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انطالق مهرجان لوميير
السينمائي في ليون الفرنسية

ص ١٣

طلبة الثالث االبتدائي ال يجيدون كتابة أسمائهم

اقتصاد

 %30من تالميذ الصفوف الثالثة األولى ال يعرفون كيفية اإلمساك بالقلم

• خطة بمختلف المراحل لتعويض الفاقد التعليمي جراء فترة «كورونا»

ً
• مخاوف من تراكم فقدان المهارات وخلق جيل ضعيف دراسيا
فهد الرمضان

بعد اعتراف الحكومة قبل  ٦أشهر بأن
م ـس ـتــوى ط ــال ــب ال ـثــانــويــة ف ــي ال ـكــويــت ال
يتجاوز طالب السابع بدول مجاورة ،ثم تدني
تصنيف جامعة الكويت إلى حد غير مسبوق،
وفــي مؤشر كــارثــي آخــر على تــردي الوضع
الـتـعـلـيـمــي ،وال ــذي زادت جــائـحــة "ك ــورون ــا"
ً
أوضاعه سوءا جراء االنقطاع عن المدارس
ً
ن ـحــو  18شـ ـه ــرا ،كـشـفــت ت ـقــاريــر الـمـتــابـعــة
والرصد عن وجود فاقد تعليمي كبير لدى
ط ـل ـبــة ال ـص ـف ــوف ال ـث ــاث ــة األولـ ـ ــى لـلـمــرحـلــة

االبتدائية ،إلــى درجــة أن نحو  30في المئة
من هــؤالء الطلبة ال يعرفون حتى الطريقة
الصحيحة لإلمساك بالقلم أو كتابة أسمائهم.
وقالت مـصــادر ،لــ"الـجــريــدة" ،إن التقارير
أظـهــرت أن الـفــاقــد التعليمي شمل مختلف
المراحل الدراسية ،وبرز بشكل متفاوت بين
الطلبة بالنسبة للمراحل والصفوف ،الفتة
ً
إلى أن هناك تفاوتا بين طلبة الصف الواحد.
وذكرت المصادر أن وزارة التربية ستعمل
ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ خ ـط ــة ت ـع ــوي ــض ه ـ ــذا ال ـف ــاق ــد

بمختلف الـمــراحــل الــدراسـيــة ،مضيفة أنها
وض ـعــت ضـمــن خـطـتـهــا ال ــدراس ـي ــة لـلـعــودة
ً
اآلمنة جزءا من الحصص الدراسية لتحقيق
ذلك الهدف.
وأوضـحــت أن خطط "التربية" للسنوات
المقبلة يجب أن تراعي هذا الجانب بتعزيز
المهارات وال ــدروس المفقودة لــدى الطلبة،
حتى ال ينتقل الضعف التراكمي معهم إلى
ال ـص ـف ــوف األعـ ـل ــى ،م ـح ــذرة م ــن خ ـلــق جيل
ً
ضعيف دراسيا بشكل يؤثر على مستقبلهم.

تقرير اقتصادي

ارتفاع النفط ...تسكين لألوجاع وتعميق للمرض

يعزز شراهة اإلنفاق في الكويت ويعطل فرضيات إصالح االقتصاد والميزانية
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الرمز السياسي والدبلوماسي
فيصل الحجي إلى رحاب الله
بـ ـع ــد صـ ـ ـ ــراع م ـ ــع ال ـ ـم ـ ــرض ،وقـ ـ ــف خ ــال ــه
ً
ً
ً
محتسبا راضيا بقضاء الله وقــدره ،متذرعا
بــاألمــل ال ــذي كــان أحــد فــرســانــه ،وصــل الرمز
السياسي والريادي والسفير والوزير السابق
فيصل محمد الـحـجــي بــوخـضــور أم ــس إلــى
نهاية رحلته مــع الـحـيــاة ،وأسـلــم روح ــه إلى
ً
بارئها ،تاركا في نفوس الكويت مرارة الفراق
َ
وألــم الثكل ،عن عمر يناهز  74عاما ،أمضى
معظمها بين ميادين الدبلوماسية ودواوين
الـ ـ ــوزارات ،وجـمـعـيــات الـنـفــع ال ـعــام والـلـجــان
الحكومية والمجالس العليا والشركات.
في كل منصب تــواله الحجي ،رحمه الله،
ترك بصمته ،وأداه على خير ما يكون 02

٠٨

بإفقاد الجنسية
قراران
«الشال» :إضفاء صفة «الوطني»
ً
لـ  17مواطنا
على الحوار الحالي غير صحيح
ً

• حظوظ نجاح التسوية كانت
• أزمة الوطن في حريق سيولته
وعجز اقتصاده عن خلق فرص عمل ستصبح أفضل لو سبقها تغيير
جوهري للحكومة
مستدامة لمواطنيه

• البلد ربما يعيش فرصته األخيرة لإلصالح ال انتصار أو هزيمة هذا الطرف أو ذاك
• المطروح ال يعدو كونه مشروع تسوية سياسية
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بدء التسجيل للجرعة الثالثة
ً
لـ  18عاما وأكثر وفق أولوية ذوي االختطار

فتحت وزارة الصحة ،أمس،
باب التسجيل لتلقي الجرعة
التنشيطية (الثالثة) من لقاح
«كوفيد  »19 -للفئات العمرية
من  18سنة وما فوق.
وصــرح المتحدث الرسمي
بـ ــاسـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة د .ع ـب ــدال ـل ــه
الـ ـسـ ـن ــد ،أم ـ ـ ــس ،بـ ـ ــأن أول ــوي ــة
هـ ــذه الـ ـج ــرع ــة ،ال ـت ــي سـتـقــدم
وف ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـكـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــات الـ ـمـ ـت ــاح ــة
م ــن ال ـل ـق ــاح ــات ،ل ـف ـئ ــات ذوي
االخ ـ ـت ـ ـطـ ــار ،شــري ـطــة 02

ال ًتظلمات لمن غادر ًالبالد
وفقا لقرار الـ « 60عاما»

وفقا للمادتين  9و 11من مرسوم قانونها

أص ــدر وزي ــر الــداخ ـل ـيــة ،رئيس
اللجنة العليا لتحقيق الجنسية،
الشيخ ثامر العلي قرارين بـ «فقد
ً
الجنسية الكويتية» لـ  17مواطنا،
ً
استنادا إلى المادتين  9و 11من
الـمــرســوم األم ـيــري رقــم  15لسنة
 1959بقانون الجنسية والقوانين
المعدلة له.
وت ـنــص ال ـم ــادة  9عـلــى أن ــه «إذا
كسبت الزوجة األجنبية الجنسية
ً
الكويتية وفقا ألحكام المادتين 7
و ،8فــإنـهــا ال تـفـقــدهــا عـنــد انتهاء
الزوجية إال إذا استردت جنسيتها
األصلية أو كسبت جنسية أخرى»،
ف ــي ح ـي ــن ت ـن ــص ال ـ ـمـ ــادة  11عـلــى

أن «ي ـف ـقــد ال ـكــوي ـتــي الـجـنـسـيــة إذا
ً
تجنس مـخـتــارا بجنسية أجنبية
وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها
إال إذا أعلنت رئيس دوائر الشرطة
واألمـ ـ ــن الـ ـع ــام ف ــي خـ ــال س ـنــة من
تاريخ علمها بتجنيس زوجها أنها
تــرغــب ف ــي االح ـت ـفــاظ بجنسيتها
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وكـ ــذلـ ــك ي ـف ـقــد األوالد
ال ـق ـصــر جـنـسـيـتـهــم ال ـكــوي ـت ـيــة إذا
كــانــوا يدخلون فــي جنسية أبيهم
ال ـجــديــدة ول ـهــم أن يـعـلـنــوا رئيس
دوائر الشرطة واألمن العام باختيار
جنسيتهم الكويتية األ صـلـيــة في
خــال السنة التالية لبلوغهم سن
الرشد».

«الداخلية» أكدت إمكانية عودتهم بتأشيرات جديدة
● محمد الشرهان

لبنان يسقط في العتمة

• جعجع :أول نتيجة لـ «الفيول» اإليراني
• شهيب :عبداللهيان يلهي اللبنانيين بالمترو

فحص وراثي شامل
للمقبلين على الزواج
●

عادل سامي

تعتزم وزارة الصحة إدخ ــال خــدمــة الفحص الــوراثــي الشامل
للمقبلين على الزواج ضمن الفحص الطبي قبل الزواج.
وأعـلــن رئـيــس قسم الـفـحــوصــات الــوراثـيــة المتقدمة فــي مركز
األمراض الوراثية بالوزارة د .محمد العلي ،لـ «الجريدة» ،أن البرنامج
ً
الجديد ال ــذي سـيــرى الـنــور قريبا يـهــدف إلــى زي ــادة الفحوصات
وإضافة األمراض الشائعة المتعلقة بالجينات والكروموسومات،
ً
ً
بدال من االكتفاء بفحص أمراض الدم فقط المعمول به حاليا.
وأضاف العلي أن البرنامج سيعمل على فحص كل األمراض الوراثية
المعروفة السبب وسيكشف كل الطفرات الخبيثة للمقبلين على الزواج،
ً
بهدف والدة أطفال أصحاء ال يعانون أمراضا وراثية.
٠٣

ظالم دامس في أحد أحياء بيروت

●

بيروت ـــ وكاالت

بــال ـتــزامــن م ــع مـ ـغ ــادرة وزي ــر
الخارجية اإليراني بيروت ،حيث
تعهد بــإمــداد الـبــاد بمزيد من

شحنات الوقود ،دخل لبنان في
عتمة ،مع انقطاع شامل للتيار
ال ـك ـه ــرب ــائ ــي ،أم ـ ــس ،ف ــي خـطــوة
تضاعف المآسي التي يعيشيها
ً
اللبنانيون يوميا ،بسبب األزمة

الملحم لـ ةديرجلا :.وقف
الشركات عن التداول ليس
عقابًا للمساهمين ...بل
حفظًا لحقوقهم

اقتصاد

ً
مصروفات البالد تضاعفت  %742خالل  20عاما بالتزامات ال يمكن التراجع عنها
االرتفاع يؤخر فهم تحوالت طرأت في سوق الطاقة كالتوجهات البيئية وسياسات المناخ
الشهور الماضية أكدت أن سياسات توفير السيولة مجرد مسكنات محدودة الفعالية

االرتفاع لن يوقف الهدر واإلنفاق المتضخم الذي ساد في سنوات العجز السابقة
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االقتصادية المستمرة منذ نحو
عامين.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت م ــؤسـ ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء
لبنان ،في بيان لها أمس ،توقف
م ـ ـح ـ ـط ـ ـتـ ــي ديـ ـ ـ ـ ــر ع ـ ـمـ ــار 02

أ كـ ـ ـ ــد مـ ـ ـص ـ ــدر مـ ـطـ ـل ــع أن وزارة
الــداخ ـل ـيــة ،مـمـثـلــة فــي إدارة شــؤون
اإلقـ ــامـ ــة ،أصـ ـ ــدرت ت ـع ـل ـي ـمــات بـعــدم
فتح باب التظلمات ألي وافد تضرر
ً
مــن ق ــرار الـ ـ  60عــامــا وغ ــادر الـبــاد،
ً
موضحا أن عــدد ه ــؤالء المغادرين
ي ـق ــارب  4آالف وبــإمـكــانـهــم ال ـعــودة
للكويت بتأشيرات عمل جديدة.
وك ـشــف ال ـم ـص ــدر ،لـ ـ «ال ـج ــري ــدة»،
أن نحو  5آالف وافد ُمنحوا إقامات
مؤقتة لتعديل أوضاعهم منذ اتخاذ
ً
الـ ـق ــرار ،مـبـيـنــا أن ه ــؤالء بإمكانهم
تجديد إقاماتهم.

مواجهة بين أنصار الدولة
والفصائل في انتخابات العراق

«العقاريين» :زيادة
الكهرباء والماء
تعرفة
ّ
من جديد تشكل تعسفًا

الثانية

المخطط الهيكلي الرابع:
 132ألف وحدة سكنية
حتى 2040

محليات

06
«أساتذة التطبيقي»
لـ ةديرجلا  :ضوابط العودة
للدراسة غير واضحة
•

دوليات

١٦

النجف تدعو الحترام النتائج حتى
لو حملت مفاجآت
● بغداد  -محمد البصري
ً
توصف االنتخابات العامة ،المقررة غدا في
العراق ،بأنها األخطر منذ سقوط نظام صدام
حركة احتجاج
حسين ،ألنها تأتي بعد أوسع
ً
شعبي خالطها عنف معقد ،ونتيجة للتصادم
المعلن بين التيارات الوطنية وحلفاء طهران
ً
في السياسة العراقية ،فضال عن تعاظم أزمات
االقتصاد وفشل الدولة.
وتغلي مــدن ال ـعــراق على وقــع منافسات
بـ ــروح االن ـت ـقــام بـيــن ال ـخ ـصــوم ،رغ ــم وجــود
عزوف شعبي واضح سببه عدم وجود مالمح
تغيير واض ـحــة لـمــافـيــات الـفـســاد والـســاح
النافذة.
وأكبر قضايا التنافس هي مصير الفصائل
المسلحة الـمــوالـيــة إلي ــران ،مما دعــا رئيس
الحكومة مصطفى الكاظمي في آخر خطاب
لــه ،الجمعة ،إلــى الـقــول إن ال ـعــراق لــن يكون
حديقة خلفية ألحد ،في إشارة واضحة إلى
ضغوطات إيران على حكومته ،بينما صرحت
ً
زعامات الفصائل مــرارا ،األسبوع الماضي،
بـ ــأن هـ ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات اخ ـت ـب ــار وجـ ـ ــودي لـ
«ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي» ،وهـ ــو اإلطـ ـ ــار الــرسـمــي
للميليشيات الموالية في أغلبها لطهران.
ً
ول ــم يسبق م ـثــا لــزعـيــم الـتـيــار ال ـصــدري
ً
م ـق ـتــدى ال ــصـــدر أن ب ـ ــدا مـسـتـنـفــرا 02

بني صدر يرحل
في منفاه الباريسي

رياضة
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تخبطات إدارية
وفنية وراء إخفاق
«األولمبي»

ةديرجلا

•
العدد  4855األحد  10أكتوبر 2021م  4 /ربيع األول 1443هـ

الثانية

local@aljarida●com

األمير يهنئ رئيس أوغندا بالعيد الوطني الكويت تجدد موقفها بإدانة اإلرهاب والتطرف
أكدت أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030

ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
ال ـب ــاد ،الـشـيــخ نـ ــواف األح ـمــد،
بـ ـب ــرقـ ـي ــة ت ـه ـن ـئ ــة إلـ ـ ـ ــى رئ ـي ــس
جـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــة أوغ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدا ي ـ ـ ــوري
موسيفيني ،عـ ّـبــر فيها سموه
ع ــن خــالــص تـهــانـيــه بمناسبة
العيد الوطني لـبــاده ،متمنيا
ل ــه م ــوف ــور ال ـص ـحــة وال ـعــاف ـيــة،
ولـجـمـهــوريــة أوغ ـنــدا وشعبها
الصديق كل الرقي والنماء.
وبـ ـع ــث س ـم ــو ن ــائ ــب األم ـي ــر
وولـ ـ ــي ال ـع ـه ــد ،ال ـش ـي ــخ مـشـعــل
األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح ال ـخــالــد
ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

ج ــددت الـكــويــت مــواقـفـهــا الـثــابـتــة بشأن
إدانة ورفض جميع صور اإلرهاب والتطرف
العنيف مهما كانت أسبابه ودوافعه ،مشددة
على الدعم الكامل لجميع الجهود الدولية
في مكافحة ووقف التهديدات اإلرهابية التي
تواجه العالم.
ج ــاء ذل ــك فــي كلمة الـكــويــت الـتــي ألقاها
السكرتير الثاني بوفدها الــدائــم لــدى األمم
ال ـم ـت ـحــدة ،ب ـش ــار الـ ـم ــوي ــزري ،أمـ ــام الـلـجـنــة
السادسة للجمعية العامة للمنظمة الدولية
أث ـن ــاء مـنــاقـشــة ب ـنــد ال ـتــداب ـيــر ال ــرام ـي ــة إلــى
القضاء على اإلرهاب الدولي.
ّ
وأكد المويزري أن اإلرهاب ال يزال يشكل
خطرا جسيما في كثير من أنحاء العالم ،مع
تـهــديــده المباشر ّ
للسلم واألم ــن الدوليين،
مـعــربــا عــن إدانـ ــة اإلره ـ ــاب بـجـمـيــع أشـكــالــه
ومظاهره مهما كانت دوافعه بوصفه عمال

إجراميا ال يمكن تبريره وال ينبغي ربطه بأي
دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
وشدد على أن «مكافحة اإلرهاب تستدعي
تعبئة الجهود الدولية لمواجهة هذه اآلفة
اإلج ــرام ـي ــة بــات ـخــاذ تــداب ـيــر رام ـي ــة لضمان
اح ـت ــرام ح ـقــوق اإلن ـس ــان وس ـي ــادة الـقــانــون
ومنع اإلفالت من العقاب ومعالجة الظروف
المؤدية إلــى انتشاره ،وذلــك بالقضاء على
الفقر والعمل على تحقيق التنمية المستدامة
والحكم الرشيد والتعايش السلمي واحترام
األديان ومقدساتها ونبذ التطرف وكراهية
األجانب».

