير الدستور وال الوقت يسمح بذلك ،والعفو
المنتظر عفو خاص ،كما حدث للنائبين ًالسابقين
وليد الطبطبائي وفهد الخنة وليس عفوا شامال
كما يطلبه النواب ،لذا نرجو أال يحدث صدام يعيدنا
للمربع األول.
ب ـعــد إعـ ــان وزيـ ــر ال ــدي ــوان األم ـي ــري رغ ـبــة صــاحــب
السمو أمير البالد بإجراء حوار وطني بين السلطتين
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة والـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ل ـم ـع ــال ـج ــة قـ ـض ــاي ــا ت ـهــم
السلطتين ،سارع كثير من النواب لتأييد تلك الدعوة،
وتم اختيار ثالثة أعضاء من المعارضة وآخرين إلجراء
الحوار ،وحدد الموعد إلجراء ذلك الحوار ،والهدف من
إجراء الحوار كما يبدو معالجة المشكالت التي حدثت
في العام الماضي وأدت إلى تعطيل الجلسات ،وأسفرت
عن انخفاض إنتاجية المجلس ،نأمل ما حدث في العام
الماضي أال يتكرر ،وعلينا تقبله حفاظا على نظامنا
الديموقراطي ،فكل المجالس تحدث فيها مشاكل ،ولكن
علينا تجاوزها ومعالجة المشكالت التي تسببت في
تلك األحداث.
وإذا أردنا معالجة المشكالت التي حدثت فإن علينا
أن نحتكم للدستور ،فهو الصيغة ا لـتــي ا تـفــق عليها
أبناء الوطن جميعا حكومة وشعبا ،وأعطى لكل ذي
حق حقه ،وأعطى حقا للحاكم بتشكيل حكومة قوية
تساعده في إدارة الدولة ،وأعطى للمواطنين حقا في
اختيار نواب يمثلونهم لمراقبة أداء السلطة التنفيذية
ومحاسبتها على أخطائها ولكن بأدب واحترام ،غير
أننا عندما نقرأ بعض ما يقوله بعض نواب المعارضة
ن ـجــد أن ـهــم ي ـث ـنــون ع ـلــى م ــا ق ــام ــوا ب ــه م ــن ج ـهــد خــال
إ جــازة المجلس ،فأصبح لديهم إ صــا حــات سياسية
سيتقدمون بها في أول جلسة ،منها أن يصبح مجلس
الوزراء مجلسا شعبيا ،وهذا مخالف للدستور الذي
أع ـطــى ال ـحــق لـصــاحــب ال ـس ـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد بــاخـتـيــار
رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
كما أن الحوار المرتقب يجب أن يجري في ظل أحكام
الدستور ال خــارج إ طــاره ،فالجلسة ليست مخصصة
لـتـغـيـيــر ال ــدس ـت ــور وال ال ــوق ــت يـسـمــح ب ــذل ــك ،والـعـفــو
المنتظر عفو خــاص ،كما حــدث للنائبين السابقين
ً
ول ـيــد الـطـبـطـبــائــي وف ـهــد ال ـخ ـنــة ول ـيــس ع ـف ــوا شــامــا
كما يطلبه النواب ،لذا نرجو أال يحدث صدام يعيدنا
للمربع األول.
كان اآلباء المؤسسون الذين صاغوا مواد الدستور
أك ـث ــر ع ـم ـقــا ون ـض ـجــا وف ـه ـمــا لـلـمـجـتـمــع وم ـش ـكــاتــه،
وم ـش ـك ــات ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ـم ـح ـي ـطــة ب ـه ــم وت ــأث ـي ــرات ــه
السلبية عـلــى مجتمعنا ،لــذا ال يـقــد مــون مـقـتــر حــا إال
يكون مــدرو ســا من جميع جوانبه ،أ مــا بعض النواب
الشباب اليوم ،فأعتقد أن نظرتهم سطحية وقاصرة،
وقد ال يدركون العواقب الخطيرة على المجتمع نتيجة
لـمــا يـحــدثــونــه مــن ص ــراع ونـ ــزاع مــع ال ـح ـكــومــة ،لــذلــك
نرجو من الله أن تهدأ األ مــور وتنعم بالدنا بالهدوء
واالستقرار ونتفرغ للتنمية واإلصالح.

يوسف الشايجي

التحفظ عن العفو الكامل ...ومع العفو الجزئي
أرى ًأال نتفاءل ونؤمل
كثيرا في حال تم العفو،
فلن تتبدل األجواء
السياسية إلى األفضل،
ولن يتم التعاون المنشود
بين السلطتين المجلس
والحكومة ألنه «ما زال ما
في النفوس في النفوس»،
حيث لم يعد االختالف في
اآلراء حول قضايا ومواقف
وأفكار بقدر ما هو خالف
ارتبط بأشخاص ،وهذا
من الصعب القضاء عليه
والتخلص منه.

ليست هناك أي
مؤشرات على تغيير
هذا النهج العدائي
وشخصنة القضايا
ً
الذي أصبح نهجا
لما بعدهم من نواب
تدعي المعارضة

تداولت العديد من األطــراف السياسية
فــي الـفـتــرة األخ ـي ــرة إعـ ــادة ط ــرح قضيتي
"ال ـع ـفــو والـمـصــالـحــة الــوط ـن ـيــة" كــأولــويــة
ل ـل ـق ـضــايــا ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـمـ ـط ــروح ــة عـلــى
الساحة ،وأنهما مدخالن رئيسان يسبقان
أي نوايا أو أفكار أو برامج إصالحية ،بل
يبالغ البعض بأن يطالب بأن يكون العفو
ً
ً
أمرا حتميا غير مشروط وغير مقبول حتى
الحديث حــول قبوله من عدمه ،لدرجة أن
يشعروك بأن أي حديث أو رأي يصب في
التوجه المخالف لهذا المطلب كمن يدعو
ل ـهــدم أس ــس ال ـثــوابــت الــوطـنـيــة ال ـتــي قــام
عليها المجتمع الكويتي ،وسيواجه بردة
فعل من االستهجان مساوية لمن يتحدث
ً
علنا ويدعو إلى التطبيع مع إسرائيل إن
لم تكن أكثر ،وأعتقد واألمــر كذلك أن هذا
يدخل في خانة اإلرهاب الفكري خصوصا
للمتعمقين في استخدام وسائل التواصل
االجتماعي ،لكني واثق بأن من يطالب بهذا
العفو من منطلق اإليمان الحق بالحريات
ال ـخ ــاص ــة والـ ـع ــام ــة ه ــو م ــؤم ــن ك ــذل ــك فــي
الــوقــت نفسه بحق ال ــرأي اآلخــر المخالف
في التعبير عن رأيه.
بـعــد ه ــذه الـمـقــدمــة الــواجـبــة نــرجــع إلــى
ً
الوراء عددا من السنوات العشر أو دون ذلك
للتعرف أو للتذكير بخلفية األحداث ،وبما
قــام بــه هــؤالء المطلوب العفو عنهم ،وما
اقترفوه من أفعال وما تلفظوا به من أقوال
رأى القضاء فيها ما يستحقون من أحكام
سجن مع الشغل والنفاذ صــدرت بحقهم،
ً
وحاليا يطالبون بإلغاء هذه األحكام من
خالل العفو األميري.
ب ــاس ـت ـع ــراض أبـ ـ ــرز وأهـ ـ ــم أح ـ ـ ــداث تـلــك
المرحلة يأتي في مقدمتها:
 اقتحام مجلس األمة وكسر باب قاعةعـبــدالـلــه الـســالــم الـمـغـلــق حينها والعبث
بـمـحـتــويــات ال ـقــاعــة ،والـ ـ ــدوس بــأقــدامـهــم
وال ــوق ــوف ع ـلــى ك ــراس ــي الـ ـن ــواب وطــاولــة
الرئاسة.
خطاب اإلساءة للذات األميرية المصونة
ً
دستوريا والمعروف باسم (لن نسمح لك)
وت ــردي ــده مــن الـعــديــد مــن ق ـي ــادات الـحــراك
وأنصارهم ،ولم يكتفوا بمن أطلقه ألول مرة
في ساحة اإلرادة وسط حضور جماهيري
كـ ـبـ ـي ــر ،وال ـ ـ ـ ــذي لـ ــو نـ ـظ ــرن ــا ب ـع ـي ــن الـ ـع ــدل
واإلنصاف لربما أنصفنا من ردده ألول مرة
ً
في لحظة انفعالية متأثرا بالحماس الزائد
الذي خيم على ذلك اللقاء ،مقارنة باآلخرين
الذين ال عذر لهم في ترديده ،حيث كانوا في
ً
أجواء هادئة مختلفة تماما عن أجواء ذلك
ً
اللقاء المشحون حماسا ،إضافة لعلمهم
المسبق بتجريم القانون لذلك الخطاب،
فأخذ ترديد هذا الخطاب من اآلخرين صفة
أو شكل التحدي واإلصـ ــرار على مخالفة

قوانين الدولة وفــي أعلى درجاتها ،وهي
التطاول على مقام حاكم الدولة ورمزها.
تبني "بــاغ الكويت" الـمــزور والمفبرك
من قبل تلك القيادات واألف ــراد ،واستندت
إلـيــه فــي الـهـجــوم واإلس ـ ــاء ة عـلــى رئيسي
ال ـس ـل ـط ـت ـي ــن الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة وال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة
واتهامهما بالتخطيط لالنقالب على نظام
الحكم رغم علمهم المسبق في التشكيك في
محتوى تلك األشرطة ،وتبع ذلك التشكيك
بــرئ ـيــس م ـج ـلــس ال ـق ـض ــاء األعـ ـل ــى رئـيــس
الـسـلـطــة الـقـضــائـيــة كــونــه يــأتــي عـلــى قمة
ال ـهــرم الـقـضــائــي ،وذل ــك بـعــد ص ــدور حكم
القضاء بعدم االعـتــراف بصحة مضامين
تلك األشرطة ،فتأكدت خصومتهم اللدودة
ل ـل ـق ـض ــاء ،ح ـي ــث س ـب ــق ذل ـ ــك ال ـح ـك ــم حـكــم
قضائي يقضي بصحة النظام االنتخابي
المعروف بـ"الصوت الواحد" والذين خرجوا
للشارع للمطالبة بإلغائه.
استغل شريط الفتنة للهجوم والتشكيك
في مواطنة رؤساء سلطات الدولة الثالث
ال ـت ــي ي ـق ــوم عـلـيـهــا ن ـظ ــام ال ـح ـكــم ،وب ـعــدم
وفائها للسلطة الشرعية ،بل شطح أحد تلك
ً
القيادات بعيدا ،بعد أن راهــن على صحة
هــذه األشــرطــة عند عرضها على القضاء
خ ــارج الكويت ال ــذي ال ُيشترى أو ُيرشى
بــاتـهــام مـبــاشــر للقضاء الـكــويـتــي ،فكيف
لهذه القيادات وكياناتها السياسية التي
تمثلها والتي تدعي المعارضة اإلصالحية
مــن أجــل الـكــويــت وأمـنـهــا واسـتـقــرارهــا أن
تتمنى مــن خ ــال تبنيها لـشــر يــط الفتنة
بأن تكون هناك مؤامرة فعلية لقلب نظام
ال ـح ـكــم وم ــا سـتـسـفــر ع ـنــه ت ـلــك ال ـمــؤامــرة
حتى في حال فشلها من آثار كبيرة مدمرة
تقضي على أمن وأمــان واستقرار الجبهة
ً
الــداخ ـل ـيــة ،وذلـ ــك بـ ــدال م ــن أن ت ـكــون هــذه
القيادات وكياناتها هي أول من يسعى إلى
القضاء على هذه الفتنة لو صحت مزاعم
ذلك االنقالب (ال قدر الله) وتسرع في إعادة
ً
ربــط أواصــر المجتمع قبل تفككها سعيا
الستقرار وأمن الوطن ،ولكن ما حدث منها
ً
مخالف لذلك تماما؟
من خالل استرجاع هذه األحداث يتبين
لنا سخونة واحتقان الساحة السياسية
واألمنية حينها ،فلم تسلم أي سلطة من
اإلساءة لها أو أي ركن من أركان الدولة من
التعدي عليه ،ابتداء من رأس الدولة سمو
األمير الراحل ثم رؤساء السلطات الثالث،
مما يعرض أسس الدولة أي دولة لالهتزاز
واالنهيار.
يبرر كــل ذلــك مــن يطالب بالعفو عنهم
بــأن ـهــم ك ــان ــوا ت ـحــت ظ ـ ــروف صـعـبــة وفــي
ظــل تحركهم لمكافحة ا لـفـســاد المتفشي
ً
حينها ،لكن ذ لــك ليس مـبــررا للقيام بكل
تلك التجاوزات الخطيرة بحجة التصدي

ل ـل ـف ـســاد وال ـم ـف ـســديــن ،ف ـمــن غ ـيــر الـجــائــز
والمقبول أن نعالج الخطأ بخطأ أكبر منه،
فـقــد م ــرت عـلــى الـكــويــت ظ ــروف سياسية
أص ـعــب مــن ذل ــك بكثير خ ــال ال ـحــل "غير
الــدسـتــوري" للبرلمان فــي فترتين األولــى
اس ـت ـم ــرت أرب ـ ــع سـ ـن ــوات ون ـص ــف ال ـس ـنــة،
والـثــانـيــة ســت سـ ـن ــوات ...صحيح أن ــه في
الفترة األولــى لم تأخذ أشكال المعارضة
والرفض لذلك التعدي على الدستور الحجم
والتحرك الكافي إليصال الموقف الشعبي
الوطني الرافض له ،أما في الفترة الثانية
ً
فقد كان واضحا رفض تلك اإلجــراء ات من
المعارضة الوطنية ،ولكن من خالل اتباع
أس ــال ـي ــب تـعـبـيــر سـلـمـيــة آم ـن ــة ال تـعــرض
البلد والمواطنين للخطر ،تمثل في خطاب
وط ـنــي مــوحــد مــن خ ــال دواوي ـ ــن االثـنـيــن
ً
ً
ً
المعروفة التي اتخذت طابعا شعبيا عريقا
ً
وحضاريا في تصديها لالستفراد بالقرار
السياسي من قبل السلطة آنذاك ومن خالل
رف ــع كـتــب مـطــالـبــة وم ـنــاشــدات للسلطات
العليا وإقامة الندوات الشعبية ،ولم تنزلق
للخطاب المسيء والمشكك للمخالفين لهم
في مواطنتهم ووفائهم لبلدهم ونظامهم
ال ـشــرعــي ،بــالــرغــم مـمــا جــوبـهــت بــه قـيــادة
الـمـعــارضــة حينها مــن تعسف شــديــد من
السلطة والتضييق الخانق عليها والحالة
األم ـن ـي ــة ش ـبــه ال ـم ـس ـت ـن ـفــرة ال ـت ــي عــاشـهــا
الـبـلــد ف ــي ظ ــروف صـعـبــة ل ــم يـمــر بـهــا من
قـبــل ،وصـلــت إل ــى ال ـم ـطــاردات للناشطين
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـيـ ـي ــن ،واقـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــام رج ـ ـ ـ ــال األمـ ـ ــن
للديوانيات متجاوزين حرماتها الخاصة
وال ـق ـب ــض ع ـلــى م ــرت ــادي ـه ــا ،ومـ ــع ك ــل ذلــك
التزم الخطاب الوطني بمبادئه وتقديره
لتلك األحداث في حدودها الصحيحة ،ولم
يـسـمــح ب ــأن يـنـجــر ألم ــور أخ ــرى ال تحمد
عقباها ،ويرجع الفضل في ذلك إلى القيادة
الحكيمة والرشيدة التي كانت تدير تلك
التحركات المعارضة والمتمثلة بالنواب
ال ـم ـعــارض ـيــن لـتـلــك األوض ـ ـ ــاع ومـ ــن الـتــف
حولهم من شخصيات وطنية عريقة ال تقل
حكمة عن هذه القيادة ،وهذا بالضبط ما
افتقدته قيادة هذه المجموعة محل النقد،
إض ــاف ــة لــاخ ـتــاف ال ــواض ــح ف ــي الخلفية
الفكرية والثقافية لكلتا القيادتين.
كــل مــا سبق مــن أفـعــال وت ـجــاوزات تلك
القيادات موثق من خالل أشرطة الفيديو،
وتم تداولها للعديد من المرات من خالل
وسائل التواصل االجتماعي.
من جانب آخر العفو متوافر ومتاح لكل
ً
من يشعر بالحنين إلى الوطن حقا ويرغب
في العودة ،فما عليه سوى أن يحزم حقائبه
ويعود وال ينتظر الموافقة على العفو من
عدمه ،وسيلقى المعاملة نفسها التي تمت
مــع اثـنـيــن أو أك ـثــر مــن زم ــائ ــه ،قـبــل نحو

سنتين في أواخر حكم المغفور له الشيخ
ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،ح ـيــث ح ـض ــروا لـلـكــويــت
وقضوا يومين أو ثالثة بحد أقصى رهن
الحجز وتقدموا أثناءها بكتاب طلب العفو
من سمو األمير من خالل أقربائهم ،فتمت
الموافقة على الطلب وخرجوا من الحجز،
ومع تقديري الشديد لهذا اإلجــراء المتبع
ً
والمرن جدا إال أنني "أتحفظ" عنه فقط من
حيث مدة الحجز اليومين أو الثالثة.
ك ــان مــن األف ـضــل أن تـكــون م ــدة الحجز
نصف المدة التي قررها الحكم القضائي
و"ي ـع ـف ــى ب ـع ــده ــا م ـم ــا ت ـب ـقــي م ــن عـقــوبــة
وذلــك من أجــل ..إعطاء األحـكــام القضائية
وسريانها القيمة الحقيقية والفعلية لها،
فيفترض في دولة قانون ومؤسسات إعالء
سلطة القانون واألحكام القضائية.
وه ــذا اإلج ــراء المقترح أو االفـتــراضــي
يتفق وقناعتي ويعبر عن موقفي المبدئي
من تقييم هذه األحكام منذ بدء صدورها
ً
واإلع ــان عنها والـتــي رأي ــت فيها تعسفا
بـ ـح ــق ال ـم ـح ـك ــوم ـي ــن خـ ـص ــوص ــا أن ه ــذه
السابقة األولى لهم أو لغالبيتهم ،صحيح
هم أخطؤوا ويجب أن ينالوا جزاء خطئهم
ذلك بموجب القانون ،ولكن كان يجب األخذ
بــاالع ـت ـبــار أن ـهــا ســابـقـتـهــم األولـ ـ ــى ،فـكــان
ال ـتــدرج فــي الـعـقــوبــة هــو الـمـطـلــوب ،لذلك
كانت تلك األحكام فيها شده غير مرغوبة
من وجهة نظري.
ل ــأس ــف م ــن ي ـط ــال ـب ــون بــال ـع ـفــو عـنـهــم
لـلـعــودة مــن الــواضــح أنـهــم مــا زال ــوا وبعد
مرور كل هذه المدة يكابرون في االعتراف
بــأخـطــائـهــم وت ـجــاوزات ـهــم وم ــا زالـ ــوا على
األفكار والنهج التصعيدي نفسه لألوضاع
فماذا نتوقع منهم ،عند عودتهم؟!
فليست هناك أي مــؤشــرات على تغيير
هــذا النهج الـعــدائــي ،وشخصنة القضايا
ً
ال ــذي أصـبــح نـهـجــا لـمــا بـعــدهــم مــن نــواب
تدعي المعارضة ،وكلنا عشنا دور االنعقاد
األول للمجلس الحالي الــذي لم يمر على
الـحـيــاة الـبــرلـمــانـيــة الـكــويـتـيــة بتاريخها
ٌ
ً
عاما ٌ
دور مثيل له ،حيث لم
الممتد لنحو 60
يعقد أي جلسات عادية طوال سبعة أشهر
كاملة سوى جلستي اإلجــراء ات في بداية
الــدور جلسة االفتتاح وجلسة انتخابات
اللجان البرلمانية ،أما ما تال ذلك فلم تعقد
أي جـلـســات غـيــر تـلــك ال ـتــي كــانــت بــالـكــاد
تعقد لــدقــائــق إلقـ ــرار إج ـ ــراء ات ضــروريــة،
كما تم في جلسات إسقاط عضوية النائب
ب ــدر ال ــداه ــوم بـعــد الـحـكــم الـقـضــائــي بذلك
وجـلـسـتــي ال ـح ـســاب الـخـتــامــي ومـيــزانـيــة
الدولة التي وافقت عليها الحكومة وهي
واقفة عند مدخل قاعة عبدالله السالم في
مشهد غــريــب ،ثــم أصـبــح مــن الـمــألــوف أن
تنتهي هذه الجلسات بالصخب الفوضوي

ً
في مشاهد غريبة جدا لم يسبق أن شهدتها
ه ــذه ال ـق ــاع ــة ،وذلـ ــك بـفـضــل نـ ــواب (الـعـفــو
والـمـصــالـحــة) ،فـهــل ه ــذه الـمـشــاهــد تبعث
على االطمئنان بانتهاء ذلك النهج العدائي
الـشـخـصــانــي أم ه ــي تـعــزيــز وت ـطــويــر لــه،
حيث تم تحديث صور رئيسي السلطتين
الـتـشــريـعـيــة والـتـنـفـيــذيــة الـســابـقـيــن عند
استبدالهما بصور الرئيسين الحاليين في
خطوة إلعــادة المشهد السابق ،وذلــك إثر
عدم إنجاح مرشحهم للرئاسة في الجلسة
االفتتاحية في واقعة "الباركود" الشهيرة
والمهينة لكل من شارك فيها.
ومما زاد تلك المشاهد قتامة خضوع
واسـتـســام بعض ال ـنــواب ممن كنا نأمل
ً
م ـن ـهــم خـ ـي ــرا ون ـت ــوس ــم ف ـي ـهــم اسـتـقــالـيــة
ال ـمــوقــف الــوط ـنــي ل ـهــذه ال ـت ـج ــاوزات دون
ح ـتــى ال ـت ـصــريــح بــاسـتـنـكــارهــا ورفـضـهــا
ً
ل ـت ـك ـت ـمــل ع ـن ــده ــا ال ـ ـصـ ــورة سـ ـ ـ ـ ــوادا ،فـهــل
كــل مــا تـقــدم مــن مـشــاهــد وبـعـيــن الـمــراقــب
المحايد مؤشر النتهاء تلك الحقبة وطي
صفحتها كما يــأمــل ويـصــرح مــن يدعون
للعفو والمصالحة؟ أم هو توجه مخالف
لــه واسـتـمــرار لـهــذا النهج التصعيدي بل
بصورة أشد؟
ونتيجة لكل هذه المؤشرات والمعطيات
تــم ا لــد فــع بالكثيرين للتحفظ عــن عملية
ً
ال ـع ـف ــو خ ــوف ــا م ــن عـ ـ ــودة أج ـ ـ ــواء الـ ـح ــراك
ال ـم ـش ـح ــون ــة وال ـم ـح ـت ـق ـنــة الـ ـت ــي أزع ـج ــت
الكثيرين وأرعبتهم وجعلتهم يرددون" :ال
طبنا وال غدا الشر" ،أو كما قال من سبقونا:
"فاقد الشيء ال يعطيه" ،فال نتفاءل ونؤمل
ً
كثيرا في حال تم العفو وعادوا ،فلن تتبدل
األج ــواء السياسية إلــى األفـضــل ،ولــن يتم
التعاون المنشود بين السلطتين المجلس
والحكومة ألنه "ما زال ما في النفوس في
النفوس" ،حيث لم يعد االختالف في اآلراء
حول قضايا ومواقف وأفكار بقدر ما هو
خالف ارتبط بأشخاص ،وهذا من الصعب
القضاء عليه والتخلص منه.
ً
لكل تلك األسباب مجتمعة وتأكيدا على
إرساء مبدأ العدالة واحترام القانون وإنفاذ
أحكامه على الجميع ،نتحفظ عن العفو عن
كامل المدة ونأمل وندعو بالعفو عن نصف
المدة وتنفيذ باقي مــدة الحكم بشرط أال
تتعدى أطول مدة تنفيذ حكم سنة واحدة.
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.488

6.876

5.677

2.433 2.859 3.317

 %43.2من سيولة البورصة في سبتمبر تعود لألفراد

ً
ً
مليار دينار تعامالت  22يوما الشهر الماضي بمتوسط يومي  45.4مليونا
محمد اإلتربي

نحو  6000حساب
تداول لمستثمرين
جدد اتجهوا
لالستثمار بالسوق

ت ـجــاوزت قيمة الـتـعــامــات في
سبتمبر الـمــاضــي مـلـيــار دي ـنــار،
وب ـل ـغ ــت ن ـس ـبــة ح ـص ــة ت ـعــامــات
األف ــراد منها نحو  43.2في المئة
ب ـق ـي ـمــة إج ـم ــال ـي ــة ب ـل ـغ ــت 432.2
ً
مليونا ،إذ تفوقت كتلة األفراد على
الصناديق والمحافظ والشركات.
وغلبت عمليات جني األرب ــاح
على ق ــرارات المستثمرين األفــراد
خـ ـ ــال س ـب ـت ـم ـبــر ،وب ـل ـغ ــت قـيـمــة
ً
المبيعات  432.2مـلـيــونــا مقابل
ً
عمليات شراء بلغت  414.4مليونا
ً
بصافي سلبي بلغ  17.8مليونا.
ً
عمليا ،يمكن اإلشارة إلى عودة
شــريـحــة كـبـيــرة مــن األف ـ ــراد كانت
ه ـج ــرت الـ ـس ــوق خـ ــال ال ـس ـنــوات
الـ ـعـ ـج ــاف ،ل ـك ــن ال ـم ـك ــاس ــب ال ـتــي
ح ـق ـق ـت ـهــا ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـص ـغ ـي ــرة
والـمـتــوســط وتـحـســن مستويات
ً
األسعار خصوصا شريحة األسهم،
ال ـت ــي ت ـحــت م ـس ـتــوى  100فـلــس،
حرر كثير من السيولة التي كانت
مجمدة منذ سنوات.
وبلغت قيمة التعامالت خالل 22
ً
يوما في سبتمبر الماضي مليار
ً
دينار بمتوسط يومي  45.4مليونا.
ولعل من أبرز وأهم المستفيدين
مــن ع ــودة النشاط الـقــوي للسوق
سـلـسـلــة ج ـه ــات أب ــرزه ــا شــركــات
االستثمار ومديرو األصول حيث
ن ـشــاط ال ـس ــوق يـحـفــز عـلــى جــذب

مزيد من العمالء وبالتبعية شركة
الـبــورصــة نتيجة الـعـمــوالت التي
ً
تحصل عليها ثم تنعكس إيجابا
على مالكها من الشركات المدرجة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ك ــان ــت عـمـلـيــات
الـ ـش ــراء ال ـمــؤس ـس ـيــة ح ــاض ــرة إذ
ق ــام ــت ال ـم ــؤس ـس ــات وال ـش ــراك ــات
بشراء أسهم بلغت قيمتها 194.2
مليون دينار ،مقابل عمليات بيع
ً
بلغت  163.6مليونا بفارق إيجابي
ً
لمصلحة الشراء يبلغ  30.6مليونا.
وبلغت قيمة عمليات البيع من
محافظ العمالء  223.6مليون دينار
مقابل عمليات شراء بلغت 205.8
مــايـيــن ب ـفــارق سلبي بـلــغ 17.7
ً
مليونا ،فيما بلغت قيمة تعامالت
ً
الصناديق الشرائية  30.3مليونا
ً
مقابل عمليات بيع  43.1مليونا
ً
بفارق سلبي بلغ  12.8مليونا.
كـمــا بلغت قيمة األس ـهــم التي
شملها التداول نحو  5.8مليارات
سهم من مختلف قطاعات السوق
كـ ــانـ ــت أغ ـل ـب ـي ـت ـه ــا م ـ ــن شــري ـحــة
الـشــركــات الصغيرة والمتوسطة
فيما أعالها قيمة من السوق األولى،
وخـصـصــوا أسـهــم قـطــاع البنوك
وباقي األسهم القيادية.

حسابات التداول
فـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،بـلـغــت
كمية الحسابات النشيطة في

السوق بنهاية سبتمبر الماضي
 19.2ألــف حـســاب ،فيما بلغت
األس ـ ـهـ ــم غ ـي ــر ال ـن ـش ـي ـطــة نـحــو
 390ألـ ـ ــف حـ ـ ـس ـ ــاب ،وس ـج ـلــت

تذبذب مؤشرات البورصة ...والسيولة
 65.6مليون دينار
ارتفاع وشراء بداية الجلسة وتراجع وجني أرباح في نصفها الثاني
•

علي العنزي

سجلت مــؤشــرات بــورصــة الكويت تباينا
خــال ثــاث جلسات هــذا األس ـبــوع ،إذ تراجع
مؤشر السوق العام بنسبة محدودة جدا هي
 0.03ف ــي ال ـم ـئــة ،أي  1.75نـقـطــة ،ليقفل على
مستوى  6876.67نقطة بسيولة مستمرة في
الصعود ،إذ بلغت  65.6مليون دينار ،تداولت
نـصــف مـلـيــار سـهــم ونـصــف مـلـيــون سـهــم عن
طريق  15200صفقة ،وتــم ت ــداول  141سهما،
وتـ ـس ــاوى ع ــدد األس ـه ــم ال ــراب ـح ــة وال ـخــاســرة
وكانت  57سهما ،بينما استقر البقية وعددها
 27سهما.
وكــان الضغط من اسهم السوق األول التي
تراجع مؤشرها بنسبة اكبر بلغت  0.12في المئة
أي  8.97نقاط ليقفل على مستوى  7488.28نقطة
بسيولة مرتفعة بلغت  29مليون سهم عبر تداول
 80.3مليون سهم من خالل  3395صفقة ،وربح
 4أسهم فقط مقابل تراجع  15سهما واستقرار
 6اسهم دون تغير.
وفـ ــي ال ـم ـقــابــل ارتـ ـف ــع م ــؤش ــرا ال ـســوق
رئيسي  50والرئيسي الــذي أضــاف نسبة
 0.27في المئة أي  15.03نقطة ،ليقفل على
مستوى  5677.73نقطة بسيولة كبيرة بلغت
 36.6مليون ديـنــار تــداولــت  420.2مليون
سهم عبر  11805صفقة ،وارتفعت أسعار

 53سهما ،مقابل تراجع  42سهما ،واستقرار
 21سهما دون تغير.
بــدأت جلسة أمــس منتصف األسبوع على
وتيرة جيدة ومواصلة لما انتهت عليه الجلسة
الـســابـقــة ،وبـعـمـلـيــات ش ــراء واض ـحــة وكبيرة
ومتنوعة على عدد كبير من األسهم الصغيرة
ســواء األسهم الرابحة وذات البيانات المالية
الـجـيــدة او ال ـخ ـســارة ،وال ـتــي سجلت خسائر
متراكمة بأكثر من نصف رأسمالها.
وانحصرت سيولة النصف األول من الجلسة
على األسـهــم المضاربية بقيادة صـكــوك وآن
وج ــي اف ات ــش ثــم اعـيــان واالمـتـيــاز وعـقــارات
ال ـكــويــت واالخ ـي ــري ــن م ــن اس ـهــم ال ـس ــوق األول
وحتى منتصف الجلسة كــان الـلــون األخضر
مسيطرا عليها ،ولكن مع اعالن االمتياز بتأجيل
قضيته المنتظرة الى جلسة قادمة وعدم البت
فيها تراجع السهم بقوة ،وفقد السهم حوالي 4
في المئة لتبدأ عمليات جني أرباح على معظم
األسـهــم الصغيرة وتـتــراجــع أسـعــارهــا بنسب
كبيرة بلغت  10في المئة على صكوك وخسر
أعيان ما حققه بداية الجلسة التي قادها اول
الدقائق ،وكذلك جي اف اتش ،وتخسر المؤشرات
اإليجابية وتدخل في اللون األحمر لتزيد من
السيولة بشكل كبير.
بالمقابل ارتد سهما وطنية عقارية واجليتي
بقوة ،وهما اللذان سجال خسائر واضحة خالل

تعامالت هذا الشهر ،ولم يستفيدا من إيجابية
تعامالت شهر سبتمبر ،ليعوضا بعض التراجع
ويوازنا من أداء مؤشري السوق سواء األول او
الرئيسي ،إذ ان كل سهم منهما له وزن واضح
في مؤشره.
وبلغت المؤشرات المزاد على سلبية بيع
واضحة قلصتها كذلك طلبات شراء على سهمي
الوطني وبيتك ،ورفعت من مستوى السيولة،
حيث دخول جيد على بعض األسهم القيادية،
وكما هي العادة خالل تعامالت المزاد.
وك ـ ـ ــان أكـ ـب ــر األس ـ ـهـ ــم ت ــراجـ ـع ــا مـجـمــوعــة
الخصوصية بعمليات جني أرب ــاح مستحقة
بعد ارتفاعات متواصلة مدة أربع جلسات حقق
بعضها مكاسب بنسبة  50في المئة ،كما خسر
البيع ومنتزهات ليتباين أداء مؤشري السوق
األول والرئيسي ،وتنتهي الجلسة حمراء بعد
عدة جلسات خضراء وإيجابية.
خليجيا تباين األداء وربـحــت أســواق
السعودية وقطر وعمان ،وحقق السعودي
اقـفــاال قياسيا هــو األفـضــل خــال  13عاما
فــوق مستوى  11500نقطة ،بينما سجل
الـقـطــري ومسقط نـمــوا م ـحــدودا ،وتــراجــع
سوقا االمارات والكويت والبحرين ،وكانت
أس ـعــار الـنـفــط ف ــوق مـسـتــوى  81.8دوالرا
لبرميل برنت وهــو األعـلــى خــال أكثر من
 3سنوات.