التنمية المستدامة
ف ــي م ـج ــال آخ ـ ــر ،أك ـ ــدت ال ـك ــوي ــت أهـمـيــة
تـحـقـيــق أهـ ــداف الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة لـعــام

 ،2030رغم جسامة التحدي الصحي الراهن
المتمثل في مكافحة تفشي جائحة كورونا
المستجد.
وقال الملحق الدبلوماسي بوفد الكويت
الــدائــم لــدى األمــم المتحدة ،بــدر الديحاني،
خ ـ ــال ال ـم ـن ــاق ـش ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـج ـنــة ال ـثــان ـيــة
للجمعية العامة للمنظمة الدولية ،إن الكويت
حرصت منذ اليوم األول من انتشار الجائحة
ع ـلــى دع ــم ك ــل ال ـج ـهــود لـمـجــابـهــة مختلف
ال ـت ـب ـعــات وال ـت ــداع ـي ــات داخ ـل ـيــا وخــارج ـيــا،
موضحا أنها دعمت مختلف الدول والشعوب
من خالل برنامج «كوفاكس» بمبلغ  40مليون
دوالر لتعزيز التوزيع العادل للقاحات ،كما
ساهمت بمبلغ إجمالي تجاوز  327مليونا،
وذلك انطالقا من قناعتها التامة بأن الجميع
يواجهون التحدي ذاته ،ويتشاركون المصير
نفسه.

المخطط الهيكلي الرابع 132 :ألف وحدة سكنية حتى 2040
الراشد لـ ةديرجلا• :نقلة تنموية تساهم في دعم االقتصاد واإلصالح وتوفر مشاريع لتعزيز الميزانية
 52ألف وحدة
سكنية في
الصابرية و50
ً
ألفا بالخيران
ً
و 30ألفا
بمدينة نواف
األحمد شمال
المطالع

عدد السكان
في  2040نحو
 6.25ماليين
 %40منهم
كويتيون
مقابل 4.25
ً
ماليين حاليا
 %30منهم
مواطنون

●

فهد تركي

ماليين 60 ،في المئة وافدون.

كشف رئيس قسم المخططات
الـهـيـكـلـيــة ف ــي إدارة الـمـخـطــط
ال ـه ـي ـك ـل ــي فـ ــي ب ـل ــدي ــة ال ـك ــوي ــت
الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس س ـل ـي ـم ــان الـ ــراشـ ــد
أن ال ـم ـخ ـطــط ال ـه ـي ـك ـلــي ال ــراب ــع
وال ـجــديــد سـيـكــون نقلة نوعية
تـ ـنـ ـم ــوي ــة ف ـ ــي دول ـ ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت،
وسـيـســاهــم فــي دع ــم االقـتـصــاد
واالصـ ـ ــاح ف ــي ج ــان ــب وتــوفـيــر
مـشــاريــع اسـكــانـيــة ولوجستية
لــدعــم الميزانية الـعــامــة للدولة
بشكل عام.
وقـ ــال ال ــراش ــد ،ل ــ«ال ـج ــري ــدة»،
إن الـمـخـطــط الـهـيـكـلــي الـجــديــد
سيوفر  132ألــف وحــدة سكنية
حتى عام  2040من خالل  52ألف
وحدة سكنية في الصابرية ،و50
ألــف وحــدة بالخيران ،و 30ألف
قـسـيـمــة بـمــديـنــة ن ــواف األحـمــد
شمال المطالع.
وأك ـ ــد ال ــراش ــد أن االق ـت ـصــاد
ً
حاليا في حالة تعاف لكن تبقى
اآلثـ ـ ـ ــار االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـجــائ ـحــة
ك ـ ــورون ـ ــا سـ ــاريـ ــة خ ــاص ــة بـعــد
مغادرة أكثر من  120وافد البالد
ً
خالل الجائحة ،الفتا إلى ان عدد
الـسـكــان الـحــالــي  4.250ماليين
نسمة 70 ،في المئة منهم وافدون
و 30في المئة مواطنون ،ومتوقع
في  2040أن يكون العدد 6.250

رؤية تنموية
وكشف الــراشــد ان ما اختلف
هذه المرة في المخطط الهيكلي
ً
ال ـج ــدي ــد الـ ـ ــذي س ـي ـن ـجــز ك ــام ــا
في الربع األول من العام القادم
هــو وجــود رؤيــة تنموية للبالد
ً
مـمـتــدة حـتــى ع ــام  ،2035مبينا
أن التحديات هنا كثيرة ،أبرزها
وأك ـ ـب ـ ــره ـ ــا جـ ــائ ـ ـحـ ــة كـ ـ ــورونـ ـ ــا،
السيما فيما يتعلق بالتأثيرات
االقتصادية على الــوضــع العام
ً
في الكويت ،فضال عن التأثيرات
السلبية االجتماعية االخرى.
وم ــن ال ـنــاح ـيــة االق ـت ـصــاديــة،
ً
ً
ذكر أن هناك تعافيا نسبيا عقب
«كورونا» ،أما الوضع االجتماعي
حتى اليوم فيوجد  120ألف وافد

غادروا البالد «ونتمنى أال يكون
ل ـه ــذا ال ــرق ــم تــأث ـيــر سـلـبــي على
المشاريع التنموية ،نظرا ألنها
تحتاج إلى تشغيل وعمالة».
وعـ ـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـمـ ــو االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
المتوقع قال إنه بدأ في الكويت
منذ بذلت مجهودات كبيرة في
االص ـ ــاح االق ـت ـص ــادي «ورأي ـن ــا
طفرة بالقطاع الخاص للكوادر
الوطنية لكن مــا لــم نلمسه هو
أنــه منذ  2008لم نـ َـر المحركات
االقتصادية التي تساهم وتدعم
مـيــزانـيــة ال ــدول ــة ،فنحن ال نــزال
نعتمد على مصدر واحد للدخل
ه ــو الـنـفــط ال ــذي يـشـكــل  90في
الـمـئــة مــن مــدخــول ال ــدول ــة ،لكن
من تصورات المخطط الهيكلي
لعام  2040وتوصياته أن يكون
ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ق ـط ــاع ال ـت ـمــويــل
والبنوك واللوجستي ،السيما

أننا مقبلون على مطار جديد،
وميناء جديد أيضا هــو ميناء
مـ ـب ــارك ،ف ـه ــذه ك ـل ـهــا ت ـص ــورات
ً
ً
تمهد ألن نكون محورا لوجستيا
في المنطقة».
وأع ـ ـلـ ــن ال ـ ــراش ـ ــد عـ ــن إن ـش ــاء
م ـنــاطــق اق ـل ـي ـم ـيــة ج ــدي ــدة مـثــل
ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـش ـم ــال ـي ــة الـمـمـثـلــة
بمدينة الحرير والجزر الخمس،
وال ـ ـتـ ــي س ـت ـح ـت ـضــن  500أل ــف
نسمة فــي  ،2040بعدد وظائف
ً
 320ألفا ،أما المناطق االقليمية
األخـ ـ ــرى فـتـتـمـثــل ف ــي الـمـنـطـقــة
الحضرية الحالية بالمحافظات
ال ـســت ،وال ـتــي ستستمر بأكبر
ن ـس ـبــة م ــن ال ـك ـثــافــة الـسـكــانـيــة،
وال ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة س ـت ـكــون
خـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ال ـ ـطـ ــاقـ ــة
ال ـم ـت ـج ــددة وآخـ ــرهـ ــا الـمـنـطـقــة
الجنوبية التي ستكون محورا

دور القطاع الخاص في المخطط
أكـ ــد ال ــراش ــد أن م ــن ال ـتــوص ـيــات ال ـم ـه ـمــة في
الـمـخـطــط الهيكلي ال ــراب ــع وال ـجــديــد أن الـقـطــاع
ال ـخ ــاص سـيـكــون م ــن أه ــم ال ــدع ــام ــات الرئيسية
لمصدر الــدخــل لــدولــة الـكــويــت ،مــع التأكيد على
أن يكون هناك مزيج من االستعماالت واألنشطة

بالمنطقة الشمالية االقتصادية ،والتي ستحتضن
مشروع ميناء مبارك الكبير ،وتخلق وظائف كثيرة،
ً
فـضــا عــن الـمـشــاريــع الترفيهية ال ـك ـبــرى ،حيث
تخصص جزيرتا فيلكا وبوبيان والجزر الخمس
لتلك المشاريع الترفيهية في البالد.

الراشد يستعرض المخطط الهيكلي الرابع للدولة
ً
ً
ً
ص ـنــاع ـيــا سـكـنـيــا خــدم ـيــا مثل
مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ال ـ ـن ـ ـفـ ــط الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة،
وال ـت ـج ـم ـع ــات االس ـك ــان ـي ــة مـثــل
صباح األحمد والخيران ،اضافة
الـ ـ ــى ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة مــع
السعودية».
و ق ـ ــال إن ا ل ـت ـن ـس ـيــق مستمر
مــع الـمــؤسـســة الـعــامــة للرعاية
الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن الـ ـمـ ـن ــاط ــق
اإلسكانية الجديدة المقترحة،
ويـسـتـمــر ع ـلــى خ ـطــط الـتــوســع
ال ـ ـع ـ ـمـ ــرانـ ــي خـ ـ ـ ـ ــارج ال ـم ـن ـط ـق ــة
الحضرية« ،وخصصنا منطقة
الـ ـ ـص ـ ــاب ـ ــري ـ ــة ش ـ ـم ـ ــال الـ ـك ــوي ــت
لتحتضن  52ألف وحدة سكنية
وال ـخ ـي ــران ف ــي ج ـنــوب الـكــويــت

س ـت ـح ـت ـضــن  50أل ـ ــف ق ـس ـي ـمــة،
وم ــدي ـن ــة ن ـ ــواف االحـ ـم ــد شـمــال
ال ـم ـط ــاع س ـت ـح ـت ـضــن  30أل ــف
وحدة سكنية.
وأشـ ـ ــار ال ــراش ــد إلـ ــى أنـ ــه من
بداية العمل لمشروع المخطط
الهيكلي كــانــت الــرؤيــة واضحة
جدا نحو كويت جديدة وتحويل
الكويت إلى مركز مالي وتجاري
عالمي جاذب للمستثمر المحلي
واالج ـن ـبــي ،لــذلــك الب ــد ان يكون
ً
ً
القطاع شريكا أساسيا لمشاريع
التنمية القادمة« ،ألننا مقبلون
على تحديات اقتصادية كبيرة،
خاصة بعد جائحة كورونا.

●

سيد القصاص

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت آخ ـ ـ ـ ــر اإلح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاءات
الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ــن وزارة ال ـك ـهــربــاء

وال ـم ــاء ع ــن ت ـطــور إن ـت ــاج الـمـيــاه
المقطرة فــي الـبــاد واالسـتـهــاك
ل ـل ـم ـي ــاه الـ ـع ــذب ــة خ ـ ــال ال ـع ـق ــود
األربعة الماضية ،وبلغت السعة

اإلن ـت ــاج ـي ــة ل ـل ـم ـيــاه  100مـلـيــون
غالون عام  1980في حين بلغت
 638.3مليونا خالل العام الماضي
.2020

تحرير  19مخالفة بالفروانية والعاصمة
ش ــن ف ــري ــق ال ـض ـب ـط ـيــة ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـتــابــع
لـلـمـنـطـقــة ال ـش ـمــال ـيــة ح ـم ـلــة مــوس ـعــة شملت
محافظتي الفروانية والعاصمة ،وتركزت في
الحيازات التابعة للهجن والـمــدن الصناعية
في الشويـ ـ ــخ وال ـ ـ ــري ،تخللهـ ـ ــا تنفيـ ــذ عـ ـ ــدد
 19محضر ضبط مخالفة ،وتوجيه أكثر من
 300إنذار شفهي لرفع المخالفات.
وقال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية
أح ـم ــد ال ـش ـم ــري ،ف ــي ت ـصــريــح ل ــ«ال ـج ــري ــدة»،
إن فــريــق الـضـبـطـيــة الـقـضــائـيــة ف ــي المنطقة

الشمالية مستمر في حمالته ،بالتنسيق مع
الـلـجــان الـمـشـتــركــة فــي منطقة الـهـجــن إلزال ــة
ال ـت ـع ــدي ــات وال ـم ـخ ــال ـف ــات بــال ـم ـن ـط ـقــة ،وعـلــى
المناطق الصناعية بمشاركة وزارة الداخلية
ووزارة التجارة وبلدية الكويت ،إضافة إلى
ق ـطــاع ش ـب ـكــات ال ـت ــوزي ــع ،الـ ــذي ي ــراف ــق فــريــق
ال ـض ـب ـط ـيــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة .وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن ه ــذه
الحمالت تنعكس إيجابا على شبكتي الكهرباء
وال ـم ــاء لحمايتهما مــن أي ت ـعــديــات ،والـحــد
والقضاء على أي مخالفات بالمنطقة الشمالية.

الرمز السياسي والدبلوماسي فيصل...
األداء ،وبنفس الهمة والنشاط تنقل بين مشاهد العمل اإلنساني
والتطوعي واالجتماعي الــذي تـ َّـوجــه بتوليه مجلس األمـنــاء في
رحلة األمل اإلنسانية التي جابت العالم حاملة علم الكويت بيد،
ً
وباألخرى قضايا المعاقين ذهنيا.
ُ
ً
ً
ّ
ســطــر الــراحــل نشاطا زاخ ــرا فــي العمل الدبلوماسي ،ولــم يــأل
ً
ً
جـهــدا لــر فــع ا ســم الكويت عاليا بكل المنابر الدبلوماسية التي
ُ
شغلها أو اللجان والعضويات التي كلف بها ،كما خاض تجارب
عديدة في العمل التجاري ،وترأس مجلس إدارة عدة شركات ،إلى
جانب عضويته في عدد كبير من المجالس الحكومية والثقافية
واألندية الرياضية.
رحمك الله يا أبا هيثم ،وأسكنك فسيح جناته.
و«الجريدة» التي آلمها هذا المصاب تدعو الله تعالى أن يتغمد
الفقيد بواسع َّ رحمته َّ ،وأن يلهم أهله وذويــه وكل محبيه الصبر
َ
َّ َ
َْ َ
اج ُعون».
والسلوانِ ،
٠٥
و«إنا ِللهِ و ِإنا ِإليهِ ر ِ

بدء التسجيل للجرعة...

ً
مــرور  6أشهر على الجرعة الثانية مــن التطعيم ذات ــه ،مؤكدا
حرص «الصحة» على توفير أفضل سبل الحماية ضد الفيروس،
وضمان عودة آمنة للحياة الطبيعية.
وكانت «الصحة» دشنت حملة تقديم الجرعة التنشيطية 26
سبتمبر الماضي ،لثالث فئات شملت من تزيد أعمارهم على

وأشـ ـ ـ ـ ــارت اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة ال ـتــي
حـصـلــت «ال ـجــريــدة» عـلــى نسخة
منها إلى أن التطور الكمي الهائل
الــذي ضاعف سعة اإلنتاج خالل
ت ـل ــك ال ـع ـق ــود م ــا كـ ــان ل ـي ــأت ــي إال
لتلبية حــا جــات الطلب المتزايد
على المياه العذبة ،حيث إن توفير
تلك المياه يعد المحرك الرئيسي
للتنمية الـعـمــرانـيــة واإلسـكــانـيــة
التي تحدث اآلن في الكويت.
وبينت أن المتوسط اليومي
لــاس ـت ـهــاك ت ــزاي ــد ب ـشـكــل كبير
خالل تلك الفترة وبلغ  64.1مليون
غ ــال ــون ع ــام  1980ف ــي حـيــن بلغ
 457.6مليونا خالل العام الماضي
 ،2020الفتة إلى أن الــوزارة خالل
الفترة الماضية عملت على تنفيذ
العديد من المشاريع التي تواكب
م ــن خــال ـهــا ال ـت ـطــور ال ـهــائــل في
البنية التحتية في البالد.

ً
 60عــامــا ،واألكـثــر عرضة لإلصابة وهــم العاملون في المجال
الصحي ،إضافة إلى فئة ذوي أمراض نقص المناعة.

لبنان يسقط في...
والــزهــرانــي عــن الـعـمــل ،مـمــا «انـعـكــس مـبــاشــرة عـلــى ثبات
واس ـت ـقــرار الـشـبـكــة ،وأدى إل ــى هـبــوطـهــا بـشـكــل كــامــل من
ً
دون إمكانية إع ــادة بنائها مـجــددا ،فــي ظــل هــذه الظروف
التشغيلية الصعبة والقدرة المتدنية من جهة ،واستمرار
وجـ ـ ــود م ـح ـط ــات ت ـح ــوي ــل رئ ـي ـس ـيــة خ ــارج ــة ع ــن سـيـطــرة
المؤسسة من جهة أخرى».
وأوضحت المؤسسة أن من المرتقب وصول شحنة وقود
من اتفاقية مبادلة مبرمة مع العراق ،أواخر الشهر الجاري.
وقال مسؤول ،لـ «رويترز» ،إن «شبكة كهرباء لبنان توقفت
ً
تماما عن العمل ،ومن المستبعد أن تعمل حتى نهار االثنين
المقبل أو أليام عدة».
ويعتمد معظم اللبنانيين على مولدات الكهرباء الخاصة،
التي تعمل بالديزل ،رغم أن لبنان أنفق  ٤٦مليار دوالر على
قطاع الكهرباء ،أي قرابة  %٤٥من إجمالي الدين العام.
وفي ردود الفعل ،اعتبر رئيس «حزب القوات اللبنانية»
الفيول اإليراني
سمير جعجع ،أن «من أولى نتائج وصول ُّ
إلــى لبنان وفــك الحصار األميركي عنه ،توقف كل معامل
ً َ
الكهرباء عن اإلنـتــاج ،لعدم وجــود الفيول .إنــه فعال لوعد
صادق».

تسعى لتوفير  110وظائف للمهندسين في 2023 /2022
●

مبادرة لتفادي الجلوس
بمحاذاة الطرق السريعة

بالتعاون والتنسيق مع
إدارة اإلعالم األمني بوزارة
الداخلية ،أطلقت مجموعة
العايش مبادرة توعية
في مناطق طريق الوفرة
 ميناء عبدالله ،لتوعيةالشباب بمخاطر الجلوس
بجانب الطرق السريعة،
وتوجيههم بضرورة
االبتعاد بمسافة كافية
ً
عنها ،حفاظا على أرواحهم
وممتلكاتهم.
وفي هذا السياق ،ذكر
رئيس مجلس إدارة
مجموعة العايش ،عيد
العايش ،أن المبادرة تأتي
ضمن المقترحات التي تم
تقديمها لوزارة الداخلية
لنصح وتوجيه الشباب
بمخاطر جلوسهم بجانب
الطرق ،مشيرا الى تقديم
عدد من الهدايا للشباب
ّ
ومثمنا
خالل الحملة،
تجاوبهم مع النصائح التي
تهدف الى حمايتهم من
مخاطر الطرق والحوادث.

«تنمية» :رعاية المرضى
بدعم من «أمانة األوقاف»

إنتاج
«الكهرباء»:
المياه زاد من  100مليون «البلدية» تحتاج لـ  ٧٢٧فرصة
ً
غالون إلى  638مليونا خالل  4عقود
عمل في العام المقبل

ً
ارتفاع متوسط االستهالك اليومي إلى  457مليونا في 2020

سلة أخبار

محمد جاسم

كشف مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة
المالية  2023/2022عن احتياج البلدية لـ 727
وظيفة في قطاعاتهاّ ،
وبين مشروع الميزانية،
ال ـ ــذي ح ـص ـلــت «الـ ـج ــري ــدة» ع ـلــى ن ـس ـخــة مـنــه،
أنها  -أي البلدية  -تسعى لتوفير  110وظائف
لتخصص ا لـهـنــد ســة بمختلف تخصصاتها
خالل العام المقبل.
ّ
وقدمت البلدية طلبات احتياجها ً
بناء على
مخاطبات وزارة المالية بشأن مشروع الميزانية
العامة لكل جهة ،والتي حتمت بضرورة وضع
ً
عدد لطلبات االحتياج من الوظائف ،بــدء ا من
السنة المالية  2023/2022وبشكل مفصل.
وكشف مشروع الميزانية الجديدة أن اإلدارات
فــي القطاعات المختلفة فــي محافظات بلدية
ال ـكــويــت ق ـ ّـدم ــت ط ـل ـبــات تــوظ ـيــف لـلـمــواطـنـيــن
فــي الـسـنــة الـمــالـيــة المقبلة بــواقــع  69وظيفة
لتخصص الهندسة المدنية ،و 16لتخصص

الهندسة المعمارية ،و 12لتخصص الهندسة
ً
الميكانيكية ،فضال عن  11وظيفة لتخصص
الهندسة الكهربائية ،ووظيفة واحدة لتخصص
هندسة التكييف ،ومثلها لتخصص هندسة
االتصاالت ،مبينا أن البلدية وضعت احتياجها
الكبير للفنيين ومساعدي المهندسين ،إضافة
إلى وظائف إدارية وقانونية متعددة ،لتغطية
النقص فــي إدارات ـه ــا ،وزي ــادة نسبة تطبيقها
لسياسة اإلحالل الوظيفي.
وأضـ ـ ـ ــاف م ـ ـشـ ــروع ال ـم ـي ــزان ـي ــة أن الـ ــزيـ ــادة
الـ ـمـ ـت ــوقـ ـع ــة ع ـ ـلـ ــى بـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ــب واألجـ ـ ـ ـ ــور
والـتـعــويـضــات ستبلغ نـحــو  7مــايـيــن ديـنــار
ً
كـقـيـمــة ت ـقــديــريــة ،حـيــث يـشـمــل ال ـب ــاب ك ــا من
األج ــور والــرواتــب وتعويضات نهاية الخدمة
وال ـت ــأم ـي ـن ــات وال ـت ــأم ـي ــن ال ـص ـح ــي ،م ـب ـي ـنــا أن
الدراسات في مشروع الميزانية أتت تفصيلية
ودقيقة جدا ،على أن يتم مراجعتها في المجلس
ً
الـبـلــدي واعـتـمــادهــا تـمـهـيــدا إلحــالـتـهــا ل ــوزارة
المالية.

بـ ــدوره ،غ ـ ّـرد عـضــو «الـلـقــاء الــديـمــوقــراطــي» الـنــائــب أكــرم
ً
شهيب قائال« :ما أحوجنا إلى قاطرة عربية ودولية لتخرجنا
من عصر العتمة .واللهيان يلهي اللبنانيين بالمترو .هزلت»،
فــي إش ــارة إلــى عــرض وزي ــر الـخــارجـيــة اإليــرانــي فــي ختام
زيارته بناء مترو أنفاق في بيروت.
١٦

مواجهة بين أنصار الدولة والفصائل...

ً
لتعبئة قصوى ألتباعه ،كما هو اليوم ،حتى إنه أصدر «عفوا»
ً
عن المنشقين والمطرودين من تياره ،مدفوعا بحاجته إلى
ضـمــان مـســافــة كــافـيــة فــي ع ــدد الـمـقــاعــد عــن أق ــرب الفائزين
ً
المحتملين ،خصوصا الئحة مرشحي الفصائل المسلحة،
كي يخوض مفاوضات أسهل حول تشكيل الحكومة.
وفي هذا اإلطار ،يتحدث المراقبون عن مفاجآت قد يأتي
بها المرشحون المستقلون ،وهم بأعداد أكبر بكثير في هذه
االنتخابات ،إلى جانب بعض الكيانات الناشئة التي انبثقت
عن االحتجاج الشعبي ،رغم مقاطعة شبه منظمة للتصويت
أعلنها معظم الجمهور المؤيد لقوى االحتجاج والمعترض
على النفوذ اإليراني.
وألول مرة يختبر العراقيون نظام الدوائر المتعددة ،حيث
يجري التنافس على أصوات  ٢٥مليون ناخب في  ٨٣دائرة،
ً
مما قد يمنح المتنافسين الجدد فرصة أفضل أحيانا ،كما
ً
تضمن قــانــون االنـتـخــابــات الـمـعــدل ،منعا ألي انـشـقــاق في
الكتل الفائزة إلى ما بعد اختيار رئيس الحكومة ،للحد من

بالتعاون ودعم من األمانة
العامة لألوقاف ،أعلنت
الجمعية الخيرية العالمية
للتنمية والتطوير ،تنفيذ
مشروع رعاية المرضى
المعسرين.
وقال نائب رئيس مجلس
اإلدارة المدير العام لـ
«تنمية» د.ناصر العجمي،
ان المشروع يشمل 450
غسلة لمرضى الكلى ،و3
عمليات زراعة قوقعة ،و6
كراسي متحركة لذوي
االحتياجات الخاصة،
وغيرها.
وأكد حرص الجمعية
على وصول المساعدات
لمستحقيها ،من خالل
ضوابط وشروط يتم
التأكد منها عبر مستندات
تقدم للجمعية ،موضحا
ان الجمعية تعمل على
تنفيذ عدد من المشروعات
التي تخدم المرضى ،مثل
مشروع كفالة  5أشخاص
ً
سنويا بمبلغ  25ألف
دينار ،لدعم مرضى الفشل
الكلوي وكفالة مصروفات
عملية الغسل الكلوي
األسبوعي.

«اإلغاثة اإلنسانية» ً
تعقد عموميتها غدا
تعقد جمعية اإلغاثة
االنسانية الجمعية
العمومية العادية المؤجلة
بسبب جائحة فيروس
كورونا ،للسنة المالية
المنتهية في ديسمبر
 2020الساعة الثالثة من
بعد ظهر الغد بمنطقة
شرق – شارع جابر المبارك
برج السنابل الدور ،40
بالتنسيق مع وزارة
الشؤون.
وسيناقش اجتماع
الجمعية العمومية العادية
التقرير اإلداري لعام ،2020
وعرض التقرير المالي
لعام  ،2020واالطالع على
الميزانية التقديرية لعام
.2021

المساومات والضغوط التي كانت تحصل بعد االنتخابات
في المواسم الماضية ،وتضيع حق الكتلة األكبر في تشكيل
الوزارة.
و ي ـتــداول ا لـســا ســة نموذجين للسيناريوهات المحتملة
في تشكيل الحكومة ،كالهما يتضمن التشارك بين القوى
الداعمة للدولة ،مثل عمار الحكيم ومقتدى الصدر وحلفاء
سـنــة وأك ـ ــراد ،وتـلــك ال ـقــوى الـمــوالـيــة ل ـط ـهــران ،لـكــن يختلف
الـسـيـنــاريــوهــان فيمن هــو الـطــرف األق ــوى فــي فــرض رئيس
الــوزراء والحقائب السيادية ،والمناصب ذات الصلة بملف
األمن والسياسة المالية.
وستحدد نتائج االنتخابات ذلك إلى حد كبير ،إن لم تواجه
ً
طعونا عميقة وشاملة ،ويبدو أن الجميع في قلق من نشوب
صراع وطعون بسبب نتائج قد تحمل مفاجآت.
وذكرت مصادر مطلعة أن أوساط المرجعية الدينية في
النجف تحث المتنافسين والمتخاصمين على القبول بنتائج
ً
ً
االنتخابات ،مهما كانت ،لتجنيب البالد صراعا مكلفا ،بموازاة
تدخالت خارجية شبه معلنة.
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محليات
الوراثي
«الفحص
ةديرجلا:.
لـ
العلي
ً
الشامل للمقبلين على الزواج» ...قريبا
«صفر والدات بمرض الوهن العضلي الشوكي العام الماضي»
●

عادل سامي

كـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــف رئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ق ـ ـ ـسـ ـ ــم
الفحوصات الوراثية المتقدمة
ف ــي م ــرك ــز األم ـ ـ ــراض ال ــوراث ـي ــة
بوزارة الصحة د .محمد العلي
ع ـ ــن إدخ ـ ـ ـ ـ ــال خـ ــدمـ ــة ال ـف ـح ــص
الوراثي الشامل للمقبلين على
الزواج ،من خالل الفحص الطبي
قبل الزواج ،قريبا.
وقال العلي ،لـ «الجريدة» ،إن
المشروع الجديد ،الذي سيرى
الـنــور قريبا ،يهدف إلــى زيــادة
الفحوصات ،وإضافة األمراض
ال ــوراثـ ـي ــة ال ـشــائ ـعــة الـمـتـعـلـقــة
بالجينات والـكــرومــوســومــات،
بدال من االكتفاء بفحص أمراض
الـ ـ ــدم ف ـق ــط وه ـ ــو ال ـم ـع ـم ــول بــه
حــالـيــا ،مــوضـحــا أن الـبــرنــامــج
ال ـجــديــد سـيـعـمــل ع ـلــى فحص
كــل األم ــراض الــوراثـيــة معروفة
السبب ،وسيكشف كل الطفرات
الخبيثة للمقبلين على الزواج،
ومن ثم يهدف إلى والدة أطفال

أصحاء ،ال يعانون أي أمــراض
وراثية.
وأ كـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ــدم والدة أ ط ـ ـفـ ــال
م ـ ـص ـ ــاب ـ ـي ـ ــن بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرض ال ـ ــوه ـ ــن
العضلي الـشــوكــي خــال العام
الماضي ،بفضل إدخال فحص
األج ـنــة ال ــوراث ــي والتشخيص
المسبق للعائالت التي تحمل
تــاريـخــا مــرضـيــا ســابـقــا ،الفتا
إل ــى أن ــه فــي الـســابــق ك ــان يولد
بالكويت من  4إلى  8مصابين
بهذا الـمــرض الــوراثــي سنويا،
واآلن و ب ـ ـعـ ــد إد خـ ـ ـ ـ ــال ف ـحــص
األجنة الوراثي ال توجد أي حالة
جــديــدة خــال الـعــام المنصرم،
«ما يعني أننا وفرنا على الدولة
مــاي ـيــن ال ــدن ــان ـي ــر ،إل ــى جــانــب
والدة أطفال أصحاء».
وأش ــار إلــى أن مــرض الوهن
العضلي الشوكي ،عالجه يكلف
مليون دي ـنــار ،مــن خــال حقنة
تعطى للطفل المريض.
وكـ ـش ــف ال ـع ـل ــي ع ــن ارتـ ـف ــاع
نسبة نجاح إرجــاع األجنة في

وحـ ــدة ال ـخ ـصــوبــة بمستشفى
الــوالدة إلى نحو  70في المئة،
ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت ف ــي ال ـس ــاب ــق 40
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،مـبـيـنــا أنـ ــه إضــافــة
إلــى فحص المرض المشخص
يـ ـ ـت ـ ــم أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا فـ ـ ـح ـ ــص ج ـم ـي ــع
الكروموسومات ،والكشف عن
أي خـلــل ،س ــواء كــان بالعدد أو
ب ــال ـت ــرك ـي ــب ،وب ـي ـن ــت دراسـ ـ ــات
دولية عديدة أن أحد أهم أسباب
اإلجهاضات لعملية التخصيب
الصناعي ( )IVFهو وجود خلل
في الكروموسومات.
وأفــاد بــأن قسم الفحوصات
ال ــوراث ـي ــة ال ـم ـت ـقــدمــة ف ــي مــركــز
الـ ـك ــوي ــت لـ ــأمـ ــراض ال ــوراثـ ـي ــة
ي ـخ ـت ــص بــال ـت ـح ـل ـيــل ال ـج ـي ـنــي
لـ ـلـ ـحـ ـم ــض ا لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي (،)DNA
ل ـلــوقــوف عـلــى حــالــة الشخص
ومــا يحمله مــن طـفــرات جينية
قد تكون مسببة لمرض وراثي
أو م ـتــازمــة ،كـمــا ي ـقــوم القسم
ب ـف ـح ــص األ ج ـ ـنـ ــة ( )PGTبـعــد
تكوينها في المختبر ،من خالل

«األميري» :استخراج حصوة كبيرة
من الغدة اللعابية لمريض خمسيني
كشف استشاري جراحات الجمجمة والوجه
وال ـف ــك ف ــي مــركــز ط ــب األس ـن ــان بالمستشفى
األميري ،د .محمد عبدالكريم ،عن إجراء عملية
كبيرة ونادرة الستخراج حصوة كبيرة الحجم،
لمريض يبلغ  55عاما.
وقــال عبدالكريم ،في تصريح صحافي ،إن
«هــذه الحصوة التي استخرجت من المريض
أكبر من حجم الحصوات المسجلة في موسوعة
«غـيـنـيــس» ل ــأرق ــام الـقـيــاسـيــة ،إذ كــانــت أكـبــر

واح ــدة مسجلة فــي تلك الموسوعة ب ــوزن 50
غراما ،وبطول  6سم ،أما التي تم استخراجها
في القسم فكان وزنها  74غراما ،وطولها  6سم».
وأوضـ ـ ـ ــح أن الـ ـم ــري ــض الـ ـمـ ـص ــاب ب ـمــرض
السكري ،كان يعاني التهابا في الغدة اللعابية
تحت الفك من الناحية اليمنى ،و«قمنا بعمل
األشعة التي أظهرت وجود الحصوة الضخمة،
ومن ثم أخرجناها».

محمد العلي

الـحـقــن الـمـجـهــري ،لتجنب أي
مرض وراثي.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـل ــي أن نـسـبــة
ن ـج ــاح الـتـلـقـيــح ال ـص ـنــاعــي أو
أط ـ ـفـ ــال األنـ ــاب ـ ـيـ ــب فـ ــي ال ـع ــال ــم
تتراوح بين  30و 40في المئة،
وهي عملية معقدة جدا ،وهناك
دراس ـ ـ ــات عــال ـم ـيــة أشـ ـ ــارت إلــى
أن  70فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن أس ـب ــاب
ف ـش ــل ع ـم ـل ـيــات ط ـف ــل األنـ ـب ــوب
واإلج ـ ـهـ ــاضـ ــات تـ ـك ــون بـسـبــب
تشوهات في «الكروموسومات».
وأردف« :اننا بالكويت ،ومن
خ ـ ــال إدخـ ـ ـ ــال ف ـح ــص األج ـن ــة
ال ــوراث ــي ،ارتـفـعــت النسبة إلــى
 70ف ــي ال ـم ـئــة ،وه ــو م ــا يعتبر
إنـجــازا عالميا ،بفضل إضافة
فحص األجنة الشامل من خالل
ف ـح ــص الـ ـك ــروم ــوس ــوم ــات فــي
اليوم الخامس من التلقيح ،وهو
مــا وض ــع وح ــدة طـفــل األنـبــوب
كــواحــد مــن أفـضــل ال ـمــراكــز في
العالم».

برلمانيات
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وزير الكهرباء :جدول زمني لتشغيل محطات جديدة
محيي عامر

قال وزير الكهرباء ،إن تكلفة
إنشاء أي محطة توليد كهرباء
ستنشئها الوزارة لن تتحدد
إال بعد ترسية المناقصة من
الجهاز المركزي للمناقصات.