إجمالي الحسابات في البورصة
 409.2آالف حساب إذ زاد عدد
الحسابات من بداية العام نحو
 5906ح ـس ــا ب ــات ،م ـمــا يعكس

أخبار الشركات

ّ
«كابالت» توقع اتفاقية تحالف إلنشاء مصنع

ّ
وقـ ـ ـع ـ ــت شـ ــركـ ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ل ـل ـك ــاب ــات
والصناعات الكهربائية اتفاقية تحالف
مع شركة مجموعة كابالت الرياض ،وهي
شركة رائدة في صناعة كابالت الضغط
العالي بالمنطقة.
وقالت "كابالت" إن الهدف من توقيع
االتفاقية هو إنشاء مصنع داخل الكويت
ُمختص بصناعة كابالت الضغط العالي؛
م ـمــا ي ـســاهــم ف ــي الـنـهـضــة االق ـت ـصــاديــة
والتنموية داخل البالد.
ك ـمــا ي ـســاهــم ب ـن ــاء ال ـم ـص ـنــع ال ـم ـشــار

أع ـل ـنــت ش ــرك ــة م ـن ـشــآت لـلـمـشــاريــع
ال ـع ـق ــاري ــة ع ــن آخـ ــر الـ ـتـ ـط ــورات بـشــأن
المنازعة بين إحدى الشركات التابعة
والـ ـمـ ـق ــاول ال ــرئ ـي ـس ــي ألحـ ــد م ـشــاريــع
الشركة في المملكة العربية السعودية،
ً
عـلـمــا ب ــأن ال ـم ـنــازعــة ك ــان م ـح ــددا لها
جلسة  4الجاري؛ لنظر دعوى البطالن
المقامة من الشركة على حكم التحكيم.
وأوض ـ ـح ـ ــت الـ ـش ــرك ــة أن الـ ــدعـ ــوى
المشار إليها أعاله قد تم تأجيل النظر
فيها إلــى جلسة  13ال ـجــاري؛ لتقديم
المذكرات.
ُ
كما أعلنت الشركة ،أمس ،بأمر تنفيذ
ج ــزئ ــي ي ـت ـع ـلــق ب ـق ـي ـمــة الـمـسـتـخـلــص

عودة خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب بعد انقطاع  6ساعات

مليارات من الدخول على خدماتها
للتواصل االجتماعي والتراسل.
واعتذرت فيسبوك ،لكنها لم توضح على الفور سبب
العطل ،الــذي وصفه موقع داون ديتكتور ،الــذي يتتبع
حاالت انقطاع خدمات اإلنترنت ،بأكبر خلل على اإلطالق
تتعرض له فيسبوك.
كــان االنـقـطــاع ثاني ضربة تواجهها فيسبوك خالل
ً
يومين ،بعدما واجهت اتهامات األحد بتفضيل الربح مرارا
على تضييق الخناق على خطاب الكراهية والمعلومات
المضللة.
وهبط سهم فيسبوك  4.9في المئة ،أكبر خسارة يومية
له منذ نوفمبر الماضي ،وسط عمليات بيع أوسع ألسهم
التكنولوجيا يوم االثنين ،مع تدفق العالم على تطبيقات
منافسة مثل تويتر وتيك توك .وارتفع السهم بنحو نصف
نقطة مئوية في تعامالت ما بعد اإلغالق عقب استئناف
الخدمات.
وقال مايك شروبفر مدير التكنولوجيا لدى فيسبوك

إليه أعاله في البنية التحتية للمشاريع
الـمـسـتـقـبـلـيــة ،وأه ـم ـهــا م ـشــاريــع وزارة
ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء وال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـجــددة
والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأوضحت "كابالت" أن المصنع الجديد
س ـي ـســاهــم ف ــي تـحـقـيــق أهـ ـ ــداف الـشــركــة
وتطلعاتها المستقبلية في تطوير تقنية
ص ـنــاعــة ال ـك ــاب ــات ح ـســب ال ـمــواص ـفــات
العالمية وباستخدام تكنولوجيا حديثة.

«منشآت» تعلن تطورات منازعة لـ «تابعة» في السعودية

األسهم األميركية تهوي مع صعود
عوائد السندات وانخفاض أسهم التكنولوجيا
ه ــوت األس ـه ــم األم ـيــرك ـيــة ف ــي نـهــايــة تـ ـ ــداوالت مـســاء
أمس األول ،بشكل حــاد ،بعد استغناء المستثمرين عن
أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة وغيرها من األسهم
الرئيسية ،مقابل ارتفاع عوائد سندات الخزانة ،بينما أدت
الشكوك حول التخلف عن سداد ديون الحكومة األميركية
إلى ازدياد المخاوف.
وت ــراج ـع ــت أس ـه ــم ك ــل م ــن "اب ـ ــل" ،و"م ــاي ـك ــروس ــوف ــت"،
و"أم ـ ــازون" ،و"لـفــابـيــت" ،والـتــي تمثل أكـبــر أرب ــع شركات
من حيث القيمة في "وول ستريت" ألكثر من  2في المئة،
بينما فقد سهم "فيسبوك"  5في المئة تقريبا ،اثر تعطل
في خدمات التطبيق ومنصة مشاركة الصور (انستغرام)
آلالف المستخدمين بحسب موقع تتبع انقطاع الخدمات.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة األميركية مع ازدياد
شكوك المستثمرين من عدم حل مشكلة سقف الديون في
الكونغرس األميركي ،وسط ترقب إصدار بيانات التوظيف
لشهر سبتمبر الماضي ،والتي قد تمهد الطريق لتقليص
مشتريات األصول الفدرالية.
وعـ ـ ـ ــاودت م ــواق ــع ف ـي ـس ـبــوك وإن ـس ـت ـغ ــرام وواتـ ـس ــاب
االتصال بشبكة اإلنترنت مساء أمس األول ،بعد انقطاع
دام  6ساعات منع مستخدمي الشركة البالغ عددهم 3.5

إق ـب ــال مـسـتـثـمــريــن ج ــدد نحو
االتـ ـج ــاه ل ـل ـســوق ال ـم ــال ــي بعد
المكاسب ،التي حققتها هيئة
أس ــواق ال ـمــال ،كــذلــك الترقيات

الـ ـت ــي ح ـق ـق ـت ـهــا ،وه ـ ــي ع ــوام ــل
رفعت من مستوى الثقة وحققت
ً
حضورا للسوق المالي ،إضافة
إلى وفرة السيولة خالل األشهر

الماضية مقابل ارتفاع أسعار
العقار وضيق الفرص األخــرى
فـكــانــت ال ـبــورصــة الــوعــاء شبه
الوحيد.

"إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى كـ ــل
شركة صغيرة
وك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،إلـ ـ ــى كــل
أسرة وكل فرد يعتمد
علينا ،أنا آسف".
وأضاف أنه "قد
ت ـس ـت ـغــرق عـ ــودة
الخدمات بنسبة
 100فـ ـ ــي ا ل ـم ـئ ــة
بعض الوقت".
وقال عدد من موظفي فيسبوك طلبوا عدم الكشف عن
هويتهم إنهم يعتقدون أن العطل نتيجة خطأ داخلي.
وقال خبراء أمنيون إنه من المحتمل أن يكون العطل
نتيجة خطأ غير مقصود أو عمال تخريبيا مــن قبل
شخص من الداخل.
وتفقد فيسبوك ،وهــي ثــانــي أكـبــر منصة إعالنية
رقمية في العالم ،نحو  545ألف دوالر عائدات اإلعالنات
في الواليات المتحدة كل ساعة انقطاع للخدمة ،وفقا
لـتـقــديــرات شــركــة قـيــاس اإلع ــان ــات س ـتــانــدرد ميديا
إندكس.

الـخـتــامــي لـلـمـقــاول نـفـســه بـنـحــو 9.5
ماليين ريال سعودي ،إضافة إلى نحو
 23مليون ريال سعودي محتجزة لدى
ً
الـشــركــة ،وفـقــا للعقد كـضـمــان لحسن
تـنـفـيــذ األعـ ـم ــال ،وال ـ ـ ــواردة ف ــي الحكم
المطعون عليه ،وســوف تقوم الشركة
ً
بـ ــاالع ـ ـتـ ــراض ع ـل ــى ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ،وف ـق ــا
لــأنـظـمــة ال ـقــانــون ـيــة ذات ال ـص ـلــة في
السعودية.
ولفتت الى أن المعلومة الجوهرية
الـســابـقــة ال يــوجــد لـهــا أث ــر مــالــي على
ال ـش ــرك ــة ف ــي حـ ــال ت ــم س ـ ــداد ال ـم ـبــالــغ
ال ـمــذكــورة ،حـيــث إنـهــا ضـمــن تكاليف
المشروع المسجلة بدفاتر الشركة.

 ...وتتسلم طلب شراء
بـ  3.7ماليين دينار
ّ
ت ـس ــل ـم ــت ش ــرك ــة ال ـخ ـل ـيــج ل ـل ـكــابــات
والصناعات الكهربائية طلب شــراء من
أحد العمالء بقيمة  3.671ماليين دينار.
وقـ ــالـ ــت "ك ـ ــاب ـ ــات" إن ط ـل ــب الـ ـش ــراء
ّ
يتعلق بتوريد كابالت ضغط منخفض
وم ـت ــوس ــط ،الف ـت ــة ال ــى أن ط ـلــب ال ـش ــراء
سيترتب عليه تحقيق أربــاح تشغيلية
بنسبة تـتــراوح بين  6و 8بالمئة خالل
عام  2021والربع األول من عام .2022

إلغاء إدراج «أجوان»  10الجاري
أفادت بورصة الكويت بإلغاء إدراج أسهم
شركة أجوان الخليج العقارية (أجوان) اعتبارا
مــن ي ــوم األح ــد  10ال ـج ــاري ،بـنــاء عـلــى قــرار
مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.

«بيتك كابيتال» صانع سوق
لـ «الجزيرة»
وافقت شركة بورصة الكويت على تسجيل
شركة بيتك كابيتال لالستثمار كصانع سوق
على سهم شركة طيران الجزيرة (الجزيرة)
اعتبارا من اليوم.

يرتفع  1.56دوالر
الكويتي
البرميل
ً
ليبلغ  78.39دوالرا
النفط يصعد بعد تمسك «أوبك  »+بتقييد اإلمدادات
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  1.56دوالر
ليبلغ  78.39دوالرا للبرميل فــي ت ــداوالت أمس
االول ،مقابل  76.83دوالرا في تداوالت يوم الجمعة
ً
الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،صعدت أسعار النفط
ص ـب ــاح أم ـ ــس ،مـسـجـلــة أع ـل ــى م ـس ـتــويــات ـهــا في
 3س ـنــوات عـلــى األق ــل ،لـتــواصــل الـمـكــاســب التي
تحققت خالل الجلسة السابقة ،بعد أن أعلن كبار
منتجي النفط في العالم قرارهم اإلبقاء على كبح
إمدادات الخام.
وارتفع خام برنت  23سنتا ،بما يعادل  0.3في
المئة إلى  81.49دوالرا للبرميل بحلول الساعة
 0341بتوقيت غرينتش ،بعد أن صعد  2.5في
المئة أمس االول.
وزاد خ ــام غ ــرب تـكـســاس الــوسـيــط األمـيــركــي
 12سنتا أو  0.2في المئة إلى  77.74دوالرا ،بعد

ارتفاعه  2.3في المئة في الجلسة السابقة.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
وحـلـفــاؤهــا بـقـيــادة روس ـيــا ،فــي إط ــار مجموعة
"أوبــك ،"+أمس إنهم سيبقون على اتفاق لزيادة
إنتاج النفط بشكل تدريجي فحسب ،متجاهلين
دعوات من الواليات المتحدة والهند لرفع اإلنتاج
مــع تـعــافــي االقـتـصــاد الـعــالـمــي ،وإن كــان بشكل
متقطع ،من جائحة "كورونا".
وقالت "كابيتال إيكونوميكس"" :نتوقع عودة
تــدريـجـيــة لـنـمــو الـطـلــب إل ــى طـبـيـعـتــه ،وسـيـبــدأ
انتعاش في المعروض التأثير على أسعار النفط
اعتبارا من الربع الرابع".
وذكرت "كابيتال" في مذكرة "هذا العام ،تجاوز
نـمــو الـطـلــب ال ـعــرض ،مـمــا ســاعــد األس ـعــار على
الوصول إلى أعلى المستويات في عدة سنوات،
لكننا نتوقع أن تنعكس هــذه الديناميكية مع
زيادة أوبك +اإلنتاج".

استقرار الدوالر واليورو وارتفاع اإلسترليني
اسـتـقــر سـعــر ص ــرف ال ــدوالر
األميركي أمام الدينار أمس ،عند
 0.301دينار ،كما استقر سعر
صرف اليورو عند  0.349دينار،
مقارنة بأسعار يوم أمس األول.

وق ــال بنك الكويت المركزي
في نشرته اليومية على موقعه
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،إن س ـع ــر ص ــرف
ال ـج ـن ـي ــه اإلسـ ـت ــرلـ ـيـ ـن ــي ارتـ ـف ــع
إلــى  0.409ديـنــار بنسبة 0.37

ف ــي ال ـم ـئــة ،ك ـمــا ارت ـف ــع الـفــرنــك
السويسري إلــى  0.325ديـنــار،
بنسبة  0.47فــي ا لـمـئــة ،بينما
استقر الين الياباني عند 0.003
دينار.
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ّ
محافظ العاصمة يثمن جهود «بيتك» ودوره المجتمعي

الرشود يعرب عن الدعم لتطوير مدينة الكويت خالل زيارة الخالد للبنك
أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف
في بيت التمويل الكويتي (بيتك) ،عبدالوهاب
الرشود حرص البنك على تقديم أوجه الدعم
والمساندة لكل الجهود الرامية إلى تحقيق
ال ـخ ـطــط وال ـب ــرام ــج الـحـكــومـيــة ف ــي مختلف
ال ـم ـج ــاالت ،ضـمــن ج ـهــود الـتـنـمـيــة الــوطـنـيــة
و خــد مــة المجتمع ،خصوصا تلك المتعلقة
باألعمال واألنشطة الهادفة الى تحسين الوجه
الحضاري للكويت ،وحماية البيئة ،وتعزيز
منظومة الخدمات للمواطنين.
وأشاد في هذا المجال بالبرنامج المتميز
والحضاري الــذي يطرحه محافظ العاصمة
الشيخ طالل الخالد ،بشأن تجميل وتطوير
مرافق مدينة الكويت العاصمة ،وإضفاء طابع
ح ـضــاري حــديــث عـلــى شــوارع ـهــا ،واألمــاكــن
الحيوية فيها.
وشـ ـ ــدد الـ ــرشـ ــود خـ ــال زي ـ ـ ــارة ال ـم ـحــافــظ
على أهمية تضافر جـهــود الـقـطــاع الخاص
والـحـكــومــة لتجميل الـعــاصـمــة وجعلها في
مصاف المدن المتطورة والذكية ،والتي تعبر
عــن إرث حـضــاري كويتي ،وفــي نفس الوقت
تحمل طابعا عصريا حديثا ،مشيرا إلى أن
الخطة التي ينفذها الخالد تتميز بالشمولية،
وتـ ـم ــازج ال ـمــاضــي م ــع ال ـحــاضــر ف ــي عملية
تطوير وتحديث ستساهم في نقل العاصمة
الى مستوى آخر من التنظيم والتجميل ،األمر
ال ــذي يـضـفــي م ــزي ــدا م ــن األري ـح ـي ــة ،ويحقق
السعادة لزوار المدينة والعاملين فيها ،ويزيد

ً
مستقبال محافظ العاصمة خالل زيارته لـ«بيتك»
الرشود
من الــرواج واإلقبال على مرافقها وخدماتها
ومتاجرها واماكن الترفيه فيها.
وأعرب الرشود عن تقدير وترحيب "بيتك"
بـ ــزيـ ــارة م ـح ــاف ــظ ال ـع ــاص ـم ــة ،ح ـي ــث أتـيـحــت
الفرصة لتبادل اآلراء والتصورات حول سبل
التنسيق والتعاون بين الجانبين ،والمضي
قدما في تعزيز مجاالت التعاون وتقديم مزيد
من األفـكــار نحو جعل مدينة الكويت افضل
واجمل واكثر حيوية ،لما في ذلك من اهمية،
حيث يتركز فــي العاصمة المقار الرئيسية
ألكبر الشركات والمؤسسات والبنوك ،وتضم
مجموعة من المجمعات التجارية ،وتعتبر
مقصدا للكثير مــن زوار الكويت الطامحين
للتعرف على عاصمة الدولة ،وزيارة ومشاهدة

ما تحتويه من مراكز ثقافية وتراثية ومبان
مهمة ذات دالالت سياسية ومعمارية.
من جانبه ،أعرب الخالد عن شكره وتقديره
للرشود ولجهود "بيتك" ومبادراته ،مشيرا
إلى أن المشروع الذي طرحه البنك في تجميل
أحد المداخل الرئيسية في المحافظة يعد من
المشاريع الجمالية المتميزة.
وأضاف أن "العرض المرئي الذي شاهدناه
الـ ـي ــوم (أمـ ـ ــس) حـ ــول ال ـم ـش ــروع وال ـخ ــدم ــات
المقدمة له يعطي انموذجا متقدما يتناسب
مع رؤية المحافظة نحو التجميل والتحديث"،
الفتا الى "أننا سنرى هذا المشروع وغيره من
ً
المشاريع الموازية في المحافظة قريبا على
أرض الواقع".

«بوبيان كابيتال» :بدرية الحميضي
نائبة للرئيس التنفيذي
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة ب ــوبـ ـي ــان
كابيتال (الذراع االستثمارية
لبنك بوبيان) اختيار بدرية
ال ـح ـم ـي ـضــي ل ـم ـن ـصــب نــائــب
ا لــر ئـيــس ا لـتـنـفـيــذي للشركة،
فـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ــار اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة
ا ل ـت ـط ــو ي ــر اإلداري ،و ت ـل ـب ـيــة
لمتطلبات المرحلة المقبلة
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي تـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى "بـ ـ ــوب ـ ـ ـيـ ـ ــان
ك ــابـ ـيـ ـت ــال" مـ ــن خ ــال ـه ــا إل ــى
تـعــزيــز تـطــورهــا وانـتـشــارهــا
في السوق المحلي واألسواق
األخرى.
و تـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر ا لـ ـحـ ـمـ ـيـ ـض ــي
إحدى الكفاء ات الوطنية في
ال ـشــركــة ،حـيــث انـضـمــت إلــى
الـعـمــل مـنــذ ال ـمــراحــل األول ــى
لـتــأسـيـسـهــا ،كـمــا تـعـتـبــر من
ا لـكــوادر النسائية المتميزة
م ــن خ ــال ال ـت ــدرج الــوظـيـفــي
والـ ـمـ ـن ــاص ــب الـ ـت ــي تــول ـت ـهــا
على مدار السنوات الماضية
ف ــي "ب ــوب ـي ــان كــاب ـي ـتــال" منذ
االلتحاق بها عام .2013
ً
وس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــى أي ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــا
مـ ـس ــؤولـ ـي ــات م ـن ـص ــب نــائــب
ا لــر ئـيــس ا لـتـنـفـيــذي للشركة،
ا لـتــي تقتضي مـهــا مـهــا خلق
ف ــرص اس ـت ـث ـمــاريــة إقـلـيـمـيــة

ودول ـ ـيـ ــة ،وت ـط ــوي ــر وت ـن ـف ـيــذ
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات االس ـت ـث ـمــار
واإلشـ ـ ـ ـ ـ ــراف عـ ـل ــى م ـن ـت ـج ــات
إدارة اال س ـت ـث ـم ــار و خ ــد م ــات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ع ــدة
مسؤوليات أخرى.
وتمتلك الحميضي خبرة
ع ـم ـل ـيــة طــوي ـلــة ت ـت ـج ــاوز 18
ً
عاما في مجاالت االستثمار
وإدارة األصول ،وشغلت على
مـ ـ ــدار فـ ـت ــرة ع ـم ـل ـهــا ال ـع ــدي ــد
م ـ ــن الـ ـمـ ـن ــاص ــب اإلشـ ــراف ـ ـيـ ــة
وال ـت ـن ـف ـيــذيــة ف ــي ال ـك ـث ـيــر مــن
الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
المالية المرموقة في الكويت،
ومنها شركة بيت االستثمار
الـعــالـمــي ،وشــركــة إن بــي كي
كابيتال.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــد اك ـ ـ ـت ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــت خـ ـ ـب ـ ــرة
ع ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزة م ـ ـنـ ــذ
تخرجها ،والتحقت بالعديد
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة
ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ،ف ـه ــي تـحـمــل
درجة البكالوريوس في نظم
إدارة المعلومات من جامعة
ماساتشوستس األ مـيــر كـيــة،
ودرجة الماجستير التنفيذي
ف ــي إدارة األ عـ ـم ــال م ــن كـلـيــة
ل ـن ــدن ل ــأعـ ـم ــال ،إلـ ــى جــانــب

بدرية الحميضي

ح ـض ــوره ــا ب ــرن ــام ــج تـطــويــر
الـ ـ ـق ـ ــادة فـ ــي ك ـل ـي ــة هـ ــارفـ ــارد
لألعمال.
و تـ ــو لـ ــي إدارة م ـج ـمــو عــة
ب ـ ـ ـنـ ـ ــك ب ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــا
خ ـ ــاص بـ ــال ـ ـكـ ــوادر الــوط ـن ـيــة
وت ـش ـج ـي ـع ـه ــا عـ ـل ــى ال ـت ــرق ــي
واكـتـســاب الـخـبــرات الــازمــة،
من أجل االرتقاء بالمناصب
المختلفة ،حيث يعتبر البنك
مــن أ عـلــى مــؤ سـســات القطاع
الخاص على مستوى الكويت
ف ــي ن ـســب تــوظ ـيــف ال ـع ـمــالــة
الوطنية.

«الوطني» يدعم الحملة التربوية «تعليم آمن»

برنامجه الحواري «Let's
«الخليج» يطلق
ّ
الجديدة
ته
بحل
»Talk
Business
بالتعاون مع وزارات الداخلية والتربية والصحة واإلعالم

أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ،أم ـ ــس،
إط ـ ـ ـ ـ ــاق بـ ــرنـ ــام ـ ـجـ ــه الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــواري
ّ
 Let's Talk Businessفــي حلته
الجديدة ،والذي يتضمن حوارات
م ــع ّ
رواد األعـ ـم ــال ال ـش ـب ــاب فــي
ال ـك ــوي ــت ،ض ـمــن اسـتــراتـيـجـيـتــه
ل ــدع ــم االسـ ـت ــدام ــة االق ـت ـص ــادي ــة
والمجتمعية في البالد.
ويتناول البرنامج ،الذي تأخذ
حلقاته شكل المقابلة الصوتية
(الـبــودكــاســت) ،قصص تأسيس
وت ــوس ــع ال ـم ـش ــاري ــع ال ـش ـبــاب ـيــة
الشهيرة في الكويت ،بهدف نشر
ثقافة ري ــادة األع ـمــال ،عــن طريق
تسليط الـضــوء على جــوانــب ما
وراء ال ـن ـجــاح ،وال ـتــي قــد تخفى
عن الكثير ،مثل التحديات التي
واجهها أصحاب هذه المشاريع،
وكـ ـيـ ـفـ ـي ــة إدارتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ألعـ ـم ــالـ ـه ــم،
وت ـن ــوي ـع ـه ــم لـ ـمـ ـص ــادر دخ ـل ـهــم،
إض ــاف ــة إلـ ــى ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـمــويــل
واالستحواذات والتخارجات التي
شهدها البعض.
ويـ ـح ــاور ض ـي ــوف ال ـبــرنــامــج
نـ ــائـ ــب ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـ ـع ـ ــام ل ــوح ــدة
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــوث االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ف ــي
ب ـن ــك ال ـخ ـل ـ ًي ــج ،طـ ـ ــارق ال ـص ــال ــح،
مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض ـ ــا ق ـ ـص ـ ـص ـ ـهـ ــم م ــن
منظور ًاقتصادي ،بلغة بسيطة،
ومستهدفا الشباب المقبلين على
تأسيس مشاريعهم التجارية.
وفي تعليقه على البرنامج ،قال
الصالح" :نتعامل في بنك الخليج

طارق الصالح

لجين القناعي

مع العديد من المشاريع الصغيرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ب ـش ـ ًكــل م ـتــواصــل،
ك ـمــا ن ـق ــدم ل ـهــا أي ــض ــا مـجـمــوعــة
متنوعة من الخدمات .ونتعرف
خالل هذه التعامالت على بعض
القصص الفريدة والمثيرة ً
جدا
ل ـشــركــات أص ـب ـحــت ال ـي ــوم تملك
عالمات تجارية كبيرة ومعروفة
فــي قـطــاعــاتـهــا ،إال أن مسيرتها
والتحديات التي واجهتها قد ال
يعرفها الجميع.
برنامج "،"Let's Talk Business
يسلط الضوء على الجوانب التي
قد ال يعرفها الشباب عن قصص
ه ــؤالء المبادرين وكيف وصلوا
إلى ما هم فيه اآلن .التقيت خالل
العمل على هــذا البرنامج نخبة
من شباب الكويت ،وأتطلع للقاء
المزيد منهم في األيام القادمة".
وحول البرنامج ،قالت مساعدة

مدير االتـصــاالت المؤسسية في
ال ـب ـن ــك ،ل ـج ـيــن ال ـق ـن ــاع ــي" :ضـمــن
تركيزنا في البنك على االستدامة،
ن ـحــرص عـلــى نـشــر ثـقــافــة ري ــادة
األعـمــال ودعــم المشاريع الشابة
الكويتية ،سواء بتقديم خدماتنا
المصرفية ،أو تمكينهم من الظهور
واسـ ـتـ ـع ــراض ق ـصــص نـجــاحـهــم
والـ ـتـ ـح ــدي ــات الـ ـت ــي واج ـه ـت ـه ــم،
إض ــاف ــة إل ــى تـقــديـمـهــم لجمهور
الـشـبــاب كـنـمــاذج محلية تمكنت
من النجاح في قطاعات مختلفة،
وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـش ـك ــل مـ ـص ــدر إلـ ـه ــام
وتشجيع للمقبلين على تأسيس
مشاريعهم التجارية .االستدامة
ً
مطلبا
االقـتـصــاديــة بــاتــت ال ـيــوم
ضـ ـ ً
ـروريـ ــا ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وات ـج ــاه
ّ
الشباب نحو العمل الحر يمكنهم
من االستقالل المالي واالقتصادي
على المستوى الشخصي.

ق ـ ـ ـ َّـدم ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي
رع ــايـ ـت ــه ل ـح ـم ـلــة "ت ـع ـل ـي ــم آم ـ ــن"،
ل ـم ــواك ـب ــة ب ـ ــدء ال ـ ـعـ ــام الـ ــدراسـ ــي
م ــع اس ـت ـق ــرار ال ــوض ــع الــوبــائــي،
بهدف التوعية بأهمية االلـتــزام
بــالـتـعـلـيـمــات ال ـص ـح ـيــة ،وكــذلــك
ال ـ ـسـ ــامـ ــة الـ ـ ـم ـ ــروري ـ ــة ل ـل ـط ــاب،
السيما األطفال منهم.
وان ـط ـل ـقــت ال ـح ـم ـلــة م ــن خــال
تعاون وزارات التربية والداخلية
وال ـص ـح ــة واإلعـ ـ ـ ـ ــام ،ب ـم ـشــاركــة
ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي وج ـهــات
ومؤسسات عدة ،وستستمر على
مدار العام ،بهدف توعية الطالب
والـ ـط ــالـ ـب ــات وأول ـ ـي ـ ــاء أم ــوره ــم
بأهمية االلتزام بتعليمات وزارة
الـصـحــة ،وتـطـبـيــق االش ـتــراطــات
الـصـحـيــة ،إل ــى جــانــب تـعــاونـهــم
مـ ـ ــع اإلدارات ا ل ـ ـمـ ــدر س ـ ـيـ ــة فــي
تنفيذ اإلجراءات لتحقيق األمان
والسالمة والوقاية المجتمعية.
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي الـ ـحـ ـمـ ـل ــة فـ ـ ــي إطـ ـ ــار
الـحــرص والـتـعــاون بين منظمي
الحملة وداعميها وفي مقدمتهم
"ال ــوط ـن ــي" ع ـلــى س ــام ــة الـطـلـبــة
وال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،آم ـ ــا فــي
ت ـط ـب ـيــق ت ـع ـل ـيــم آمـ ـ ــن ،وتـحـقـيــق
ن ـ ـجـ ــاح الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة،
إل ــى جــانــب الـتـقـيــد ب ــاإلج ــراءات
االحترازية والتوصيات الرسمية
في التعامل مع "كورونا".
وب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة ،زار فــريــق

مـ ــن إدارة اإلع ـ ـ ـ ــام األم ـ ـنـ ــي فــي
ً
"الداخلية" ممثال بالعقيد عبداإلله
العبدالسالم ،مساعد المدير العام
لإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
األمـنــي والعقيد يــوســف مرشد،
م ـس ــاع ــد م ــدي ــر إدارة ال ـع ــاق ــات
العامة ب ــاإلدارة مبنى "الوطني"
وكان في استقبالهم رئيس إدارة
األم ــن فــي الـبـنــك خــالــد الـمـتــروك،
وم ـســاعــدة ال ـمــديــر ال ـع ــام إلدارة
ال ـعــاقــات ال ـعــامــة فــي "الــوط ـنــي"
منال المطر.
ً
وتـعـقـيـبــا عـلــى ه ــذا الـتـعــاون،
قــالــت الـمـطــر "إن الـبـنــك يــواصــل
الـ ـت ــزام ــه ب ــدع ــم ج ـم ـيــع ال ـج ـهــود
ً
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـك ــل حـ ـج ــرا
ً
أس ــاسـ ـي ــا ف ــي م ـكــاف ـحــة جــائـحــة
كوفيد ،19-وضمان سير العملية
التعليمية بأمان".
وأضــافــت المطر "نفخر اليوم
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا ب ـ ــأن ن ـ ـكـ ــون ف ـ ــي م ـقــدمــة
ال ــداعـ ـمـ ـي ــن ل ـل ـج ـه ــود ال ــوط ـن ـي ــة
لـحـمـلــة الـتـعـلـيــم اآلمـ ــن .كـمــا كنا
مـ ـن ــذ ب ـ ـ ــدء الـ ـج ــائـ ـح ــة بـ ـتـ ـع ــاون
وت ـن ـس ـيــق م ـت ــواص ــل م ــع جـمـيــع
الجهات المعنية ،فاليوم من خالل
الحملة نسهم في توعية الطالب
والـ ـط ــالـ ـب ــات وأول ـ ـي ـ ــاء أم ــوره ــم
بأهمية االلتزام بتعليمات وزارة
الصحة وتطبيق االشتراطات".
ول ـف ـت ــت ال ـم ـط ــر إل ـ ــى أن ه ــذه
الظروف االستثنائية تتجه إلى

« »KIBيرعى «تعليم آمن» لعودة
آمنة للطلبة إلى مدارسهم
يــواصــل بنك الـكــويــت الــدولــي
( )KIBتوجيه برنامجه المجتمعي
بكل مجاالته لدعم جهود الدولة،
ومـ ـس ــاعـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـم ـ ـصـ ـ َّـوبـ ــة ن ـحــو
تـخـفـيــف آثـ ــار جــائـحــة "ك ــورون ــا"
ع ـل ــى ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن،
وإعادة الحياة إلى طبيعتها قدر
ال ـم ـس ـت ـطــاع .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار،
ً
أعلن " "KIBمؤخرا مساهمته في
إط ــاق حملة "تعليم آم ــن" ،التي
ً
ت ـن ـظ ـم ـهــا ح ــالـ ـي ــا م ـج ـم ــوع ــة مــن
الهيئات الحكومية فــي الكويت،
مـ ــن ب ـي ـن ـهــا وزارات ال ــداخ ـل ـي ــة،
وال ـص ـح ــة ،وال ـت ــرب ـي ــة ،واإلعـ ـ ــام،
بهدف نشر وتعزيز التوعية حول
كيفية الحفاظ على أمــن وسالمة
الطلبة خ ــال عــودتـهــم لـلــدراســة،
ً
ً
سواء حضوريا أو افتراضيا .علما
ب ــأن الحملة مــوجـهــة لـعــدة فئات
تشمل طلبة الـمــدارس الحكومية
وال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،وال ـط ـل ـب ــة مـ ــن ذوي
اإلعاقة ،إضافة إلى أولياء األمور
وإدارات المدارس.
وستناقش فعاليات الحملة
اإلعالمية المتكاملة ،تحت شعار
#تعليم_آمن ،العديد من الجوانب
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـخـ ــص الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة اآلم ـ ـنـ ــة
ل ـل ـمــدارس ،كــالـســامــة ال ـمــروريــة،
وات ـ ـبـ ــاع االشـ ـت ــراط ــات الـصـحـيــة
داخــل الفصول والمرافق ،وكذلك
الـتـعــامــل م ــع الـمـمـتـلـكــات الـعــامــة
والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ـي ـهــا ،وغ ـي ــره ــا من
األمور المماثلة.
وس ـت ـت ـن ــاول ال ـح ـم ـلــة أوج ـهــا
أخـ ـ ـ ــرى م ـه ـم ــة مـ ــن ال ـ ـع ـ ــودة إل ــى
ا ل ـم ــدر س ــة ،تتعلق بالسلوكيات
ً
التي يمكنها أن تؤثر سلبا على
أمن وسالمة الطالب فيما بينهم،
مثل التنمر اإللكتروني ،والعنف
ال ـ ـم ـ ــدرس ـ ــي ،والـ ـتـ ـشـ ـجـ ـي ــع ع ـلــى
استخدام المخدرات والترويج لها.
من جهته ،قال المدير التنفيذي
لــوحــدة االت ـصــال الـمــؤسـســي في
 ،KIBنـ ــواف نــاج ـيــا" :م ـنــذ بــدايــة

نواف ناجيا

األزمـ ــة والـبـنــك لــم ي ـتــوان للحظة
في تكريس كل جهوده وم ــوارده
لـمـســانــدة الـقـطــاع الـحـكــومــي في
ال ـت ـص ــدي لـلـجــائـحــة والـ ـح ــد من
تداعياتها ،والعمل على التخفيف
م ـ ــن آثـ ـ ــارهـ ـ ــا عـ ـل ــى ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمقيمين".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ن ــاجـ ـي ــا "م ـ ـ ــن ه ــذا
المنطلق ،وبما أننا نعتبر على
م ـ ـشـ ــارف االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن م ـخــاطــر
الجائحة الصحية وال ـعــودة إلى
الحياة الطبيعية بشكل أو بآخر،
ح ــرصـ ـن ــا عـ ـل ــى االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار فــي
مشاركة ودعم الهيئات الحكومية
فـ ــي ح ـم ــات ـه ــا الـ ـت ــوع ــوي ــة ال ـتــي
بدأت بمعالجة اآلثار االجتماعية
والنفسية الناتجة عن الجائحة،
وخــاصــة عـلــى الطلبة وعــودتـهــم
ل ـ ـل ـ ـمـ ــدارس خـ ـ ــال هـ ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة،
السيما بعد تلك الـمــدة الطويلة
التي قضوها في أجواء من القلق
والـ ـ ـخ ـ ــوف والـ ـبـ ـق ــاء فـ ــي ال ـم ـن ــزل
والتعليم عن بعد".
وأشـ ــار إل ــى أن حملة "تعليم
آم ــن" سيتم إطــاقـهــا عـلــى نطاق
واسـ ـ ــع وب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ك ــل أدوات
وق ـ ـنـ ــوات الـ ـت ــواص ــل وال ـت ـســويــق
الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــة والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
واإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ،وذل ـ ـ ـ ــك ب ـه ــدف
الـ ــوصـ ــول ألك ـب ــر عـ ــدد م ــن أفـ ــراد
المجتمع بكل شرائحه.