أك ــد وزي ــر ال ـك ـهــربــاء وال ـم ــاء والـطــاقــة
المتجددة ،د .مشعان العتيبي ،أن هناك
ً
ج ــدوال زمنيا لتشغيل محطات جديدة
لتوليد قوى كهربائية في البالد.
وقـ ــال الـعـتـيـبــي ،ف ــي رده ع ـلــى س ــؤال
برلماني للنائب مبارك الخجمة ،حصلت
«ال ـج ــري ــدة» ع ـلــى نـسـخــة م ـنــه ،أن وزارة
الـكـهــربــاء وال ـمــاء اعـتـمــدت خـطــة إلنـشــاء
محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه،
وب ـ ـ ــدأت إج ـ ـ ـ ــراءات ت ـن ـف ـيــذ هـ ــذه ال ـخ ـطــة،
وف ـي ـمــا ي ـلــي ب ـي ــان بــال ـم ـح ـطــات ال ـمــزمــع
إنـ ـش ــاؤه ــا ،وع ـ ــدد خ ـطــط تــول ـيــد ال ـقــوى
الكهربائية وتقطير المياه التي ستطرح
مشاريعها وزارة الكهرباء والماء ،متمثلة
في مشروع إضافة طاقة كهربائية 900
م ـي ـغ ــاوات لـمـحـطــة الـصـبـيــة  -الـمــرحـلــة
الرابعة ،ومشروع إضافة طاقة كهربائية
 250ميغاوات لمحطة الصبية  -المرحلة
ال ـثــان ـيــة ،ومـ ـش ــروع مـحـطــة الـنــويـصـيــب
ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى  3600م ـ ـي ـ ـغـ ــاوات،
وم ـش ــروع األل ـ ــواح الـكـهــروضــوئـيــة على
أسـطــح خــزانــات مـيــاه الصبية األرضـيــة
 25ميغاوات.
ك ـمــا ذكـ ــر أن م ـح ـطــات تــول ـيــد ال ـقــوى
ُ
الكهربائية وتقطير المياه التي ستطرح
بالتعاون والتنسيق مــع هيئة الشراكة
ب ـيــن الـقـطــاعـيــن ال ـع ــام والـ ـخ ــاص ،وهــي
م ـح ـطــة الـ ـ ــزور ال ـش ـمــال ـيــة  -ال ـمــرح ـل ـتــان

 3اقتراحات بقوانين قدمها
 3نواب األسبوع الماضي

ً
ً
 72سؤاال معتمدا و 6اقتراحات برغبة من  9نواب

محطة توليد كهرباء
الـ ـث ــانـ ـي ــة والـ ـث ــالـ ـث ــة ومـ ـحـ ـط ــة الـ ـخـ ـي ــران
 ال ـم ــرح ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى ،وم ـح ـط ــة ال ـش ـقــايــاالمرحلتان الثانية والثالثة (الــدبــدبــة +
األبرق).

توافر الميزانية
ً
وردا على ســؤال :هل وضعت الــوزارة
جدوال زمنيا لتوفير تلك المحطات؟ أجاب
العتيبي :نود اإلفادة بأن وزارة الكهرباء

وال ـم ــاء وض ـعــت ج ــدوال زمـنـيــا لتشغيل
محطات جديدة لتوليد قوى كهربائية،
المشاريع
مع اإلشارة إلى أن إنشاء هذه ّ
يرتبط بظروف مستقبلية يتعذ ر معها
الجزم بموعد التشغيل الفعلي لها ،ومن
ه ــذه ال ـظ ــروف تــوافــر الـمـيــزانـيــة الــازمــة
ل ـت ـش ـغ ـيــل الـ ـمـ ـش ــروع ،والـ ـحـ ـص ــول عـلــى
موافقات الجهات الرقابية وإجراءات طرح
وترسية المناقصات.
وبـشــأن س ــؤال :كــم تبلغ تكلفة إنشاء

المحطات الجديدة؟ أفاد بأن تكلفة إنشاء
أي محطة توليد كهرباء ستنشئها الوزارة
ل ــن ت ـت ـحــدد إال ب ـعــد تــرس ـيــة الـمـنــاقـصــة
مــن قبل الـجـهــاز الـمــركــزي للمناقصات،
واس ـت ـك ـم ــال م ــواف ـق ــة ال ـج ـه ــات الــرقــاب ـيــة
وتوقيع العقد ،أما المحطات التي ستنشأ
بالتعاون مع هيئة الشراكة بين القطاعين
العام والخاص ،فإن تحديد تكلفة إنشاء
الـمـحـطــة يـخـضــع ألح ـك ــام ال ـق ــان ــون رقــم
 2014 /116بشأن الشراكة بين القطاعين.

 5نواب لسجن مروجي فكر الشواذ
تقدم الـنــواب أســامــة المناور،
وف ـ ـ ــاي ـ ـ ــز ال ـ ـج ـ ـم ـ ـه ـ ــور ،ومـ ـحـ ـم ــد
الراجحي ،ومبارك العرو ،وسعد
الخنفور باقتراح بقانون بإضافة
ً
م ــادة جــديــدة بــرقــم ( ۱۹۸م ـكــررا)
إلى القانون رقم ( )١٦لسـنة .1960
ون ـ ـصـ ــت ال ـ ـم ـ ــادة ال ـم ـق ـت ــرح ــة
عـلــى أن «ي ـعــاقــب بــالـحـبــس مــدة
ال تجاوز ثالث سـنوات والغرامة
ال ـ ـتـ ــي ال تـ ـق ــل ع ـ ــن أل ـ ـ ــف ديـ ـن ــار
وال تـجــاوز ثــاثــة آالف ديـنــار أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من

قــام بأحد األفـعــال أو التصرفات
التالية أولـهــا رفــع علم أو شعار
أو أية إشارة ترمز إلى فئة الشواذ
ً
جنسيا وثــانـيـهــا الـتــرويــج بأية
وسيلة كــانــت ألفـكــار ومعتقدات
فئة الشواذ جنسيا وثالثا الدعوة
والتحريض على تكوين جماعة
تتبنى أفكار ومعتقدات الشواذ
جـنـسـيــا وراب ـع ــا ارتـ ـ ــداء مــابــس
ع ـل ـي ـه ــا ش ـ ـع ـ ــارات أو رمـ ـ ـ ــوز أو
ً
عالمات ترمز إلى الشواذ جنسيا.

مطيع :النهج السقيم مرفوض
قــال النائب د .أحمد مطيع ،إن وزيــر الصحة يرفض ابتعاث
مرضى السرطان للعالج بالخارج ،رغم موافقة اللجان المختصة
ً
ليساوم على صحتهم وأرواحهم مقابل بقائه في منصبه ،مشيرا
ً
إلى أن هذا النهج السقيم مرفوض وال نقبل باستمراره أبدا فأرواح
المواطنين وصحتهم فوق كل اعتبار.

شـمــل الـحـصــاد الــرقــابــي والـتـشــريـعــي فــي مجلس األم ــة خــال
ً
ً
األسبوع الفائت  72سؤاال معتمدا من المجلس ،وتقديم  3اقتراحات
بقوانين من ثالثة نواب ،و 6اقتراحات برغبة من تسعة نواب.
ً
فقد قــدم النائب د .علي القطان اقتراحا بقانون بشأن تعديل
بعض أحكام القانون رقم  114لسنة  2014بشأن التأمين الصحي
عـلــى الـمـتـقــاعــديــن (عــاف ـيــة) بـشـمــول ال ـمــواط ـنــات الــاتــي يتلقين
مساعدات من وزارة الشؤون االجتماعية والمسجالت في المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية.
ً
وقدم النائب أسامة المناور اقتراحا بقانون بشأن إضافة فقرة
لـلـمــادة الثالثة مــن الـقــانــون رقــم ( )68لسنة  2015بـشــأن العمالة
المنزلية .ويستثنى االقتراح األسر الكويتية من حظر استقدام تلك
العمالة من دون ترخيص ساري المفعول يصدر عن وزارة الداخلية
للمواطن أو المواطنة متى كــان االستقدام خاصا لــأســرة ،وتعد
«الداخلية» أو الجهة المختصة نموذج عقد يرفق مع تأشيرة الدخول،
ويعتبر العقد ساري المفعول وبقبول ورضا العامل منذ مباشرته
العمل ،وال يجوز تقييد حق صاحب العمل بالتعاقد من دون وسيط.
كما تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة
ً
برقم ( 15مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم ( )15لسنة  1979بشأن
الخدمة المدنية .ويتضمن التعديل عزل شاغلي الوظائف القيادية
في حالة عدم إقرار مجلس األمة ميزانية الجهة التي يعملون بها
أو اعتماد حسابها الختامي لمدة سنتين متتاليتين أو متفرقتين
خالل فترة شغلهم المنصب ،وال يجوز تقليدهم أي وظيفة قيادية
أخرى في الدولة لمدة ال تقل عن خمس سنوات.

ةديرجلا
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محليات

فيصل الحجي في ذمة الله
الكويت تفقد أحد رجاالتها المخلصين

مع األمير الراحل الشيخ صباح األحمد بعد
حلف القسم الدستوري للحكومة عام 2008

ً
سمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال فيصل الحجي

محمود يوسف

ّ
سطر رحمه الله
ً
ً
نشاطا زاخرا في
العمل الدبلوماسي
ُ
ً
ولم يأل جهدا
لرفع اسم الكويت
ً
عاليا بكل المنابر
الدبلوماسية التي
شغلها أو اللجان
والعضويات التي
ُ
كلف بها

ب ـعــد رح ـلــة م ــع م ــرض ع ـضــال فقد
الوطن أحد رجاالته ممن ساهموا في
بناء الكويت الحديثة والمشهود لهم
بــدورهــم الــوطـنــي وال ــري ــادي ،السفير
والوزير السابق فيصل محمد الحجي
ً
بــوخ ـضــور ،عــن عـمــر نــاهــز  75عــامــا،
أم ـض ــاه ــا ب ـيــن ال ـع ـمــل الــدب ـلــومــاســي
والــوزاري ،إضافة إلى قيادته الحركة
الطالبية فـتــرة مميزة خــال دراسـتــه
ال ـجــام ـع ـيــة ف ــي م ـص ــر ،ع ـبــر االت ـح ــاد
الوطني لطلبة الكويت.
ـدد مــن
ش ـغ ــل الـ ــراحـ ــل ع ـض ــوي ــة عـ ـ ـ ٍ
جـ ـمـ ـعـ ـي ــات الـ ـنـ ـف ــع ال ـ ـع ـ ــام والـ ـلـ ـج ــان
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة والـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــال ـ ــس ال ـع ـل ـي ــا
والشركات ،فكان على قدر المسؤولية
ف ــي ك ــل الـ ـم ــراك ــز ال ـت ــي تـ ـب ــوأه ــا ،ول ــم
ُي ـق ـصــر ف ــي بـ ــذل ك ــل ال ـج ـهــد الـمـمـكــن
ً
لرفعة الكويت داخليا وعبر المحافل
ال ــدولـ ـي ــة ،ك ـمــا ل ــم ُي ـث ـنــه الـ ـم ــرض عن
القيام بدور إنساني واجتماعي عندما
تــرأس مجلس األمناء في رحلة األمل
اإلنسانية التي جابت العالم حاملة
علم الكويت بيد ،وقضايا المعاقين
ً
ذهنيا باليد األخرى.

الميالد والدراسة

خاض تجارب
عديدة في العمل
التجاري بترؤسه
مجلس إدارة عدة
شركات كما انضم
إلى عضوية عدد
من جمعيات النفع
العام والمجالس
الحكومية والثقافية
واألندية الرياضية العمل الدبلوماسي

ُو ل ـ ـ ــد ال ـ ــراح ـ ــل عـ ـ ــام  1946ودرس
ف ــي م ـ ـ ــدارس ال ـك ــوي ــت ث ــم س ــاف ــر إل ــى
مـصــر السـتـكـمــال دراس ـت ــه الجامعية
وحـصــل عـلــى ش ـهــادة الـبـكــالــوريــوس
في التجارة بتخصص إدارة األعمال
م ــن جــام ـعــة ع ـيــن ش ـمــس ع ــام ،1968
كما تــرأس الهيئة التنفيذية لالتحاد
الوطني لطلبة الكويت (،)1968-1966
ً
ليعود بعدها إ لــى ا لـكــو يــت متسلحا
ب ـح ـيــويــة ال ـش ـب ــاب م ــع ط ــاق ــة كـبـيــرة
ممزوجة بالخبرة األكاديمية لحشد
الـجـهــود نحو بـنــاء كــويــت االستقالل
والديموقراطية والمستقبل الواعد.

ً
ترك خلفه إرثا من
النجاحات في ميدان
العمل الوطني
النزيه ورسخ قواعد
العمل التطوعي في
مؤسسات المجتمع
المدني

بـعــد ع ــودت ــه إل ــى ال ـكــويــت ،الـتـحــق
بوزارة الخارجية في أكتوبر  ،1968كما
التحق بــدورة في اإلدارة واالستثمار
بـجــامـعــة ال ـكــويــت ع ــام  1969ودورة
ثانية في الدبلوماسية بتنظيم مشترك
بين وزارة الخارجية والمعهد العربي
للتخطيط بين عــا مــي  1969و،1970
لـ ُـي ـع ـيــن ب ــدرج ــة م ـل ـحــق دب ـلــومــاســي
ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ،ث ــم ت ـ ــدرج في
المناصب ،فحصل على لقب سكرتير
ثالث عام  ،1969ليحصد بعدئذ ترقية
ثان عام .1973
إلى درجة سكرتير ٍ
ً
وفــي عــام  1975تــم تعيينه رئيسا
للشؤون اإلداري ــة بــالــوزارة حتى عام
 ،1988وخالل تلك الفترة تمت ترقيته
إلــى درجــة سكرتير أول عــام  1976ثم
حصل على درجة مستشار عام ،1978
ثــم ُرق ــي إلــى درج ــة وزي ــر مـفــوض عام
ً
 ،1985وف ــي ُ 1988ع ـيــن س ـف ـيــرا لــدى
الـبـحــريــن ،وحـصــل على درج ــة سفير
عام  ،1990وفي عام  1992تم نقله من

مع محمد الصقر في اجتماع مجلس العالقات العربية والدولية

مع الراحل خالد الصقر في إحدى المناسبات
ً
مسيرته في الحكومة الكويتية وكيال
ل ـ ــوزارة اإلع ـ ــام ف ـتــرة ام ـت ــدت نـحــو 6
سـنــوات بين عامي  1993و ،1999ثم
ً
عــاد إليها وزي ــرا بالوكالة عــام 2005
لـمــدة شـهــريــن ،وقـبــل ذل ــك ك ــان قــد تم
ً
تعيينه في عام  2003وزيــرا للشؤون

السفارة الكويتية في البحرين ليعود
إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
وخالل رحلته الدبلوماسية ،شغل
الراحل عضوية لجنة الخبراء اإلداريين
والـمــالـيـيــن بـجــامـعــة الـ ــدول الـعــربـيــة،
وم ـم ـث ــل دول ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت فـ ــي ال ـل ـج ـنــة
اإلدارية والمالية الدائمة وعضو وفد
الكويت الجتماعات وزراء الخارجية
بالجامعة العربية ،كما شغل عضوية
الكويت في اجتماعات وزراء خارجية
الدول اإلسالمية ،وممثل دولة الكويت
ل ـل ـج ـنــة ال ــدائـ ـم ــة لـ ـلـ ـش ــؤون اإلداريـ ـ ـ ــة
والمالية في منظمة المؤتمر اإلسالمي،
وتم اختياره لعضوية الوفد الكويتي
ف ــي اج ـت ـمــاعــات وزراء خــارج ـيــة دول
ً
مجلس ا لـتـعــاون الخليجي ،وممثال
ل ــدول ــة ال ـكــويــت ف ــي الـلـجـنــة اإلداري ـ ــة
وال ـم ــال ـي ــة ب ـم ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ل ــدول
الخليج العربية.
ً
ً
ّ
وسطر رحمه الله نشاطا زاخرا في
ُ
ً
الـعـمــل الــدبـلــومــاســي ،ول ــم ي ــأل جـهــدا
ً
لرفع اسم الكويت عاليا بكل المنابر
الدبلوماسية ،التي شغلها أو اللجان
ُ
والعضويات التي كلف بها.

العمل الخاص
خ ــاض الــراحــل ت ـجــارب عــديــدة في
العمل التجاري ،فترأس مجلس إدارة
عدد من الشركات مثل شركة الفنادق
الـكــويـتـيــة ،وشــركــة الكيبل المتحدة،
ونائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة
المقاوالت والخدمات العامة وعضوية
شركة الحفريات البحرية ،كما انضم
رحمه الله لعضوية عدد من جمعيات
ال ـن ـفــع ال ـع ــام وال ـم ـجــالــس الـحـكــومـيــة
والثقافية واألندية الرياضية بالكويت.

رحلة األمل

العمل الوزاري
مع عبدالله النيباري والراحل جاسم القطامي
خالل غبقة النيباري في رمضان 2007

بـعــد أن انـتـهــى عـمـلــه فــي الـسـفــارة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ب ــال ـب ـح ــري ــن ،ب ـ ــدأ ال ــراح ــل

نشاطه بجمعية الخريجين
عندما أسست جمعية الخريجين عام
 1964بـشـكـلـهــا ا ل ــر س ـم ــي وا ل ـق ــا ن ــو ن ــي،
ً
كان الحجي ،رحمه الله ،ال يــزال طالبا
ً
في مصر ،وبعد تخرجه أصبح عضوا
ً
فيها ،وما لبث أن أصبح رئيسا لمجلس
إدار تـهــا خــال الفترة بين عامي 1972
و ،1983وعندما ترأس الجمعية كانت
ـاد ب ـي ـضــاء ف ــي م ـس ـيــرت ـهــا ،حـيــث
ل ــه أي ـ ـ ٍ
أش ـ ــرف ع ـل ــى ب ـن ــاء م ـق ــره ــا ف ــي مـنـطـقــة
بنيد القار.

وقاد الراحل إنجازات مجتمعية مهمة،
ل ـعــل أب ــرزه ــا ع ـقــد نــدوت ـيــن مـتـفــردتـيــن
ً
ً
ثقافيا وسياسيا على مستوى الوطن
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،هـ ـم ــا ن ـ ـ ــدوة «أزم ـ ـ ـ ــة ال ـت ـط ــور
الحضاري» عام  ،1970وندوة «فلسطين
العالمية» عام  ،1972وكان له دور فاعل
ف ــي ع ـمــل بــرنــام ـج ـيــن أح ــده ـم ــا إذاعـ ــي
واآلخر تلفزيوني.