لقاء التعاون بين «الداخلية» و«التربية»
االن ـح ـســار مــع اس ـت ـقــرار الــوضــع
ال ــوب ــائ ــي ،وه ــو م ــا يـتـطـلــب منا
ال ـم ــزي ــد م ــن اإلص ـ ـ ــرار لـمــواصـلــة
دعم الجهود الوطنية والصحية
والتربوية بوجه خاص ،مع عودة
اف ـت ـتــاح الـ ـم ــدارس بـعــد انـقـطــاع،
مثمنة الدور الكبير للوزارات في
هذه الحملة ،وأشــادت بالتعاون
ال ـب ـنــاء ب ـيــن جـمـيــع الـمـشــاركـيــن
ل ـت ـح ـق ـي ــق األمـ ـ ـ ـ ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
والصحي للطلبة وذويهم.
وي ـ ـحـ ــافـ ــظ "الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي" ع ـلــى
موقعه الريادي بين المؤسسات
الـمـصــرفـيــة فــي الـقـطــاع الـخــاص

ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــدي ــن اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي
واالجـتـمــاعــي ،مــن خــال الـتــزامــه
بـ ــدعـ ــم الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات وال ـج ـم ـع ـي ــات
اإلنسانية والمشاريع االجتماعية
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة والـ ـصـ ـحـ ـي ــة عـلــى
اختالف أهدافها.
وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ـ ــى أن
الحملة تسعى إلى التزام الطلبة
وأولـيــاء األمــور والهيئة اإلداريــة
والتعليمية بتطبيق االشتراطات
واإلجراءات االحترازية والصحية
ً
منذ ال ـخــروج مــن الـمـنــزل ،م ــرورا
بجميع مرافق المدرسة ،إذ تعمل
"التربية" بالتعاون مع الــوزارات

المعنية على ترسيخ كــل السبل
لضمان سير العملية التعليمية
ب ـ ــأم ـ ــان ،إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى ت ــرس ـي ــخ
م ـن ـظــومــة شــام ـلــة ل ـلــوقــايــة عبر
تعزيز الوعي والمعرفة والثقافة
ل ـ ــدى ال ـف ـئ ــات ال ـم ـس ـت ـهــدفــة عـبــر
رسائل إعالمية تبث على نوافذ
ومنصات اإلعالم المرئي والمقروء
والمسموع ومواقع التواصل ودور
السينما وشاشات العرض داخل
ال ـم ـج ـم ـعــات وم ـح ـط ــات ال ــوق ــود
وعلى الطرق ،للوصول إلى أكبر
ش ــريـ ـح ــة م ـس ـت ـه ــدف ــة ل ـت ـح ـق ـيــق
الوقاية الشاملة.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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اقتصاد

وفد الغرفة المشارك

محمد الصقر وعلي الغانم خالل المؤتمر
شــاركــت غــرفــة تـجــارة وصـنــاعــة الـكــويــت فــي فعاليات
مؤتمر األعمال العربي األلماني الـ  24الذي بدأ  4أكتوبر
الجاري ،ويختتم اليوم في العاصمة األلمانية برلين ،بوفد
ترأسه رئيس مجلس إدارة الغرفة ،محمد جاسم الصقر،
إلــى جانب مشاركة النائب األول لرئيس غرفة التجارة
والصناعة العربية األلمانية ،علي الغانم.

وضم وفد الغرفة الكويتية إلى المؤتمر عضوها أحمد
القضيبي ،ومـسـتـشــارهــا مــاجــد جـمــال الــديــن ،ومــديــرهــا
العام رباح الرباح ،والباحث األول بإدارة العالقات العامة
واإلعالم ضاري الرميح.
وتطرق المؤتمر ،الذي نظمته الغرفة العربية األلمانية،
بمشاركة عدد من الشخصيات أصحاب األعمال والخبراء،

 5شركات تتجهز النطالق مشاريع
اإلصالح البيئي في الكويت
ً
ً
ً
عقدت اجتماعا تمهيديا في سبتمبر استعدادا لبدء األعمال
ك ـشــف م ـص ــدر مـطـلــع بــال ـق ـطــاع الـنـفـطــي
عــن انعقاد اجتماع تمهيدي مــع الشركات
الخمس المؤهلة لمشروع اإلصالح البيئي
في الكويت ،نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وب ـح ـســب «مـ ـي ــد» هـ ــدف االجـ ـتـ ـم ــاع إلــى
وضع إشــارة بدء األعمال في إطار برنامج
اإلص ـ ــاح الـبـيـئــي الـكــويـتــي ( ،)Kerpال ــذي
تبلغ كلفته مليارات الدوالرات .وعليه تجهز
المقاولون الخمسة ،الذين تمت ترسية عقود
معالجة النفط عليهم ،لبدء المرحلة األولى
م ــن الـ ـمـ ـش ــروع ،وت ـش ـمــل ال ـش ــرك ــات ك ــل من
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء
السفن ( ،)Heiscoومقرها الكويت ،وZaopin
 Hangzhouالصينية ،والـشــركــة الكويتية
لبناء المعامل والمقاوالت (.)KCPC
وذكـ ـ ــرت مـ ـص ــادر ن ـف ـطـيــة أنـ ــه تـ ــم ،خــال
اال ج ـت ـمــاع المنعقد فــي سبتمبر الماضي
إلطالق العقود الخمسة ،توزيع تلك العقود
على مشروعين منفصلين ،ويتكون مشروع
جنوب الكويت من ثــاث حــزم تغطي ثالث
مناطق ،بينما يتكون مشروع شمال الكويت
من حزمتين تغطي منطقتين.
وت ـهــدف الـعـقــود الخمسة مجتمعة إلــى
مـعــالـجــة ن ـحــو  13م ـل ـيــون م ـتــر مـكـعــب من
الـتــربــة الـمـلــوثــة بــالـنـفــط .وي ــراج ــع الـجـهــاز
الـمــركــزي للمناقصات الـعــامــة فــي الكويت
ً
( )CAPTحاليا المناقصة الرئيسية الثالثة

إلص ــاح التربة فــي الـبــاد .ومــن المقرر أن
يصدر دعوة لتقديم عطاء قبل نهاية العام،
ً
وفقا لمصادر صناعية.
وتقدر قيمة مناقصة اإلصالح لمصلحة
شركة نفط الكويت بنحو  500مليون دوالر.
وأضافت «ميد» أنه مثل المناقصة األولى
والثانية ،سيتم تقسيم المناقصة الثالثة
إل ــى مـنــاطــق وح ــزم مختلفة وتــرسـيــة على
عدة مقاولين .وتركز المناقصة الثالثة على
التربة الملوثة في جنوب الكويت.
ي ــذك ــر أنـ ــه ف ــي  27ي ــول ـي ــو ،دف ـع ــت لجنة
التعويضات التابعة لــأ مــم المتحدة 600
مليون دوالر لمؤسسة ا لـبـتــرول الكويتية
كتعويض عن غزو العراق واحتالله للكويت
قبل ثالثة عقود .وقالت اللجنة إنها دفعت
حتى اآلن  51.3مليار دوالر ،منذ الموافقة
ع ـل ــى  1.5م ـل ـي ــون م ـط ــال ـب ــة ت ـت ـع ـلــق ب ـغــزو
الحكومات والمنظمات الدولية في .2005
ونجحت مؤسسة البترول الكويتية في
المطالبة بتعويض قدره  14.7مليار دوالر
عن خسائر إنتاج النفط والمبيعات الناتجة
عن األضــرار التي لحقت بحقول النفط في
البالد ،خالل االحتالل العراقيين 1991-1990
الذي أدى إلى حرب الخليج بقيادة الواليات
المتحدة.

إلى مناقشة أهم مجاالت التعاون االقتصادي بين الدول
العربية وألمانيا ،وشكل على مــدار إقامته منصة رائدة
للعالقات التجارية بين الطرفين ،كما تضمن ورش عمل
تهدف الى تحقيق النمو االقتصادي بينهما.
وسلط المؤتمر الضوء على القطاعات الرئيسية لخلق
ال ـفــرص الـتـجــاريــة وتـطــويــر ال ـعــاقــات االقـتـصــاديــة بين

 1.2مليون دينار أرباح «جاسم للنقليات» بـ  ٦أشهر
كوهري :الشركة تسير بخطى ثابتة نحو التعافي مدعومة بنمو نتائجها
أعلنت شركة جاسم للنقليات
وال ـ ـم ـ ـنـ ــاولـ ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،ن ـتــائ ـج ـهــا
ال ـمــال ـيــة ل ـف ـتــرة األشـ ـه ــر الـسـتــة
المنتهية فــي  30يونيو ،2021
م ـح ـق ـقــة إي ـ ـ ـ ـ ــرادات ب ـل ـغ ــت 10.7
ماليين دينار ،وصافي ربح بلغ
 1.2مـلـيــون (ربـحـيــة الـسـهــم 8.2
فلوس).
وق ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـل ـشــركــة عـ ـ ــادل كـ ــوهـ ــري« :ب ـعــد
االكتتاب الخاص،
نجاح عملية
ُ
ً
م ـ ـض ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــا ف ــي
استراتيجيتها إلدراج أسهمها
فـ ــي بـ ــورصـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،والـ ـت ــي
س ـ ـت ـ ـعـ ــزز م ـ ــن م ـ ــوق ـ ــع الـ ـش ــرك ــة
ال ـت ـنــاف ـســي ف ــي األسـ ـ ـ ــواق ال ـتــي
تعمل بها».
وأضاف« :نحن سعداء للغاية
بالنتائج التشغيلية والمالية
الـتــي حققناها حتى اآلن خالل
ه ــذا ال ـع ــام ،فــإضــافــة إل ــى األداء
الـ ـجـ ـي ــد فـ ــي كـ ــل مـ ــن اإليـ ـ ـ ـ ــرادات
واألرب ـ ـ ـ ــاح ،ف ـقــد ح ـ ــازت ال ـشــركــة
عـقــودا ،وبــدأنــا مشاريع جديدة
كما نفذنا أعـمــاال جــديــدة .نحن
سعداء بأداء مجموعة خدماتنا
المتنوعة مع عمليات تمتد في
جميع أنحاء المنطقة.
وت ـت ـم ــاش ــى الـ ـنـ ـت ــائ ــج ،ال ـتــي
ً
ت ـش ـهــد نـ ـم ــوا ع ـلــى أس ـ ــاس ربــع
سنوي ،مع توقعاتنا ،على الرغم

من تحديات السوق التي ما زلنا
ّ
نمر بها وتداعيات االضطرابات
في النشاط االقتصادي.
وقد أظهرت عملياتنا في كل
ً
ً
من السعودية وقطر نموا كبيرا،
مـسـتـفـيــديــن م ــن تـحـ ُّـســن ظ ــروف
السوق في هاتين الدولتين .نحن
نـسـيــر بـشـكــل ج ـيــد ع ـلــى طــريــق
ال ـت ـع ــاف ــي فـ ــي ج ـم ـي ــع ق ـط ــاع ــات
أعـ ـم ــالـ ـن ــا األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،مـ ــع ب ــدء
الحكومة بتخفيف قيود السفر
وع ــودة االق ـت ـصــاد نـحــو الـحـيــاة
الطبيعية.
وع ـلــى الــرغــم مــن وج ــود عــدد
من األهداف لتحقيقها وتحديات
عــديــدة لمواجهتها حتى نهاية
الـ ـع ــام ،فــإن ـنــا واثـ ـق ــون بتحقيق
أه ــدافـ ـن ــا ال ـش ــام ـل ــة ل ـل ـن ـمــو عـلــى
المديين المتوسط والطويل».
يذكر أن الشركة لديها سجل
حافل في استمرارية توزيع أرباح
سـنــويــة عـلــى الـمـســاهـمـيــن ،بلغ
مـجـمــوعـهــا  28.7مـلـيــونــا خــال
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـم ــس ال ـم ــاض ـي ــة،
أي  191فـلـســا لـلـسـهــم ال ــواح ــد،
مــع الـحـفــاظ على ميزانية قوية
وصحية.
وباستثناء التحديات الناجمة
عــن جــائـحــة كــورونــا ع ــام ،2020
ً
ً
فقد أظهرت الشركة نموا كبيرا
في اإليــرادات واألرباح الصافية،

 solutions by stcوداتومكون يجلبان إنترنت العيون
شبكة تشمل مزايا الرؤية الحاسوبية وتحليالت متطورة للفيديو والمرئيات
أعـلـنــت شــركــة solutions by
 ،stcذراع شـ ــر كـ ــة اال ت ـ ـصـ ــاالت
ا لـ ـك ــو يـ ـتـ ـي ــة  stcا ل ـم ـت ـخ ـص ــص
ف ــي تــوف ـيــر خ ــدم ــات ال ـش ــرك ــات،
ش ـ ـ ــراكـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــدة م ــع
«داتـ ــوم ـ ـكـ ــون» ،ش ــرك ــة خـلـيـجـيــة
م ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي مـ ـج ــال ال ــذك ــاء
اال ص ـ ـ ـط ـ ـ ـنـ ـ ــا عـ ـ ــي ( )AIو عـ ـ ـل ـ ــوم
الـبـيــانــات ،بـهــدف جلب مميزات
تـحـلـيــات ال ـف ـيــديــو وال ـمــرئ ـيــات
الـ ـم ــدع ــوم ــة ب ـت ـق ـن ـي ــات الـ ــذكـ ــاء
االصـطـنــاعــي إل ــى ال ـشــركــات في
الكويت.
وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال تـ ـل ــك ال ـ ـشـ ــراكـ ــة،
تـ ـتـ ـض ــاف ــر جـ ـ ـه ـ ــود ال ـش ــرك ـت ـي ــن
لتقديم بــرنــامــج ™INSIGHT AI
لـلــرؤيــة الـحــاســوبـيــة ،والمملوك
لـشــركــة داتــوم ـكــون ،للعمالء من
المؤسسات والشركات الصغيرة
والمتوسطة فــي الـكــويــت ،حيث
ي ـع ـم ــل الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ــذكـ ــي عـلــى
تحليل مشاهد الفيديو والصور
ً
بشكل آمن ،مستندا إلى تقنيات
ال ـ ــذك ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي ،ل ـي ــؤدي
مهام معقدة للرؤية الحاسوبية
مرتكزة على النتائج ،وذلــك في
الوقت الفعلي.
ً
وب ــاع ـت ـب ــاره ــا مـ ـج ــال فــرعـ ًـيــا
للذكاء االصطناعي ،تعد الرؤية
الحاسوبية مــن أكـثــر المجاالت
تــأث ـيـ ًـرا فــي ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي
ّ
ال ـت ـط ـب ـي ـقــي ،ح ـي ــث انـ ـه ــا ت ـمــكــن
األنظمة وأجـهــزة الحاسوب من
«فـ ـه ــم» م ـش ـهــد م ــا واس ـت ـي ـعــابــه،
الستخالص معلومات ذات مغزى
م ــن الـ ـص ــور ال ــرق ـم ـي ــة وم ـقــاطــع
ال ـف ـيــديــو والـ ـم ــدخ ــات الـمــرئـيــة
األخرى ،ومن خالل االستفادة من
التعلم اآللي والذكاء االصطناعي،
تـ ـصـ ـب ــح الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة ال ـح ــاس ــوب ـي ــة
قـ ــادرة عـلــى ات ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات أو
تقديم تــوصـيــات بـنـ ً
ـاء على تلك
المعلومات.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــاري الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد

مشاري الحمد

ال ـمــديــر ال ـعــام إلدارة المبيعات
والـحـســابــات فــي solutions by
« :stcأدى الـنـمــو الـمـلـحــوظ في
اس ـت ـخــدام ال ـشــركــات للكاميرات
إلى خلق فرص هائلة في التقاط
وتـ ـحـ ـلـ ـي ــل وتـ ـفـ ـسـ ـي ــر ال ـك ـم ـي ــات
الكبيرة من البيانات المرئية التي
ً
يوميا».
يتم إنشاؤها
وأض ــاف« :يتيح لنا تعاوننا
الوثيق مع داتومكون اآلن تقديم
خدمة رفيعة المستوى لتحليالت
الفيديو المتطورة تقدم للشركات
ً
ً
وتأثيرا واضحا
نتائج ملموسة
على األعمال».
وب ـح ـســب ال ـت ـقــاريــر الـمـعـنـيــة
بهذه الصناعة ،فإنه سيتم تثبيت
ما يقرب من مليار كاميرا مراقبة
حــول الـعــالــم بحلول عــام ،2021
كما تتوقع هذه التقارير استمرار
النمو الهائل فــي انتشارها في
المستقبل المنظور .ويثير الكم
المذهل من لقطات الفيديو التي
تنتجها هذه الكاميرات التساؤل
حـ ـ ــول ك ـي ـف ـي ــة ت ـح ـل ـي ــل كـ ــل ذل ــك
واالستفادة منه.

وت ـع ــد ال ـت ـط ـب ـي ـقــات الـمـمـكـنــة
ل ـت ـح ـل ـي ــات الـ ـفـ ـي ــدي ــو واسـ ـع ــة
وم ـت ـنــوعــة ،ول ـكــن ال ــواق ــع يشير
إلـ ــى أن األغ ـل ـب ـي ــة ال ـع ـظ ـمــى مــن
البيانات المرئية المتاحة في أي
مؤسسة ال يتم استخدامها .هنا
تكمن كفاءة التحليالت والبرامج
المدعومة بالذكاء االصطناعي
ً
فــي تــوفــر حـلــوال ناجعة وفعالة
من حيث التكلفة.
ع ـلــى غ ـ ــرار إن ـت ــرن ــت األش ـي ــاء
( ،)IoTفإن «إنترنت العيون» عبارة
عن شبكة من الكاميرات وأجهزة
االستشعار المرئية المتصلة عبر
اإلنـتــرنــت ،والـتــي تتيح التبادل
اآلم ــن وجـمــع الـبـيــانــات المرئية
عـلــى ن ـطــاق لــم يـكــن مــن الممكن
تخيله من قبل.
ويعتقد العديد من الخبراء أن
هذا سيكون على األرجــح أكبر -
مــن حيث الحجم والتأثير  -من
إنترنت األشـيــاء .ومــع انخفاض
التكاليف وتحقيق تقدم ملموس
ف ــي ج ـ ــودة الـ ـص ــور وفـ ــي مـجــال
الذكاء االصطناعي ،فــإن مفهوم

الجانبين العربي واأللماني في مجال الخدمات اللوجستية
والنقل ،والبناء العمراني ،وإعادة توليد الطاقة ،والخدمات
ً
الرقمية وغيرها ،فضال عن تبادل اآلراء والخبرات لفتح
آفاق التعاون المستقبلية ،وتعزيز العالقات الثنائية بين
الـجــانـبـيــن ،والـنـهــوض بــالـعــاقــات االقـتـصــاديــة العربية
األلمانية.

«إنـ ـت ــرن ــت الـ ـعـ ـي ــون» م ـه ـي ــأ ،ألن
ً
ً
يصبح سائدا ومؤثرا على جميع
قطاعات األعمال.
وأضـ ـ ــاف ال ـح ـم ــد« :تـطـبـيـقــات
ال ــرؤي ــة الـحــاســوبـيــة عـلــى وشــك
إحــداث تأثير كبير على األعمال
عـ ـ ـب ـ ــر م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــات.
و ت ـف ـخــر  solutions by stcبــأن
ت ـك ــون الـ ـم ــزود األول والــوح ـيــد
ل ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
واالتـ ـ ـص ـ ــاالت ،ال ـ ــذي ي ـط ـلــق هــذا
ال ـنــوع مــن الـخــدمــات فــي الـســوق
ال ـك ــوي ـت ــي ،م ـمــا ي ــزي ــد م ــن حجم
محفظتنا المتنامية من الحلول
لمساعدة الشركات على االزدهار
في العصر الرقمي».
ويهدف هذا التعاون الذي تم
ً
تشكيله حديثا إلى تسريع تبني
«إنترنت العيون» في الكويت من
خ ــال ج ـعــل ت ـلــك الـتـكـنــولــوجـيــا
المتقدمة وذات النمو السريع أكثر
ً
جاذبية .كما أنه يأتي استكماال
ل ـل ــوج ـه ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـتــي
تتبناها  solutions by stcفيما
يتعلق بتزويد عمالئها بأحدث

ً
االبـتـكــارات وأكثرها أمــانــا لدعم
تحولهم الرقمي.
ه ـ ــذا ،وي ـج ـمــع ح ــل INSIGHT
 ™AIب ـي ــن أنـ ـ ـ ــواع م ـخ ـت ـل ـفــة مــن
ُبنى التعلم العميق التي تسمح
ألدوات ا لـ ـ ــرؤ يـ ـ ــة ا ل ـح ــا س ــو ب ـي ــة
بــاك ـت ـشــاف األنـ ـم ــاط ف ــي مـقــاطــع
الـفـيــديــو وال ـص ــور ب ـك ـفــاءة أكـبــر
بمرور الوقت.
وي ـ ـت ـ ـيـ ــح اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام ال ـ ــذك ـ ــاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي ل ـ ـ ــآالت إم ـكــان ـيــة
تصنيف ومعالجة وفهم البيانات
المرئية على نطاق وسرعة غير
مسبوقين ،وتحويل العالم المادي
إل ــى ب ـيــانــات عـمـلـيــة ومـعـطـيــات
قابلة للتطبيق.
وتوفر الخدمة للشركات رؤى
واضـ ـح ــة حـ ــول ح ــال ــة أع ـمــال ـهــا،
مما يسهم في تحسين الربحية،
وضمان التوظيف األمثل للموارد،
وخ ـلــق مــزايــا تـنــافـسـيــة تمكنها
من مواكبة التغيرات المتسارعة
التي تشهدها مختلف األســواق
وقطاعات األعمال اليوم.

بنسبة  7.7و 14.6بــا لـمـئــة على
التوالي خالل الفترة من  2014إلى
 .2019وعلى الرغم من الجائحة،
تمكنت الـشــركــة مــن تحقيق 4.1
ً
مــاي ـيــن دي ـن ــار أرب ــاح ــا صــافـيــة
ووزعــت أرباحا نقدية بواقع 20
ً
فلسا للسهم خالل عام .2020
أما بالنسبة لعام  ،2021فعلى
ال ــرغ ــم م ــن اآلث ـ ـ ــار االق ـت ـص ــادي ــة
ل ـجــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا ،ف ـق ــد حـقـقــت
ً
الـ ـش ــرك ــة نـ ـ ـم ـ ــوا ف ـ ــي اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات
وص ــاف ــي ال ــرب ــح خ ــال الــربـعـيــن
األول والـثــانــي لـهــذا ال ـعــام .وقــد
بلغت اإلي ــرادات  5.2ماليين في
الربع األول من عام  ،2021بنمو
 2بــالـمـئــة ع ــن ال ــرب ــع ال ــراب ــع من
 ،2020و 5.5مــاي ـيــن ف ــي الــربــع
الثاني من  ،2021بنمو  6بالمئة

ع ــن ال ــرب ــع الـ ـس ــاب ــق .ك ـم ــا نـمــت
األربــاح الصافية خــال الربعين
الماضيين لتصل إلى  0.60مليون
ديـ ـن ــار ف ــي ال ــرب ــع األول و0.63
مليون فــي الــربــع الثاني (زي ــادة
بنسبة  5بالمئة عن الربع األول).
وتتمتع الشركة ببيان مركز
مــا لــي متين ،حيث بلغ إجمالي
األصول  52.7مليونا ،كما في 30
يونيو  ،2021وحقوق ملكية 41.6
مليونا ونسبة َّ
الدين إلى حقوق
الملكية حوالي  0.1مرة.
أمــا على صعيد الـعـقــود ،فقد
ب ــدأت ال ـشــركــة مـنــذ بــدايــة الـعــام
فــي تنفيذ عقد جديد للخدمات
اللوجستية مــع وزارة الكهرباء
والـ ـ ـم ـ ــاء فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،م ــدت ــه 3
سنوات ،إضافة إلى توقيع عقود

استراتيجية جديدة طويلة األجل
لخدمات تأجير الطاقة مع جهات
متعددة تعمل فــي حقول شركة
نـفــط ال ـكــويــت .وم ــن الـمـتــوقــع أن
ت ـس ــاه ــم هـ ــذه ال ـع ـق ــود ف ــي نـمــو
اإليـ ـ ـ ــرادات ع ـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات
السبع المقبلة.
ع ـ ــاوة ع ـلــى ذل ـ ــك ،ف ـقــد ب ــدأت
الشركة بـمــزاولــة أعـمــال خدمات
مـ ـن ــاول ــة الـ ـبـ ـض ــائ ــع فـ ــي م ـي ـنــاء
الشعيبة فــي يــولـيــو  ،2021كما
ً
منحت عقدا لبناء مستودع مبرد
جديد في ميناء عبدالله ،ويتوقع
أن يـبــدأ تشغيله عــام  ،2022مع
خـ ـط ــط لـ ـتـ ـط ــوي ــر مـ ـسـ ـت ــودع ــات
إض ــاف ـي ــة م ـمــاث ـلــة ف ــي ال ـس ـنــوات
القادمة.
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abil@ arida.c
alj
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ملصق األغنية

قالت شركة يونيفرسال بيكتشرز،
إن أحدث أفالم جيمس بوند حصد
 121مليون دوالر على مستوى العالم،
بعد بدء عرضه في مطلع هذا األسبوع.
وحصد فيلم " "No Time To Dieأو
"ال وق ــت لـلـمــوت"  35مـلـيــون دوالر في
دور ال ـعــرض الـبــريـطــانـيــة واأليــرل ـنــديــة،
وهي أعلى إيرادات هناك منذ تفشي وباء
"كورونا" ،وأعلى فيلم ضمن سلسلة جيمس
بوند على اإلطالق يحقق إيرادات على مدى
 3أي ــام فــي عطلة نهاية األسـبــوع بالمملكة
المتحدة وأيرلندا.

وتــأجــل ع ــرض الـفـيـلــم ،ال ــذي يمثل الظهور
الخامس واألخير للممثل دانيال كريغ في دور
العميل السري البريطاني إلى جانب ليا سيدو،
 3مرات منذ تاريخ إطالقه ،الذي كان مقررا في
أبريل  2020بسبب الجائحة.
وح ـقــق الـفـيـلــم  121م ـل ـيــون دوالر دون أن
يعرض في الصين ،أكبر سوق لألفالم بالعالم،
وهو أول فيلم من "هوليوود" تزيد إيراداته على
 100مليون دوالر في زمن الوباء ،ومن المقرر أن
يبدأ عرضه بالصين نهاية أكتوبر.
(رويترز)

كريغ وسيدو

 40مليون مشاهدة لكليب
« »My Universeفي  5أيام

زخم قوي في سوق
الفن المعاصر

رحيل مانيشا ياداف
ً
عن عمر  29عاما

أصــدر فريقا  Coldplayو" "BTSفيديو كليب
أغنيتهما الجديدة " "My Universeعبر تطبيق
يوتيوب ،التي حملت الكثير من التميز واإلبداع،
ً
ً
ً
ً
فضال عن تحقيقها نجاحا عالميا كبيرا منذ
ً
طرحها ،إذ تجاوزت مشاهداتها  40مليونا في
 5أيام فقط من طرحها في  30سبتمبر الماضي.
وال ـك ـل ـي ــب مـ ــن إخ ـ ـ ـ ــراج داي ـ ـ ــف مـ ــايـ ــرز الـ ــذي
سـبــق أن أخ ــرج أغـنـيــة " ،"Higher Powerوتــم
تـصــويــره بحسب فـكــرة العمل فــي مـكــان بعيد
من المجرة حيث الموسيقى ممنوعة ،غير أن
فريقي  Coldplayو" "BTSوبصحبة مجموعة
مــن المخلوقات الفضائية تمكنوا مــن اختراق
الحظر وتقديم أغنيتهما هناك باستخدام تقنية
الهولوغرام.
أغنية " "My Universeتعد إحدى أغنيات ألبوم
فريق  Coldplayالجديد الذي يحمل عنوان Music
 Of The Spheresالمتوقع صدوره في  15أكتوبر
الجاري ،ويقدمها الفريقان باللغتين اإلنكليزية
والكورية.