عضوية اللجان والمجالس
وجمعيات النفع العام
 عضو الهيئة العامة لالستثمار. عضو المجلس األعلى للطيران المدني. عضو المجلس األعلى لحماية البيئة. عضو مجلس إدارة المجلس الوطني للثقافة والفنونواآلداب.
 عضو المجلس األعلى للتخطيط. عضو جمعية االقتصاديين الكويتية. عضو جمعية حقوق اإلنسان. عضو نادي الكويت الرياضي. مؤسس جمعية الصداقة الكويتية .2002 عضو جمعية الهالل األحمر الكويتية . -عضو جمعية حماية البيئة الكويتية.

مع مجلس أمناء رحلة األمل عام  2013عند زيارة قاعدة محمد
األحمد البحرية ويبدو يوسف الجاسم وموضي الحمود

السيرة الذاتية
 االسم :فيصل محمد الحجي بوخضور. مواليد الكويت .1946/11/15 حــاصــل عـلــى بـكــالــوريــوس ت ـجــارة مــن جــامـعــة عينشمس في مصر عام .1968
 رئـيــس الـهـيـئــة الـتـنـفـيــذيــة لــاتـحــاد الــوطـنــي لطلبةالكويت .1968 – 1966
 أ ت ــم دور تـ ـي ــن ف ــي اإلدارة واال س ـت ـث ـم ــار م ــن جــا مـعــةالكويت  1969ودورة دبلوماسية .1970 - 1969
 -التحق بوزارة الخارجية عام .1968

 رئيس مجلس إدارة جمعية الخريجين .1983 - 1972ً
 ُعين سفيرا للكويت في البحرين .1992 /1988 وكيل وزارة اإلعالم .1999 - 1993 وزير الشؤون االجتماعية والعمل في يوليو .2003 وزير اإلعالم بالوكالة .2005 نائب رئيس مجلس ا لــوزراء ووز يــر الدولة لشؤونمجلس الوزراء .2009 - 2007
ُ
ً
 فوض رئيسا لمجلس الخدمة المدنية .2009 - 2007 -مستشار رئيس مجلس الوزراء .2009

االجتماعية والـعـمــل ،ثــم شغل رحمه
الـ ـل ــه م ـن ـص ــب ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء منذ عام  2007حتى  ،2009وقد
تم تفويضه من رئيس الوزراء في تلك
الفترة نفسها ليترأس مجلس الخدمة
ال ـمــدن ـيــة ،وف ــي  2009ت ــرك الـمـنـصــب
ً
الـ ــوزاري ليتم تعيينه مـسـتـشــارا في
ديوان مجلس الوزراء.

 نـ ــا ئـ ــب ر ئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة شـ ــر كـ ــة ا لـ ـمـ ـق ــاوالتوالخدمات العامة.
 رئيس مجلس إدارة شركة الكيبل المتحدة. عضو مجلس إدارة شركة الحفريات البترولية. ر ئ ـي ــس مـجـلــس اإلدارة وا ل ـع ـضــو ا ل ـم ـن ـتــدب شــر كــةالفنادق الكويتية .2003 - 2002
 -رئيس مجلس األمناء في رحلة األمل البحرية .2013

ت ــرأس الــراحــل مجلس األم ـنــاء في
رحلة األمل ،وهي رحلة بحرية كويتية
المنطلق إنسانية المضامين انطلقت
ً
مــن الكويت وص ــوال إلــى واشنطن ثم

فيصل الحجي
العودة إلى الكويتُ ،
وولدت الفكرة لدى
مجموعة مــن أولـيــاء األم ــور أصحاب
الـتـجــارب الناجحة مــع أبنائهم ذوي
اإلعاقة الذهنية ،وحظيت هذه الرحلة
بدعم مباشر من صاحب السمو أمير
الـبــاد الــراحــل الشيخ صـبــاح األحمد
رحمه الله ،وسمو ولي العهد حينئذ
الشيخ نواف األحمد حفظه الله ورعاه،
ورئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت
سمو الشيخ جابر المبارك ،وقد أوالها،
ً
ً
الحجي ،رحمه الله اهتماما كبيرا رغم
مرضه ،فألقى عند انطالق الرحلة كلمة
ق ــال ف ـي ـهــا":إن ال ـهــدف األك ـبــر مــن وراء
تنظيم ه ــذا ال ـم ـشــروع اإلن ـســانــي هو
أن يسعى المجتمع لدمج أف ــراد هذه
الـفـئــة وص ـقــل مــواهـبـهــم واالس ـت ـفــادة
مــن قــدراتـهــم ،وتسليط األض ــواء على
إن ـج ــازات ـه ــم والـ ـمـ ـن ــاداة بــال ـمــزيــد من
ً
ً
ً
رعايتهم تعليميا وصحيا واجتماعيا
وتوفير سبل العيش الكريم لهم ،ولنقل
ت ـجــارب الـكــويــت ال ــرائ ــدة فــي العناية
ب ـه ــذه ال ـف ـئ ــة ،بــرح ـلــة ب ـحــريــة تـطــوف
الـعــالــم وت ـكــون تـحــت أن ـظــاره متابعة
ً
واهـتـمــامــا اسـمـيـنــاهــا (رح ـلــة األم ــل)،
مما يعكس صورة الكويت الحضارية
ً
وتجربتها في رعاية المعاقين ذهنيا
فــي جميع أنـحــاء الـعــالــم ،وهــو الحلم
والمشروع الذي انخرطنا جميعا منذ
ما يقارب ثالث سنوات للمساعدة في
تحقيقه وتنفيذه".
داهمه المرض فلم يجزع ولم يفقد
ً
األمــل ،بل صبر وقــاوم راضيا بقضاء
ً
ً
الله وقدره ،متسلحا بإيمانه بالله أوال،
ً
وبمحبة أهل الكويت ثانيا ،حتى جاء
ً
ً
أمر الله ،تاركا خلفه إرثا من النجاحات
ف ــي مـ ـي ــدان ال ـع ـم ــل ال ــوط ـن ــي ال ـن ــزي ــه،
ُ
وم ّ
رسخا قواعد العمل التطوعي في
مؤسسات المجتمع المدني.
رحـمــك الـلــه يــا أب ــا هـيـثــم ،وأسكنك
فسيح جناته.
و"الجريدة" التي آلمها هذا المصاب
تــدعــو ال ـلــه تـعــالــى أن يـتـغـمــد الفقيد
يلهم أهله َّوذويه
بواسع رحمته ،وأن
َّ َّ
َ
و"إنــا ِللهِ َو ِإنــا ِإل ْيهِ
الصبر َوالسلوانِ ،
َ
اج ُعون".
ر ِ
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«أساتذة التطبيقي» لـ ةديرجلا  :ضوابط العودة للدراسة غير واضحة
•

ً
• «الهيئة لم توضح آلية تقسيم الطلبة إلى مجموعات في حال الدراسة حضوريا!»
• هل تأكدت الكليات والمعاهد من جاهزية «اإلنترنت» في حال التدريس «أونالين»؟
أحمد الشمري

ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ص ـ ــدور ق ــرار
مــن الـمــديــر ال ـعــام للهيئة العامة
لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب
ب ــاإلن ــاب ــة د .ج ــاس ــم األن ـ ـصـ ــاري
بشأن ضوابط العودة إلى الدراسة

بكليات ومعاهد الهيئة ،للفصل
الدراسي األول من العام الدراسي
 ،2022-2021اسـتـغــرب مجموعة
م ــن أع ـض ــاء هـيـئــة ال ـت ــدري ــس في
"التطبيقي" من كيفية تطبيق هذه

العنزي :تفنيد آلية العودة
دعا رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د .يوسف
العنزي ،اللجنة التنفيذية بالهيئة وعمداء الكليات إلى المبادرة بإصدار
تعميم لألقسام العلمية ،لتوضيح آلية ضوابط العودة للدراسة في
الفصل األول ،مشيرا إلى أن هناك استفسارات من األساتذة حول ضوابط
العودة ،ومنها تقسيم الشعبة إلى مجموعتين ،كذلك كيفية الجمع بين
تدريس الطلبة حضوريا وعن بعد ،في حال ضعف شبكة االنترنت في
مكاتب األساتذة أو داخل الكليات واضطرارهم لالنتقال الفوري ما بين
الشعب الحضورية واالفتراضية.
وأشار العنزي ،لـ"الجريدة" ،إلى أن "صدور قرار العودة التقليدية من
قبل إدارة الهيئة أعطى مرونة لعمداء الكليات التخاذ القرار المناسب
وتوجيه األقسام العلمية لتوزيع الشعب الدراسية ،بناء على كثافتها،
ولكن األساتذة يرغبون في معرفة اآللية بشكل أوضح".

يوسف العنزي

الضوابط ،التي بها جزئيات غير
واضحة في عملية تقسيم الطلبة
إلى مجموعتين أو عملية التنسيق
بين تسلسل المحاضرات ،وفي أي
موقع ُيدرس الطلبة ،هل في القاعة
الدراسية بالكلية أو مكتب االساتذة
فــي القسم الـعـلـمــي؟! وه ــل تأكدت
الكليات أو المعاهد مــن جاهزية
شبكة اإلنترنت ،في حال تدريس
الطلبة في الحرم الدراسي؟!
وأشــار أعضاء هيئة التدريس،
لـ"الجريدة" ،إلى أن "التطبيقي" أقرت
ال ـعــودة إلــى الــدراســة فــي الكليات
وال ـم ـع ــاه ــد ف ــي قـ ــرارهـ ــا ال ـص ــادر
ً
مؤخرا ،بأن عدد الطلبة المسجلين
في القاعة الدراسية ال يزيد على 30
طالبا ،متسائلين "كيف يتم تقسيم
الطلبة إل ــى مجموعتين أو أكثر
حسب السعة المكانية؟!".
وذكـ ـ ـ ـ ــروا أن ـ ــه "ف ـ ــي ح ـ ــال زادت
أعداد الطلبة في الشعب الدراسية
الواحدة عن  30طالبا ،فتعتبر ذات

ً
«األسترالية» تستأنف الدراسة حضوريا
استأنفت الكلية األسترالية في
ً
الـكــويــت ال ــدراس ــة ح ـضــوريــا يــوم
األح ــد الماضي ،وذل ــك بعد غياب
طويل بسبب جائحة "كورونا".
وقالت الكلية ،في بيان ،أمس،
إنها اتخذت العديد من الخطوات
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـص ـح ـيــة ال ــازم ــة
ً
ً
استعدادا لعودة طالبها وحرصا
مـنـهــا ع ـلــى ســام ـت ـهــم ،إذ عملت
بـكــل جـهــد إلع ـطــاء الطلبة فرصة
ال ـح ـصــول عـلــى تـجــربــة تعليمية
مـتـكــامـلــة بــالــرغــم م ــن اإلج ـ ــراءات
الوقائية العديدة.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى إدراج بــرنــامــج
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـم ــدم ــج ل ـط ـل ـبــة كـلـيــة
الهندسة وكلية إدارة األعمال ضمن
خطة العودة لدى الكلية ،إذ سيتم
فيه تقسيم الطالب إلى مجموعتين
وسيكون الحضور بالتناوب بين

المجموعتين حتى يتسنى لكل
مجموعة الحضور الفعلي للحرم
ال ـج ــام ـع ــي لـ ـم ــدة أسـ ـ ـب ـ ــوع ،وف ــي
األسبوع الذي يليه يكون حضور
المجموعة من خالل نظام التعليم
ً
عن ُبعد ،وذلك وفقا لجدول زمني
تم تحديده من الكلية.
وتــاب ـعــت :أم ــا بــالـنـسـبــة لكلية
ال ـ ـط ـ ـيـ ــران ف ـس ـي ـش ـمــل ال ـب ــرن ــام ــج
الدراسي التعليم عن ُبعد للفصول
النظرية ،وسيحضر الـطــاب إلى
الحرم للفصول العملية ،مردفة :أما
برنامج اللغة اإلنكليزية فسيتابع
ال ـطــاب دروس ـهــم مــن داخ ــل حرم
ً
الكلية يوميا.
وبـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــت أن قـ ـ ـس ـ ــم الـ ـصـ ـح ــة
والـ ـس ــام ــة لـ ــدى ال ـك ـل ـيــة يــواصــل
جـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــوده ل ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــان االلـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزام
بالبروتوكوالت الصحية لحماية

مبنى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
كثافة طالبية عــالـيــة ،وم ــن خالل
الـ ـض ــواب ــط ،ت ـك ــون الـ ــدراسـ ــة عبر
المنصات التعليمية اإللكترونية،
ولكن هناك الكثير من التساؤالت
وراء ت ــدري ــس ال ـط ـل ـبــة ع ــن بـعــد،
فعلى سبيل الـمـثــال عضو هيئة
التدريس لديه شعب دراسية يقوم
بـتــدريــس الطلبة حـضــوريــا ومــن
بـعــدهــا م ـحــاضــرة ع ــن ب ـعــد ،فهل
األستاذ يستخدم إحــدى القاعات
الدراسية في الكلية ،ليقوم بشرح

برنامج التبادل الطالبي بـ «اإلدارية»
ّ
معلق دون إعالن
•

الحضور داخل الفصل الدراسي
ص ـح ــة ال ـ ـطـ ــاب وأعـ ـ ـض ـ ــاء هـيـئــة
الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس ومـ ــوظ ـ ـفـ ــي ال ـك ـل ـي ــة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ذل ــك ط ــرح القسم
العديد من اإلجراءات لتعزيز سالمة
الجميع.
وأردفـ ـ ـ ــت :م ــن ه ــذه اإلج ـ ـ ــراءات
ت ـ ــم اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ن ـ ـظـ ــام ال ـب ـط ــاق ــة
اإللـكـتــرونـيــة وه ــي مرتبطة برمز

الـ  QRإذ يتوجب على الطالب إبراز
الرمز للسماح لهم بدخول الحرم،
ً
ويجب عليهم أيـضــا الـمــرور أمــام
كاميرا حرارية لقياس درجة حرارة
الجسم وإعطاء إشارة إذا ما كانت
حرارة المارة عالية أو في حال عدم
ارتدائه للكمام.

•

محمد الشرهان

أصيب وافــد آسيوي بحالة اختناق وإجهاد
حراري جراء أحد ثالثة حرائق تعاملت معها فرق
اإلطفاء خالل عطلة نهاية األسبوع ،كما أسفرت
تلك الحوادث عن خسائر مادية لحقت بالمواقع
التي اندلعت فيها النيران.
وفي تفاصيل الحادث األول ،قال مدير إدارة
الـعــاقــات الـعــامــة واإلع ــام بـقــوة اإلط ـفــاء الـعــام
العقيد محمد ا لـغــر يــب ،إن غــر فــة عمليات قــوة
ً
اإلطفاء العام تلقت بالغا ظهر ،أمس األول ،عن

فيصل متعب

استغربت مصادر مطلعة في جامعة الكويت
ل ـ "الـجــريــدة" ،عــدم إعــان كلية العلوم اإلداري ــة
التسجيل في برنامج التبادل الطالبي من قبل
الـطـلـبــة حـتــى اآلن ،مـتـســائـلــة عــن أس ـبــاب هــذا
التأخير ،وهل هناك ّ
توجه لتجميد هذا القرار
خالل الفترة المقبلة؟
وكشفت المصادر "أن الكلية لم تتطرق حتى
اآلن الى وضع اإلعالن الذي ينص على تسجيل
الطلبات في البرنامج خالل الفصول الدراسية
المقبلة".
وتابعت أن أعداد الطلبة التي كانت تسجل
فــي الـبــرنــامــج ســابـقــا ال تـتـعــدى  10ط ــاب في

 3حرائق خالل عطلة نهاية األسبوع
اندالع حريق في مسجد بمنطقة الجهراء أثناء
ت ــأدي ــة الـمـصـلـيــن ل ـصــاة الـجـمـعــة فـتــم تحريك
مــركــزي إطـفــاء الـجـهــراء والـجـهــراء الـحــرفــي إلى
موقع البالغ وتبين أن الحريق محدود واندلع
في االنارة الداخلية للمسجد وتم التعامل معه
ً
من المصلين ،الفتا إلى أن الحادث لم يسفر عن
وقوع إصابات.
وفــي تفاصيل الـحــادث الثاني ،أفــاد الغريب
ً
بأن غرفة عمليات قوة اإلطفاء العام تلقت بالغا،
مساء أمس األول ،يفيد باندالع حريق في شقة
بإحدى البنايات بمنطقة الرقعي ،فتم تحريك

ال ـم ـقــرر ال ــدراس ــي للطلبة أو في
مكتبه الخاص ،مما يزعج األساتذة
فــي القسم الــدراســي ،على رغــم أن
تغطية شبكة اإلنترنت في مواقع
كليات العارضية ضعيفة تحتاج
إلى تعزيز من قبل شركات االتصال!
وأف ـ ــادوا ب ــأن "ال ـضــوابــط أقــرت
إجراء جميع االختبارات الفصلية
وال ـن ـه ــائ ـي ــة ل ـل ـم ـق ــررات الـنـظــريــة
والتطبيقية في الفصل المقبل عبر
نظام الحضور ،ولكنها لم تحدد

آلـيــة عملها" ،الفتين إلــى أنــه "في
ً
حال كان عدد الطلبة كبيرا فكيف
يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعتين؟
هــل سيتم إج ــراء اخـتـبــاريــن على
مــوعــديــن ،أم فــي نفس الــوقــت من
خــال االستعانة بقاعات دراسية
أخـ ــرى ومــراق ـبــة م ــن قـبــل الــزمــاء
ف ــي الـ ـقـ ـس ــم؟!" ،وإذا كـ ــان للطلبة
مواعيد اختبارات لمقررات دراسية
أخ ــرى فكيف يتم تنسيق عملية
االختبارات؟!