ُ
تحدث تكنولوجيا " "NFTللتوثيق الرقمي
للصور والفيديوهات وغيرها من المنشورات
اإللكترونية ،ثورة في سوق الفنون العالمية ،التي
تشهد زخما بفضل الفن المعاصر.
وبفضل تقنية "( "NFTالرموز غير القابلة)،
التي تضمن أصالة األعمال الرقمية ،والنزوح
المكثف لمزادات الفن المعاصر إلى اإلنترنت
منذ بدء األزمة الصحية العالمية ،حققت عمليات
البيع العامة هــذه إي ــرادات قياسية بلغت 2.7
مليار دوالر خــال السنة المالية ،2021-2020
بارتفاع نسبته  117في المئة عن السنة السابقة.
وق ــد بيع  102أل ــف عمل فني مـعــاصــر ،من
إن ـجــاز فـنــانـيــن ُول ـ ــدوا بـعــد  ،1945مــن رســوم
ولــوحــات ومـنـحــوتــات ومـنـشــآت فنية وصــور
فوتوغرافية ومطبوعات ومقاطع فيديو ،وأخيرا
" "NFTبين  30يونيو  2020و 30يونيو ،2021
ّ
بات الفن المعاصر يشكل حاليا  23في المئة
من إجمالي سوق األعمال الفنية ،في مقابل 3
في المئة في السنة المالية ( .2001-2000أ ف ب)

توفيت النجمة الهندية مانيشا يــاداف،
أمــس األول ،عــن عمر يناهز  29عــامــا ،بعد
إصــاب ـت ـهــا ب ـنــزيــف ف ــي ال ـم ــخ ،وهـ ــو الخبر
ال ــذي أف ـجــع الــوســط الـفـنــي فــي "بــولـيـيــود"
وجمهورها.
واشـتـهــرت ي ــاداف ب ــدور سليمة بيغوم،
إحــدى زوجــات "أكبر" في المسلسل الهندي
التاريخي الشهير "جودا أكبر".
وأكدت زميلتها ،الممثلة باريدهي شارما،
خبر وفاتها ،وكشفت تفاصيل مؤثرة عنها
للجمهور خالل حديثها مع "."Times of India
وقالت شارما":هذا الخبر مفجع للغاية،
وفور أن علمت به صدمني ،فلقد كانت مانيشا
ذات طاقة عالية دائما ،وكانت شخصا مرحا،
لقد قضينا وقتا رائعا في التصوير معا من
أجل العرض ،أتذكر أنها كانت دائما مليئة
بالحياة ،سماع خبر وفاتها أمر محزن حقا
بالنسبة لي ،وما يزعجني أكثر هو أن لديها
طفال يبلغ من العمر عاما واحدا".

من االعمال

انطالق تصوير أول فيلم
في الفضاء عبر التاريخ

مانيشا ياداف

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :واجه الحقيقة مهما كانت مؤلمة
تصحيح أخطائك.
وابدأ في
ّ
ً
عــاط ـف ـيــا :تـتـعــقــد ال ـعــاقــة بـيـنــك وبـيــن
الشريك وتحتاج إلى تدخل األهل.
ً
اجتماعيا :ال قيمة لما ّتدخره من المال إن
لم تنفقه في المكان الصحيح.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :إذا كان المال ال يصنع السعادة فهو
ً
ُ
حتما يبعد الشقاء.
ً
عاطفيا :ال تــدع المفسدين يتدخلون في
عالقتك مع الشريك.
ً
اجتماعيا :تتحمل مسؤولية الحفاظ على
الوضع العائلي فتفكر في اكتساب المزيد.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
َ
ً
مهنيا :ال تــرض باالنكسار مهما كانت
األسباب وضع ثقتك بنفسك.
ً
عاطفيا :أصلح األمور بينك وبين الحبيب
بالمصارحة والعتاب وحدكما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تنتظر اع ـت ــراف اآلخــريــن
بمعروفك فأنت ال تبغي الشكر.
رقم الحظ.27 :

انطالق الرحلة
أقلع أمس صاروخ "سويوز" يحمل مخرجا وممثلة روسيين مكلفين تصوير أول فيلم
روائي طويل في الفضاء في التاريخ.
وتمت الموافقة على قيام الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو ورائد
الفضاء أنطون شكابلروف برحلة إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير هذا الفيلم الذي
يحمل عنوان "التحدي" ،وهكذا ستتفوق "روس كوسموس" على ناسا وسبيس إكس،
اللتين كانتا ستطلقان نجم هوليوود توم كروز والمخرج دوج ليمان إلى الفضاء
للتصوير.
وسيساعد رواد الفضاء الــروس "طاقم الفيلم" في التصوير ،ومــن المخطط أن
يقضي الطاقم  12يوما في محطة الفضاء الدولية ،ومن المقرر إنزالهم في سهول
كازاخستان في  17أكتوبر.
وق ــال رائ ــد الـفـضــاء الــروســي أولـيــغ كــوتــوف ،ال ــذي حلق إلــى الـفـضــاء  3مــرات:
"ستعاني الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو ،اللذان
سيذهبان إلى محطة الفضاء ،من الغثيان وتــورم الوجه جــراء اندفاع الــدم إلى
الرأس والصداع النصفي وصعوبة تنسيق الحركات في األيام األولى".
وعلى الجانب اآلخر من العالم وفي الواليات المتحدة ،يستعد نجم هوليوود
وليام شاتنر المعروف بــدور الكابتن جيمس كيرك في سلسلة "ستار تريك"
بنسختها األساسية ،ليكون في عداد طاقم رحلة فضائية مأهولة تطلقها الشركة
في  12أكتوبر ،ليصبح أكبر رائد فضاء على اإلطالق.
وقــال الممثل البالغ من العمر  90عاما في بيان صــادر عن شركة الفضاء
التابعة لجيف بيزوس" :لقد سمعت عن الفضاء فترة طويلة ،أنا أغتنم الفرصة
ألعاين ذلك بنفسي ،يا لها من معجزة".
وقد عرض مسلسل الخيال العلمي لثالثة مواسم فقط بدءا من عام ،1966
لكن كان له تأثير كبير في الثقافة الشعبية ،وانبثقت منه أفالم ومسلسالت
كثيرة.
وقد قاد شاتنر ،عند أدائه دور الكابتن كيرك ،مركبة "يو إس إس إنتربرايز"
في مهمة استمرت  5سنوات "الستكشاف عوالم جديدة غريبة والبحث عن
حياة وحضارات جديدة ،والذهاب بجرأة إلى حيث لم يذهب أي إنسان من قبل".
وستكون رحلته الفعلية إلــى الفضاء أقصر بكثير إذ لن تتعدى مدتها  10دقائق
وسينتقل فيها الطاقم إلى ما وراء خط كارمان مباشرة على بعد  100كيلومتر فوق
األرض.
كذلك أعلنت "بلو أوريغن" عن هوية الراكب الثاني المتبقي في هذه الرحلة ،وهي نائبة
رئيس الشركة المسؤولة عن عمليات المهمات والرحالت أودري باورز.
وسينضم شاتنر وبــاورز إلى مهندس "ناسا" السابق والمؤسس المشارك لمختبرات
"بالنت البز" كريس بوشويزن ،والمؤسس المشارك لمنصة األبحاث السريرية "ميديا داتا
سوليوشنز" غلين دو فريس في الرحلة شبه المدارية.
وتأتي هذه األخبار في وقت تتعرض شركة بيزوس التهامات كثيرة حول ثقافة العمل
"السامة" في داخلها ،خصوصا بفعل تزايد االنتهاكات المفترضة فيها.
ونفت "بلو أوريغن" نفيا قاطعا هذه االتهامات التي وردت في منشور مطول نشرته عبر
مدونة األسبوع الماضي ألكسندرا أبرامز ،المسؤولة السابقة عن التواصل مع الموظفين
في الشركة.
وكان جيف بيزوس ،أغنى أغنياء العالم ،وشقيقه مارك ،ورائد الطيران والي فونك ،والعميل
أوليفر دايمن الذي دفع ثمن تذكرته ،قد خرجوا إلى الفضاء في أول رحلة مأهولة لشركة
"بلو أوريغن" في  20يوليو الفائت.
(أ ف ب)

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :ترغب في القيام بعمليات شراء
ّ
كبيرة لكن برجك يتخوف منها.
ً
عــاط ـف ـيــا :ق ــم م ــع ال ـشــريــك ب ــأم ــور تــرفــه
عنكما خارج المنزل.
ً
اجتماعيا :التبرع بالمال للمحرومين
ً
شعورا بالرضا التامّ.
يمنحك
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ترتكب بعض األخطاء لكنك لست
ً
الوحيد فحاول إصالحها سريعا.
ً
ً
عاطفيا :كن مستعدا لمواجهة المشاكل
ّ
ً
العاطفية وجريئا في الوصول الى حل.
ً
ً
اجتماعيا :وضعك المادي حاليا ال يسمح
لك بالتبذير كما تفعل فانتبه.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :ابتهج باإلنجازات التي تقوم بها
وامنح نفسك بعض الطمأنينة.
ً
عاطفيا :الغيرة سكين ذو ّ
حدين عندما
ُ
تصبح بدون أسباب تذكر.
ً
اجتماعيا :عندما تكون في عطلة استمتع
بها وال تفكر بأعمالك.
رقم الحظ.56 :
يوليا بيريسيلد

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تأثير األحداث على عملك منعك من
ّ
التمتع بما تنجز.
ً
عاطفيا :أبعد الملل عن عالقتكما العاطفية
وابحث عن بعض التغيير.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :كــن أكـثــر تــركـيــزا عـلــى مــا هو
جميل في الحياة واستفد منه.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :بعض الزمالء الغيورين يحاولون
وضع العراقيل أمام إنجازاتك.
ً
عاطفيا :مزاجك المتفائل يجعل الشريك
ً
ً
متفائال ومحبا للحياة.
ً ّ
ً
اجتماعيا :دلل نفسك قليال فأنت تستحق
ذلك بعد هذا العناء.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :يحتاج عملك إلى بعض التطوير
فابحث عن المفيد في هذا المجال.
ً
ً
ً
عاطفيا :تواجه مع الحبيب خيارا صعبا
وينبغي أن يحصل بالتفاهم.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تـقـتـ ّـر عـلــى نفسك لـيــزداد
ً
حسابك المصرفي وعش سعيدا.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنياّ :
تدرب على استعمال وقتك بالطريقة
المناسبة وال تدعه يضيع.
ً
عاطفيا :ال تقدم على أمر بسبب غيرتك قبل
مصارحة الحبيب.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أكـ ــرم نـفـســك أك ـثــر مـمــا تـكــرم
اآلخرين واعطها ما تستحقه.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
ممن ّ
حرص ّ
مهنياّ :
يتودد إليك كثيرا في
حضورك ويطعنك في غيابك.
ً
عاطفياّ :
يسهل برجك الدرب لك فتحيا مع
ً
الشريك سعيدا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اسـتـعــد ال ـفــرح ال ــذي ك ــان في
داخلك قبل سنوات وابتسم للمستقبل.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مـهـنـيــا :لــم تتمكن حـتــى اآلن مــن تنظيم
حياتك المهنية فباشر اآلن.
ً
عاطفيا :ال تتجاهل الشريك في القرارات
الهامة فهو خير من تستشيره.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :كــافــئ نفسك أحـيــانــا واذه ــب
للتسوق أو لحضور فيلم سينمائي.
رقم الحظ.22 :

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ُ ّ
ً
ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺒﺎس :أﻓﻀﻞ أن أﻛﻮن ﻣﻤﺜﻼ
ﻓﻘﻂ و»راﻋﻲ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻛﺬاب«

١١

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻳﺘﺮأس اﺟﺘﻤﺎع »ﺟﺎﺋﺰﺗﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ واﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ«

ﺧﺒﺮﻳﺎت
 ٧٥٠٠ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎض

أﻛﺪ ﻟـ  Bأن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺧﺒﻴﺮ ﻟﻪ ﺑﺎع ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻨﺔ
r

ﻣﺮﻳﻢ ﻃﺒﺎﺟﺔ

ﻗﺎل اﻟﻔﻨﺎن ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺒﺎس
اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺸﻌﺒﻮﻻ أن ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
اﻟﺒﻄﺎرﻳﻖ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ
ً
ﻗﻴﻤﺎ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ.
وأوﺿﺢ ﺷﻌﺒﺎن ،ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ
»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،أن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺺ ﺟﻤﻴﻞ،
ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﺆﻟﻢ ﻗﻠﻮب اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ...
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:

 ﻣــﻦ وﺟ ـﻬــﺔ ﻧ ـﻈــﺮي ،أﻗ ــﻮل ﻟﻤﻦƜƫƖƼǧƕǮɝɝǓƕƶɝɝǼɝ ƯƋƝƲɝɝǔɝƠɝƙƕr
ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻀﺎﺋﺤﻪ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﻔﻨﻴﺔ ،أﻳﻦ أﻧﺖ اﻟﻴﻮم؟
"ﻋـﻴــﺐ ﻋـﻠـﻴـﻜــﻢ" ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ ــﻲ ،ﻣﺎ
 ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺎ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢزﻟﺖ ّ
أﻗﺪم أﻋﻤﺎﻻ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وإﻋﻼﻧﻴﺔ
ﻣ ـﺴــﺮﺣ ـﻴــﺔ اﻷﻃ ـ ـﻔـ ــﺎل "اﻟ ـﺒ ـﻄ ــﺎرﻳ ــﻖ"
أﺗـﻘــﺎﺿــﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺟ ــﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ،
واﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ازﻣﺔ
ﻟﻜﻦ ﺷﺮﻃﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻓـ ـﻴ ــﺮوس ﻛـ ــﻮروﻧـ ــﺎ ،وﻋ ـﻘ ــﺐ ﻋ ــﻮدة
ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺮض ،ﺣﺘﻰ أﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﻮدة
اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح اﻻﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ ﺑ ــﺪأﻧ ــﺎ ﺑـﻌــﺮض
اﻟـﻤـﻨـﺘــﺞ ﻗ ـﺒــﻞ أن ﻳ ـﺼــﻞ اﻟـﺠـﻤـﻬــﻮر
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺮﺣ ـﻴــﺔ ،ﻳـ ـﺸ ــﺎرك ﻣ ـﻌــﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ.
ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ورﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن إﻳ ـ ـ ــﺎد وﺑ ـﺸ ــﺎر
ƶǼǗƜǼǰǛȃƖɝɝǬɝ ǓƋƞɝɝƙƶɝȌ ɝƧǦɝɝǳr
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ دﺑﻴﺲ واﻟﻄﻔﻠﺔ
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ؛ ﻣﺜﻞ اﻹﺧﺮاج واﻹﻧﺘﺎج؟
ﺷﻴﺨﺔ اﻟـﺨــﺎرﺟــﻲ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﺧﺘﺼﺎص
 أﺗــﺮك ﻟﻜﻞ ﺻﺎﺣﺐاﻟﺸﺒﺎب.
ُ
ﻋﻤﻠﻪ ،وراﻋﻲ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻛﺬاب ،وأﻓﻀﻞ
ƛƲǻƲƧƜǣƵƖǀǬǧƕƈƖǬƻǿƕr
اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼــﺺ ،ﻓ ــﻼ أود ﺧـ ــﻮض أي
أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻌﻼ ﺟﺪﻳﺪة،
ّ
ﻣﺠﺎل آﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.
ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻧــﻔــﺬوا أﻋ ـﻤــﺎﻻ وﻣـﺸــﺎرﻛــﺎت
ǺǛƕǶɝɝ Ƭɝ ƨɝ ǯǭǶɝɝ ǯƖɝɝ ǰɝ ǛǡƖɝɝ ǰɝ ǳr
ﻓﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺒﺎس
اﻹﺧﺮاج واﻹﻧﺘﺎج واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ،وﻟﻬﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺎت
 أﺗـ ـﻤـ ـﻨ ــﻰ ﻟـ ـﻬ ــﻢ ﻛ ـ ــﻞ اﻟ ـﺘ ــﻮﻓ ـﻴ ــﻖ،ﻣﺤﻠﻴﺔ وﺧــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ،وﺷ ــﺎرﻛ ــﻮا ﻓﻲ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ
ﻣﺴﺮح اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،وﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺄﺳـﻠــﻮب اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﻲ ،إن أﻛﺘﺐ ﻓﺴﺄوﺟﻊ
وﻟ ـﻴ ــﺲ ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮوري أن ﻳـﻜــﻮن وذﻟ ــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل إرﺳ ــﺎل أﺷﺨﺎص ﻗﻠﻮب ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ،ﻟﺬﻟﻚ أﻧﺎ ﻣﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ
اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻨﺎﻧﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ،اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﻟﻜﻦ أي ﺷﺨﺺ ّﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ
اﻟ ـﻀــﺮوري أن ﻳـﻘـ ّـﺪم ﺷﻌﺒﺎن ﻋﻤﻼ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺷﺨﺺ رﻗﻴﺐ ﻓﻜﺮة ﻣﺸﺮوع أو دﻋﻢ ﻣﻨﻲ ﻣﻦ ﻫﺬه
ﻣــﻊ ﻧ ـﺠــﻮم ،وﻟـﻠــﻪ اﻟـﺤـﻤــﺪ ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ذي ﻣﻬﻨﺔ وﺧﺒﺮة ﻋﺮﻳﻘﺔ ،وﻟــﻪ ﺑﺎع اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ،ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻨﺪي.
ǹǵƳǪǓƲǧǢƚƫǢǰǓǙǵƶǔǫr
أﺛﺒﺘﻨﺎ وﺟﻮدﻧﺎ ،وﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،وﻻ ﻳﻔﻘﻪ
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ،وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺸﺠﻊ وﻳﺪﻋﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻨﺔ إﻻ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﻋ ــﺎﻗ ــﺔ ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل وﺟـ ــﻮدك ﻣﻌﻬﻢ
ﺗﺤﺘﺎج ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻘﺪﻳﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓــﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ،ﻣــﺎ ﻫﻲ
ﻛﻞ ﻣﻨﺎ اﻵﺧﺮ.
اﻟﺼﻼل ،وﻫــﻮ ﻗــﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن رﺳﺎﻟﺘﻚ ﻟﻬﻢ اﻟﻴﻮم؟
ƜǼƫƶƼǬǧƕƛƶǤǛǮǓƖǰƣƲƫr
 أﻗ ـ ــﻮل ﻟ ـﻬ ــﻢ ،أﻧ ـﺘ ــﻢ أﺣـ ــﺪ أﻋ ـﻤــﺪة اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺴ ـ ــﺮﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﻞ ﻓ ــﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦاﻟﻮﻃﻦ ،واﻟﻮﻃﻦ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﺑﻨﺎﺋﻪ
ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻗﻴﻤﺎ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺻﺎدﻗﺔ دون أي ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ اﺗﺠﺎﻫﻬﻢ.
 ǥƖɝɝǼɝƿǶɝɝƻɝɝ ǧƕǺɝɝǛǡƵǵƱǮɝɝ ǻƋrاﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮم ،ﺳـ ـ ـ ــﻮاء ﻛـ ـﻨ ــﺎ ﻣـ ــﻦ ﺳـﻠـﻴـﻤــﻲ
وﺗــﻮﺟـﻴـﻬـﻴــﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺪ اﻟـﻄـﻔــﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻨﻴﺔ أو ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ذوي اﻟﻬﻤﻢ
أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻣﻴﺪﻳﺎ"؟
 ﻣﻮﺟﻮد وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ،وذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﻗﺪ اﺻﻄﻔﺎﻫﻢ رباﻟ ـﻨ ـﺠ ــﺎح وﻃ ــﺮﻗ ــﺎ ﺗ ــﻮﺿ ــﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟـﺸــﺮﻳــﻒ اﻟ ــﺬي ﻳﺨﺘﻠﻒ وأﺧﺪم اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وأﻏﻠﺐ ﻣﻦ ّ
أﻗﺪم ﻟﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،ﻷﻧـﻬــﻢ ﻣﺘﻤﻴﺰون ،وﺳـ ّـﺮ
ﻋﻦ أﺳﻠﻮب ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﻘﻮي وﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻮﺷﻴﺎل ﻣﻴﺪﻳﺎ ﺗﻤﻴﺰﻫﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻘﺪرة
اﻟﻀﻌﻴﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﺴﺔ وﺟﺎذﺑﺔ .ﻣﻦ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ،وأﺗﻤﻨﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـﻌـ ـﻄ ــﺎء ،وﻛ ـ ــﻞ ﺷ ـﺨ ــﺺ ﻣﻦ
أﺻﺤﺎب ذوي اﻟﻬﻤﻢ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻮﻫﺒﺔ
 ǥƖɝɝ ɝǬɝ ɝ ǓƋǢɝɝ Ǽɝ ɝǨɝ ɝǓǅƶɝɝ ɝ ɝ ɝǓǦɝɝ ɝ ɝǳrﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
 ǒɝɝƙƖɝɝƠɝ ƟǭǶɝɝ ɝǯƖɝɝ ɝǰɝ ɝ Ǜǵƶɝɝ Ǽɝ ǳƖɝɝ ǀɝ ǫrﻓﺬة وﻓﻜﺮا ﻣﻤﻴﺰا ،وﻗﻮﺗﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮدة
ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ؛ ﻣﺴﺮح أو ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن؟
 ُﻋﺮﺿﺖ ّﻓــﻲ أﻋـﻤــﺎﻗـﻬــﻢ وﻋـﻘــﻮﻟـﻬــﻢ اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ،
ﻋﻠﻲ أﻋﻤﺎل ،ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻟﻢ أﺧﺒﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ "اﻟﺴﻮﺷﻴﺎل ﻣﻴﺪﻳﺎ".
 ﻻ أﺗﺎﺑﻊ أﺣﺪا ،ﻷﻧﻨﻲ ﻻ أﻫﺘﻢ ﻟﻬﻢ .وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس اﻟﺘﺄﻗﻠﻢأﺷــﺎرك ﺑﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ داﺧــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﻌﻬﻢ ﻗﻠﺒﺎ وﻓﻜﺮا وروﺣﺎ.
ɜǲǔƙƖƠƟƵǶǴǀǫǹƋǸƠƫȃǵr
اﻟــﻰ أن ﺗﺘﻌﺪل اﻷوﺿ ــﺎع ،واﻟﺴﺒﺐ

اﻟﻤﻄﻴﺮي واﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ أﺛﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﺗﺮأس وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟـﻠـﺜـﻘــﺎﻓــﺔ واﻟ ـﻔ ـﻨ ــﻮن واﻵداب ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮﺣـﻤــﻦ
اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮي ،أﻣ ــﺲ ،اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع اﻷول ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ ﻟـ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰﺗ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ
واﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﻮن واﻵداب واﻟﻌﻠﻮم
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮر اﻷﻣﻴﻦ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ ،واﻷﻣﻴﻦ
اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ د .ﻋﻴﺴﻰ اﻷﻧﺼﺎري،
وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺠﺎﺋﺰﺗﻴﻦ
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ د .اﻷﻧﺼﺎري،
إن اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع "ﻧــﺎﻗــﺶ ﻗــﺮار ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ ﻟـ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰﺗ ــﻲ اﻟـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ
واﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ،واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻟ ــﻮاﺋ ــﺢ اﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰﺗ ـﻴــﻦ ،واﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺎﺋﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻓــﺮوع اﻟﻔﻨﻮن
واﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻟـﻌــﺎم  ،٢٠٢١واﻧﺘﻘﻞ إﻟــﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﻋـﻤــﺎل
اﻟ ـﻤــﺮﺷ ـﺤــﺔ ﻟ ـﺠ ــﺎﺋ ــﺰة اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟـﺘـﺸـﺠـﻴـﻌـﻴــﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻔﻨﻮن واﻵداب واﻟـﻌـﻠــﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟـﺸــﺮوط اﻟﺠﺎﺋﺰة،
واﺧﺘﻴﺎر أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻟﻌﺎم ."٢٠٢١

وأﺿﺎف اﻷﻧﺼﺎري" ،ﺗﻤﻨﺢ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة
ﻋ ــﻦ اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ ﻣ ــﻦ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟـﺘــﻲ
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮوط اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ
اﻟــﻼﺋ ـﺤــﺔ ،وﺗ ـﻘــﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑــﻮﺿــﻊ اﻟـﻘــﻮاﻋــﺪ
واﻟﻀﻮاﺑﻂ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻨﺢ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة،
وﺗـﺤــﺪﻳــﺪ اﻟــﻮﻗــﺖ واﻟـﻜـﻴـﻔـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﺘــﻢ ﺑﻬﺎ
اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰة ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﺎن
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وأﺳﻠﻮب ﻋﻤﻠﻬﺎ.

ﺗﺄﺻﻴﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
وأﻧﺸﺌﺖ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﻘﺮار
ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـ ــﻮزراء ﻋ ــﺎم  ،١٩٩٩وﺗﺨﺘﺺ
ﺑﻤﻨﺢ ﺟﻮاﺋﺰ ﻟﻤﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎدة،
واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺗﺄﺻﻴﻞ ﺟﺬور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ .
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺨﺘﺺ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺻـ ــﺪرت ﺑ ـﻘ ــﺮار ﻣ ــﻦ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء
ﻋﺎم  ١٩٨٨اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ إﺑﺪاﻋﺎت اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ
ﻣ ــﻦ أﺑـ ـﻨ ــﺎء اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ إﻧ ـﺠ ــﺎزاﺗ ـﻬ ــﻢ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻨﻮن واﻵداب اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

اﻟﻌﺠﻤﻲ ﻳﻘﺪم »ارﺗﻜﺎز« ﻋﺒﺮ إذاﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ »راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء« ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ورﺷﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
أﻋـ ـﻠ ــﻦ اﻹﻋ ـ ــﻼﻣ ـ ــﻲ د .ﻣـﺤـﻤــﺪ
اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﺠـ ـ ـﻤ ـ ــﻲ ﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻮض ﺗ ـ ـﺠـ ــﺮﺑـ ــﺔ
ﺑ ــﺮاﻣ ـﺠ ـﻴ ــﺔ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻋ ـﺒ ــﺮ أﺛ ـﻴــﺮ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ إذاﻋﺔ دوﻟﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ارﺗﻜﺎز"،
وﻫــﻮ ﻣــﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻴﺔ،
وﺳﻴﺒﺚ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ
ﻋﻨﺪ اﻟــﻮاﺣــﺪة واﻟﻨﺼﻒ ﻇﻬﺮا،
وﻳﻌﺪه وﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻌﺠﻤﻲ ،وﻣﻦ
إﺧﺮاج ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺰﻳﺪي.
وﺣ ـ ـ ــﻮل ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺮﺑ ــﺔ ﻗ ــﺎل
اﻟﻌﺠﻤﻲ" :ﻟﻘﺪ ﺧﻀﺖ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋــﺪة ﺑﺮاﻣﺞ إذاﻋـﻴــﺔ ،ﻟﻜﻦ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻮﺿﻊ
ً
ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪا ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـ ــﻲ ،ﺣـﻴــﺚ
ﺳﺄﻗﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ذا رؤى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
وإﺑ ــﺪاﻋـ ـﻴ ــﺔ ،وﺗ ــﺮﻛ ــﺰ ﻋ ـﻠــﻰ ﺑ ـﻨــﺎء

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ

اﻹﻧ ـﺴــﺎن ﻋـﺒــﺮ رﻛــﺎﺋــﺰ أﺳــﺎﺳـﻴــﺔ،
وﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺨﺎﻃﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة

أﻓﻜﺎر ودروس وﻗﺼﺺ ﻣﻠﻬﻤﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ".
ّ
وﺛﻤﻦ اﻟﻌﺠﻤﻲ دور وﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻘﻄﺎع اﻹذاﻋﺔ
ﺳـﻌــﺪ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺪي ،واﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم
ﻹذاﻋ ــﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﺳﻌﺪ
اﻟـﻌـﺠـﻤــﻲ ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﺎ أن اﻟـﻘـﻴــﺎدة
اﻹذاﻋ ـﻴ ــﺔ ﺗــﺪﻋــﻢ دوﻣ ــﺎ ﻣـﺜــﻞ ﺗﻠﻚ
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺒﺮاﻣﺠﻴﺔ
اﻹذاﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻃﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ
ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻘﻠﺐ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن "ارﺗـﻜــﺎز" ﻳﻐﻮص ﻓﻲ أﻋﻤﺎق
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ ،وﻳـﻘــﺪم
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﻬﻤﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

●

ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

ﻗ ــﺪم د .ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺑ ــﻦ ﻧــﺎﺻــﺮ ورﺷـ ــﺔ "ﺗــﺮﺟـﻤــﺔ
اﻷدب اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ إﻟ ــﻰ اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰﻳــﺔ" ﻓــﻲ راﺑـﻄــﺔ
اﻷدﺑﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب،
ﺿﻤﻦ ورش ﺗﺪرﻳﺐ "أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻷدب ﻟﻠﺸﺒﺎب".
ﻓــﻲ ﺑــﺪا ﻳــﺔ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،أ ﻛــﺪ ﺑــﻦ ﻧﺎﺻﺮ أن اﻷدب
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻳـﺘـﺴــﻢ ﺑــﺎﻟ ـﻐــﺰارة ،وﻳـﻨــﺎﻗــﺶ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ
ﻣــﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،وﻳﺴﻄﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻹ ﺑــﺪا ﻋــﺎت
واﻹﻧ ـﺠ ــﺎزات اﻷدﺑ ـﻴــﺔ ،وﻳـﺴـﺘـﺤــﻖ اﻟ ـﻘــﺮاء ة ﻣﻦ
ا ﻟـﺜـﻘــﺎ ﻓــﺎت اﻷ ﺧـ ــﺮى ،ﻛـﻤــﺎ أن ا ﻟـﺘــﺮ ﺟـﻤــﺔ ﺗﺠﺴﺪ
اﻟـ ـﺤ ــﻮار ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺎت ،ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟ ــﻰ أﻧــﻪ
وﺳـﻴـﻠــﺔ ﻣـﻬـﻤــﺔ ﻟـﺘـﻨـﺸـﻴــﻂ اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل اﻷدﺑـ ــﻲ ﻋﻦ
ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﻮص اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺮﺟ ـﻤ ــﺔ .وأوﺿـ ـ ــﺢ أن
ﻫﻨﺎك ﻧﺪرة ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻷدب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﻧﺴﺒﺔ
ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺎت اﻷﺧﺮى.

و ﺗ ــﺎ ﺑ ــﻊ د .ﺑ ــﻦ ﻧــﺎ ﺻــﺮ أن ا ﻟ ــﻮر ﺷ ــﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ
 4ﻣ ـﺤ ــﺎور ﺗـﻐـﻄــﻲ ﺗــﺮﺟ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺮ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ،
وﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺮواﻳﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺗ ــﺮﻛ ــﺰ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺼ ـﻌ ــﻮﺑ ــﺎت
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺘــﺮﺟــﻢ ﻋ ـﻨــﺪ ﺗــﺮﺟ ـﻤــﺔ اﻷدب
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻠ ـﻐــﺔ اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰﻳــﺔ ،وﺗـﺸـﺘـﻤــﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ ﻛﺘﺮﺟﻤﺔ
ا ﻟـﻤـﺠــﺎز ،وا ﻟـﻜـﻨــﺎ ﻳــﺔ ،واﻷ ﺳ ـﻠــﻮب ،واﻟﺤﺒﻜﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻘﺼﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
ﻋ ـﻨ ــﺪ ﺗ ــﺮﺟ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﻮص اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺮﺣ ـﻴ ــﺔ ،ﻋـﻠــﻰ
ﺳـﺒـﻴــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺜــﺎل ﻻ اﻟ ـﺤ ـﺼــﺮ ،ﺗــﻮﻇ ـﻴــﻒ اﻷﻣ ـﺜــﺎل
اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻔ ـﻜ ــﺎﻫ ــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻧ ــﻲ اﻹﻳ ـﺤــﺎﺋ ـﻴــﺔ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺴــﺮﺣـﻴــﺎت اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ،وﺧـﺘــﺎﻣــﺎ ﺗﻐﻄﻰ
اﻟﻮرﺷﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻷﻧﻤﺎط
اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ ﺗـ ــﺮﺟ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ــﻼت
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ

أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ
اﻟﺴﻌﻮدي ،ﺗﺮﻛﻲ آل اﻟﺸﻴﺦ،
اﻧﻄﻼق ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎض
اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻮم  ٢٠اﻟﺠﺎري .وﻗﺎل آل اﻟﺸﻴﺦ،
ﻓﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺪوري
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ" :ﺳﻴﻜﻮن
ﻫﻨﺎك  ١٤ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ ﺧﻼل
ﻫﺬا اﳌﻮﺳﻢ ،وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٧٥٠٠
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ،و ١٠ﻣﻌﺎرض ﻋﺎﳌﻴﺔ،
و ٣٥٠ﻋﺮﺿﺎ ﻣﺴﺮﺣﻴﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ
وﻋﺎﳌﻴﺎ ،وﺑﻄﻮﻟﺔ ﻟﻸﻟﻌﺎب
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،و ١٠٠ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،و ١٨ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ،
و ٦ﻣﺴﺮﺣﻴﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ" .وأﺿﺎف
"ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻣﻌﺎرض
وﻣﺰادات ﻟﺴﻴﺎرات ﻋﺎﳌﻴﺔ ،و٦
ﺣﻔﻼت ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ،و٧٠
ﻣﻘﻬﻰ ،و ٢٠٠ﻣﻄﻌﻢ ﻣﻨﻬﺎ ١٠
ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻷول ﻣﺮة ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ،وأﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  ٣٠ﻃﻦ أﻟﻌﺎب ﻧﺎرﻳﺔ ،وﺣﻔﻞ
ﻣﺼﺎرﻋﺔ ﺣﺮة ،وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٧٦
ﺣﻔﻠﺔ ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﻣﺒﺎراﺗﻲ ﻛﺮة ﻗﺪم ﻋﺎﳌﻴﺔ".
)ﻛﻮﻧﺎ(

ﻣﻨﻴﺮ ﻳﺼﻮر »ﺣﻠﻢ اﻷﺳﻤﺮات«
و»إﺟﺎزة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ«

ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻔﻨﺎن ﺷﺮﻳﻒ
ﻣﻨﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ
ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻻﻧﺸﻐﺎﻟﻪ
ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻪ "إﺟﺎزة
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ" ،اﳌﻌﺮوض ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮات "أون" ،إذ ﺗﻢ
ﻋﺮض ﻧﺼﻒ ﺣﻠﻘﺎﺗﻪ،
وﻳﻨﺸﻐﻞ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ اﳌﺸﺎﻫﺪ
اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ،وﺳﻂ ﺗﻜﺜﻴﻒ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ،ﺑﺪأ
ﺻﻨﺎع ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﺣﻠﻢ
اﻷﺳﻤﺮات" ،وﻫﻮ ﻣﻦ إﺧﺮاج
ﺣﺴﻨﻲ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ ﺣﻲ
اﻷﺳﻤﺮات ،اﻟﺬي اﻓﺘﺘﺢ ﺑﺪﻳﻼ
ﻟﻠﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﳌﺎﺿﻴﺔ ،وﻳﺤﺎول ﻣﻨﻴﺮ
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ.