الـفـصــل ال ــدراس ــي ال ــواح ــد ،كـمــا يـتــم استقبال
طلبة من الجامعات المتعاقد معها خارجيا في
برنامج التبادل ،بمدة ال تزيد على العام الواحد.
وأوض ـح ــت أن ال ـجــام ـعــات الـمـتـعــاقــد معها
طــال ـبــت ب ــوق ــف ال ـبــرنــامــج خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة،
باستثناء جامعتين تــم إ ب ــرام اتفاقية معهما
عام  ،2016كما أن الكلية تقدم خيارات الدراسة
لمبتعثيها بالدراسة لفصل واحد أو فصلين،
حيث ينص القانون الخاص بالتبادل على أال
تتم الدراسة لمدة عام كامل.

مكتب إلدارة اإلبعاد في قسم التوقيف

م ــرك ــزي إط ـف ــاء ال ـعــارض ـيــة ال ـحــرفــي وال ـشــويــخ
الصناعي إلى موقع البالغ حيث تم إخالء سكان
البناية ،ثم مكافحة الحريق.
وفــي تفاصيل الـحــادث الثالث ،ذكــر أن غرفة
ً
عمليات قــوة اإلطـفــاء الـعــام تلقت بــاغــا صباح
أم ـ ــس ي ـف ـي ــد ب ـ ــان ـ ــدالع حـ ــريـ ــق ف ـ ــي مـسـتـشـفــى
ً
الــأمــراض الـســاريــة ،مـشـيــرا إلــى أنــه فــور تلقي
الـبــاغ تــم تحريك مــركــزي إطـفــاء الصليبيخات
والـعــارضـيــة الـحــرفــي إل ــى مــوقــع ال ـبــاغ وتبين
أن الـحــريــق انــدلــع فــي غــرفــة صـغـيــرة تستخدم
للتخزين خارج مبنى المستشفى.

أبلغت مصادر أمنية مطلعة "الجريدة" ان قطاع
المؤسسات االصالحية وتنفيذ االحكام ممثال في
ادارة سجن االبعاد وبالتعاون والتنسيق مع قطاع
شؤون االقامة ممثال في االدارة العامة لمباحث
االقامة ،بصدد فتح مكتب تابع الدارة االبعاد في
مبنى توقيف المخالفين التابع لمباحث االقامة
الواقع في دوار العظام.
وأضــافــت المصادر أن مكتب االبـعــاد المزمع
افتتاحه سيتولى عملية تبصيم وإعــداد ملفات
المخالفين وإبعادهم عن البالد عن طريق مباحث
االقامة دون الحاجة الحالتهم الى سجن االبعاد
وهو النظام المعمول به حاليا ويتسبب في تكدس

المبعدين .وذكرت أن المدير العام لالدارة العامة
للمؤسسات االصالحية اللواء على المعيلي ومدير
ادارة سجن االبعاد العقيد وليد العلي ،شرعا في
ترجمة تعليمات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي
والذي تفقد سجن االبعاد نهاية االسبوع الماضي
وطالب بوضع آلية لتخفيف التكدس فيه.
وأوضـحــت المصادر أن هناك تـصــورا أيضا
بفتح مكتب الدارة سجن االبعاد في المطار ،بحيث
يتمكن اي شخص مخالف ويريد مغادرة البالد
التوجه فــورا الــى المطار واتـخــاذ كافة اج ــراءات
االبعاد عن طريق المكتب دون الحاجة الحتجاز
المخالف بإدارة سجن االبعاد.

رحلة سباحة جماعية تتسبب في غريقين ومفقود
•

محمد الشرهان

لقي وافدان آسيويان مصرعهما
مساء أمس األول غرقا فيما اليزال
صديقهم الثالث مفقودا ،وعمليات
البحث مستمرة للعثور عليه ،في
حين نجح رجــال اإلطفاء البحري
وخفر السواحل في إنقاذ  7آخرين
م ــن م ـ ــوت م ـح ـق ــق ،وذلـ ـ ــك عـنــدمــا
تحولت رحلة سباحة في شاطئ
ال ـب ــدع ل ـ ــ 10آسـيــويـيــن إل ــى كــارثــة
حقيقية عـنــدمــا نــزلــوا للسباحة
وداهمتهم التيارات المائية القوية.
وفي التفاصيل ،قال مدير إدارة
الـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة واإلع ـ ـ ـ ــام في
قــوة اإلط ـفــاء الـعــام العقيد محمد
الغريب إن غــرفــة عمليات اإلدارة
تلقت بالغا مساء أمس األول يفيد
ب ــوج ــود ح ــال ــة غ ــرق ج ـمــاعــي في
منطقة شاطئ البدع ،وفــور تلقي
ال ـبــاغ تــم تـحــريــك مــركــزي إطـفــاء
السالمية والشويخ لإلنقاذ البحري،
بالتعاون والتنسيق مع دوريــات
اإلدارة ال ـع ــام ــة لـخـفــر ال ـســواحــل

بوزارة الداخلية الى موقع البالغ.
وأضاف الغريب أنه فور وصول
غ ــواص ــي اإلن ـق ــاذ ال ـب ـحــري وخفر
ال ـســواحــل تـبـيــن لـهــم أن ال ـحــادث
عبارة عن عملية غرق جماعي لـ10
وافدين آسيويين كانوا يمارسون
هواية السباحة ،وتمكنوا من إنقاذ
 6أشخاص بحالة صحية جيدة،
ك ـمــا تـمـكـنــوا م ــن ان ـت ـش ــال اثـنـيــن
كانا بحالة حرجة جــدا ،أحدهما
لفظ انفاسه االخيرة قبل الوصول
للمستشفى ،بينما نجا اآلخر.
وأشار إلى أن عمليات البحث عن
المفقودين استمرت عدة ساعات،
تمكن خاللها رجال اإلنقاذ البحري
وخفر السواحل من انتشال جثة
الوافد التاسع ،بينما اليزال الوافد
العاشر مفقودا وعمليات البحث
عنه مستمرة.
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،وفـ ــي ح ــادث
مـنـفـصــل ذكـ ــر ال ـغ ــري ــب أن رج ــال
اإلطفاء البحري في مركز الشويخ
لإلطفاء واإلنقاذ البحري تمكنوا
صباح أمــس مــن إنـقــاذ شخصين

تــم توجيه مــركــز إطـفــاء الشويخ
ال ـ ـب ـ ـحـ ــري الـ ـ ـ ــى م ـ ــوق ـ ــع الـ ـ ـب ـ ــاغ،
وتـمـكـنــوا مــن إن ـقــاذ الشخصين
ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـم ـع ــدات ال ـخــاصــة
لمثل هذه الحوادث ونقلهما الى
ال ـيــاب ـســة وه ـم ــا ب ـحــالــة صحية
جيدة ،الفتا إلى أن رجال اإلطفاء
البحري عملوا أيضا على سحب
قاربهما.

ً
«عمومية المهندسين» تزكي العتل رئيسا
زكــت الجمعية العمومية العادية لجمعية
المهندسين رئـيــس وأع ـضــاء مجلس اإلدارة
للعامين  ٢٠٢٣-٢٠٢١بــرئــاســة فيصل العتل
بحضور مندوبي وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل ،وذلك وسط حالة من االلتزام باالجراءات
وباالشترطات الصحية المتبعة.
وعقد مجلس االدارة اجتماعا فــور انتهاء
الجمعية العمومية ،مساء الخميس الماضي،
إلعــادة توزيع المناصب ،وتمت تزكية كل من
م .محمد السبيعي نــائـبــا لـلــرئـيــس ،وم .فهد
العتيبي أمينا للسر ،وم.علي الفيلكاوي أمينا
للصندوق ،وم .حمود الهدية أمينا مساعدا للسر
وعضوا لمجلس اإلدارة ،وم.حسين ششتري
أمينا مساعدا للصندوق وعضو مجلس اإلدارة،
وض ــم مـجـلــس اإلدارة ال ـمــزكــى ف ــي عضويته
كال من الدكتورة م .شــروق الجاسر ،وم.أحمد
الكليب ،وم .حمد المنصور ،وم.علي محسني،
وماجد المطيري.
كـمــا اعـتـمــدت الجمعية الـعـمــومـيــة تقارير

مجلس إدارة «المهندسين» ومندوبو «الشؤون»
مجلس اإلدارة المالية واإلدارية للعام وتم اعتماد
الحساب الختامي للجمعية لعام  ،2020وتم
تخويل مجلس اإلدارة الختيار مراقب الحسابات
للعام المقبل وتحديد مكافأته.
وفــي كلمته أم ــام الجمعية العمومية ،قال
رئ ـي ــس الـجـمـعـيــة ال ـع ـت ــل ،إنـ ــه رغـ ــم ال ـظ ــروف

محافظ األحمدي يتابع
استعدادات البلدية لألمطار

جدد محافظ األحمدي
الشيخ فواز الخالد التأكيد
على أهمية خدمات البلدية
باعتبارها إحدى الركائز
الحضارية في الكويت.
واستقبل الخالد مدير فرع
بلدية محافظة األحمدي
سعود الدبوس ومدير إدارة
النظافة وإشغاالت الطرق
فيصل العتيبي ،ورئيس
مراكز النظافة خالد املري
حيث اطلع على أحدث
املستجدات وجهود فرق عمل
البلدية والخطط املوضوعة
للفترة املقبلة ملجمل شؤون
النظافة في املناطق السكنية
والزراعية على امتداد
املحافظة والتي شهدت العديد
من الخطوات اإليجابية.
كما تطرق اللقاء إلى
االستعدادات املبكرة ملوسم
األمطار املقبل ضمن
منظومة الجهات ذات الصلة
باملحافظة.

«زكاة األندلس» لدعم
مشاريعها لألسر المحتاجة
دعا مدير زكاة األندلس
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية زيد الهاملي
املتبرعني إلى املساهمة في
املشاريع التنموية بالدول
والتي
العربية واإلسالمية
ً
توفر لألسر املحتاجة دخال
ثابتًا ،وتحولها إلى أسر
منتجة .وأوضح الهاملي ،في
تصريح صحافي أمس ،أن
زكاة األندلس تقوم بالتعاون
مع الجهات املنفذة بدراسة
حالة األسر ،واختيار األكثر
حاجة منها ،وتوفير التدريب
املناسب على املشروع في
حالة الحاجة إليه.
وأكد التنوع الكبير في
املشاريع التنموية فمنها
مشروع ماكينة الخياطة،
ومشروع البقرة الحلوب،
ومشروع الدواجن لألسر
الفقيرة ،وتربية األغنام.

ضبط  ٤٦مخالفًا ومتغيبًا في
حملتين بالمهبولة والفروانية
نفذت مديرية أمن محافظة
األحمدي حملة أمنية على
مخالفي قانون اإلقامة
ومسجلة بحقهم بالغات
تغيب في منطقة املهبولة،
وذلك بناء على توجيهات
وكيل وزارة الداخلية الفريق
الشيخ فيصل النواف،
وإشراف ميداني من الوكيل
املساعد لشؤون األمن العام
اللواء فراج الزعبي ومدير عام
مديرية أمن محافظة األحمدي
اللواء صالح مطر.
وأسفرت الحملة عن ضبط
 46وافدًا ووافدة ،منهم 6
وافدين مسجلة بحقهم
قضايا تغيب وانتهاء إقامة،
و 11وافدة مسجلة بحقهن
قضايا تغيب وانتهاء إقامة،
ً
فضال عن ضبط  29شخصًا
ال يحملون إثباتًا ،وتمت
إحالة جميع املضبوطني إلى
جهة االختصاص التخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة.

«اتحاد التطبيقي» :مخاطبة
شؤون الطلبة لعقد االنتخابات

انقاذ احد االسيويين الغرقى
علقا في المنطقة الطينية المقابلة
لشاليهات الدوحة البحرية ،مبينا
أن غرفة عمليات قوة االطفاء العام
تـلـقــت ب ــاغ ــا يـفـيــد ب ــوج ــود ن ــداء
استغاثة لشخصين كانا في نزهة
بحرية بالقرب من منطقة شاليهات
الــدوحــة وغ ــرز ال ـقــارب ال ــذي كانا
يستقالنه في منطقة طينية.
ولفت إلى أنه فور تلقي البالغ

سلة أخبار

االستثنانية لجائحة "كوفيد  ،"19فإننا نجحنا
معا في تحويل مبنى الجمعية اإلداري إلى ورشة
هندسية مميزة ،أنتجت نحو ربع مليون قطعة
من المستلزمات الطبية المساندة ،وتوزيعها
كاملة بالمجان.

كشف رئيس االتحاد العام
لطلبة ومتدربي الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،صالح الجاركي،
عن تجهيز االتحاد كتاب
رسمي ّ
موجه إلى عمادة
شؤون الطلبة بـ "التطبيقي"
لعقد انتخابات االتحاد
العام لطلبة ومتدربي الهيئة
 2022-2021بعد انقطاع دام
فترة طويلة لتحديد موعد
االنتخابات وآلية العمل بها،
وفقا لالشتراطات الصحية
الوقائية من فيروس
كوفيد  .19ويأتي هذا األمر
بعد عقد العديد من جمعيات
النفع العام انتخاباتها دون
أية مشاكل ،وخاصة بعد
ّ
تحسن الوضع الوبائي في
البالد .وأشار الجاركي ،في
تصريح لـ "الجريدة" ،إلى أنه
حال استمرار أعداد كبيرة
"في ُّ
من الشعب الدراسية بتدريس
الطلبة عبر "أونالين" ،بسبب
الكثافة الطالبية التي بها ،فال
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تقييم الحسابات
اإلخبارية!

د .عبدالعزيز إبراهيم التركي

من يكتشف المواهب؟

مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com

تسببت كثير من المواقع والحسابات اإلخبارية بأدائها
الركيك في شحن المجتمع بالكراهية والتشنج ،والبعد عن
الموضوعية من خالل لعبة االصطفاف مع تيار أو شخصيات
معينة بشكل يثير ريبة التمويل المادي غير المشروع
لبعضها.
أول العمود:
لـمــاذا يتم اسـتـهــداف وزارة التربية بحمالت إلضعاف
ج ـه ــوده ــا ف ــي بـ ــدء الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي الـ ـحـ ـض ــوري؟ ول ـم ــاذا
ال تـتـكــاتــف ع ــدة ج ـه ــات تـطــوعـيــة كـجـمـعـيـتــي المعلمين
والطفل وفــرق التطوع الوطنية وغيرها من أجل مساندة
فـكــرة نـجــاح الـعــام الــدراســي واالحـتـفــاء بــه كإنجاز لعودة
الحياة الطبيعية؟
***
بتصفح حساب المواقع اإلعالمية اإللكترونية الكويتية
( )elaw.media.gov.kwالخاص بوزارة اإلعالم ،تظهر لنا
مئات المنصات اإلخـبــاريــة التي جــاء ت بعد إق ــرار قانون
ً
اإلعالم اإللكتروني وفقا للقانون  ٨لسنة  ،٢٠١٦وفي المبدأ
ُيعد منح التراخيص لهذه المنصات اإلخبارية واإلعالمية
ً
ً
جيدا ومطلوبا لدعم المشهد الديموقراطي وتقويته نحو
مــزيــد مــن الــرقــابــة والـشـفــافـيــة ،إال أن هـنــاك مـســائــل بــدأت
ً
تتراكم وتشكل نوعا من التساؤالت المستحقة فيما تقوم
به كثير من تلك الحسابات في تداولها للشأن العام ونقله
إلى المتابعين.
منذ ذلــك ال ـعــام ،ب ــدأت تختلط مسائل نقل أو صناعة
الخبر مع العقوبات القانونية التي تضمنها قانون الجرائم
اإللـكـتــرونـيــة وب ــروز نـقــاش مهني ح ــول ض ــرورة مراجعة
ً
بعض العقوبات وخـصــوصــا الـسـجــن! لكن ليس هــذا هو
ما نريد مناقشته اآلن ،فالسؤال هو :هل استفاد المشهد
اإلعالمي الكويتي من هذا الكم الكبير من تلك الحسابات؟
وكم هي المنصات التي استطاعت خلق محتوى إعالمي
تفاعلي جيد خدم القضية اإلعالمية؟ وكيف تأثر الجمهور
المتابع لها؟ وهل استطاعت خلق محتوى إعالمي كالذي
صنعته المواقع اإللكترونية للصحف الورقية الرئيسة في
الكويت؟ وإلى أي مدى تسبب الكثير منها في بث األخبار
الـمـغـلــوطــة ،أو المنسوخة مــن م ـصــادر أخ ــرى بأخطائها
المطبعية ،أو تركيزها على الجرائم والعنف الــذي يؤدي
إلى تفاعل مشحون من قبل الجمهور المتلقي ،وتغليبها
األخبار ذات الطابع الخالفي من خالل طرح بعض األسئلة
الملغومة مثال :مع أم ضد وجود جاليات معينة من العمالة
ً
الوافدة ،وغيرها من القضايا التي تتسبب يوميا في خلق
شقاق مجتمعي الحظناه بشكل كبير خالل بدايات تفشي
وباء كورونا؟!
لقد تسببت كثير مــن تلك الـمــواقــع بــأدائـهــا الركيك في
شحن المجتمع بالكراهية والتشنج ،والبعد عن الموضوعية
من خــال لعبة االصطفاف مع تيار أو شخصيات معينة
بشكل يثير ريبة التمويل المادي غير المشروع لبعضها.
وقد آن األوان لبحث هذه القضية من الجهات المعنية:
ك ـل ـي ــة اإلعـ ـ ـ ـ ــام ،وج ـم ـع ـي ــة الـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن ،وال ـج ـم ـع ـي ــات
المتخصصة باإلعالم اإللكتروني ،لتكثيف النقاش العلمي
والـمـهـنــي لـمــراجـعــة أداء تـلــك الـحـســابــات ط ــوال الـسـنــوات
الماضية ،وبحث التأثير الذي خلقته على المتلقين وكيفية
ً
توجيه اآلراء المجتمعية وفقا لذلك.
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الـ ــدولـ ــة ب ـح ــاج ــة م ــاس ــة إلـ ــى اك ـت ـشــاف
ثروتها الحقيقية مــن المواهب لتحقيق
رؤيـ ـتـ ـه ــا ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة وذلـ ـ ــك مـ ــن خ ــال
استقطاب ورعــايــة وتـطــويــر الموهوبين
والـمـبــدعـيــن مــن أج ــل زيـ ــادة مساهمتهم
ف ــي ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي ل ـلــدولــة،
مـمــا سـيــدعــم تـنــويــع االق ـت ـصــاد المحلي
واستدامته ،فقد أثبت الخبير البارز في
مجال األعـمــال التجارية اإلبــداعـيــة جون
هــوكـنــز فــي كـتــابــه (اق ـت ـصــاد اإلبـ ـ ــداع) ،أن
هناك عالقة وثيقة بين اإلبداع واالقتصاد،
وأظهر أن طول أمد هذه العالقة ،وكيف أن
ً
التقائهما واجتماعهما معا يؤديان إلى
تحقيق الثروة الحقيقية.
ويــرى هوكنز أن أصـحــاب األفـكــار في
المعلوماتية أصبحوا أكثر
عصر الثورة
ّ
ً
ن ـ ـفـ ــوذا م ـم ــن ي ـش ــغ ـل ــون اآلالت ،ب ــل إن ـهــم
ً
وفــي كثير مــن الـحــاالت ،أكثر نـفــوذا ممن
يـمـتـلـكــون اآلالت ،ل ـهــذا ف ــإن ال ـعــاقــة بين
اإلبــداع واالقتصاد تبقى غير مرئية ،لذا
جمع جــون هوكنز في كتابه جميع هذه
ال ـم ـكــونــات (اإلب ـ ـ ــداع ،والـمـلـكـيــة الـفـكــريــة،
واإلدارة ،ورأس ال ـم ــال ،والـ ـث ــروة) ضمن
إطــار شامل نتج عنه هــذا الدليل العملي
الذي سماه اقتصاد اإلبداع الذي بين فيه
كيفية تحويل اإلبداع واألفكار الالمعة إلى
رأسمال وأرباح والتي تفوق عائداته 2.2
ً
مليار دوالر سنويا ،ويوضح لنا القواعد
العريضة التي تضمن نجاحه ،كتطوير
ال ـن ـفــس بــاس ـت ـمــرار لـلـتـمـيــز ع ــن اآلخــريــن
ً
والحفاظ على األفكار وحمايتها قانونيا
من خالل حقوق النشر وبراء ات االختراع
والعمل الـفــردي والجماعي والتعلم إلى