ﺟﻬﺎز ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﻣﺎغ ...ﻋﻼج ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻟﻼﻛﺘﺌﺎب!
ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻔﻜﺮة ﻣﻨﻈﻢ دﻗﺎت اﻟﻘﻠﺐ وﻣﺼﻤﻢ ﻟﺮﺻﺪ ﻧﻤﻂ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺼﺒﻲ
ﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ أول دراﺳﺔ ﺣﻮل
ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺪﻣﺎغ اﻟﻔﺮدي ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻻﻛﺘﺌﺎب اﻟﺤﺎد ،وﺗﺴﺘﻌﺮض
اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺗﺒﺸﺮ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوﺑﻮن ﻣﻊ
اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻷﺧﺮى.
ً
ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺳــﺎرة ) 38ﻋــﺎﻣــﺎ( ﺗﻘﻮد
ﺳﻴﺎرﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻛــﺎﻟ ـﻴ ـﻔــﻮرﻧ ـﻴــﺎ اﻟ ـﺸ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،ﻣ ـﻨــﺬ ﺧﻤﺲ
ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ،ﺷـ ـﻌ ــﺮت ﺑ ـﻨ ــﻮﺑ ــﺔ ﺣـ ـ ــﺎدة ﻣــﻦ
اﻻﻛﺘﺌﺎب ،ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻔﻜﺮ إﻻ
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺤﺎر.
ﺛـ ــﻢ وﺻـ ـﻠ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ـﻨ ــﺰﻟ ـﻬ ــﺎ ،ﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ
اﺿﻄﺮت ﺑﻌﺪ وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل
ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻴــﺶ ﻣـ ــﻊ واﻟـ ــﺪﻳ ـ ـﻬـ ــﺎ ،ﻷن اﻷﻃـ ـﺒ ــﺎء
اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺮوا ﻋـﻴـﺸـﻬــﺎ وﺣ ــﺪﻫ ــﺎ ﻏ ـﻴــﺮ آﻣ ــﻦ.
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،أﺻﺒﺤﺖ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ،
واﺳ ـﺘ ـﻘــﺎﻟــﺖ ﻣ ــﻦ وﻇـﻴـﻔـﺘـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣـﺠــﺎل
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﻟ ـ ـﻘـ ــﺪ ﺟـ ـ ـ ّـﺮﺑـ ـ ــﺖ ﺟـ ـﻤـ ـﻴ ــﻊ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻼﺟـ ــﺎت
ً
دواء
اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﺎﺣ ــﺔ ،ﻓـ ــﺄ ﺧـ ــﺬت ﻧـ ـﺤ ــﻮ 20
ً
ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺎ ،وﺷ ــﺎرﻛ ــﺖ ﻓــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ أﺣــﺪ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ـﻴ ــﺎت ﻃـ ـ ـ ــﻮال أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ ﻋـ ــﺪة،
وﺧ ـﻀ ـﻌ ــﺖ ﻟـﻠـﺘـﺤـﻔـﻴــﺰ اﻟـﻤـﻐـﻨــﺎﻃـﻴـﺴــﻲ
ﻋ ـﺒــﺮ اﻟـﺠـﻤـﺠـﻤــﺔ واﻟـ ـﻌ ــﻼج ﺑــﺎﻟـﺼــﺪﻣــﺔ
اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ .ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻏ ـ ـ ــﺮار ﺛـﻠــﺚ
ً
اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑــﺎﻻ ﻛـﺘـﺌــﺎب ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ )ﻧﺤﻮ
 250ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻮن ﺷ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺺ( ،اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮت
أﻋﺮاﺿﻬﺎ.
ـﺎرﻛــﺔ
ـ
ﺸ
ـ
ﻣ
أول
ـﺎرة
ـ
ـ
ﺳ
ـﺖ
ـ
ﺤ
ـ
ﺒ
ـ
ﺻ
ﺛ ــﻢ أ
ِ
ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل
ﻋﻼج ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ .واﻟﻴﻮم ،ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻛﺘﺌﺎﺑﻬﺎ ﻟﺪرﺟﺔ أن ﺗﺤﻀﺮ
ً
ﺣﺼﺼﺎ ﻋﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،وﻋﺎدت
ﻟﻠﻌﻴﺶ وﺣﺪﻫﺎ ،وﻫﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ واﻟﺪﺗﻬﺎ
ﺑﻌﺪ ّ
ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﺤﺎدث ﺳﻘﻮط.

ﻗﺎم ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ،
ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ،ﺑﺰرع ﺟﻬﺎز ﺑﺤﺠﻢ
ﻋـﻠـﺒــﺔ ﻛـﺒــﺮﻳــﺖ وﻋــﺎﻣــﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺒـﻄــﺎرﻳــﺔ
ﻓـ ــﻲ دﻣ ـ ـ ــﺎغ ﺳـ ـ ـ ــﺎرة؛ ﻳ ـﺴ ـ ّـﻤ ـﻴ ــﻪ اﻟ ـﺒ ـﻌــﺾ
"ﺟـﻬــﺎز ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟــﺪﻣــﺎغ" ،وﻫــﻮ ُﻣ ﱠ
ﺼﻤﻢ
ﻟــﺮﺻــﺪ ﻧـﻤــﻂ اﻟـﻨـﺸــﺎط اﻟﻌﺼﺒﻲ ﺧــﻼل
ﻧﻮﺑﺎت اﻻﻛﺘﺌﺎب .ﻳﺒﺚ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻧﺒﻀﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﺪرء اﻻﻛﺘﺌﺎب.
ُ
ّوﺗ ـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻫ ــﺬه اﻟـﺘـﺠــﺮﺑــﺔ أول ﺣــﺎﻟــﺔ
ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺣﻮل أﺛﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﺪﻣﺎغ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻻﻛﺘﺌﺎب .ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاء أﺑﺤﺎث
ً
أﺧــﺮى ،ﻃﺒﻌﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺬه
َ ً
اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ .ﻟﻜﻦ ِﻓﺮﻗﺎ
ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺗﻌﻤﻞ اﻵن ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎر
ﻃﺮق ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
وﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ دﻣﺎغ ﻛﻞ ﻣﺮﻳﺾ.
ُﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـ َـﻤـ ــﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻔـ ـﻴ ــﺰ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻴ ــﻖ
ﻟﻠﺪﻣﺎغ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣــﺮض اﻟﺒﺎرﻛﻨﺴﻮن
واﺿـ ـﻄ ــﺮاﺑ ــﺎت ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮة أﺧ ـ ــﺮى ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻟﻢ
ﺗ ـ ـﺼـ ــﺎدق ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻪ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
ﻛﻌﻼج ﻟﻼﻛﺘﺌﺎب؛ ﻷن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ.
ﻏﻴﺮ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻬﺪف
اﻟ ـﻤــﻮاﻗــﻊ اﻟ ـﻔــﺮدﻳــﺔ أو أﻧ ـﻤ ــﺎط اﻟـﻨـﺸــﺎط
اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎﺋ ــﻲ ﻓ ــﻲ أدﻣـ ـﻐ ــﺔ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎس ،ﺑــﻞ
ارﺗﻜﺰت ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﺣــﺪة ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
ﺷ ــﺎرك اﻟــﺪﻛـﺘــﻮر دارﻳ ــﻦ دورﺗـ ــﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ
ﻗﺴﻢ ا ﻟـﻌــﻼج اﻟﻌﺼﺒﻲ ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
"ﻣــﺎﺳــﺎﺗـﺸــﻮﺳـﺘــﺲ" اﻟ ـﻌــﺎم ،ﻓــﻲ واﺣــﺪة
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ اﻋﺘﺒﺮ
ُ
ﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘ ِ
ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺎرة "ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم" ،ﻣﻊ أﻧﻪ ﻟﻢ
ً
ﻳﺸﺎرك ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ.
وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻤﻂ اﻟـﻨـﺸــﺎط اﻟــﺪﻣــﺎﻏــﻲ،
اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻛﺘﺌﺎب ﺳﺎرة ،اﺳﺘﻜﺸﻒ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن دﻣﺎغ اﻟﻤﺮﻳﻀﺔ ﻃﻮال ﻋﺸﺮة
ً
أﻳﺎم ﻣﻜﺜﻔﺔ ،ﻓﻮﺿﻌﻮا أﻗﻄﺎﺑﺎ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة ّﻓﻴﻪ وﺳــﺄﻟــﻮﻫــﺎ ﻋــﻦ ﺷﻌﻮرﻫﺎ
ﺣ ـﻴــﻦ ﺷــﻐ ـﻠــﻮا ﻧ ـﺒ ـﻀــﺎت اﻟـﺘـﺤـﻔـﻴــﺰ ﻓﻲ
ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﺠﺮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.

ً
ً
ﺗـﺘــﺬﻛــﺮ ﺳ ــﺎرة أن ﺷ ـﻌ ــﻮرا ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ
اﻧﺘﺎﺑﻬﺎ ودﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ "اﻻﺑﺘﺴﺎم وإﻃﻼق
ﺿـﺤـﻜــﺔ ﻋ ـﻔــﻮﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮة اﻷوﻟ ـ ــﻰ" ﻣﻨﺬ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات .ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺷﻌﻮر آﺧﺮ
ﻳﺸﺒﻪ "اﻟﺘﻮاﺟﺪ أﻣﺎم ﻧﺎر داﻓﺌﺔ وﻗﺮاءة
ﻛ ـﺘــﺎب ﻣـﻤـﺘــﻊ" .أﻣ ــﺎ اﻟـﺸـﻌــﻮر اﻟﺴﻠﺒﻲ،
ﻓﻬﻮ ﻳﺸﺒﻪ "ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻷﻇــﺎﻓــﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻮح
اﻟﻤﺪرﺳﺔ".
ﻓ ــﻲ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺎف ،رﺻ ــﺪ ﻓــﺮﻳــﻖ
ً
ً
اﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ ﻧ ـﻤ ـﻄ ــﺎ ﻣـ ـﺤ ــﺪدا ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط
اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻲ ،اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣ ــﻊ ﻛــﺂﺑــﺔ
ﺳﺎرة.
دﻓـ ـﻌ ــﺖ اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻜ ـﺸ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ إﻟــﻰ وﺿــﻊ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻤﺨﻴﺔ اﻷﻳﻤﻦ َ
وو ْﺻ ِﻠﻪ
َ
ﺑ ــﺄﻗ ـﻄ ــﺎب ﻛ ـﻬــﺮﺑــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺘـﻴــﻦ:
اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺒﻄﻨﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﺎﻃﻔﺔ
واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ واﻟـﻤـﻜــﺎﻓــﺄة ،ﺣﻴﺚ ﺳﻤﺤﺖ
ﻧ ـﺒ ـﻀــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻔ ـﻴــﺰ ﺑ ـﺘ ـﺒــﺪﻳــﺪ ﻣـﺸــﺎﻋــﺮ
اﻻﻛ ـﺘ ـﺌ ــﺎب ﻟـ ــﺪى اﻟ ـﻤ ــﺮﻳ ـﻀ ــﺔ؛ واﻟـ ـﻠ ــﻮزة
اﻟ ــﺪﻣ ــﺎﻏـ ـﻴ ــﺔ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗـ ـﻨ ــﺬر اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ــﺮات
ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ اﻷﻋﺮاض اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺪة.
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
ً
اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﺪﻣﺎغ ﻣﺘﻮاﺻﻼ ،ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺸﻂ
ـﻮان ،ﺣﻴﻦ
اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﺧــﻼل  6ﺛ ـ ٍ
ﻳـﺘـﻌـ ّـﺮف ﻋـﻠــﻰ ﻧ ـﺸــﺎط دﻣــﺎﻏــﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻻﻛﺘﺌﺎب .وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺑــﺈﻋــﺎﻗــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط اﻟـﻌـﺼـﺒــﻲ أو ﺟﻌﻠﻪ
ً
ً
ﻳـ ـﻨـ ـﺘ ــﺞ ﻧـ ـﻤـ ـﻄ ــﺎ ﺻ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﺎ ،ﻣ ـ ــﺎ ﻳ ـﺴ ـﻤــﺢ
ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ أﻋﺮاض اﻻﻛﺘﺌﺎب.
ﺗﺎﺑﻌﺖ ﺳﺎرة أﺧﺬ أدوﻳﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،
اﻟﻤ ﱢ
وﻟﻢ ﻳﻨﺴﻒ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﺸﺎط ُ
ﺴﺒﺐ
ﻟﻼﻛﺘﺌﺎب ﻓﻲ دﻣﺎﻏﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻵن اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣــﺮﺿـﻬــﺎ ،ﺑــﺪل أن
ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ أﺑﺴﻂ اﻟﻘﺮارات ،ﻣﺜﻞ
اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻪ.
ﻻ ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎوب ﻧ ـ ـﺤ ـ ــﻮ  %30ﻣ ــﻦ
اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻻﻛﺘﺌﺎب ﻣــﻊ اﻟﻌﻼﺟﺎت
اﻟـﻨـﻤــﻮذﺟـﻴــﺔ ،أو ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن آﺛــﺎرﻫــﺎ
اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ .ﻟﻦ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻌﻤﻴﻖ
ّ
ﻟ ـﻠ ــﺪﻣ ــﺎغ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟـ ـﻨ ــﺎس؛ ﻷﻧـ ــﻪ ﻳـﻜــﻠــﻒ
ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮات آﻻف اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوﻻرات ،وﺗ ـﺤ ـﻤــﻞ

اﻟﺼﻮرﺗﺎن ﻣﻦThe New York Times :
اﻟ ـﺠــﺮاﺣــﺔ اﻟــﺪﻣــﺎﻏ ـﻴــﺔ ﻟ ــﺰراﻋ ــﺔ اﻟـﺠـﻬــﺎز
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺜﻞ اﻟـﺘـﻘــﺎط ﻋ ــﺪوى ،ﻟﻜﻦ إذا
ﻧ ـﺠ ـﺤــﺖ اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎوﻻت اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ،ﻓﻘﺪ
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس.
ﺗﻘﻮل ﻣﺪﻳﺮة "ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻼﺟﺎت اﻟﺪواﺋﺮ
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ" ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ "إﻳﻜﺎن" ﻟﻠﻄﺐ ﻓﻲ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،د .ﻫﻴﻠﻴﻦ ﻣﺎﻳﺒﻴﺮغ ،وﻫﻲ ﻣﻦ
أﻃﻠﻘﺖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﺪﻣﺎغ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﻛﺘﺌﺎب ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ" :ﺗﻘﻀﻲ ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ اﻵن ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف
اﻟﻔﺌﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟــﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ّ
اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ".
وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺎﻳﺒﻴﺮغ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺘﺘﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻟﺮﺻﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻓــﻲ دﻣــﺎغ
ﻛﻞ ﻓــﺮد ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ أرﺑــﻊ ﺣــﺰم ﻣﻦ
اﻟ ـﻤــﺎدة اﻟـﺒـﻴـﻀــﺎء ﺑــﺎﻟـﻘــﺮب ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﻛﺘﺌﺎب .وﺑﻌﺪ زرع
اﻷﻗﻄﺎب اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﺟﻬﺎز اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ،
ﻳﻤﻜﻦ ﺿﺒﻄﻪ وﻧﺴﻴﺎن أﻣﺮه ،ﻓﻬﻮ ﻳﺒﺚ
ً
ﻧﺒﻀﺎت اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،ﺗﺰاﻣﻨﺎ
ﻣ ــﻊ ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪة اﻟ ـﻤــﺮﺿــﻰ ﻋ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻌــﻼج
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي.

ﻓــﻲ ﻏـﻀــﻮن ذﻟ ــﻚ ،ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﻌﺼﺒﻲ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﺼﻤﺔ
اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺬر ﺑﺎﻧﺘﻜﺎﺳﺔ وﺷﻴﻜﺔ
أو ﺑﻀﺮورة ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺠﺮﻋﺔ ،أو ﺗﺜﺒﺖ
ً
ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ أن اﻟﻔﺮد ﻳﻌﻴﺶ أﺳﺒﻮﻋﺎ
ً
ﺳـﻴـﺌــﺎ .أﺷــﺮﻓــﺖ ﻣﺎﻳﺒﻴﺮغ ﻋﻠﻰ واﺣــﺪة
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺳﻤﺢ
ﺑـﺤـﺜـﻬــﺎ ﻟـﻠـﻤــﺮﺿــﻰ ﺑـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ ﺗـﺤـ ّـﺴــﻦ
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻟﺴﻨﻮات إذا ﺗﻮاﺻﻠﺖ
ﻧﺒﻀﺎت اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ.
ﺑ ـ ـﻨ ـ ً
ـﺎء ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﻘ ــﺎرﺑ ــﺔ أﺧـ ـ ــﺮى ،ﻳﺤﻠﻞ
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺟﺮاﺣﺔ اﻷﻋﺼﺎب
ﺑﻜﻠﻴﺔ "ﺑﺎﻳﻠﻮر" ﻟﻠﻄﺐ ،د .ﺳﻤﻴﺮ ﺷﻴﺚ،
ﻧ ـﻤ ــﻂ اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط اﻟ ــﺪﻣ ــﺎﻏ ــﻲ ﻟ ـ ــﺪى أﺣ ــﺪ
اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻔ ـﻴ ــﺰ ،اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﻤ ــﺢ ﺑـﺘـﺨـﻔـﻴــﻒ
اﻻﻛﺘﺌﺎب ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ـﻤ ـﻠــﺔ ،ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ وﺗـ ـﻴ ــﺮة اﻟ ـﻨ ــﻮﺑ ــﺎت
ّ
وﺣﺪﺗﻬﺎ.
وﻳﻘﻮم ﺷﻴﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﺑ ـﻀ ـﺒ ــﻂ اﻷﻗ ـ ـﻄ ـ ــﺎب اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
َ
ﻣﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ،وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗـﻠــﻚ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ
اﻟﻤﺤﺪدة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻣﺘﻮاﺻﻞ.

وﻫﻮ ﻳﻘﻮل إن أول ﻣﺮﻳﺾ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺠﻬﺎز
ً
ﻓ ــﻲ ﻣـ ــﺎرس " 2020ﻳ ـﺒ ـﻠــﻲ ﺣ ـﺴ ـﻨــﺎ" ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ
ً
اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ،وأﺻﺒﺢ أﺑﺎ.
وﻻﺧﺘﺒﺎر أﺛﺮ اﻟﺪواء اﻟﻮﻫﻤﻲ ،أوﻗﻒ
ً
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻧﺒﻀﺎت اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ
ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ دﻣــﺎﻏ ـﻴــﺔ وا ًﺣـ ــﺪة ﻣ ــﻦ دون
ْ
ِﻋــﻠــﻢ اﻟـﻤــﺮﻳــﺾ .وﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ ،ﺗﻔﺎﻗﻢ
اﻻﻛﺘﺌﺎب ﻟﺪﻳﻪ إﻟــﻰ أن أﺻﺒﺢ ﺑﺤﺎﺟﺔ
إﻟـ ــﻰ ﻣ ــﻦ ﻳ ـﻨ ـﻘ ــﺬه ،ﺛ ــﻢ ﺗ ـﺤ ـ ّـﺴ ــﻦ وﺿ ـﻌــﻪ
ً
ﻣﺠﺪدا ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﺒﻀﺎت اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ،
ﻣﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ً
ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺪﻣﺎﻏﻲ ﻓﻌﻼ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن ﻳﺤﺘﺎﺟﻮا إﻟﻰ
ﺳﻨﻮات ﻋﺪة ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﺮﻓﻮا إذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻟـﻤـﻘــﺎرﺑــﺎت اﻟـﻔــﺮدﻳــﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ
ﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ .وﺗـﺘـﻌــﺪد
ُ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﻒ اﻛﺘﺌﺎب ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص ،وﻗ ــﺪ ﻳـﻨـﻌـﻜــﺲ اﻟـﺘـﺤـﻔـﻴــﺰ
ً
اﻟﻔﺮدي إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ
أﺧﺮى ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف.
ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺳﺎرةّ ،
ﺗﺤﺴﻨﺖ ﻋﻮاﻣﻞ
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻮل إﻧﻬﺎ

ً
ﺑﺪأت ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺠﺪدا ،ﺣﺘﻰ
أن اﻟـﻬــﻮاﻳــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ
ﻹﺑﻌﺎد ﻋﻘﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﻷﻓـﻜــﺎر اﻻﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ
ً
أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻤﺘﻌﺔ ﻓﺠﺄة.
وﺗ ـﺤــﺐ ﺳ ــﺎرة اﻟـﻄـﺒــﺦ واﻷﻛـ ــﻞ ،ﻟﻜﻦ
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ردود أﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻬــﺎ ﺗ ـﺘ ـﺒــﺎﻃــﺄ ﺧــﻼل
ً
ﻧــﻮﺑــﺎت اﻻﻛ ـﺘ ـﺌــﺎب ﺳــﺎﺑ ـﻘــﺎ ،ﻓـﺘـﺠــﺮح أو
ﺗﺤﺮق ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺒﺦ ،ﺛﻢ أﺧﺒﺮﻫﺎ
ً
اﻷﻃـﺒــﺎء ﺑــﺄن اﻟﻄﺒﺦ ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ آﻣـﻨــﺎ ﻟﻬﺎ.
ﻛـﻤــﺎ أﻧـﻬــﺎ ﻟــﻢ ﺗـﻜــﻦ ﺗـﺘـﻠــﺬذ ﺑــﺎﻟـﻤــﺄﻛــﻮﻻت
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ زرع اﻟﺠﻬﺎز
ً
اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ،ﺗ ـ ّ
ـﺬوﻗ ــﺖ ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟـﺤـﺴــﺎء
اﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﻴﺘﺮﻳﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ،
وأﺣ ـ ّـﺒ ـﺘ ــﻪ ﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ أن ﺗـﺸـﻌــﺮ ﺑـﻨـﻀــﺎرة
اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﻠﻜﺘﻬﺎ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺰل ،ﺷ ــﺎﻫ ــﺪت اﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎت
ّ
ﻣﺘﻌﺠﺒﺔ" :ﻓــﺎرق
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ وﻗــﺎﻟــﺖ
اﻷﻟﻮان ﻣﺪﻫﺶ"! ﻫﻲ ﺗﻌﺘﺮف اﻵن ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ رؤﻳ ــﺔ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﺟﻤﻴﻞ ﻓﻲ
ً
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺸﺎﻫﺪ إﻻ
اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻻﻛﺘﺌﺎب!
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دوليات

ً
واشنطن وتل أبيب تبحثان بديال لمسار فيينا مع إيران

علييف لطهران :سنواصل تخطيط عالقاتنا الخارجية كما نريد وال ُيدخل ٌ
أحد أنفه في شؤوننا

يعقد مسؤولون أميركيون
وإسرائيليون اجتماعات
متعددة لبحث عدة ملفات
أبرزها استراتيجيات التعامل
مع إيران وسط انحسار فرص
إحياء االتفاق النووي ،في
حين نفى الرئيس ًاألذربيجاني
إلهام علييف ضمنا االتهامات
اإليرانية لبالده بمنح إسرائيل
موطئ قدم بالمناطق التي
استعادتها من أرمينيا.

في وقت يسود تشاؤم وعدم
يـقـيــن ب ـش ــأن م ــوع ــد اسـتـئـنــاف
مـ ـح ــادث ــات ف ـي ـي ـن ــا ،ال ـم ـتــوق ـفــة
منذ يونيو الماضي ،وإمكانية
تــوص ـل ـهــا إل ـ ــى ت ـف ــاه ــم يـفـضــي
إلحياء االتـفــاق الـنــووي المقيد
لبرنامج إي ــران ال ـنــووي مقابل
تخفيف العقوبات عنها ،وسط
ال ـش ــروط وال ـش ــروط الـمـضــادة،
يجتمع م ـســؤولــون أمـيــركـيــون
وإس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــون فـ ــي واش ـن ـط ــن
ً
الـيــوم وغ ــدا لبحث ملفات عدة
أبرزها خيارات البلدين للتعامل
مع إيران.
وأفـ ــاد م ـســؤول رفـيــع ب ــإدارة
الرئيس األميركي الديموقراطي
ج ــو ب ــاي ــدن بـ ــأن االج ـت ـم ــاع ــات
الجديدة ستشمل مباحثات بين
مستشار األمن القومي األميركي
ج ـ ـي ـ ــك س ـ ــول ـ ـي ـ ـف ـ ــان ون ـ ـظ ـ ـيـ ــره
اإلســرائـيـلــي إي ــال حــوالتــا ،بعد
أســاب ـيــع م ــن ال ـم ـش ــاورات الـتــي
ً
أجراها الطرفان أخيرا.
وق ـ ــال الـ ـمـ ـس ــؤول ،ال ـ ــذي قــدم
إح ــاط ــة ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن ،عـشـيــة
االج ـت ـم ــاع ــات ،إن ال ـم ـشــارك ـيــن
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاءات س ـ ـي ـ ـكـ ــونـ ــون
مـمـثـلـيــن ل ــأوس ــاط الـعـسـكــريــة
والدبلوماسية واالستخباراتية
بالبلدين.

تركيز وإشارات

السلطات
األذربيجانية تغلق
المكتب التمثيلي
لخامنئي في باكو

وأضــاف المسؤول ،أن إيــران
ستكون محور التركيز الرئيسي
ً
لــاج ـت ـمــاعــات ق ــائ ــا« :ن ـح ــن ال
نتفق مــع اإلسرائيليين فــي كل
ق ـض ـيــة ع ـل ــى حـ ـ ــدة ،ل ـك ــن ه ـنــاك
قدر كبير من التوافق في كيفية
رؤي ـت ـن ــا ل ـل ـت ـحــديــات ال ــراه ـن ــة،
السيما من قبل طهران ،وكيفية

ضمان أننا نستخدم مجموعة
من األدوات في حوزتنا لكبحها».
وف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ــدي ـ ـ ــث خ ـ ـ ـ ـ ــاص ع ــن
ال ـم ــوق ــف األم ـي ــرك ــي م ــن إي ـ ــران،
وت ــاب ــع الـ ـمـ ـس ــؤول« :م ـل ـتــزمــون
ب ــالـ ـمـ ـس ــار الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي مــع
ط ـ ـهـ ــران .ون ـع ـت ـقــد أن هـ ــذه هــي
أفضل طريقة لوضع حد أقصى
للبرنامج النووي ،والتراجع عن
المكاسب التي حققتها طهران
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ع ـلــى
الجانب النووي».
واس ـت ــدرك الـمـســؤول الرفيع
ً
قــائــا« :لـكــن إذا لــم ينجح ذلــك،
فـهـنــاك ط ــرق أخ ــرى للمتابعة،
ً
ونحن ملتزمون تماما بضمان
ً
عدم حيازة إيران مطلقا للسالح
الـ ـن ــووي ،وق ــد أوض ــح الــرئـيــس
بايدن لدى لقائه رئيس الوزراء
اإلسرائيلي نفتالي بينيت ،أنه
إذا فشلت الدبلوماسية ،فنحن
مستعدون لالنتقال إلى خيارات
أخرى».
وأردف« :ل ـ ــن ت ـم ـت ـلــك إي ـ ــران
ً
ً
ً
أبدا سالحا نوويا ،لذا سنكون
مـسـتـعــديــن الت ـخ ــاذ اإلج ـ ــراءات
الضرورية بينما تسير طهران
على هذا الطريق».
وأشـ ـ ــار إل ــى أن «اإليــران ـي ـيــن
يـ ــرس ـ ـلـ ــون إش ـ ـ ـ ـ ــارات إل ـ ـ ــى ع ــدد
مــن األطـ ــراف بــأنـهــم يستعدون
ل ـل ـعــودة إل ــى م ـحــادثــات فيينا،
وبــال ـط ـبــع سـيـتـعـيــن عـلـيـنــا أن
ن ــرى م ــا إذا ك ــان ــوا سـيـعـيــدون
االنخراط في هذه العملية بشكل
بناء أم ال».

ال تنازالت
وأوض ــح ال ـم ـســؤول« :مــازلـنــا
نـ ـ ــؤمـ ـ ــن ب ـ ـ ـشـ ـ ــدة ب ـ ـ ـ ــأن الـ ـمـ ـس ــار

سلة أخبار
اإلسرائيليون يدخول
اإلمارات دون تأشيرة

أعلنت وزارة الخارجية
اإلسرائيلية ،أمس ،السماح
لإلسرائيليين بدخول اإلمارات
دون تأشيرة ابتداء من 10
الجاري .وبذلك ،لن يحتاج
السياح اإلسرائيليون والذين
يسافرون إلى اإلمارات بغرض
التجارة إلى تأشيرات .أما
أولئك الذين يخططون للدراسة
أو العمل أو التطوع أو الذين
يسافرون ألسباب دينية،
فسيظلون بحاجة إلى تأشيرة.

إعدام سعودي
«شارك بخلية إرهابية»
علييف قرب الحدود اإليرانية أمس (وكالة األنباء األذربيجانية)
الدبلوماسي يظل أفضل طريق
ً
لـحــل ه ــذه الـقـضـيــة» ،مــؤكــدا أن
بالده «لم ترفع أي عقوبات ،ولن
ً
تدفع مقدما ،لقد أوضحنا ذلك
ً
مسبقا» .وشدد على أن واشنطن
ل ــن تـ ـع ــرض ع ـل ــى ال ـج ـم ـهــوريــة
اإلســامـيــة أي ت ـنــازالت لمجرد
استئناف المفاوضات النووية
بـعــد مـطــالـبــة وزيـ ــر الـخــارجـيــة
حـ ـسـ ـي ــن أم ـ ـي ـ ــر عـ ـب ــدالـ ـلـ ـهـ ـي ــان
باإلفراج عن  10مليارات دوالر
مــن األم ــوال المجمدة كـ ـ «بــادرة
حسن نـيــة» للعودة إلــى طاولة
فيينا.
وأردف « :ن ـع ـت ـقــد أن ا ل ـعــبء
اآلن يقع على الجانب اإليراني،
ونأمل أن نتمكن من العودة إلى
فيينا فــي فـتــرة زمنية قصيرة
إل ـ ــى حـ ــد م ـ ــا ،ون ـ ـ ــرى ك ـي ــف هــم

على استعداد للمشاركة بها».
وي ــأت ــي ال ـت ـلــويــح ب ــ«خ ـي ــارات
غ ـيــر دب ـل ــوم ــاس ـي ــة» ،ب ـعــد تـقــريــر
أمـ ـي ــرك ــي قـ ـ ــدر أن الـ ــوقـ ــت الـ ــذي
تحتاجه طهران لجمع ما يكفي
من اليورانيوم المخصب لصنع
قـنـبـلــة ن ــووي ــة ت ـق ـلــص م ــن نحو
ً
 12شـهــرا إلــى فترة تبلغ بضعة
ش ـه ــور» مـنــذ ان ـس ـحــاب الــرئـيــس
السابق دونالد ترمب من االتفاق
في .2018
من جانب آخر ،وصف مسؤول
باالتحاد األوروب ــي إعــان إيــران
نـيـتـهــا الـ ـع ــودة إلـ ــى م ـفــاوضــات
فـيـيـنــا ب ــأن ــه ال مـعـنــى ل ــه .وج ــاء
ذلك غــداة تصريح الناطق باسم
الخارجية اإليرانية سعيد خطيب
زادة ،بأن حكومة الرئيس إبراهيم
رئيسي «لن تهدر ساعة وستحدد

ً
ً
موعدا جديدا الستئناف الجولة
السابعة» من المباحثات.