مــا ال نـهــايــة واالق ـت ـبــاس وإعـ ــادة اخـتــراع
األشـ ـي ــاء واس ـت ـخــدام ـهــا واالس ـت ـف ــادة من
الشهرة والمشاهير ،ومعرفة متى يجب
تـجــاوز الـقــواعــد ألن سبب نـجــاح أي فرد
يتعلق بما يريد وما يجيد فعله.
ويرى هوكنز أن الجميع مبدعون ولكن
ّ
كل على طريقته ،في كيفية فهمنا ألنفسنا
وتقديمها إلى العالم وفي كيفية إدراكنا
ل ـهــذا ال ـعــالــم ،وي ــرى أن وم ـضــات اإلب ــداع
لــدي ـنــا ت ـك ـ ّـون شـخـصـيـتـنــا ،إال أن بعض
الـنــاس يمضون أبعد مــن ذلــك ويجعلون
مــن خياالتهم المبتكرة نــواة لمسيرتهم
المهنية ،ليس في ما يخص شخصياتهم
ً
فقط ،بل من الناحية التجارية أيضا ،أي
بطريقة كسبهم لرزقهم وبأرباحهم ،لذلك
أصـبـحــت ه ــذه الـنـشــاطــات الـمـتـنــوعــة في
عصرنا الحالي يجمعها شيء واحد هو
نتاج أفــراد ُيعملون خيالهم ويستغلون
اآلخــريــن ،أو بــاألحــرى يمنعون اآلخــريــن
مــن اسـتـغــال قيمته االق ـت ـصــاديــة ،وهــذا
كله بسبب التركيز على الموهبة الفردية
وكيفية استعمالها وهــذا مــا يهدف إليه
هوكنز في كتابه.
إن ـ ـنـ ــا نـ ـ ــرى أن الـ ـع ــاق ــة بـ ـي ــن اإلب ـ ـ ــداع
واالقتصاد تبقى غير مرئية بالنسبة إلى
غير المبدعين ألننا نؤمن بــأن اكتشاف
ال ـم ــوه ـب ــة ت ـت ـط ـلــب م ــوهـ ـب ــة ،ف ــال ـك ـف ــاءات
ومكتشفي المواهب يدركون أن المبدعين
هم ثروتنا الحقيقية ورأس المال البشري
ويؤمنون بأنهم ركائز التنمية المستدامة،
وم ـ ـ ــن أه ـ ـ ــم عـ ـ ــوامـ ـ ــل اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج وال ـ ـت ـ ـنـ ــوع
االقتصادي ،وبالرغم من أن كل ما جاء في
كتاب هوكنز عن اإلبداع وتنمية الموهبة

الفردية تنطبق عليهم فإنهم لم ُي َمكنوا
إلــى اآلن من المناصب القيادية ،وال تتم
استشارتهم عند و ضــع الخطط واتخاذ
القرارات وال حتى االستفادة من إبداعاتهم
ف ــي ت ـطــويــر م ـنــاهــج ال ـت ـع ـل ـيــم وال ـب ــرام ــج
ال ــدراسـ ـي ــة وفـ ــي تـحـسـيــن ب ـي ـئــة األع ـم ــال
والدورة المستندية في مؤسسات الدولة.
ف ــال ـم ـخ ـت ــرع ــون والـ ـمـ ـب ــدع ــون أسـ ــاس
ال ـص ـنــاعــة ف ــي أي ب ـل ــد ،وي ـم ـث ـلــون ث ــروة
ال تقدر بثمن ،فهم يكتشفون أداة أو آلة أو
يبتكرون فكرة تسهم في تسهيل المهام
وتحسين بيئة العمل وتطويرها ،ولعل
اكتشاف الكهرباء والكمبيوتر والهواتف
ال ــذك ـي ــة خ ـيــر دل ـي ــل ع ـلــى مـ ــدى مـســاهـمــة
المخترعين في التأثير اإليجابي على نمط
حـيــاة الشعوب مــن الناحية االقتصادية
واالج ـت ـمــاع ـيــة ،فـبـمـجــرد أن يـتــم اخ ـتــراع
جـ ـه ــاز أو آل ـ ــة ويـ ـت ــم ت ـب ـن ـي ـهــا م ــن إح ــدى
الشركات أو المصانع يكون العائد كبيرا
على الدولة بسبب ما يدره هذا االختراع
من فرص عمل وعوائد ضريبية كبيرة على
اقتصاد الدولة.
إن الدعم المستمر الذي توفره مؤسسة
ال ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـقــدم ال ـع ـل ـمــي ل ـمــركــز صـبــاح
األحـمــد للموهبة واإلبـ ــداع ليقوم بــدوره
الـحـيــوي فــي اكـتـشــاف ورع ــاي ــة الـمــواهــب
وال ـم ـخ ـتــرع ـيــن ،وتـمـكـيـنـهــم م ــن تـحــويــل
اختراعاتهم وابتكاراتهم وإبداعاتهم إلى
ُ
منتجات وخدمات ربحية رأسمالية ،تعد
مساهمة فعالة في اتجاه تطوير مخرجات
التعليم وتنويع مصادر الدخل ودفع عجلة
التنمية الشاملة.

العالم ال يسير على
المسار الصحيح
لتحقيق هدف
اتفاقية باريس
للمناخ المتمثل
بالحد من ارتفاع
درجة الحرارة
العالمية

أتمنى من كل قلبي كمواطن كويتي أن نحل كل المشاكل
واألزمات بروح التعاون والمصارحة والمكاشفة ،وأن
نبتعد عن التهويل في األمور ،وأن نتعاون بكل صدق
وأمانة بما فيه الخير لبلدنا الذي أعطانا الكثير ،ويجب
علينا أن نرد له الجميل بمثله وأكثر ،وأن نضع الكويت
أمام أعيننا فكفانا مضيعة للجهد والمال.
في مقاالت سابقة تحدثت عن ضــرورة فتح حــوار وطني
وعقد مؤتمر وطني تشارك فيه العديد من شرائح المجتمع
المدني ،وكذلك أفراد من السلطتين التشريعية والتنفيذية،
لـحــل ال ـخ ــاف أو إذاب ـ ــة الـجـلـيــد ف ــي ال ـعــاقــة ال ـم ـتــأزمــة بين
ً
الـسـلـطـتـيــن الـحـكــومــة ومـجـلــس األمـ ــة ،ووض ـع ــت ك ـث ـيــرا من
األولويات لتعبر الكويت هذه األزمة السياسية التي عصفت
بها لمدة عام تقريبا.
الحمدلله ظهر هناك بريق من األمل في نهاية النفق في
االجـتـمــاعــات الـتــي قــرأنــا عنها فــي أجـهــزة اإلع ــام ووســائــل
التواصل االجتماعي ،وال شك أننا كشعب نفرح ونبارك كل
خطوة في االتجاه الصحيح لحل أي أزمة تواجه بلدنا الحبيب
ً
الذي نرجو له الخير واألمن واألمان واالستقرار والسير قدما
إلى األمام لما فيه خير البالد والعباد بتوفيق من الله العلي
ً
ً
القدير ،واحتراما وتمسكا بالدستور وتطبيق القوانين.
أتمنى من كل قلبي كمواطن كويتي أن نحل كل المشاكل
واألزمات بروح التعاون والمصارحة والمكاشفة ،وأن نبتعد
عن التهويل في األمــور ،وأن نتعاون بكل صدق وأمانة بما
فيه الخير لبلدنا الذي أعطانا الكثير ،ويجب علينا أن نرد له
الجميل بمثله وأكثر ،وأن نضع الكويت أمام أعيننا فكفانا
مضيعة للجهد والمال ،وأن نبدأ بالعمل المخلص واالبتعاد
عن المشاكل والخالفات التي مزقت الكثير من الــدول التي
كــانــت معروفة بــاألمــن واألم ــان فأصبحت بسبب الخالفات
ً
دوال ممزقة.
أســأل العلي القدير أن يحفظ هــذا البلد الحبيب مــن كل
سوء ،وأن يجعلنا نحكم العقل في أي مسألة تواجهنا ...آمين
يا رب العالمين.
***
ف ـقــدنــا ال ـع ــدي ــد م ــن األحـ ـب ــاء واألصـ ــدقـ ــاء خـ ــال الـسـنـتـيــن
الماضيتين سواء بسبب جائحة كورونا أو بإصابتهم بأمراض
كانوا يعانونها في السابق ،من ضمن هؤالء األصدقاء أخونا
العزيز فيصل الحجي بوخضور زميلنا السابق فــي وزارة
ً
الخارجية ،الــذي تقلد منصب السفير وبعدها أصبح وزيــرا
ً
ً
فــي الحكومة ومستشارا لرئيس ال ــوزراء ســابـقــا ...رحــم الله
أخانا العزيز أبا هيثم وغفر له وأسكنه الجنة ،وأحر التعازي
القلبية ألسرته الكريمة ولمحبيه" ...إنا لله وإنا إليه راجعون".
كما انتقل إلى رحمة الله تعالى األخ الصديق حمد مبارك
الفجي ،الذي كان يعمل في الخطوط الجوية الكويتية في عدة
محطات ،وكان يساعد الركاب ويسهل أمور سفرهم ،فالعزاء
ألسرته الكريمة ،والدعاء له بالمغفرة والرحمة وأن يسكنه الله
فسيح الجنان" ...إنا لله وإنا إليه راجعون".

أندريه كورتونوف *

هل تحالف «أوكوس» الجديد
مصدر تهديد لروسيا؟

االنتقال من النية إلى العمل في قمة المناخ «كوب »26
لن ُيساعد إعالنان أو
ثالثة إعالنات «ضخمة»
في إنجاح مؤتمر «كوب
 ،»26ولن يتسنى تحقيق
هذه الغاية إال من خالل
مجموعة متوازنة من
القرارات واإلجراءات
التي تعكس توقعات
واهتمامات واحتياجات
جميع األطراف المعنية،
ناهيك عن الطموح
المتزايد.

الحوار الوطني مرة أخرى
محمد أحمد المجرن الرومي

باتريشيا إسبينوزا*

أصـبـحــت ه ـنــاك أدل ــة م ـتــزايــدة عـلــى ال ــدم ــار الــذي
ينتظرنا إذا فشلنا في التصدي للتغيرات المناخية،
فالفيضانات الكارثية التي اجتاحت آسيا وأوروبا
الغربية مؤخرا ،وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير
مسبوق في أميركا الشمالية ،ونشوب حرائق الغابات
في جنوب أوروبــا -والتي تعكس جميعها الكوارث
التي واجهتها البلدان النامية في السنوات األخيرة-
تذكرنا بأنه ليس هناك بلد آمن ،يعتمد مستقبل كل
فرد على تصرفات الجميع.
إن المنظور العلمي واضح للغاية ،ففي شهر مايو
الماضي ،حذرت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
من أن هناك احتماال بنسبة  40في المئة بأن يتجاوز
المتوسط السنوي لدرجة الحرارة العالمية  1.5درجة
مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ،على
األق ــل بشكل مــؤقــت ،فــي غـضــون الـسـنــوات الخمس
المقبلة ،وتستمر االحتماالت في االرتفاع ،ويمكن أن
يؤدي ذلك إلى إحداث نقاط تحول كارثية ُمحتملة.
والـيــوم ،يعمل الفريق الحكومي الــدولــي المعني
بتغير الـمـنــاخ عـلــى وض ــع الـلـمـســات األخ ـي ــرة على
تـقــريــره الرئيسي ال ـقــادم بـشــأن تغير الـمـنــاخ ،الــذي
سيصدر قبل انعقاد مؤتمر األمم المتحدة السادس
وال ـع ـشــريــن الـمـعـنــي بـتـغـيــر ال ـم ـنــاخ "كـ ــوب  "26في
غالسكو ،إذ ُيعد كل تقرير ُمتتال صادر عن الهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أكثر صرامة
من التقرير السابق ،وليس هناك ما يدعو لالعتقاد
بأن التقرير التالي سيكسر هذا النمط.
وب ـع ــد ك ــل ش ـ ــيء ،ال ي ـس ـيــر ال ـع ــال ــم ع ـلــى ال ـم ـســار
الـصـحـيــح لتحقيق ه ــدف اتـفــاقـيــة بــاريــس للمناخ
المتمثل بالحد من ارتـفــاع درجــة الـحــرارة العالمية
بحيث ال تتجاوز درجتين مئويتين فوق مستويات
ما قبل الثورة الصناعية -ناهيك عن تحقيق هدفه
"المثالي" ببلوغ  1.5درجة مئوية -بحلول نهاية القرن،
بــل على العكس مــن ذل ــك ،وكـمــا أظـهــر الـعــدد األولــي
للتقرير التجميعي لجميع المساهمات المحددة
وطنيا الصادر في فبراير الماضي ،فإننا نتجه نحو
ارتفاع يبلغ  3درجات مئوية ،أو حتى أكثر ،بحلول
عام .2100
لكننا يجب أال نفقد األمل ،ففي حين نتحرك نحو
نقطة الــاعــودة ،لم يفت األوان بعد لتغيير المسار
واالنتقال إلى مسار أكثر استدامة ،وهو ما ُ
سيساعدنا
في الحد من أسوأ تأثيرات تغير المناخ ،وفي اتفاقية
باريس للمناخ ،لدينا بالفعل خريطة طريق شاملة.
ومـ ــع ذل ـ ــك ،فـ ــإن ال ـخــري ـطــة ال ـت ــي ال ي ـتــم إتـبــاعـهــا
ال تعني شيئا ،ولكي تقودنا اتفاقية باريس للمناخ
إلى التحول الالزم ،يجب على جميع الدول أن تتعاون
لتحقيقه ،و ه ــذا يعني ا لــو فــاء بالتزاماتها الفردية
والعمل على خفض االنبعاثات الكربونية بنسبة
 45في المئة بحلول عام ( 2030مقارنة بمستويات
عــام  ،)2010وتحقيق صــافــي االنـبـعــاثــات الصفرية
بحلول عــام  ،2050وهــذا هــو الـجــدول الزمني الــذي
توصي به الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ للبقاء دون عتبة  1.5درجة مئوية ،وهذا يعني
أيضا مواصلة التكيف وتعزيز القدرة على مواجهة
التحديات المستقبلية المتعلقة بالمناخ.
ه ــذه مهمة صـعـبــة ،ولـكــن هـنــاك مــن األس ـب ــاب ما
يجعلنا نـعـتـقــد أن ال ـعــالــم ق ــادر عـلــى تـحـقـيــق هــذه
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زوايا ورؤى