توتر أذربيجان
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـنـ ـفـ ـص ــل ،رد
ال ــرئـ ـي ــس األذرب ـ ـي ـ ـجـ ــانـ ــي إل ـه ــام
علييف على االتهامات اإليرانية
الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ل ـ ـ ـبـ ـ ــاده ب ــالـ ـسـ ـم ــاح
إلسرائيل بالوجود على الشريط
الحدودي .وقال علييف بالتزامن
م ــع ان ـط ــاق مـ ـن ــاورات عـسـكــريــة
م ـش ـت ــرك ــة م ـ ــع ت ــركـ ـي ــا ب ـم ـن ـط ـقــة
م ـت ــاخ ـم ــة لـ ـلـ ـح ــدود اإليـ ــران ـ ـيـ ــة،
«سـ ـن ــواص ــل ت ـخ ـط ـيــط عــاقــات ـنــا
الـخــارجـيــة وشــؤونـهــا كما نريد
وال يدخل ٌ
أحد أنفه في شؤوننا».
وأض ــاف أم ــام تجمع بمنطقة
جـبــرائـيــل« :إنـنــا حــررنــا وطهرنا

الحدود بين أذربيجان وإيران من
الغزاة وهذه الحدود الممتدة على
طول  130كم كانت تحت احتالل
أرمينيا وسنعمل على تنميتها».
ً
وتابع قائال« :اتهموا أذربيجان
ً
بدون برهان بأنها أحضرت بلدا
آخــر وزعـمــوا أن باكو تــدار بقوة
خارجية وال يديرها شعبها وهذا
ً
ظلم علينا ولن نقبل به أبدا».
وف ــي خ ـطــوة ج ــدي ــدة بــاتـجــاه
ت ـص ـع ـيــد ال ـ ـخـ ــاف ،ك ـش ــف رج ــل
الــديــن اإلي ــران ــي عـلــي أكـبــر أجــاق
ن ـجــاد( ،مـمـثــل الـمــرشــد اإليــرانــي
علي خامنئي في باكو) ،أمس ،عن
"إغالق المكتب التمثيلي للمرشد
ف ــي ب ــاك ــو" ب ــأم ــر م ــن م ـســؤولــي
الجمهورية التي تسكنها أغلبية
شيعية.
(واشنطن ،طهران ـ ـ وكاالت)

نفذت السلطات السعودية،
أمس ،حكم اإلعدام في حق
مواطن دين بتهمة االشتراك في
"خلية إرهابية" تهدف لزعزعة
االستقرار وقتل رجال أمن
في مدينة الدمام في المنطقة
وذكرت وزارة
الشرقية للبالدّ .
الداخلية في بيان أنه "تم تنفيذ
ً
حكم القتل تعزيرا بالجاني
ّ
بالدمام" .وقالت إن الجاني
"اشترك في جريمة قتل مواطن،
وحيازة وصنع قنبلة مولوتوف
من أجل االعتداء بها على رجال
األمن أثناء أداء واجبهم"

الغاز المصري يصل إلى لبنان خالل أسابيع

ّ
القاهرة والرياض توقعان عقود مشروع الربط الكهربائي بـ  1.8مليار دوالر

ً
مستقبال الوفد اللبناني
مدبولي

●

القاهرة  -حسن حافظ

فــي إط ــار الخطة المصرية الطموحة
ل ـل ـت ـحــول إلـ ــى م ــرك ــز إق ـل ـي ـمــي لـتـصــديــر
الطاقة ،استقبل رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي ،وزير الطاقة والمياه
اللبناني وليد فياض ،في القاهرة أمس،
في أول زيــارة خارجية للوزير اللبناني
الجديد ،تأتي بعد االتفاق على تصدير
ال ـغــاز ال ـم ـصــري إل ــى لـبـنــان عـبــر األردن
وسورية الشهر الماضي.
مـ ــدبـ ــولـ ــي عـ ـب ــر ع ـ ــن تـ ـمـ ـنـ ـي ــات م ـصــر
بالتوفيق للحكومة اللبنانية الجديدة،
برئاسة رئيس ال ــوزراء نجيب ميقاتي،
ً
مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح
ً
السيسي ،تؤكد دوما على تقديم كل الدعم
الممكن للبنان الشقيق ،السيما في هذه
المرحلة الدقيقة التي يمر بها.
من جانبه أكد وزير الطاقة اللبناني أنه
حرص على أن تكون مصر هي أول دولة
ً
يزورها عقب توليه مهام منصبه ،تقديرا
للدور المحوري لمصر في منطقة الشرق
األوس ــط ،وجـهــودهــا فــي مـســانــدة ودعــم
ً
لبنان ،معربا عن تقدير وشكر لبنان إلى
مصر وقيادتها على الدعم والمساندة
ً
الدائمين ،مؤكدا تطلع الحكومة اللبنانية
لـتـعــزيــز وتـنـشـيــط جــوانــب ال ـت ـعــاون مع
مصر خالل الفترة المقبلة.
فياض أجــرى مباحثات منفصلة مع
وزير البترول المصري ،طارق المال ،حول
نقل الغاز المصري إلــى لبنان؛ من أجل
المساهمة في حل أزمة الكهرباء ،وأعلن
ال ـمــا ف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي م ـش ـتــرك ،أن
من المقرر إنهاء اإلج ــراء ات الالزمة لمد
الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان خالل
األسابيع القليلة ،المقبلة ،في ضوء ما تم

االتفاق عليه خالل المباحثات المشتركة،
التي عقدت بالقاهرة على مدار يومين مع
وزير الطاقة اللبناني.
وأشـ ــار ال ـمــا إل ــى أن الـمـبــاحـثــات مع
نظيره اللبناني ،جاء ت ناجحة ومثمرة
لوضع خريطة طريق إلمداد لبنان بالغاز
ال ـم ـص ــري ،تـشـمــل ك ــل ال ـج ــوان ــب الـفـنـيــة
والـتـجــاريــة والتعاقدية وآلـيــة الـتــوريــد،
كما تم االتفاق على التوقيتات الستكمال
اإلجراء ات والتنسيق مع الدول الشقيقة
األردن وســوريــة لـمــرور الـغــاز المصري
عبر أراضيها.
بينما تحدث الــوزيــر اللبناني عن أن
الـمـبــاحـثــات كــانــت مـثـمــرة ،وت ــم خاللها
بحث اآلليات واإلجراءات السريعة ،التي
سـيـتــم ات ـخــاذهــا خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـقــادمــة،
إلع ـ ــادة تـفـعـيــل ات ـفــاق ـيــات ت ــوري ــد ال ـغــاز
ً
المصري عبر خط الغاز العربي ،مــرورا
بالدول الشقيقة األخرى سورية واألردن،
وأنـ ــه ت ــم ب ـحــث إم ـكــان ـيــة ت ــوري ــد كـمـيــات
إض ــاف ـي ــة م ــن الـ ـغ ــاز س ـ ــواء ع ـلــى ال ـمــدى
القصير أو الـطــويــل ،وأش ــار إلــى أن هذا
التعاون سيساهم في تحسين والنهوض
بقطاع الطاقة اللبناني.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا أجـ ـ ـ ــرى ف ـ ـيـ ــاض م ـب ــاح ـث ــات
مــع وزي ــر الـكـهــربــاء والـطــاقــة المتجددة
الـ ـمـ ـص ــري م ـح ـمــد ش ــاك ــر ،ل ـب ـحــث سـبــل
التعاون ودعم لبنان في مجاالت الكهرباء
المختلفة ،شهد األخير مع وزير الطاقة
السعودي األمير عبدالعزيز بن سلمان،
عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي
ب ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة
وجمهورية مصر العربية.
وقال الوزير السعودي ،إن الوصول إلى
هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع،
هو تتويج لتوجيهات قيادتي البلدين

الشقيقين ،التي ّ
تنص على تعزيز الروابط
األخوية المتينة التي تجمعهما وترسيخ
الـعــاقــات الـعــريـقــة والـمـتـمـيــزة بينهما،
وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين
ً
وتنفيذا لمذكرة التفاهم في مجال الربط
ال ـك ـهــربــائــي ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ،ال ـتــي وقـعــت
ب ـح ـض ــور خـ ـ ــادم ال ـح ــرم ـي ــن ال ـشــري ـف ـيــن
والرئيس المصري.
من جانبه ،أكد وزير الكهرباء المصري
ً
أن المشروع يأتي تتويجا لعمق العالقات
ال ـم ـصــريــة ـ ال ـس ـع ــودي ــة ،وي ــؤك ــد ريـ ــادة
البلدين في تحقيق األهداف االقتصادية
واالجتماعية لبلدان الوطن العربي أجمع
بــاع ـت ـبــار ال ــرب ــط بـيـنـهـمــا س ـي ـكــون ن ــواة
لربط عربي مشترك ،وأن هــذا المشروع
ً
ً
يمثل ارتـبــاطــا قــويــا بين أكـبــر شبكتين
كهربائيتين فــي المنطقة وسينعكس
على استقرار وزيــادة اعتمادية التغذية
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن إض ــاف ــة إلــى
حـجــم ال ـم ــردود االق ـت ـصــادي والـتـنـمــوي
لتبادل كمية تصل إلــى  3000ميغاواط
من الكهرباء.
وشملت العقود التي وقعت في وقت
ً
متزامن بين الــريــاض والـقــاهــرة ،عـقــودا
م ــع ث ــاث ــة ت ـحــال ـفــات ل ـش ــرك ــات عــالـمـيــة
ومـحـلـيــة لـتـنـفـيــذ م ـش ــروع ال ــرب ــط ال ــذى
تبلغ سعته  3000ميغاواط بتقنية التيار
المستمر  HVDCجهد  500كيلوفولت،
ويتكون من إنشاء ثالث محطات تحويل
ـال ،وهــي :محطة شــرق المدينة،
جهد ع ـ ٍ
ومـحـطــة تـبــوك بالمملكة ،ومـحـطــة بــدر
شــرق القاهرة تربط بينها خطوط نقل
ً
هوائية تصل أطوالها نحو  1350مترا،
وكابالت بحرية في خليج العقبة بطول
ً
 22كيلو مترا بتكلفة إجمالية للمشروع
بلغت  1.8مليار دوالر.
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بلينكن يفشل في تليين ماكرون حيال «أزمة الغواصات»
باريس تضغط على االتحاد األوروبي للتشدد ضد بريطانيا في الخالف حول الصيد
بدا أن الزيارة التي أجراها وزير
الخارجية األميركي أنتوني
بلينكن إلى باريس أمس ،في
محاولة إلنهاء تداعيات أزمة
الغواصات ،قد فشلت في
تحقيق أي اختراق ،في حين
يقول مراقبون إن حالة عدم
الثقة بين ضفتي األطلسي
باتت تحتاج إلى معالجة
عميقة.

«أزمة
الغواصات»
ليست خيانة
لفرنسا بل
نقص في
التواصل

في محاولة لترميم الثقة بين
فرنسا والواليات المتحدة بعد
"أزمة الغواصات" ،والطعنة التي
تلقتها فرنسا عقب اإلعــان عن
تـحــالــف "أوكـ ــوس" الـثــاثــي بين
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وبريطانيا
وأستراليا ،أجرى وزير الخارجية
األميركي انتوني بلينكن زيارة
الى باريس.
ورغ ـ ـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
الفرنسي إيمانويل ماكرون الى
استقبال بلينكن ،في اجتماع لم
ً
يكن مدرجا على جدول الزيارة،
ف ــإن األجـ ـ ــواء الـمـتـشـنـجــة كــانــت
ح ــاض ــرة وال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـتــي
ً
ً
توح أن اختراقا كبيرا
خرجت لم ِ
قــد تــم ،وبــأن األزم ــة باتت أعمق
من أن تعالج بالمهدئات ،وربما
تحتاج الى جراحة عميقة.
وقال مسؤول رفيع المستوى
فــي وزارة الـخــارجـيــة األميركية
إن بـلـيـنـكــن أب ـل ــغ م ــاك ــرون بــأن
واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن "تـ ـ ــدعـ ـ ــم ب ــال ـت ــأك ـي ــد
مـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــادرات الـ ـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ـ ــاع واألم ـ ـ ـ ـ ــن
األوروب ـيــة" ،التي يمكن أن تزيد
الـقــدرات ،لكنها ال ّ
تقوض حلف
ناتو.
وربما كان بلينكن يريد بذلك
إيضاح أن "أوكوس" ال يتعارض
مــع "نــاتــو" ،لكن يـبــدو أنــه نسي
أو ت ـنــاســى ت ـصــري ـحــات ســابـقــة
ع ــن "الـ ـم ــوت ال ــدم ــاغ ــي" للحلف
األطلسي.
وأض ــاف الـمـســؤول األميركي
"إ ن ـنــا نعتبر ذ ل ــك مكمال لحلف
شمال األطلسي .والتزام الرئيس
ج ــو ب ــاي ــدن ت ـج ــاه ال ـح ـلــف ،كما
تعلمون جميعا ،صارم".
وت ــاب ــع ال ـم ـس ــؤول ف ــي إفـ ــادة
لـلـصـحــافـيـيــن ،أن م ــاك ــرون أكــد
أن فرنسا وافـقــت على أال تكون
أي م ـبــادرة جــديــدة فــي منافسة
مع "ناتو".
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول إن ه ـن ــاك
" تــوا فـقــا مشتركا على أن لدينا
اآلن ف ــرص ــة ل ـت ـع ـم ـيــق وت ـعــزيــز
التعاون ،بين البلدين الحليفين،
ّ
يتعين القيام بالكثير
لكن ما زال
مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـ ـ ـشـ ـ ــاق مـ ـ ــن أجـ ــل
التوصل إلى القرارات الملموسة"
الـ ـت ــي سـ ـتـ ـط ــرح عـ ـل ــى م ــاك ــرون
والــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن
خ ــال لقائهما ا لـمــر تـقــب نهاية
ً
أكـتــوبــر فــي أوروب ــا ،مـشـيــرا إلى
أن بلينكن ومسؤولين فرنسيين

في وقت تقوم أزمة دبلوماسية بين البلدين
شهدت استدعاء الجزائر سفيرها في باريس
ومنع تحليق الـطــائــرات العسكرية الفرنسية
الفرنسي إيمانويل
في أجوائها ،دعا الرئيس
ّ
ماكرون إلى "تهدئة" ،بينما حضت "المنظمة
الوطنية للمجاهدين" ،الهيئة الرسمية الواسعة
الـنـفــوذ فــي الـجــزائــر ،إلــى "مــراجـعــة الـعــاقــات"
بين البلدين.
ُ
واكدت المنظمة التي تجمع قدامى المقاتلين
في حرب تحرير الجزائر ،أنه "آن األوان لمراجعة
ال ـع ــاق ــات ال ـقــائ ـمــة ب ـيــن الــدول ـت ـيــن ال ـجــزائــريــة
ّ
هذه
والـفــرنـسـيــة" ّ،معتبرة فــي بـيــان أن "إجـ ــراء ّ
المراجعة يمثل أولوية ومسؤولية وطنية ،وأنه
ّ ً
ً
جديا في إخضاع العالقات
بات ضروريا التفكير
الثنائية لتقييم يطول مختلف جوانبها".

كوريا الشمالية تواصل
تطوير السالح

شبح ماركوس يحوم
حول رئاسة الفلبين
بلينكن خالل اجتماعه مع نظيره الفرنسي في باريس أمس (أ ف ب)
ناقشوا خطط الترتيب الجتماع
الرئيسين هذا الشهر.
مــن ناحيتها ،قــالــت الرئاسة
الفرنسية (اإليليزيه) في بيان ،إن
مسؤولين فرنسيين ناقشوا مع
بلينكن ،الــذي يــزور البالد لمدة
يومين ،لحضور اجتماعات في
إطــار منظمة التعاون والتنمية
فــي ال ـم ـيــدان االق ـت ـص ــادي ،سبل
إص ــاح ال ـعــاقــات بـيــن البلدين
بعد "أزمة الغواصات".
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــاد وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
األميركي المعروف ّ
بحبه لفرنسا
ولثقافتها ،إلى باريس لمناقشة
استعادة ثقتها بـبــاده ،غير أن
ً
استقباله كــان فــاتــرا هــذه المرة
وسط األزمة غير المسبوقة بين
الـبـلــديــن ،عـلــى خ ــاف الترحيب
ال ــذي لـقـيــه كـصــديــق فــي يونيو
الماضي.
واستهل وزير خارجية القوة
ً
األولى في العالم زيارته صباحا،
بلقاء نظيره الفرنسي جان إيف
ل ـ ــودري ـ ــان ،اس ـت ـق ـب ـلــه ب ـع ــد ذل ــك
مستشار للرئيس ماكرون ،قبل
أن يعود األخير ويلتقي به.

ً
وغ ــالـ ـب ــا مـ ــا ت ـط ــال ــب ال ـم ـن ـظ ـم ــة ف ــرن ـس ــا ب ـ
"االعـتــذار" عن "الجرائم" التي ارتكبتها خالل
استعمارها الجزائر على مدى  132سنة ،والتي
ً
ّ
ضحيتها ،وفقا للرئاسة الجزائرية ،أكثر
راح
من  5ماليين جزائري.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،قـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـبــرل ـمــان
الـ ـج ــزائ ــري ي ــوس ــف ع ـج ـي ـســة ،أمـ ـ ــس ،إنـ ــه تــم
إطالق مبادرة لسن قانون "تجريم االستعمار
الفرنسي".
وفــي المقابل ،اعلن ماكرون في مقابلة مع
إذاع ــة فــرانــس إنـتــر الــوطـنـيــة الـعــامــة" :أتمنى
ح ـصــول ت ـهــدئــة ،ألن ـنــي أظ ــن أن ــه م ــن األفـضــل
ً
ً
التحاور والمضي قدما" ،داعيا إلى "االعتراف
بالذاكرات كلها والسماح لها بالتعايش".
ّ
وتابع" :أكن احتراما كبيرا للشعب الجزائري

والـ ـه ــدف م ــن هـ ــذه ال ـل ـق ــاءات
"تحديد المراحل من أجل السماح
ب ـع ــودة ال ـث ـقــة" ،وف ــق م ــا أوض ــح
ً
الجانب الفرنسي ،محذرا من أن
"الـخــروج من األزمــة سيستغرق
وقتا وسيتطلب أفعاال".
وتعرب واشنطن من جهتها
ع ـ ــن مـ ــوقـ ــف مـ ـم ــاث ــل ،م ـت ـع ـهــدة
ال ـب ـح ــث ع ــن "أف ـ ـعـ ــال م ـل ـمــوســة"
إلرساء المصالحة.
وس ـ ـعـ ــى الـ ـم ــوف ــد األمـ ـي ــرك ــي
الخاص للمناخ وزير الخارجية
ال ـس ــاب ــق جـ ــون ك ـي ــري لـلـطـمــأنــة
خ ـ ــال م ـح ـط ــة لـ ــه فـ ــي ب ــاري ــس،
فــاعـتـبــر الـمـســألــة "ح ــدث ــا عــابــرا
سنتخطاه قــريـبــا" .وأك ــد مساء
أمس األول ،أن "األمر ليس خيانة،
بل قلة تواصل".
واندلعت األزمــة في منتصف
سـبـتـمـبــر ،ح ـيــن أع ـل ــن الــرئ ـيــس
بايدن قيام تحالف استراتيجي
جــديــد م ــع أس ـتــرال ـيــا والـمـمـلـكــة
المتحدة في منطقة المحيطين
ال ـه ـن ــدي والـ ـ ـه ـ ــادئ ،ف ــي س ـيــاق
ّ
ال ـت ـصــدي لـلـصـيــن الـ ــذي يـشــكــل
أولى أولوياته.

ومــع قيام هــذه الشراكة التي
أطـ ـل ــق ع ـل ـي ـهــا اس ـ ــم "أوك ـ ـ ـ ــوس"،
فسخت أسـتــرالـيــا عـقــدا ضخما
ل ـشــراء غ ــواص ــات فــرنـسـيــة ،مما
أثـ ـ ــار غ ـض ــب بـ ــاريـ ــس ،وتـسـبــب
ّ
فــي أزمــة قلما تـحــدث ،وسحبت
فــرن ـســا سـفـيــرهــا م ــن واشـنـطــن
لفترة وجيزة بسبب المشكلة.
ول ــم ت ـه ــدأ األزم ـ ــة قـلـيــا بين
البلدين ،إال بعد اتصال هاتفي
بين بــايــدن ومــاكــرون فــي ختام
أسبوع من التوتر الشديد .وأقر
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ب ــأن ــه ك ــان
بــإمـكــان ب ــاده ال ـتــواصــل بشكل
أف ـض ــل م ــع حـلـيـفـتـهــا م ـنــذ زمــن
طــويــل ،وبــاشــر الــرئـيـســان "آلـيــة
مشاورات معمقة".
وستشكل زيارة بلينكن الذي
سبق أن التقى لــودريــان فــي 23
سبتمبر بـنـيــويــورك بـعـيــدا عن
عـ ــدسـ ــات الـ ـمـ ـص ــوري ــن ،مـحـطــة
ضمن هــذه اآللية ،قبل لقاء بين
ماكرون وبايدن.
ّ
ل ـك ــن ال ـم ــؤش ــرات أفـ ـ ــادت بــأن
ّ
أج ـ ــواء م ــن ال ـف ـتــور خــيـمــت هــذه
الـمــرة على زي ــارة بلينكن الــذي

يتقن اللغة الفرنسية ،ويعتبر
فــرن ـســا "وط ـن ــه ال ـث ــان ــي" بـعــدمــا
أمضى فيها سنوات شبابه.
أمـ ــا لـ ــودريـ ــان ،ف ـقــد حـ ـ ّـد قــدر
اإلم ـك ــان مــن ظ ـهــوره مــع نظيره
األم ـي ــرك ــي ،ول ــم ي ـع ـقــدا مــؤتـمــرا
صحافيا مـشـتــركــا ،عـلــى خــاف
لقاءاته السابقة في يونيو ،حين
ً
ب ــادر بلينكن بـحـفــاوة قــائــا له
"أهال بك في بالدك".
فــالــوزيــر الفرنسي ال ــذي كان
ي ـت ـبــاهــى ق ـبــل وقـ ــت ق ـص ـيــر فــي
أحـ ــادي ـ ـثـ ــه ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـع ــاق ـت ــه
"الممتازة" مع نظيره األميركي،
ويصفها بأنها األ كـثــر "حيوية
وث ـ ـقـ ــة وتـ ـحـ ـفـ ـي ــزا" ف ـ ــي مـ ـس ــاره
الوزاريّ ،بدل نبرته منذ منتصف
سبتمبر ،فبات يندد بـ "طعنة في
ّ
الـظـهــر" تــذكــر بـنـهــج تــرامــب وب ـ
"انعدام الثقة".
وش ـ ــدد مـ ـص ــدر دب ـل ــوم ــاس ــي
ف ــرن ـس ــي ع ـل ــى أن "هـ ـ ــذه األزم ـ ــة
تطول مصالح جميع األوروبيين
المتعلقة بسير عمل تحالفاتنا
ووجــود األوروبـيـيــن في منطقة
المحيطين الهندي والهادئ".

وأعــرب مصدر أوروبــي ،قبل
ف ـتــرة قـصـيــرة ،عــن أم ـلــه فــي أن
ً
ت ـكــون األزم ـ ــة ح ــاف ــزا للتوصل
إل ـ ـ ــى ن ـت ـي ـج ــة إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وأن
تتيح "تــوضـيـحــا" بـيــن ضفتي
األطلسي حول طموحات دفاع
أوروب ــي فــي تكامل مــع الحلف
األطلسي ،وهــو مشروع طرحه
ماكرون نفسه.
ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق مـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــل ،أك ـ ــد
رئـيــس ال ـ ــوزراء الـفــرنـســي جــان
كاستيكس ،أمس ،أنه طلب من
المفوضية األوروبـيــة "التحرك
ّ
أك ـ ـثـ ــر" واتـ ـ ـخ ـ ــاذ م ــوق ــف "أك ـث ــر
ح ــزم ــا" ت ـج ــاه بــريـطــانـيــا فيما
يتعلق بالخالف بشأن الصيد
بين باريس ولندن.
وقــال" :إذا لم يكن ذلــك كافيا،
فسنضغط لــد فــع البريطانيين
الحـ ـت ــرام ت ـعـ ّـهــدات ـهــم ،وسـنـعـيــد
ال ـ ـن ـ ـظـ ــر فـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـش ـ ــروط
ال ـم ــدرج ــة ف ــي االت ـفــاق ـيــات الـتــي
أبرمت برعاية االتحاد األوروبي،
بل كذلك بالتعاون الثنائي بيننا
وبين المملكة المتحدة".
(باريس  -وكاالت)

وأقيم عالقات ودية فعال مع الرئيس تبون" ،عازيا
التوترات الحالية إلى الجهود المبذولة في فرنسا
حول عمل الذاكرة بشأن حرب الجزائر.
وأثار ماكرون غضب الجزائر بعد كالم نقلته
عـنــه صحيفة لــومــونــد ،ق ــال فـيــه إن "الـجــزائــر
أنشأت بعد استقاللها عام  1962ريعا للذاكرة،
ّ
كرسه النظام السياسي العسكري فيها".
وباشر ماكرون ،أول رئيس فرنسي مولود
بعد حــرب الـجــزائــر ( ،)1962-1954عمال على
الذاكرة غير مسبوق حول هذه الحرب التي ال
تزال ذكرى أليمة في نفوس ماليين الفرنسيين
وال ـج ــزائ ــري ـي ــن ،وات ـخ ــذ ف ــي األش ـه ــر األخ ـي ــرة
سلسلة من "اإلجراءات الرمزية" في هذا السياق.
ومــع اق ـتــراب الــذكــرى الـ ــ 60النـتـهــاء الـحــرب
واستقالل الجزائر عــام  ،2022جعلت باريس

وال ـجــزائــر مــن "مـصــالـحــة ال ــذاك ــرة" ه ــذه ملفا
يحظى بــأولــويــة ،وتـعـهــد الــرئـيـســان مــاكــرون
ً
وتبون العمل معا على هذا الملف.
ّ
وكـلــف م ــاك ــرون ال ـم ــؤرخ بنجامين سـتــورا
وض ــع تـقــريــر ح ــول ذاكـ ــرة االسـتـعـمــار وحــرب
ّ
الجزائر سلمه في  20يناير.
ويــرى الرئيس الفرنسي أنــه يقوم ب ـ "عمل
معمق مــع ا لـشـبــاب الفرنسيين والفرنسيين
الجزائريين .وبالتالي ،نقول لبعضنا أمــورا
ُ
أراع (الفرنسيين)
ليست مرضية لنا أنفسنا .لم ِ
فيما يتعلق بتاريخنا الخاص .وقبل بضع
سـ ـن ــوات ،أث ـ ــار األم ـ ــر ب ـعــض الـبـلـبـلــة وبـعــض
ردود ال ـف ـعــل .ك ـنــت صــري ـحــا إل ــى أق ـص ــى حد
بشأن تاريخنا حول مسألة الحركيين ،لكنني
سأواصل هذا العمل".

وتابع" :حين طرح علي السؤال حول كيفية
تـلـقــي تـقــريــر س ـت ــورا ف ــي ال ـج ــزائ ــر ،اض ـطــررت
إل ــى ق ــول الـحـقـيـقــة لـلــرئـيــس ت ـب ــون ،تباحثنا
في المسألة ،وهو شخص أثق به .أدلى بكالم
ً
ودي ومتناسب" ،الفتا إلى أنه في الجزائر "قام
كثيرون باإلساءة إلى ستورا وتهديده أحيانا
إثــر هــذا التقرير .لن نتظاهر بــأن ذلــك لم يكن
أمرا ّيذكر".
لكنه اعتبر أن مسألة العمل على ا لــذا كــرة
"ليست مشكلة دبلوماسية ،بل هي في األساس
مـشـكـلــة فــرنـسـيــة  -فــرن ـس ـيــة" ،م ــؤك ــدا "عـلـيـنــا
مواصلة هذا العمل بكثير من التواضع وكثير
من االحترام".
(باريس ،الجزائر  -وكاالت )

األوروبيون يبحثون عن دور في ظل حرب واشنطن وبكين الباردة
دف ـعــت األزمـ ــة األفـغــانـيــة وأزمـ ــة ال ـغــواصــات وم ـغــادرة
أنجيال ميركل المرتقبة لمنصبها ،قادة االتحاد األوروبي
الذين التقوا في سلوفينيا ،أمس ،إلى ّ
رص الصفوف ،في
مواجهة الواليات المتحدة والصين ،القوتين العظميين
المتنافستين.
وفي القمة غير الرسمية المخصصة لتوسيع عضوية
االتحاد في غرب البلقان ،اجتمع رؤساء الدول والحكومات
الـ 27في قلعة بردو ،على مقربة من العاصمة ليوبليانا،
حول مأدبة عشاء أمس.
ورغم أنه من غير المتوقع اتخاذ أي قــرار ،إال أن "هذه
المرة األولى التي يلتقون فيها منذ يونيو ،أي منذ وقت
طويل جــدا" فــي ضــوء اضـطــرابــات األشـهــر األخـيــرة ،وفق
قول دبلوماسي رفيع.
وف ــي رســالـتــه لــدعــوتـهــم إل ــى سلوفينيا ال ـتــي تتولى
الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي ،دعا رئيس المجلس
األوروبي شارل ميشال إلى "نقاش استراتيجي حول دور
االتحاد على الساحة الدولية".
وق ـ ــال إن "االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ي ـجــب أن يـصـبــح أكـثــر
هجومية وفـعــالـيــة" ،مشيرا إلــى "الـتـطــورات األخـيــرة في
أفغانستان" واإلعالن عن االتفاقية العسكرية بين الواليات
المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة ،التي سببت أزمة
مع فرنسا ،وكذلك "العالقات مع الصين".
ويحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،الذي ال
يزال مستاء من إنهاء كانبيرا عقدا ضخما لشراء غواصات
فرنسية ،إقناع شركائه األوروبيين بتجديد تضامنهم مع
الحليف األميركي.
باريس وتحرير أنفسهم من
ّ
األوروبي ،حضت دول شمال القارة
لكن داخل االتحاد ّ
ّ
وشددت على المحافظة
ودول البلطيق على توخي الحذر،
على العالقة عبر األطلسي.
ويؤكد اإلليزيه أن "األمر ال يتعلق بدخول األوروبيين في
نقاش فرنسي ـ ـ أميركي ،بل يتعلق باستخالص الدروس
منه وبناء سيادة أوروبية" ،وشدد على أنه "سيكون من
الخطأ التظاهر بأن شيئا لم يحدث".

سلة أخبار

أكد تقرير جديد صدر عن
األمم المتحدة ،أمس ،أن
كوريا الشمالية واصلت
برامجها لتطوير األسلحة
رغم أنها تواجه أزمة ً
اقتصادية تزداد سوءا
من ّ
جراء الحصار الذي
فرضته على نفسها في ظل
"كورونا" .وتخضع بيونغ
يانغ إلى عقوبات دولية على
خلفية برنامجيها النووي
والبالستي ،اللذين ّ
تقدما
بشكل متسارع في عهد
الرئيس الحالي كيم جونغ
أون.

ّ
«المجاهدين» الجزائرية تحض على مراجعة العالقات مع فرنسا
جون كيري

دوليات

جلسة لمناقشة مستقبل عالقات االتحاد األوروبي وأميركا في البرلمان األوروبي بستراسبورغ أمس (ا ف ب)
ووصف الرئيس األميركي جو بايدن ،الذي حرص على
تقديم تعهدات بعد هذه الواقعة ،االتحاد األوروبــي بأنه
"شريك أساسي" ،في محادثة هاتفية االثنين ،مع رئيسة
المفوضية األوروب ـيــة أورس ــوال فــون ديــر اليـيــن ،وفــق ما
أعلن البيت األبيض.
كما أع ــرب عــن دعـمــه النضمام دول غــرب البلقان إلى
االتحاد األوروبي.
وج ـ ــاءت "أزم ـ ــة الـ ـغ ــواص ــات" ب ـعــد أســاب ـيــع قـلـيـلــة من
االنسحاب الفوضوي للجيش األميركي من أفغانستان في
أغسطس ،ما أحيا النقاش حول تعزيز استقاللية أوروبا.
ويـجــري منذ أشهر نقاش حــول إنـشــاء قــوة رد سريع

أوروبية قوامها  5آالف عسكري ،وقد أدى الفشل الذريع
األخير إلعادته إلى الطاولة من خالل تسليط الضوء على
أوجه القصور العسكرية ألوروبا ،وتقود فرنسا محادثات
هذا الملف.
ومــن بين المواضيع األخ ــرى ،الـتــي نوقشت فــي "قمة
سلوفينيا" ،حسب الرئاسة ّالفرنسية ،قضية الهجرة ،إذ
يريد االتحاد األوروبــي تجنب تدفق لالجئين كما حدث
عام .2015
وقد تعهد وزراء داخلية دول االتحاد األوروبي الشهر
ال ـم ــاض ــي ،دعـ ــم دول الـمـنـطـقــة ف ــي اس ـت ـق ـبــال الــاجـئـيــن
ّ
المهددين من حركة "طالبان" األفغانية.

وسيكون هذا آخر اجتماعات القمة لميركل ،الشخصية
الـمــركــزيــة فــي االت ـحــاد األوروب ـ ــي مـنــذ  15عــامــا ،مــع بــدء
المفاوضات الشاقة في ألمانيا لتشكيل حكومة جديدة.
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــال ـص ـيــن ،ال ـس ــوق الـ ــذي يـسـيــل لـعــاب
الصناعات األلمانية القوية ،فقد عملت ميركل من أجل
ّ
التقرب منها ،لكن اتفاقية االستثمار التي أبرمت نهاية
ّ
 2020بين بروكسل وبكين علقت إ لــى أ جــل غير مسمى
وسط توترات بشأن حقوق اإلنسان.
في غضون ذلك ،أعلن وزير خارجية االتحاد األوروبي
ج ــوزي ــب ب ــوري ــل ع ــن ل ـقــاء م ــع نـظـيــره األم ـيــركــي أنـتــونــي
ّ
بلينكن ،األس ـبــوع الـمـقـبــل ،فــي واشـنـطــن ،لـمـحــاولــة حــل
الخالفات في العالقة مع الواليات المتحدة.
وشـ ــدد ب ــوري ــل ،ف ــي اج ـت ـمــاع ال ـبــرل ـمــان األوروب ـ ـ ــي في
س ـتــراس ـبــورغ أم ــس ،عـلــى ضـ ــرورة "ت ـعــزيــز اُّل ـح ــوار بين
االتحاد األوروبــي والــواليــات المتحدة وتجنب القضايا
اإلشكالية مثل اتفاقية أوك ــوس مــع أستراليا والمملكة
الـمـتـحــدة" .وأض ــاف أن "الـشــراكــة بين االت ـحــاد األوروب ــي
والواليات المتحدة مهمة وال يمكن االستغناء عنها ،لكن
يجب أن يكون لها أساس متين".
وأوض ــح بــوريــل أن ــه "بـعــد أفـغــانـسـتــان ،كــانــت اتفاقية
أوكـ ــوس رس ــال ــة واض ـح ــة م ــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بـشــأن
أولوياتها تجاه الصين ،وسيتعين علينا التكيف".
كما أكــد وزيــر خارجية االتـحــاد األوروب ــي أن "االلـتــزام
الذي قطعه الرئيس األميركي جو بايدن ،خالل حديثه مع
ً
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،كان مهما جدا ،ألن
الواليات المتحدة أدركت أهمية وجود دفاع أوروبي قوي
وفعال ّ
يكمل حلف شمال األطلسي".
وأوضــح أن "نقاشاتنا مع بلينكن ستركز على كيفية
بدء حوار حول الدفاع واألمن".
وخلص إلى أن "العالقة بين االتحاد األوروبي والواليات
المتحدة دعامة لالزدهار والحرية ،لكن يجب أن نواصل
بناء استقالليتنا ألن مصالحنا لن تتطابق دائما".
(بروكسل ،ستراسبورغ -أ ف ب)

أكد نجل الديكتاتور الفلبيني
السابق فرديناند ماركوس
يحمل اسم والده ،أمس،
الذي
ّ
أنه سيترشح للرئاسة في
انتخابات العام المقبل ،في
وقت تسعي العائلة المثيرة
للجدل للعودة إلى الساحة
السياسية .وأعلن فرديناند
"بونغبونغ" ماركوس االبن
الذي دافع عن حرب الرئيس
رودريغو دوتيرتي المثيرة
للجدل على المخدرات ّ
وأيد
عقوبة اإلعدام في حق التجار،
ّ
ترشحه في بث مباشر عبر
"فيسبوك" .وقال سليل العائلة
السياسية البالغ ّ  64عاما
"أعلن ّنيتي الترشح لرئاسة
الفلبين في انتخابات مايو
 2022المقبلة".

تايوان تحذر من عواقب
سيطرة الصين عليها

بعد توغل نحو  150طائرة
صينية في منطقة الدفاع
الجوي التايوانية منذ
األول من أكتوبر ،وهو
رقم غير مسبوق ،حذرت
رئيسة تايوان تساي إنغ
ون من "عواقب كارثية" في
حال سيطرت الصين على
الجزيرة ،متعهدة بـ "القيام
بكل ما يلزم" لمواجهة
بكين.
تهديدات ُ
وفي مقال نشر في مجلة
"فورين أفيرز" ،كتبت تساي،
الدفاع
أمس ،أن "الفشل في
ً
عن تايوان سيكون كارثيا
على الجزيرة والمنطقة ،فإذا
سقطت تايوان ،فستكون
العواقب كارثية على السالم
في المنطقة وعلى نظام
التحالف الديموقراطي".
الزعيمة أن ًتايوان
وأكدت
ً
تأمل تعايشا سلميا مع
الصين ،ولكن "إذا تعرضت
ديموقراطيتها وأسلوب
حياتها للتهديد ،فإن تايوان
ستفعل كل ما يلزم للدفاع
عن نفسها".

«طالبان» تعدم بدم
بارد  13من «الهزارة»

أعلنت منظمة العفو الدولية
أن حركة "طالبان" أعدمت بدم
بارد وخارج نطاق القضاء 13
من الهزارة الشيعية ،معظمهم
من الجنود الذين استسلموا
لها .ووقعت عمليات القتل
في قرية كاهور بوالية
دايكندي وسط أفغانستان
في  30أغسطس .وكان  11من
الضحايا من أفراد قوات األمن
الوطني ومدنيان ،بينهما ً
فتاة تبلغ من العمر  17عاما.
من ناحية أخرى ،أصدر رئيس
المال محمد
الوزراء بالوكالة ً
حسن أخوند ،قرارا بتشكيل
لجنة مشتركة من األجهزة
األمنية في أفغانستان ،بعد
تزايد وتيرة هجمات "والية
خراسان" ،الفرع األفغاني
لتنظيم داعش لمواجهة
تهديد التنظيم.

ةديرجلا

•
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رياضة

«الفيفا» يقر تعديالت النظام األساسي ...و«الكرة» يماطل
حازم ماهر

وافق االتحاد الدولي لكرة
القدم على التعديالت التي
أجريت على النظام األساسي،
ً
مشيدا بهذه التعديالت ،غير
أن اتحاد ًالكرة ينوي مخاطبته
مستفسرا بهدف المماطلة
لالستمرار!

عـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت "الـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــدة" ،م ــن
مصادرها ،أن اتحاد الكرة تلقى
ً
كـتــابــا مــن االت ـحــاد الــدولــي لكرة
القدم (فيفا) ،يفيد بموافقته على
التعديالت التي أجرتها الجمعية
العمومية على النظام األساسي،
وذل ــك خ ــال اجـتـمــاعـهــا م ـســاء 9
أغ ـس ـط ــس الـ ـم ــاض ــي ،م ـب ـي ـنــة أن
الكتاب تضمن إش ــادة مسؤولي
االتحاد الدولي بتلك التعديالت.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـفـ ـت ــرض أن تـتـمـثــل
الـ ـخـ ـط ــوات ال ـت ــال ـي ــة ف ــي إرس ـ ــال
ً
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ك ـ ـتـ ــابـ ــا إل ـ ـ ــى األنـ ــديـ ــة
إلبــاغـهــا بموافقة "الـفـيـفــا" على
الـتـعــديــات ،ثــم مخاطبة الهيئة
العامة للرياضة باألمر ذاته ،لنشر
ال ـن ـظــام األس ــاس ــي "ال ـم ـ ُـع ــدل" في
الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".

مماطلة وتسويف
وأكـ ــدت ال ـم ـصــادر أن مجلس
إدارة االتحاد يفرض سياجا من
الـســريــة والـكـتـمــان عـلــى الـكـتــاب،
بـحـجــة أنـ ــه س ـي ـخــاطــب االت ـح ــاد
الـ ـ ــدولـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــددا خ ـ ـ ــال األي ـ ـ ــام
المقبلة ،من أجل االستفسار عن
بعض األمور!
ومن المعلوم للقاصي والداني،
أن م ـج ـلــس اإلدارة ي ـس ـعــى ،من
خالل المماطلة والتسويف ،إلى
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي م ـن ـص ـبــه حـتــى
انـ ـتـ ـه ــاء فـ ـت ــرت ــه ،خ ـص ــوص ــا أن ــه
بـعــد إ ج ــراء الجمعية العمومية
التعديالت على النظام األساسي،

وإرس ـ ـ ــال ـ ـ ــه إل ـ ـ ــى أح ـ ـ ــد ال ـم ـك ــات ــب
الـمـعـتـمــدة لـتــرجـمـتــه إل ــى الـلـغــة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،واالن ـت ـه ــاء م ــن هــذا
األم ــر ،لــم يــرســل االت ـحــاد النظام
ال ـم ـعــدل إال ب ـعــد أك ـثــر م ــن شهر
دون مبرر!
وث ـم ــة أس ـئ ـل ــة ت ـط ــرح نـفـسـهــا
بقوة في الوقت الراهن ،تتمثل في:
ما هذه االستفسارات التي ينوي
االت ـح ــاد إرســال ـهــا إل ــى "الـفـيـفــا"؟
ولـ ـم ــاذا ل ــم يــرسـلـهــا م ــع الـنـظــام
األساسي؟!
وال ـم ـث ـي ــر ل ـل ـض ـحــك وال ـش ـف ـقــة
في آن واحــد هو مواصلة اتحاد
الـ ـك ــرة ت ـخ ـب ـطــاتــه ب ـش ـكــل غــريــب
وعـ ـجـ ـي ــب ،ف ــاالسـ ـتـ ـفـ ـس ــارات مــن
المفترض أن ترسل في حال رفض
"الفيفا" التعديالت التي أجريت
على النظام األساسي ،وبالتالي
وض ـ ــع خ ــارط ــة ط ــري ــق م ــن أج ــل
تالفي األخطاء بهذه التعديالت،
لكن هل يريد االتحاد االستفسار
مــن "الـفـيـفــا" عــن أس ـبــاب اعتماد
التعديالت ،أم ماذا؟!

محاوالت مكشوفة
ومـ ـ ــن الـ ـم ــؤك ــد أن مـ ـح ــاوالت
م ـج ـلــس إدارة االت ـ ـحـ ــاد لـلـبـقــاء
حتى انتهاء فترته مكشوفة ،ولن
ً
تـجــدي نـفـعــا ،خـصــوصــا فــي ظل
رفض الشارع الرياضي استمراره
ب ـس ـب ــب ف ـش ـل ــه فـ ــي إدارة ال ـك ــرة
والمسابقات ،وآخــر شواهد ذلك
كان التنظيم السيئ لبطولة كأس

من اجتماع الجمعية العمومية التحاد الكرة
سـمــو األم ـي ــر ،اب ـت ــداء مــن تكدس
وزحمة الجماهير في المدرجات
وع ــدم تــوزيـعـهــا بـشـكــل صحيح
ك ـمــا ه ــو م ـت ـبــع ف ــي ج ـم ـيــع دول
ً
العالم ،وصــوال إلــى ســوء توزيع
تذاكر ديربي القادسية والعربي،
والذي سبب زحاما شديدا بمقره
ومقر الناديين واألماكن المحددة
الستالم الجماهير تذاكرها ،وذلك
في ظل وجود جائحة "كورونا".
كما فشل االتـحــاد فــي إعــداد
ج ـم ـيــع ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات الــوط ـن ـيــة
بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل الئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث فـ ـش ــل
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ــوط ـن ــي األول في
التأهل المباشر لبطولة كأس

آس ـيــا  2023بــالـصـيــن ،وال ــدور
النهائي من التصفيات المؤهلة
لـنـهــائـيــات ك ــأس ال ـعــالــم 2022
بقطر ،ومن قبله فشل المنتخب
األولـ ـمـ ـب ــي ف ــي الـ ـت ــأه ــل ل ـكــأس
آس ـي ــا ت ـحــت  23س ـن ــة ،رغـ ــم أن
التصفيات أقيمت فــي الكويت
م ـن ــذ ث ــاث ــة أع ـ ـ ـ ــوام ،ح ـي ــث حــل
ً
األزرق في المركز الثالث خلفا
لمنتخبي سورية واألردن بعد
الخسارة منهما!
كـمــا فـشــل االت ـح ــاد ف ــي مهمة
تعد األسهل في عالم كرة القدم،
وه ـ ــي ال ـت ـع ــاق ــد م ــع جـ ـه ــاز فـنــي
ك ــفء للمنتخب ا لــو طـنــي بصفة

خــاصــة ،والـمـنـتـخـبــات الوطنية
لجميع ا لـمــرا حــل السنية بصفة
ع ـ ــام ـ ــة ،حـ ـي ــث ت ـ ــم الـ ـتـ ـع ــاق ــد مــع
مـ ــدرب ـ ـيـ ــن كـ ــروات ـ ـي ـ ـيـ ــن بـ ـقـ ـي ــادة
روميو جوزاك وهو محاضر في
ات ـح ــاد ب ـ ــاده ،لـكــن ف ـجــأة ودون
ادن ــى مـقــدمــات تــولــى مسؤولية
تــدريــب المنتخب األول ـم ـبــي ،ثم
تولى تدريب المنتخب األول في
ً
واقعة يندى لها الجبين خجال،
ال سيما أن األزرق تولى تدريبه
م ــن ق ـبــل اس ـط ــول م ــن الـمــدربـيــن
ال ـعــال ـم ـي ـيــن م ـن ـهــم ع ـل ــى سـبـيــل
الـمـثــال ال الـحـصــر ،الـبــرازيـلـيــون
ماريو زاغــالــو وكــارلــوس ألبرتو

لقاء مصيري لألزرق األولمبي مع األردن في «غرب آسيا»
يواجه منتخبنا األولمبي لكرة القدم نظيره األردني
في الساعة  6.30من مساء ُ اليوم ،على استاد األمير
سعود بن جلوي بمدينة الخبر ،في الجولة الثانية من
منافسات المجموعة األولى لبطولة غرب آسيا ،التي
تستضيفها الدمام حتى  12الجاري.
وكان "األولمبي" قد حقق تعادال بطعم الخسارة في
مباراته أمام المنتخب اليمني مساء أمس األول بنتيجة
 ،1-1بينما خسر رديف المنتخب األولمبي األردني على
يد المنتخب العماني في الجولة ذاتها بنتيجة  ،1-0في
إحدى مفاجآت البطولة.
ومن المؤكد أن الجهاز الفني لمنتخبنا األولمبي،
بقيادة الـمــدرب اإلسباني غونزاليس ،سيعمل على
تالفي األخـطــاء التي وقعت في لقاء اليمن ،وأهمها
إهدار الفرص السهلة ،وسوء التمركز الدفاعي ،األمر
الذي يتسبب في سهولة وصول المنافس إلى مرمى
الحارس خالد العجاجي ،فضال عن غياب التركيز عن
أغلب الالعبين.
وتكشفت أوراق الفريقين للجهازين الفنيين بعد
الجولة األولى ،ما يصعب من مهمتهما اليوم.
ورغ ــم أن الـجـهــاز الفني يضع تجهيز المنتخب

للتصفيات المؤهلة لنهائيات كــأس آسيا تحت 23
سنة ،فإن هناك رغبة في التأهل للدور نصف النهائي
من أجل ارتفاع معنويات الالعبين وحصولهم على
ثقة الجماهير ،وهذا األمر يتطلب بالطبع بذل مجهود
مضاعف اليوم ،لتحقيق الفوز ،على أن تكون مواجهة
المنتخب العماني في الجولة األخيرة حاسمة.
ويشهد التشكيل األساسي ،الــذي دفع به الجهاز
الفني فــي لقاء اليمن ،ويتكون مــن خالد العجاجي
لـحــراســة الـمــرمــى ،راش ــد ال ــدوس ــري ،وخــالــد صباح،
ويــوســف الـحـقــان ،وعـلــي عـبــدالــرســول لخط الــدفــاع،
وم ـب ــارك الـفـنـيـنــي ،وب ـن ــدر ال ـســامــة ،ون ــاص ــر فــالــح،
ومهدي دشتي لخط الوسط وعيد الرشيدي ،ويوسف
ً
الــرشـيــدي ،تغييرات مـحــدودة ،خصوصا أنــه سيتم
تثبيت التشكيل فــي البطولة ،ومــن المتوقع أن يتم
الدفع بفواز المبيليش على حساب يوسف الرشيدي،
الــذي لم يظهر بمستواه المعهود ،إلى جانب تغيير
آخر في خط الدفاع.

الناشئين يلتقي اإلمارات
يلتقي منتخبنا للناشئين تحت  16سنة مع منتخب

وف ـي ـل ـبــو س ـ ـكـ ــوالري ،واألل ـم ــان ــي
بيرتي فوغتس.

نفس األسلوب والطريقة
ورغ ــم فـشــل الـتـجــربــة ورحـيــل
ج ـ ــوزاك ورف ــاق ــه إل ــى ح ـيــث أت ــوا
م ـح ـم ـل ـيــن "بـ ـ ـ ــآالف الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات"،
اتبع مسؤولو االتحاد األسلوب
ً
ذات ــه بجلب  15مــدربــا اسبانيا،
ح ـيــث ت ــم اسـ ـن ــاد م ـه ـمــة تــدريــب
الـمـنـتـخــب األول ـم ـبــي إل ــى م ــدرب
أكــادي ـم ـيــة بــرش ـلــونــة انــدري ـيــس
كــاراسـكــو ،وفـجــأة أيضا أسندت
إليه مهمة تــدريــب األزرق ،وبعد
فـشـلــه ال ـم ـتــوقــع ك ــون ــه ال يحمل

ماردكيان على
العربي يجهز ً
فترتين استعدادا للساحل
•

بندر السالمة خالل لقاء المنتخب األولمبي واليمن
اإلمارات في الساعة  4.00من مساء اليوم على استاد
ذياب عوانة باتحاد الكرة اإلماراتي.
وتــأتــي ال ـم ـبــاراة ضـمــن اس ـت ـع ــدادات المنتخبين
لخوض منافسات بطولة غرب آسيا ،التي تستضيفها
جدة خالل الفترة من  15إلى  25الجاري.
وكــانــت الـمـبــاراة األول ــى الـتــي أقيمت أمــس األول،

سيرة ذاتية وال حتى ادنى خبرة
تمكنه من قيادة األزرق بنجاح،
أسندت إليه مهمة تدريب منتخب
الناشئين قبل استبعاده مؤخرا،
والـ ـمـ ـضـ ـح ــك أيـ ـض ــا أن مـجـلــس
اإلدارة ا ل ــذي يسعى لالستمرار
ب ـ ـ ــدال م ـ ــن الـ ــرح ـ ـيـ ــل ل ـح ـف ــظ م ــاء
الــوجــه ،بــات طموحه يتمثل في
إن ـهــاء عـقــود الـمــدربـيــن اإلسـبــان
دون حـصــولـهــم ع ـلــى حـقــوقـهــم،
ً
ال ح ـ ــرص ـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـم ـ ــال الـ ـع ــام
ال ــذي أه ــدروه مــع سبق اإلص ــرار
وال ـت ــرص ــد ،ب ــل ل ــوص ــول الـعــاقــة
مــع أش ـبــاه الـمــدربـيــن إل ــى طريق
مسدود!

شهدت خسارة منتخبنا بأربعة أهداف مقابل ال شيء،
ً
وقدم األزرق مستوى جيدا في الشوط األول وأهدر أكثر
ً
من فرصة ،لكن مستواه تراجع كثيرا في الشوط الثاني
الذي استقبلت فيه شباكه  3أهداف.
ويعمل الجهاز الفني بقيادة محمد الفيلكاوي على
تالفي األخطاء التي شهدتها المباراة السابقة.

عبدالرحمن فوزان

يعمل الجهاز الفني للفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي
بـقـيــادة ال ـمــدرب الـكــرواتــي انـتــي ميشا على تجهيز المهاجم
الـســوري مــارديــك ماردكيان للدفع به واختباره خــال مباراة
األخضر المقبلة مع الساحل  ١٨الجاري في الجولة الثانية من
المجموعة األولى لبطولة كأس االتحاد.
ً
ويتدرب ماردكيان حاليا بشكل منفرد وعلى فترتين صباحية
ً
ومسائية؛ لرفع معدل لياقته البدنية السيما أنه تعافى أخيرا من
إصابة عضلية أبعدته عن الفريق منذ أغسطس الماضي .ومن المقرر
ً
أن ينتظم المهاجم السوري في التدريبات الجماعية اعتبارا من الغد.
ويخضع العبو األخضر لراحة سلبية من التدريبات اليوم
بعد المجهود الذي بذلوه في المباراة األخيرة أمام برقان والتي
انتهت بالتعادل اإليجابي  ١-١وشهدت تعرض مدافع األخضر
التونسي أيمن محمد إلصابة قوية على مستوى األنف استدعت
ً
ً
تدخال جراحيا لخياطة الجرح ( ٤غرز) وعليه سيعود الالعب
ً
للتدريبات غدا.

ميداني ...آخر صفقات «النصر» هيئة الرياضة ناقشت عودة الجماهير
أت ــم نـ ــادي الـنـصــر ت ـعــاقــده مع
المحترف الـســوري عمر ميداني،
ل ـي ـكــون خ ــام ــس الـمـحـتــرفـيــن في
صـ ـف ــوف ال ـع ـن ــاب ــي فـ ــي ال ـمــوســم
الحالي.
وس ـ ـبـ ــق لـ ـمـ ـي ــدان ــي أن خ ــاض
تـجــربــة م ــع ال ـكــويــت ف ــي الـمــوســم
قبل الماضي قادما من "بيراميدز"
المصري ،وق ـ ّـدم مستويات الئقة،
لكنه غ ــادر م ــرة أخ ــرى فــي نهاية
الموسم إلى االتحاد السكندري.
ويجيد ميداني ( 27عــامــا) في
مركز قلب الدفاع.

ميداني

عقد المدير ًالعام للهيئة العامة للرياضة حمود
فليطح اجتماعا بمقر الهيئة مع رئيس اتحاد الكرة
الشيخ أحمد اليوسف ،بحضور نائب رئيس مجلس
إدارة الهيئة أســد تقي ونــائــب الـمــديــر الـعــام لقطاع
اإلنشاءات والصيانة والمرافق الشيخ المهندس حمود
المبارك ونائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية
د .صقر المال ومدير مكتب وزير اإلعالم والثقافة ووزارة
الدولة لشؤون الشباب محمد سعيد المطيري ،تم خالله
مناقشة عودة الجماهير للمالعب.
وأكد اليوسف أنه سوف يتم االتفاق على االلتزام
بتطبيق قرار مجلس الوزراء بعودة الجماهير للمالعب،
والتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة لتنفيذ القرار
مع التقيد بالشروط التي تتضمن السماح بدخول

انتصارات منطقية في البطولة التنشيطية
•

أحمد حامد

حققت فرق القادسية والكويت وكاظمة انتصارات
منطقية في البطولة التنشيطية لكرة القدم على حساب
الصليبيخات ،والـجـهــراء ،والـســاحــل على الترتيب،
ضمن مباريات الجولة األولى ،في حين اكتفى العربي
بالتعادل مع برقان .وشهدت المجموعة األولى تعادل
الـعــربــي مــع بــرقــان بـهــدف لـكــل منهما ،حـيــث سجل
لألخضر محمد فريح ،ولبرقان النيجيري شيبوزي
باول ،وفي المجموعة ذاتها تغلب كاظمة على الساحل

بثالثية نظيفة حملت توقيع بندر بورسلي ،وناصر
الفرج ،والوافد الجديد األردني أحمد عرسان.
وضمن مباريات المجموعة الثانية ،فاز القادسية
على الصليبيخات بأربعة أهداف مقابل هدفين ،وسجل
لــأصـفــر عـبــدالــوهــاب الصليلي ،وأح ـمــد الظفيري،
والجامايكي روماريو وليامز ،وبدر المطوع ،في حين
َ
سجل هدفي الصليبيخات أحمد صبحي.
وتغلب الكويت على الجهراء بهدفين مقابل
هدف ضمن مباريات المجموعة الثالثة ،سجلهما
يوسف ناصر وفيصل زايد.

مواجهة صعبة بين كاظمة وبرقان في «اليد»
•

محمد عبدالعزيز

تختتم اليوم منافسات الجولة الثانية من الدوري
الممتاز لكرة اليد ،حيث يلتقي في الساعة  5.30كاظمة
مع برقان ،وفي الساعة  7.30الكويت مع الفحيحيل،
وتقام المباراتان على صالة الشيخ سعد العبدالله
بصباح السالم.
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى يـسـعــى ال ـبــرت ـقــالــي ،الـثــانــي
بنقطتين من فوزه على القرين ،إلى مواصلة سلسلة
انتصاراته على حساب برقان األخير بــدون رصيد
والطامع في نفض غبار الهزيمة االولى أمام الكويت،
وتحقيق بداية جديدة في البطولة عبر بوابة البرتقالي.
ولن تقل المباراة الثانية أهمية ،إذ يتطلع الكويت،
االول بفارق االهــداف ورصيد نقطتين من فوزه على

ب ــرق ــان ،إل ــى الـمـحــافـظــة عـلــى الـقـمــة وتـعـمـيــق جــراح
الفحيحيل الخامس ب ــدون رصـيــد ،والـســاعــي ًكذلك
إلــى تعويض خسارته أمــام العربي ،خصوصا بعد
الظهور المميز في المباراة .وسيغيب عن اللقاء محترفا
االبيض القطري فرانكيس والكوبي هرنانديز بسبب
إعارتهما للوحدة السعودي لدعم صفوفه في بطولة
العالم لالندية التى انطلقت أمس في جدة السعودية،
لكن سيعوض غيابهما كتيبة الالعبين الذين يضمهم
الفريق في مواجهة طموح األحمر.
وفي دوري الدرجة األولــى تقام اليوم مباراتان
على صالة االتحاد بالدعية ضمن الجولة الثانية،
إذ يلتقي في  5.30مساء الجهراء بــدون نقاط ،مع
خيطان برصيد نقطتين ،وفــي  7.30مساء يلتقي
الشباب مع الساحل.

بالنسبة التي تحددها السلطات
المحصنين للملعب
ً
مــن سـعــة الـمــاعــب ،تـبـعــا لـمــا ت ـقــرره اللجنة العليا
لـ "كورونا" حسب الوضع الصحي في البالد ،مع االلتزام
باالشتراطات الصحية المعمول بها لدى وزارة الصحة
خالل المباريات والتدريبات.
واتفق الحضور على أنه سيتم وضع خطة صارمة
لتطبيق قـ ــرار مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ف ــي ك ــل الـمـنــافـســات
الرياضية خــال الفترة الـقــادمــة ،آملين تـجــاوز هذه
المرحلة بنجاح وعودة األوضاع والظروف الصحية
إلــى حالتها الطبيعية بما يسمح بعودة الجماهير
اإلجمالية أســوة
الرياضية للمالعب بكامل السعة
ً
بعودة الجماهير ببعض الدول وخصوصا الخليجية
واألوروبية.

الكويت يلتقي بوفارك الجزائري
في دور الثمانية لـ«عربية السلة»

جانب من مباراة الكويت وبيروت

•

جابر الشريفي

تنطلق اليوم منافسات دور الثمانية لبطولة األندية العربية لكرة
السلة المقامة في مدينة اإلسكندرية حتى  9أكتوبر الجاري ،ويلتقي
الكويت بطل المجموعة الرابعة مع فريق وداد بوفارك الجزائري ثاني
ً
مساء على صالة برج العرب.
المجموعة الثالثة عند الساعة السادسة
الثمانية ،يلتقي االتحاد السكندري المصري
وفي بقية مباريات دور
ً
مع الوكرة القطري في الثانية ظهرا تليها مباراة الفتح الرباطي المغربي
ً
مساء يلتقي األهلي المصري مع
مع الزهراء التونسي ،وعند الثامنة
بيروت اللبناني.
وك ــان الـكــويــت ه ــزم ب ـيــروت الـلـبـنــانــي بنتيجة  90-96فــي ختام
الرابعة التي أقيمت ،أمس األول ،على صالة االتحاد
منافسات المجموعة ً
السكندري ليخرج بطال عن المجموعة.

ةديرجلا

•
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رياضة

إسبانيا تواجه إيطاليا بـ «الهجوم والضغط والطموح»
س ـي ـك ــون اسـ ـت ــاد "سـ ـ ــان سـ ـي ــرو" مـســرحــا
لمواجهة من العيار الثقيل بين بطل أوروبا
المنتخب االيـطــالــي ونظيره اإلسـبــانــي ،في
م ـب ــاراة نـصــف نـهــائــي مـســابـقــة دوري األمــم
األوروبية لكرة القدم.
ً
وكــان المدرب لويس أنريكي واضحا في
مـقــاربـتــه ل ـل ـم ـبــاراة ،بــالـقــول "إذا ك ــان علينا
اختيار ثالث كلمات لما نسعى اليه من حيث
طــريـقــة الـلـعــب ،فـسـتـكــون ال ـه ـجــوم ،الضغط
والطموح".
ويتجدد الموعد بين الجارين اللدودين
على ملعب "ســان سـيــرو" فــي ميالنو ،حيث
تسعى إسبانيا الى تحقيق ثأرها من "آزوري"
الذي أقصاها من نصف نهائي كأس أوروبا
هذا الصيف بركالت الترجيح في طريقه الى
الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه.
وتدخل إيطاليا اللقاء بمعنويات مرتفعة،
ل ـي ــس ب ـس ـبــب ت ـتــوي ـج ـهــا ب ــال ـك ــأس ال ـق ــاري ــة
ً
فحسب ،بل ألنها باتت أيضا صاحبة الرقم
القياسي العالمي من حيث عــدد المباريات
المتتالية من دون هزيمة بمحافظتها على
سـجـلـهــا ال ـخــالــي مــن الـخـســائــر لـ ــ 37م ـبــاراة
ً
متتالية ،وتحديدا منذ  10أكتوبر ،2018
حـيــن سقطت أم ــام الـبــرتـغــال فــي دوري
األمم األوروبية بالذات.
وت ـ ـ ـفـ ـ ــوقـ ـ ــت إيـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ف ـ ـ ــي ه ـ ــذه
اإلن ـج ــازات عـلــى إسـبــانـيــا بــالــذات،
إذ ك ــان ــت األخـ ـي ــرة تـحـمــل الــرقــم
ال ـق ـيــاســي وقـ ـ ــدره  35م ـب ــاراة
م ـ ـت ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة م ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة م ــع
البرازيل.
ولخص انريكي ما
تحمله مواجهة
اليوم من

كييزا

أهمية بالقول لموقع االتحاد األوروبي للعبة،
إن "مواجهة إيطاليا في إيطاليا ضمن األدوار
الـنـهــائـيــة (لـ ـ ــدوري األمـ ــم األوروب ـ ـيـ ــة) كــانــت
مناسبة جذابة حتى قبل أن تقام كأس أوروبا.
هــذه بطولة نــود الفوز بها ،وشــاء ت األقــدار
أننا سنلعب ضد أبطال أوروبا في بالدهم".
وتعود الزيارة األخيرة لمنتخب "ال فوريا
روخ ـ ــا" ال ــى إي ـطــال ـيــا ل ـل ـســادس م ــن أكـتــوبــر
 ،2016حين فرض التعادل على مضيفه 1-1
في تصفيات مونديال روسيا  2018على
ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو الذي
ً
سيكون األحد مسرحا لنهائي دوري األمم
األوروبـ ـي ــة ،ول ـم ـبــاراة الـخـمـيــس األخ ــرى

في نصف النهائي بين فرنسا بطلة العالم
وجارتها بلجيكا.
ً
ك ـ ــان الـ ـتـ ـع ــادل ف ــي ت ـل ــك الـ ـمـ ـب ــاراة مـكـلـفــا
إليطاليا ،ثم تعقدت األمــور أكثر بالخسارة
ً
إيابا في إسبانيا بثالثية نظيفة ،ما أجبرها
على خوض الملحق األوروبي الذي خسرته
أم ــام ال ـســويــد ،وفـشـلــت بــالـتــالــي فــي التأهل
لكأس العالم ألول مرة منذ .1958

ثورة مانشيني
وحينذ بدأت عملية البناء والنهضة بقيادة
المدرب الحالي روبرتو مانشيني ،الذي عرف

فان غال يشعر بالقلق بسبب فينالدوم
أق ــر ل ــوي ــس ف ــان غ ــال م ــدرب
هولندا بشعوره بالقلق لعدم
م ـشــاركــة الع ــب ال ــوس ــط ال ـبــارز
جورجينيو فينالدوم بانتظام
م ـنــذ ان ـت ـقــالــه ل ـفــري ـقــه ال ـجــديــد
باريس سان جرمان.
ً
وانضم فينالدوم ( 30عاما)،
نائب قائد منتخب هولندا ،إلى
سان جيرمان من ليفربول لكنه
ً
ب ــدأ أســاس ـيــا خـمــس م ــرات في
تسع مـبــاريــات ب ــدوري الدرجة
األول ــى الفرنسي وم ــرة واحــدة
في دوري أبطال أوروبا.
وأبلغ فــان غــال الصحافيين
أ مـ ـ ــس األول ،قـ ـب ــل ا س ـت ـئ ـن ــاف

تصفيات كأس العالم "بالطبع
أش ـع ــر بــال ـق ـلــق وت ـح ــدث ــت معه
بالفعل عن ذلك عندما وصل".
وبـ ـسـ ـب ــب إص ـ ـ ـ ــرار فـ ـ ــان غ ــال
ع ـلــى اخ ـت ـيــار الــاع ـب ـيــن الــذيــن
يشاركون بانتظام مع أنديتهم
يبدو مكان فينالدوم بالتشكيلة
ً
مـهــددا لكن الـمــدرب المخضرم
ً
قـ ـل ــل سـ ــري ـ ـعـ ــا م ـ ــن الـ ـمـ ـخ ــاوف
والعناوين المثيرة.
وقال "لن تدق أجراس اإلنذار
ّ
ولدي إيمان كبير ببعض
بعد،
الالعبين".
وأضـ ــاف "أص ـي ــب فـيـنــالــدوم
قبل كــأس الـعــالــم  2014لكنني

ديباال على وشك تجديد عقده
بات األرجنتيني باولو ديباال على وشك
تجديد عقده مع يوفنتوس حتى عام ،2025
عقب االجتماع اإليجابي الذي عقده وكيل
ال ــاع ــب ،خــورخــي أن ـت ــون ،مــع إدارة نــادي
"السيدة العجوز".
وتبقى بعض التفاصيل الصغيرة
لتمديد تـعــاقــد دي ـبــاال مــع الفريق
اإليطالي ،الذي ينتهي في صيف
 ،2022ح ـت ــى  2025م ـق ــا ب ــل 10
ماليين يورو صافية لكل موسم،
حسبما ذكرت صحيفة (الغازيتا
ديلو سبورت) اإليطالية أمس.
وس ـ ـ ـيـ ـ ــرت ـ ـ ـفـ ـ ــع أج ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم
ً
األرجـنـتـيـنــي ،ال ــذي يتقاضى حاليا
ً
سـبـعــة مــاي ـيــن ي ـ ــورو س ـن ــوي ــا ،إلــى
ً
ع ـش ــرة مــاي ـيــن س ـن ــوي ــا بفضل
مجموعة مــن المتغيرات
الـمــرتـبـطــة ب ــأدائ ــه
الرياضي وأداء
ناديه.

ً
وبدأ ديباال ( 27عاما) هذا العام موسمه
ً
السابع مع يوفنتوس ،وهو حاليا نائب قائد
الفريق خلف جورجو كيلليني.
وخ ــاض ديـبــاال مــع اليوفي  260مـبــاراة،
سـجــل خــالـهــا  103أهـ ـ ــداف ،كـمــا ت ــوج مع
ال ـفــريــق اإلي ـطــالــي بــأل ـقــاب ال ــدوري
المحلي  5مرات ،وكأس إيطاليا
أربـ ــع م ـ ــرات ،وكـ ــأس الـســوبــر
اإليطالي  3مرات.
(إفي)

السابقة مع هولندا حين قادها
ل ـت ـح ـق ـيــق الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــال ــث فــي
النهائيات بالبرازيل.

تـ ـ ــراجـ ـ ــع رئـ ـ ـي ـ ــس نـ ـ ـ ـ ــادي ريـ ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
فلورنتينو بيريز عن تصريحاته السابقة
بخصوص احتمال حسم صفقة المهاجم
الفرنسي كيليان مبابي في يناير المقبل،
ً
مشيرا إلى أنه ينبغي االنتظار للعام القادم.
وكان بيريز صرح لصحيفة "الديباتي"
اإلسبانية اإللكترونية بقوله" :ننتظر أن يتم
حسم كل شيء بحلول أول يناير" ،لكنه عدل
تصريحاته إلذاع ــة "آر إم ســي" الفرنسية،
وقال" :لقد تم تفسير حديثي بشكل خاطئ.
ما قلته إن علينا االنتظار للعام القادم لكي
ً
نحظى بأنباء جديدة ودائما في إطار من
االحترام لنادي باريس سان جرمان ،الذي
نحظى معه بعالقات جيدة".
وجـ ــاء تـعـلـيــق ب ـيــريــز ب ـعــد تـصــريـحــات

فيرغسون ينتقد سولشاير
ان ـت ـقــد ال ـمــديــر ال ـف ـنــي الـســابــق
والـ ـت ــاريـ ـخ ــي ل ـف ــري ــق مــانـشـسـتــر
يونايتد ،أليكس فيرغسون ،قرار
ال ـ ـمـ ــدرب الـ ـح ــال ــي ل ــ"ال ـش ـي ــاط ـي ــن
ال ـح ـمــر" أول ـي ــه غ ــون ــار ســولـشــايــر
ب ـ ــإج ـ ــاس ال ـ ـن ـ ـجـ ــم الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ع ـلــى دكــة
ال ـب ــدالء خ ــال مــواج ـهــة إيـفــرتــون
األخيرة ،بعدما التقطت الكاميرات
ع ـ ـبـ ــارة ق ــال ـه ــا "ي ـن ـب ـع ــي أن ت ـبــدأ
المباراة بأفضل الالعبين".
وف ـ ـقـ ــد م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
نـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ــواره
بالبريمييرليغ بعد تعادله أ مــام
إيفرتون  ،1-1ليحتل المركز الرابع
ف ــي ال ـ ـجـ ــدول ب ــرص ـي ــد  14نـقـطــة
و ب ـف ــارق نقطتين خـلــف تشلسي
صاحب الصدارة.
وش ــارك رون ــال ــدو فــي الـمـبــاراة
(ق ،)57لكنه لم ينجح في تسجيل
هـ ـ ــدف ل ـي ـس ـق ــط الـ ـف ــري ــق فـ ــي فــخ
التعادل ويخسر خمس نقاط في
جولتين متتالتين ،بعد خسارته

موراتا

بيريز :علينا االنتظار للعام القادم من أجل مبابي

فان غال
اخ ـت ــرت ــه ع ـل ــى أي حـ ــال ول ـعــب
ً
ك ــل ال ـم ـبــاريــات ت ـقــري ـبــا وأب ـلــى
ً
ً
بــاء حسنا" مشيرا إلــى فترته

كيف يمزج بين عاملي الخبرة والشباب مع
أس ـل ــوب هـجــومــي الف ــت أخـ ــرج إيـطــالـيــا من
قوقعة الدفاع التي اشتهرت بها.
ويمكن القول إن المنتخب اإلسباني كان
الوحيد الذي سبب المتاعب لفريق مانشيني
ف ــي كـ ــأس أوروبـ ـ ـ ــا هـ ــذا ال ـص ـي ــف م ــن خ ــال
استحواذه على الكرة وهجومه المتواصل.
ً
وهذا ما أقر به مانشيني في مقابلة أيضا
مــع موقع االتـحــاد الـقــاري بالقول "إسبانيا
كانت المنتخب الذي عانينا أمامه أكثر من
أي خصم في كأس أوروبا  .2020إنهم فريق
جيد مــع العبين جيدين .ستكون مباراة
ً
جيدة" ،مشيرا إلى أن أسلوب التمريرات
األرضية "هو أمر يمتازون به".
ويبدو أن أنريكي ال سيغير أسلوبه
حـتــى فــي مــواجـهــة أب ـطــال أوروب ـ ــا على
أرضـ ـه ــم وبـ ـي ــن ج ـم ـه ــوره ــم ال ـع ــائ ــد ال ــى
المالعب ،وإن كان بعدد محدود وليس
بمدرجات ممتلئة.
وم ــن ال ـمــؤكــد أن مهمة
انـ ـ ــريـ ـ ـكـ ـ ــي ف ـ ـ ــي ت ـط ـب ـي ــق
ف ـل ـس ـف ـت ــه ال ـه ـج ــوم ـي ــة
ل ـ ــن ت ـ ـكـ ــون س ـه ـل ــة فــي
"سـ ـ ــان س ـ ـيـ ــرو" ،ال ــذي
ي ـس ـت ـق ـبــل ال ـم ـن ـت ـخــب
الوطني للمرة األولى
منذ تتويجه بكأس
أوروبا.
وتحدث مانشيني
عـ ـ ــن أه ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـفـ ــوز
ب ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــأس أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
بـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة ل ـل ـش ـع ــب
ً
اإليـ ـط ــال ــي ،ق ــائ ــا "ك ــان
ً
األم ــر رائ ـع ــا ،ألنـنــا جلبنا
السعادة لكثير من الناس،
الصغار والكبار على حد
ً
سـ ـ ـ ــواء ...حـقـقـنــا شـيـئــا
أسـ ـ ـع ـ ــد الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
الناس ،ربما بسبب
ه ـ ـ ـ ـ ــذه األوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الـ ـصـ ـعـ ـب ــة الـ ـت ــي
م ــررن ــا بـ ـه ــا" ،فــي

إشارة منه الى جائحة "كورونا" التي كانت
إيطاليا أولى ضحاياها في القارة األوروبية.
وعـ ـ ــن مـ ـق ــاربـ ـت ــه ل ـت ـح ـق ـيــق الـ ـ ـف ـ ــوز ،ش ــدد
مــان ـش ـي ـنــي "ل ـي ـس ــت هـ ـن ــاك ط ــري ـق ــة واح ـ ــدة
تـعـتـمــدهــا م ــن أج ــل الـ ـف ــوز .األمـ ــر ال يتعلق
وحسب بأن تلعب بشكل جيد .إذا تمكنا من
ال ـفــوز مــع الـلـعــب بشكل جـيــد ومـمـتــع ،فهذا
أفضل بكثير .هناك طرق عدة للفوز".
وتحدث مانشيني عن تغير طريقة النظر
الى المنتخب اإليطالي ،والحديث عن تراجع
ً
مكانته في كرة القدم العالمية ،قائال
"يجب أال ننسى أن إيطاليا بلد
ف ــاز ب ـكــأس الـعــالــم أرب ــع م ــرات.
ن ـح ــن أب ـ ـطـ ــال أوروب ـ ـ ـ ــا ول ــدي ـن ــا
تاريخ كبير".

مبابي نفسه مع إذاعة "آر ام سي سبورت"،
المنشورة أمس األول ،والتي أكد خاللها أنه
طالب ناديه بالرحيل في يوليو الماضي،
م ــن أج ــل االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـم ـقــابــل ال ـمــادي
ً
لصفقة بيعه ،مشيرا إلى أنه كان يرغب في
رد الجميل للنادي "الذي قدم له الكثير".
وأضــاف" :طلبت رحيلي ألنه في الوقت
الــذي لــم أكــن أرغــب فــي تجديد العقد كنت
أريد أن يحصل النادي على مقابل النتقالي
ً
لكي يحظي ببديل جيد" ،مشيرا إلى أن ريال
مــدر يــد كــان سيصبح وجهته المقبلة في
حال رحيله قبل بداية هذا الموسم.
وسينتهي عقد مبابي ،الذي سيكمل في
ديسمبر عــامــه ال ـ ــ ،23مــع بــاريــس الصيف
القادم.

من أستون فيال بهدف نظيف في
الجولة السادسة.
وال ـت ـق ـط ــت الـ ـع ــدس ــات حــديــث
ف ـي ــرغ ـس ــون مـ ــع الـ ـم ــاك ــم حـبـيــب
نورمحمدوف داخل أولد ترافورد
عقب المباراة.
وك ـ ـ ــان س ــول ـش ــاي ــر قـ ــد أج ـل ــس
الـثــاثــي رون ــال ــدو ،وب ــول بــوغـبــا،
وسانشيز على مقاعد البدالء في
بداية المباراة.

بيريز

اعتقال  3أشخاص بتهمة السطو
على منزل دي ماريا في مارس
اعـتـقـلــت ال ـشــرطــة الـفــرنـسـيــة ثــاثــة أشـخــاص
يشتبه فــي تــورطـهــم بجريمة سـطــو عـلــى منزل
األرجنتيني أنخل دي ماريا ،العب وسط باريس
س ــان ج ــرم ــان ،حـسـبـمــا ذكـ ــرت صـحـيـفــة ليكيب
الفرنسية أمس االول.
وتم اعتقال المشتبه بهم أمس االول في إطار
تحقيق قضائي بدأته نيابة نانتير ،وسيكون لدى

فيرغسون

(إفي)

جهاز الشرطة أربعة أيام الستجواب المعتقلين
الذين تتراوح أعمارهم بين  25و 30عاما.
كما يجري استجواب المعتقلين الثالثة بتهمة
مـحــاولــة ســرقــة تــم ارتـكــابـهــا بـيــن أواخ ــر فبراير
ومطلع مارس في منزل العب باريس سان جرمان
أيـضــا جــولـيــان دراكـسـلــر فــي ســان كلو بمنطقة
العاصمة الفرنسية.

فالهوفيتش لن يستمر مع فيورنتينا
فتح النجم الـصــربــي الــواعــد
دوشان فالهوفيتش الباب أمام
األندية الراغبة بالحصول على
خدماته للتقدم بعروضها ،وذلك
بعد رفضه تمديد عقده مع نادي
فيورنتينا اإليطالي لكرة القدم
بحسب مــا أف ــاد رئـيــس األخـيــر
روكو كوميسو امس.

وف ـ ــي رس ــال ــة م ـ ُف ـت ــوح ــة ال ــى
جـمــاهـيــر "ف ـي ــوال" ن ـ ِـش ـ َـرت على
موقع النادي ،كشف الملياردير
كوميسو أن المهاجم الصربي
ً
البالغ  21عــامــا وال ــذي ينتهي
ع ـ ـ ـقـ ـ ــده م ـ ـ ــع ف ـ ـيـ ــورن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــا ف ــي
ً
ي ــون ـي ــو  ،2023رف ـ ــض ع ــرض ــا
ك ــان "سيجعله الــاعــب األعـلــى

ً
رات ـ ـ ـبـ ـ ــا ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي".
وأضاف "كما قمنا بتحسين
ال ـ ـعـ ــرض فـ ــي مـ ـن ــاسـ ـب ــات ع ــدة
مــن أجــل تلبية طلبات دوشــان
ومحيطه على السواء .لكن ورغم
جـهــودنــا وم ـحــاوالت ـنــا ،لــم تتم
الموافقة على هذه العروض".

بارتوميو :لم أكن أعلم بمحتوى حسابات قضية «»Barcagate
قــال الــرئـيــس الـســابــق لنادي
برشلونة اإلسـبــانــي ،جوسيب
مــاريــا بارتوميو ،أمــام محكمة
بــرش ـلــونــة رق ــم  13أن ــه ل ــم يكن
لـ ـ ــد يـ ـ ــه "أي ع ـ ـ ـلـ ـ ــم" بـ ـمـ ـحـ ـت ــوى
حـ ـس ــاب ــات وسـ ــائـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي المتعلقة بالتشهير
برجل األعمال خاومي روريس،
ال ــذي رف ــع دع ــوى ض ــده بتهمة
التشهير وا ل ـســب فيما يتعلق
بقضية "بارسا غيت".
وشدد بارتوميو في شهادته
ال ـت ــي أدل ـ ــى ب ـهــا أمـ ــس األول، ،
وت ـم ـك ـنــت (إفـ ـ ــي) م ــن ال ــوص ــول
إليها ،على أنــه "لــم يـشــارك" في
"أي م ــن ه ــذه ال ـح ـســابــات" ولــم
يقدم أي "أمر أو تعليمات" على
اإلط ــاق لشركة ()Nicestream
إلنشاء تلك الملفات الشخصية.

وإضــافــة إلــى ذلــك ،قــال إنــه ال
ي ـعــرف "أي ش ـخــص ف ـعــل ه ــذا"
وأنه لم يشاهد محتوى حسابي
"خاومي ،فيلم رعب" (فيسبوك)
أو "خاومي الرعب" (تويتر) حتى
اطلع على الشكوى.
وبـ ـحـ ـس ــب بـ ــارتـ ــوم ـ ـيـ ــو ،ف ــإن
ح ـس ــاب ــات "ب ــارس ــا غ ـي ــت" على
ً
فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك "كـ ـ ــانـ ـ ــت ج ـ ـ ـ ـ ــزءا مــن
المتابعة" المتعاقد عليها مع
شركة ( ،)Nicestreamلكنه شدد
على أنه "لم يعرف في أي وقت
من أنشأها أو من يقف وراءها".

اللقاء مع إيبانيز
ومـ ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أقـ ــر
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ل ـبــرش ـلــونــة
ب ـ ـ ــأن ـ ـ ــه الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــى م ـ ـ ــال ـ ـ ــك شـ ــركـ ــة

( ،)Nicestreamكارلوس إيبانيز،
في أكتوبر .2017
وأدلـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـسـ ـتـ ـش ــار رئـ ــاسـ ــة
ال ـنــادي خــال فـتــرة بارتوميو،
خاومى ماسفيرير ،أمس األول،
بشهادته في القضية نفسها.
وعلى عكس رئيس برشلونة
السابق ،أقر ماسفيرير بأنه كان
عـلــى عـلــم بـحـســابــات "خــاومــي،
فيلم رعب" و"خاومي الرعب".
ً
وأوضح أنه لم يطلب "مطلقا"
من موظفي ( I3 Venturesشركة
ً
تابعة لـ  )Nicestreamرأيا فيما
يخص خاومي ألن ما كان يتم
تداوله "كانت مجرد أخبار".
واعتبر ماسفيرير أن خاومي
"ش ـخ ــص ل ــدي ــه ع ــاق ــة مـعــاديــة
وم ـ ـتـ ــوتـ ــرة م ـ ــع م ـج ـل ــس إدارة
بــارتــوم ـيــو وس ــان ــدرو روس ـيــل

(رئيس النادي األسبق)".
وف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق ب ــالـ ـلـ ـغ ــة
المستخدمة في هذه الحسابات
ع ـ ـلـ ــى شـ ـبـ ـك ــة ف ـ ـي ـ ـس ـ ـبـ ــوك ،أقـ ــر
مــاسـفـيــريــر بــأنــه "م ــن الــواضــح
أن ـه ــا أخـ ـب ــار ان ـت ـق ــادي ــة" ول ـكــن
عندما سئل عما إذا كانت تبدو
إهانة له ،أجاب "بصراحة ال".
ويشار إلى أنه يتم التحقيق
مع بارتوميو وماسفيرير ،إلى
جانب مسؤولين سابقين آخرين
فــي ال ـن ــادي الـكـتــالــونــي بسبب
تــورطـهــم الـمــزعــوم فــي اإلخ ــال
بــواج ـبــات وظــائـفـهــم والـفـســاد
فــي القضية الـتــي تـعــرف باسم
(بارسا غيت).
(إفي)

ةديرجلا

•
العدد  / 4852األربعاء  6أكتوبر 2021م  29 /صفر 1443هـ

www●aljarida●com

آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

درايش

حوار وأيما
حوار؟!

د .ناجي سعود الزيد

ً
الحوار المبني على شرط "شيلة" رئيس الوزراء ...وأيضا
على "شيلة" رئـيــس مجلس األم ــة ...وكــذلــك على "شيلة"
الحكومة بالكامل ،واستبدالها بمجموعة من النواب ضمن
التشكيل الجديد!
يعني "ال طبنا وال غدا الشر"!!!
الـسـلـطــة لـيـســت ع ـلــى اس ـت ـع ــداد لـتـلـقــي إمـ ـ ــاءات بمن
ً
ً
سـيـكــون رئ ـي ـســا لـ ـل ــوزراء ،والـسـلـطــة أي ـض ــا لـيـســت على
استعداد للتحلي بالحيادية في انتخاب رئيس مجلس
األم ــة ،ألنها تعتبر التصويت على رئــاســة مجلس األمــة
ً
حقا من حقوقها...
ّ
ً
إن كان البد أن يكون هناك حوار بناء فليكن مبنيا على
األمور العامة وليس على األشخاص ومواقعهم...
األزمة الحالية ليست سياسية كما يبدو للبعض ،إنما
هي أزمة أولويات ،فال المجلس وال الحكومة لديهم أدنى
فكرة عــن أســرع وأقـصــر الـطـ ّـرق لحل األزم ــة االقتصادية،
ولـيــس لــديـهــم حـتــى أف ـكــار بــنــاءة لــإسـهــام فــي حــل أزمــة
اإلسكان ،وال حتى أفكار حول الحلول التي يجب تبنيها
في قضية التركيبة السكانية!!!
وماذا عن تهيئة فرص وظيفية منتجة للشباب ،في ظل
التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة!
كما أن لدينا مشاكل كثيرة وكبيرة بانتشار المخدرات،
والزيادة المتسارعة في جرائم العنف ،وانتشار األسلحة!
وماذا عن تردي التعليم بجميع مراحله؟
هذه األمور هي ما يجب التركيز عليها.
ً
الجانبين،
ـن
ـ
م
ليكن الـحــوار مـحــاور ،وليس مشروطا
ُّ
وهــذا هو الهدف األول واألســاســي من أي حــوار ،لتجنب
الصدام الــذي قد يــؤدي إلــى أسهل الحلول لــدى السلطة،
وهو اللجوء إلى حل مجلس األمة وإعادة االنتخابات.

ّ
وضاح

موبايل طافي

«فيسبوك» تعتذر :نحن السبب في انقطاع الخدمة
ك ـش ـف ــت شـ ــركـ ــة فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك ،أمـ ـ ـ ــس ،عــن
األس ـب ــاب الـتــي أدت إل ــى انـقـطــاع خــدمــات
مـ ـنـ ـص ــاتـ ـه ــا "ف ـ ـي ـ ـس ـ ـبـ ــوك ،وإن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام،
وواتساب".

وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـيــان نـقـلــه مــوقــع
سبوتنيك أ م ــس ،إ نـهــا تعتقد أن السبب
الــرئ ـي ـســي الن ـق ـط ــاع خ ــدم ــة االتـ ـص ــال هو
تعديل خاطئ في إعدادات أجهزة الراوتر

ربع مليون طفل ضحايا الكنيسة الفرنسية
تـعــرض أكـثــر مــن  216ألــف طفل النـتـهــاكــات أو اع ـتــداء ات
جنسية ارتكبها رجــال ديــن كاثوليك فــي فرنسا بين 1950
و 2020و فــق مــا خلصت إليه لجنة تحقيق مستقلة نشرت
نتائجها أمس.
وأوض ــح رئـيــس اللجنة ج ــان-م ــارك ســوفـيــه ،لــدى عرضه
التقرير أمام الصحافيين أمس ،أن هذا العدد يصل إلى "330
ً
ألفا إذا أضفنا المعتدين العلمانيين العاملين في مؤسسات
الكنيسة الكاثوليكية" مــن معلمين فــي م ــدارس كاثوليكية
وعاملين في منظمات للشبيبة وغيرهم.
وأكد سوفيه ،الذي تولى رئاسة اللجنة في  ،2018أن "هذه
ً
األعـ ــداد لـيــس مقلقة فحسب بــل مــروعــة وتـسـتــدعــي تحركا
ً
ً
أكـيــدا" ،مضيفا أن الكنيسة الكاثوليكية أبــدت "حتى مطلع
األلفية المباالة عميقة ال بل قاسية حيال الضحايا"( .أ ف ب)

الرئيسية ،مضيفة أنه "ال دليل لدينا على
تعرض بيانات المستخدمين لالختراق
نتيجة لهذا العطل .نأسف لذلك ،وعملنا
بأقصى ما في وسعنا الستعادة الخدمة
وأنظمتنا عادت للعمل".
وك ـ ـ ــان م ـه ـن ــدس ــو الـ ـش ــرك ــة ال ـت ـق ـن ـيــون
قــالــوا ،فــي وقــت ســابــق ،عبر تغريدة على
"تويتر"" :إلى المجتمع الضخم من الناس
والشركات في جميع أنحاء العالم الذين
يعتمدون علينا :نحن آسفون .لقد عملنا
بجد الستعادة الــوصــول إلــى تطبيقاتنا
وخدماتنا ،ويسعدنا اإلبالغ عن عودتها
ً
للعمل عبر اإلنترنت اآلن .شكرا لكم على
تحملكم معنا".
ب ـ ـ ـ ــدوره ،اع ـ ـتـ ــذر ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـ"فيسبوك" م ــارك زوكــرب ـيــرغ ،عــن العطل
الذي لحق بالتطبيقات الثالثة ودام نحو
ً
 6ساعات ،مؤكدا أن المنصات عادت للعمل
ً
مجددا.
وأضاف مارك" :أعتذر عن االنقطاع الذي
حدث ...أعلم مدى اعتمادك على خدماتنا
للبقاء على اتـصــال مــع األشـخــاص الذين
تحبهم".

nashmi22@hotmail.com

يـ ــا ل ـي ــت لـ ــو ي ـط ـف ــي ج ـ ـهـ ــازي ول ـ ــو ي ــوم
وم ــا م ــن ش ـحــن أل ـق ــى ي ـس ــاري ويـمـيـنــي
ومـ ــا ف ــي أمـ ــل أح ـي ـي ــه م ــن س ــاب ــع ال ـن ــوم
ّ
ّ
جـ ـ ــثـ ـ ــه وأق ـ ــلـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــا ب ـ ــأص ـ ــاب ـ ــع ايـ ــدي ـ ـنـ ــي
ال ِح ـ ــس ال وات ـ ـسـ ــاب كـ ــل ي ـ ــوم م ــزح ــوم
ّ
ي ـض ــوي ع ـل ــى ال ـش ــاش ــه وت ـف ــل ـي ــه عـيـنــي
ب ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــر أو إشـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــات وه ـ ـ ـمـ ـ ــوم
ب ـ ـ ــا خ ـ ـبـ ــر مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤوم خـ ـ ــايـ ـ ــف ي ـج ـي ـن ــي
ّ
چ ــن ــك ب ـص ـح ــرا والـ ـسـ ـم ــا ط ـي ــر وغ ـي ــوم
ف ـ ـ ــي ع ـ ــزلـ ـ ـت ـ ــك م ـ ـب ـ ـعـ ــد ع ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ـ ِـن
وت ـق ــول ل ــو يـطـفــي ج ـه ــازي ع ـلــى ال ــدوم
ت ـط ـلــع ح ـق ـي ـقــة م ــن ن ـس ــى ومـ ــن يـبـيـنــي!

عيون اإلماراتيين على «الزهرة»
أع ـل ـن ــت اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،أم ــس،
إط ـ ـ ــاق م ـه ـم ــة الس ـت ـك ـشــاف
ك ــوك ــب الـ ــزهـ ــرة وم ـج ـمــوعــة
ك ــوي ـك ـب ــات فـ ــي ال ـم ـج ـمــوعــة
الشمسية.
وقــال نائب رئيس الدولة
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ح ــاك ــم دب ـ ــي ال ـش ـي ــخ مـحـمــد
ب ــن راشـ ــد ف ــي ت ـغــريــدة على
"تـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــر" ون ـ ـق ـ ـل ـ ـهـ ــا م ــوق ــع
س ـكــاي ن ـيــوز أم ــس" :أطـلـقــت
اإلمــارات اليوم (أمس) ضمن
م ـش ــاري ــع ال ـخ ـم ـس ـيــن مـهـمــة
جــديــدة فــي مـجــال الـفـضــاء...
م ـه ـم ــة السـ ـتـ ـكـ ـش ــاف ك ــوك ــب
الــزهــرة و 7كويكبات أخــرى
فــي الـمـجـمــوعــة الـشـمـسـيــة...
وتنفيذ أول هبوط عربي على
كويكب في ختام الرحلة التي
ستقطع  3.6مليارات كلم (7

أضعاف رحلة مسبار األمل
لكوكب المريخ)".
ومن جانبه ،قال ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة في تغريدة،
ال ـش ـيــخ مـحـمــد ب ــن زاي ـ ــد ،إن
"إطـ ـ ــاق اإلمـ ـ ـ ــارات م ـشــروعـ ًـا
ـدا الس ـت ـك ـشــاف كــوكــب
ج ــدي ـ ً
ال ــزه ــرة وح ـ ــزام الـكــويـكـبــات
خطوة جديدة في مساهمتها
بعلوم الفضاء ..نثق بقدرات
أبناء اإلمــارات وطموحاتهم
إل ـ ــى ب ـ ـلـ ــوغ أرفـ ـ ـ ــع الـ ـم ــرات ــب
العلمية بما يخدم مستقبلنا
والمعرفة اإلنسانية".

«نوبل الفيزياء» من نصيب مناخ األرض
ُمـنـحــت ج ــائ ــزة نــوبــل ال ـف ـيــزيــاء ل ـهــذا ال ـعــام،
أمس ،لخبيرين في النمذجة الفيزيائية للتغير
الـمـنــاخــي ،هما الـيــابــانــي األمـيــركــي سيوكورو
مانابي واأللماني كــاوس هاسلمان مناصفة
مع عالم الفيزياء النظرية اإليطالي جورجيو
باريزي.
ً
وحـصــل مانابي ( 90عــامــا) وهاسلمان (89
ً
عــامــا) على الـجــائــزة عــن "الـنـمــذجــة الفيزيائية

لمناخ األرض ولقياس تقلباته وتوقع االحترار
المناخي بشكل موثوق به" ،وفقا للجنة التحكيم.
ً
أما باريزي ( 73عاما) فنالها عن "اكتشاف تفاعل
الفوضى والتقلبات في األنظمة الفيزيائية من
النطاق الذري إلى المقياس الكوكبي".
ً
وكانت الجائزة ّ
توجت العام الماضي روادا
ثــاثــة فــي مـجــال الـبـحــوث المتعلقة ب ـ "الثقوب
الـســوداء" ،وهي مناطق من الكون ذات جاذبية

فائقة ال يمكن ألي جسيمات اإلفــات منها ،هم
البريطاني روج ــر بـنــروز واأللـمــانــي رايـنـهــارد
غنزل واألميركية أندريا غيز.
ُ
وكــان إعــان الفائزين بجوائز نوبل استهل
أمس األول بمنح جائزة الطب للعالم األميركي
ديـفـيــد جــول ـيــوس ومــواط ـنــه مــن أص ــل لبناني
أرمني أرديم باتابوتيان.
(أ ف ب)

وفيات

 ...فلتعبر بسالم

فتوح عيسى علي الجمعة

أرملة محمد عيسى الخياط
 71عاما ،شيعت ،ت66620642 ،99640669 :

ً
ً
ً
ً
حبا الله الكويت موقعا جغرافيا جعلها معبرا طبيعيا
َ
آلالف الطيور مــع نهاية فصلي الصيف والربيع وهــي في
طريقها من الشمال إلى الجنوب أو العكس.
ومــن بين هــذه الطيور" ،العقاب" بأنواعه المختلفة مثل
"حــوام العسل" ،الذي تظهره صورة عبدالمجيد الشطي من
صحراء الكويت خالل استراحته بعد عناء الطيران لمسافات
ً
ً
طــويـلــة .ويعتبر "ال ـع ـقــاب" ج ــزء ا مـهـمــا مــن عملية ال ـتــوازن
البيئي ...فلنتركه يعبر الكويت بسالم.

سكينة حاجي موسى سعدون

أرملة عبدالحميد السيد عبدالمجيد الكاظمي
 75عاما ،شيعت ،ت97840890 :

عبدالله صالح علي المجيبل

 58عاما ،شيع ،ت99591105 ،66107787 :

طه سليمان شاهر كريدي

 49عاما ،شيع ،ت50530301 ،99055624 ،99233367 :

شريفة محمد اليوسف

أرملة إبراهيم عبدالله الخلف
 93عاما ،شيعت ،ت97326465 :

فوزية مبارك يوسف الكبندي

أرملة يوسف صالح النشيط
 79عاما ،شيعت ،ت67700059 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:25

العظمى 38

الشروق

05:44

الصغرى 21

الظهر

11:36

ً
أعلى مد  01:33صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:58

 02:52م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:28

ً
أدنى جزر  08:25صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:45

 08:33م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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