الغاية ،فعلى سبيل المثال ،كانت الدورات االفتراضية
التي عقدتها مؤخرا الهيئات الفرعية التفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ُمشجعة للغاية،
حيث ش ــارك الـمـنــدوبــون بشكل فـعــال فــي مجموعة
كبيرة من المواضيع الحاسمة ،وفي حين ظل االتفاق
على العديد من القضايا الرئيسة بعيد المنال ،تم
إحراز تقدم ملحوظ.
كانت إحدى الدروس الرئيسة المستفادة من تلك
المناقشات تتمثل في أن الدفع بجدول األعمال إلى
األمام يتطلب توجيها سياسيا ،فقد تم توجيه هذه
الرسالة بقوة في االجتماع الوزاري الذي عقده مؤخرا
المعين لمؤتمر األمم المتحدة بشأن ّ
الرئيس ُ
تغير
المناخ "كوب  "26إتش إي ألوك شارما ،وقد حضر هذا
االجتماع وزراء وممثلون رفيعو المستوى من البلدان
في جميع مجموعات التفاوض الرئيسة.
كــانــت جـمـيــع قـمــم "كـ ــوب" لـلـمـنــاخ مـهـمــة للغاية،
لكن التحديات البيئية المتصاعدة تعني أن كل قمة
كانت أكثر أهمية من سابقتها ،وقمة المناخ "كوب
 "26ليست استثناء ،بل على العكس من ذلك ،فنظرا
إل ــى الـتــأثـيــر الـمــدمــر الـنــاتــج عــن جــائـحــة كــوفـيــد19
على المجتمعات في جميع أنحاء العالم وتأثيراته
السلبية على عمليتنا ،فقد ارتفعت المخاطر بشكل
كبير ،لكن هذه األزمة تمثل أيضا فرصة قوية للتقدم،
حيث تسعى البلدان إلى "إعادة البناء بشكل أفضل".
ويتعين على العالم العمل على إنجاح قمة "كوب
 "26للمناخ ،حيث تتمثل فرصتنا الوحيدة للوصول
إلى طريق من شأنه أن يبقينا دون عتبة  1.5درجة
م ـئــويــة ف ــي إج ـ ــراء اخ ـت ـبــار حــاســم لـلـمـصــداقـيــة في
المعركة العالمية ضد تغير المناخ ،فإذا نجحنا في
هــذا االخـتـبــار ،فسنتمكن مــن تعزيز ثقتنا بقدرتنا
الجماعية على مواجهة التحديات غير المحدودة
مثل األوبئة.
وتحقيقا لهذه الغاية ،هناك العديد من القضايا
الحاسمة التي يجب حلها في مؤتمر قمة "كوب ."26
هناك أربع أولويات واضحة:
ً
أوال :يجب الــوفــاء بالوعود السابقةُ ،يعد إثبات
الــوفــاء بــااللـتــزامــات الـتــي تــم التعهد بها حتى عام
 2020أمرا ضروريا لبناء الثقة بين البلدان ،ويشمل
ذلك ،على سبيل المثال ،هدف حشد  100مليار دوالر
سـنــويــا بـحـلــول ع ــام  2020لـمـســاعــدة االق ـت ـصــادات
النامية في التحول نحو الطاقة الخضراء ،وتقديم
الدعم في شكل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا.
نجحت البلدان المتقدمة في تعبئة مــوارد هائلة
لدعم اقتصاداتها خالل جائحة فيروس كوفيد،19
ويتعين عليها إظـهــار مستوى مماثل مــن االلـتــزام
لــدفــع عملية االنـتـقــال نحو مستقبل أكـثــر استدامة
ومــرونــة فــي التعامل مــع أزم ــة الـمـنــاخ ،وه ــذا يعني
ضمان حصول نظرائها من الدول النامية على الدعم
المطلوب.
ً
ثانيا :يجب حل الخالفات القائمة بشأن التمويل
والشفافية والتكيف والمرونة والخسائر واألضرار
والدعم الفني والتوجيه للبلدان النامية ،حتى نتمكن
من تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ بالكامل ،إذ تعتبر
حماية الـنــاس والـكــوكــب أكـثــر أهمية مــن أي خالف
ً
ً
تقني ،مهما كان ُمعقدا أو ُمثيرا للجدل.
ً
ثــالـثــا :يـجــب رف ــع مـسـتــوى الـطـمــوحــات ،ويتعين

على الـبـلــدان االل ـتــزام بـبــذل الـمــزيــد مــن الـجـهــود في
الـمـجــاالت الــرئـيـســة الـثــاثــة ل ـجــدول أع ـمــال الـمـنــاخ:
التخفيف والتكيف وا لـتـمــو يــل ،وسيعطي التقرير
التجميعي التالي للمساهمات المحددة وطنيا ،والذي
سيتم إصداره قبل انعقاد قمة "كوب  "26صورة أكثر
وضــوحــا للتقدم ال ــذي تــم إحـ ــرازه حـتــى اآلن ،حيث
سيتضمن المزيد من مصادر االنبعاثات الرئيسة.
أيا كانت نتائج هذا التقرير ،فال شك أن المزيد من
الـخـطــط الـطـمــوحــة وال ـحــازمــة مــن جــانــب الحكومة
والشركات ستكون ضرورية لوضع العالم على مسار
تحقيق هدف بلوغ  1.5درجة مئوية.
ً
رابـعــا :ال يمكن أن تظل األص ــوات غير مسموعة،
واالقـتــراحــات بــدون مــراقـبــة ،ففي ظــل مواجهة أزمــة
عميقة مثل تغير المناخ ،يــؤدي جميع األفــراد دورا
حاسما ،ولهذا السببُ ،يعد التمثيل المتوازن لجميع
الـمـنــاطــق وال ـم ـج ـمــوعــات ض ــروري ــا لـنـجــاح مؤتمر
األطراف السادس والعشرين ،حيث ُيشارك المراقبون
والشركاء من غير األعضاء ،بما في ذلك الدوائر التسع
للمنظمات غير الحكومية ،مشاركة إيجابية في هذه
العملية .ينبغي لمبادرات مثل شراكة مراكش للعمل
ال ـم ـنــاخــي ال ـعــال ـمــي وح ـم ـلــة ال ـس ـبــاق ن ـحــو تحقيق
ُ
صافي انبعاثات أن تسهم إسهاما كبيرا في العمل
ُ
المناخي وتعزز الطموحات في مجال المناخ على
الصعيد العالمي.
باختصار ،لن ُيساعد إعــانــان أو ثالثة إعالنات
"ضخمة" في إنجاح مؤتمر "كــوب  ،"26ولن يتسنى
تحقيق هذه الغاية إال من خالل مجموعة متوازنة من
القرارات واإلجراءات التي تعكس توقعات واهتمامات
واحـتـيــاجــات جميع األطـ ــراف الـمـعـنـيــة ،نــاهـيــك عن
الطموح المتزايد.
لقد أصبح القول إن التحديات العالمية تتطلب
حلوال عالمية أمــرا ُمبتذال ،ومــع ذلــك ،وكما أظهرت
األزمات األخيرة ،فإن هذا ال يمكن أن يكون أكثر صحة.
من فيروس كوفيد 19إلى تغير المناخ ،لن يكون أحد
في مأمن حتى يصبح الجميع آمنين.
وإن تغير المناخ الجامح ليس أمرا حتميا ،ولكن
ُ
فسيصبح كذلك .لقد أثبتنا
إذا لم نتصرف بسرعة،
قدرتنا على القيام بمهام تحديد محركاته ووضع
استراتيجية عالمية شاملة للتعامل معه ،واآلن يتعين
على حكوماتنا القيادة ،وعلى شركاتنا االبتكار ،كما
يجب أن تتحد مجتمعاتنا في خدمة قضية مشتركة:
بناء مستقبل مستدام.
* األمينة التنفيذية التفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ.
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

بينما نتحرك نحو نقطة الالعودة
لم يفت األوان بعد لتغيير المسار
واالنتقال إلى مسار أكثر استدامة

ب ـعــد ن ـش ــوء ت ـحــالــف ع ـس ـكــري وس ـيــاســي ث ــاث ــي ج ــدي ــد بين
الــواليــات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ومخالفة بنود "عقد
القرن" الفرنسي الــذي يقضي ببناء جيل جديد من الغواصات
العاملة بالديزل لصالح أستراليا ،انتشرت ردود أفعال مختلطة
في روسياُ ،
فس ّر البعض بنشوء صــراع بين الواليات المتحدة
ّ
وفرنسا ،في حين عبر البعض اآلخــر عن قلقه من أن يستهدف
التحالف الجديد موسكو بقدر بكين ،كذلك شعر آخرون بالقلق
من تداعيات القرار األميركي بتقاسم تقنيات الغواصات النووية
مع دولة غير نووية.
ُ ّ
إنها مخاوف مبررة ،لكنها تركز على عواقب تحالف "أوكوس"
ً
على المدى القصير ،عمليا سيترافق قــرار إنشاء اتحاد ثالثي
وطرح صيغة جديدة لتحديث أسطول أستراليا تحت الماء مع
ً
تداعيات أخرى على المدى الطويل وستتأثر روسيا بها أيضا،
ففي الـمـقــام األول أكــد تحالف "أوكـ ــوس" على وضــع المواجهة
القائمة مع الصين على رأس أولويات السياسة الخارجية في
عهد الرئيس األميركي جو بايدن وإدارته.
ُ
ست ّ
قيم أي تحركات
يعني هذا الوضع المستجد أن واشنطن
ً
روسية في سياق مواجهتها مع الصين من اآلن فصاعدا ،قد يغفل
ً
البيت األبيض مثال عن تعاون موسكو مع نيودلهي وهانوي في
مجال التكنولوجيا العسكرية ،باعتباره طريقة للتصدي لبكين
ً
إقليميا ،وفي المقابل سيخضع التعاون الروسي المستمر مع
برنامج تحديث الـقــوات البحرية الصينية لتدقيق شديد وقد
ً
مبررا لفرض عقوبات أميركية جديدة ضد َ
البلدين ،وفيما
يصبح
ُ
يخص روسـيــا الـتــي تعتبر قــوة بــريــة فــي المقام األول سيبقى
ً
الوضع إيجابيا طالما ال تصبح موسكو في صلب المواجهة
الصينية األميركية.
ً
نظريا ،قد تنتشر الغواصات األسترالية بعد عشرين سنة قبالة
جزيرة "سخالين" وشبه جزيرة "كامتشاتكا" في روسيا ،أو ربما
ّ
المتجمد الشمالي ،مما يطرح
تعبر مضيق "بيرنغ" نحو المحيط
ً
ً
ً
تهديدا محتمال جديدا على األسطول الشمالي في روسيا ،لكن
تتعدد األسباب التي تشير إلى احتمال أن تقع طرقاتها األساسية
ً
ً
في أماكن أبعد جنوبا وأال تصطدم مباشرة بالمصالح الروسية.
ً
ّ
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن الـصـيــن قــدمــت طـلـبــا لــانـضـمــام إلــى
ً
"اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ" تزامنا
مــع نشوء تحالف "أوك ــوس" ،فقد نشأ "اتـفــاق الشراكة الشاملة
كجزء من استراتيجية
والتقدمية عبر المحيط الهادئ" في األصل
ٍ
االح ـ ـتـ ــواء االق ـتـ ـص ــادي ال ـص ـ َي ـنــي ف ــي ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
َ
السابق باراك أوباما ،مع أن خلفه دونالد ترامب رفض المشاركة
فــي تلك ال ـم ـبــادرة .يبقى احـتـمــال انـضـمــام الصين إلــى االتـفــاق
ً
ً
ضئيال ،لكن تثبت بكين من خالل هذا الطلب مجددا أنها تريد
حصر خصومتها مــع واشنطن فــي إطــار التجارة واالستثمار
والتكنولوجيا ،لكن مــن خــال إنـشــاء تحالف "أوك ـ ــوس" ،يريد
األميركيون وشركاؤهم إثبات رغبتهم في توسيع المواجهة كي
تشمل التكنولوجيا العسكرية والمجال الجيوسياسي.
في مايو  ،1882حين وافقت ألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر
على إنشاء كتلة عسكرية وسياسية اسمها "التحالف الثالثي" ،لم
يفكر أحد في أوروبا على األرجح بالعواقب المحتملة على المدى
الطويل ،وفي النهاية كان ذلك التحالف يهدف بكل بساطة إلى
احتواء فرنسا ،حيث كانت النزعة االنتقامية طاغية غداة هزيمة
البلد في الحرب الفرنسية البروسية بين عامي  1870و ،1872ومع
ً
أن برلين أو فيينا أو رومــا لم تكن تحمل خططا أخــرى في تلك
الحقبة ،فإن القارة األوروبية ،بعد مرور أكثر من  30سنة بقليل،
غرقت في حرب دموية غير مسبوقة.
اليوم ،يبدو تحالف "أوكوس" أشبه ببنية هشة وغير مستقرة
ّ
متسرعة ،ولكن بعد عشرين أو ثالثين سنة ،قد
نشأت بطريقة
ي ــؤدي المنطق ال ــذي شـ ّـجــع ه ــذه األطـ ــراف عـلــى إن ـشــاء تحالف
وضع ال يمكن الخروج منه من دون
عسكري وسياسي جديد إلى
ٍ
مواجهة أخطر العواقب في الــدول المعنية وبقية بلدان العالم،
وهــذا هو الخطر الحقيقي الــذي يطرحه تحالف "أوكــوس" على
المدى الطويل.
* «موسكو تايمز»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

6.883

السوق األول السوق الرئيسي

7.478

5.723

2.433 2.862 3.313

تقرير اقتصادي

ارتفاع النفط ...تسكين لألوجاع وتعميق للمرض
فرضيات إصالح االقتصاد والميزانية
ويعطل
الكويت
في
اإلنفاق
شراهة
يعزز
•
ً
• مصروفات البالد تضاعفت  %742خالل  20عاما بالتزامات ال يمكن التراجع عنها
محمد البغلي

االرتفاع يؤخر
فهم تحوالت طرأت
في سوق الطاقة
كالتوجهات
البيئية وسياسات
المناخ

االرتفاع لن يوقف
الهدر واإلنفاق
المتضخم الذي
ساد في سنوات
العجز السابقة

مع نهاية تعامالت األسبوع الماضي ،يكون
برميل النفط الكويتي قد حقق منذ بداية العام
ال ـحــالــي ن ـحــو  56ف ــي ال ـم ـئــة ،ف ــي ح ـيــن بلغت
مكاسبه منذ بداية السنة المالية في األول من
أبــريــل  2021نحو  33فــي الـمـئــة ،ليستقر على
ً
ً
مستوى  82.4دوالرا للبرميل ،متجاوزا سعر
األس ــاس ال ــذي بنيت عليه تــوقـعــات الميزانية
ً
ً
بـ  37.4دوالرا ،أي بنسبة  83في المئة ،ومنخفضا
ً
عن سعر التعادل في الميزانية البالغ  90دوالرا
ب ـ  8.4فــي المئة ،فــي حين يصل حجم اإلنتاج
اليومي إلى مستويات دون التوقعات الواردة في
ميزانية السنة المالية  2022- 2021البالغة 2.425
مليون برميل يوميا ،بنحو  4الى  6في المئة،
بحسب مــا تفرضه ت ـطــورات اتـفــاقــات منتجي
النفط (أوبك بلس) على حصة الكويت اإلنتاجية،
وبالتالي إيراداتها النفطية.
ولــم يكن ألكـثــر المتفائلين فــي بــدايــة العام
الحالي ،في ظل األجواء الصعبة لجائحة كورونا
وآثارها السلبية على االقتصاد العالمي والطلب
على الـنـفــط ،أن يتوقع أن يحقق سعر برميل
النفط كل هذه المكاسب المدعومة بشكل أساسي
بتحسن الــوضــع الــوبــائــي الـنــاتــج عــن فيروس
كورونا ،بالتوازي مع استمرار منتجي النفط
من خالل "أوبك بلس" في المحافظة على سياسة
االنتاج التي تنظر بقدر معين من التحفظ تجاه
نمو الطلب العالمي للنفط ،ومــا قــد يصاحبه
مــن تــراجــع أو هـبــوط ،حــال حــدوث تـطــورات او
تحورات للجائحة تفضي إلى نتائج سلبية.

كويتي وهولندي
وفي الحقيقة ،فإن الرتفاع أسعار النفط على
ً
الكويت آثارا سلبية أكثر من اإليجابية المتمثلة
في نمو اإليــرادات النفطية ،لدرجة ربما تغطي

عجز الميزانية المفترض بالكامل حال استمرار
ال ــرواج وتـصــاعــده ،لكنه سيعمل على تعميق
أو اسـتـفـحــال "ال ـمــرض الـكــويـتــي" ،ال ــذي يمكن
اعتباره تحورا أو تطورا لما يعرف اقتصاديا
بالمرض الهولندي الذي يصف حالة الرفاهية
الــزائـفــة فــي تلك الـبــاد نتيجة اكتشاف النفط
والـغــاز فــي بحر الـشـمــال ،مما أدى الــى تدهور
االنتاج الصناعي وزيادة االعتماد على العمالة
الخارجية ،بالتوازي مع ارتفاع حــاد في سعر
العملة الوطنية (الغيلدر) وما تبعه من نتائج
تضخمية قبل أن تنتبه االدارة في هولندا لتراجع
تنافسيتها أوروبيا فوضعت حدا من استنزاف
جيل واحد لثروات االجيال المقبلة.

أضرار االرتفاع
ودون استطالة فــي شــرح أع ــراض "الـمــرض
الكويتي" فإن ارتفاع أسعار النفط يعني لالسف،
كـمــا عــودتـنــا الـسـيــاســات التنفيذية ألكـثــر من
حكومة متعاقبة ،استمرار كل الممارسات الضارة
والسلبية ،الـتــي تحمل المالية العالمة أعباء
مستدامة وتزيد من شراهة اإلنفاق ،فهي تعني
اسـتـمــرار اإلنـفــاق المنحرف والـهــدر بمليارات
ً
الدنانير سنويا على أوجــه ال تضمن ديمومة
االق ـت ـص ــاد ،وتـعـنــي أي ـضــا اس ـت ـغــال السيولة
النقدية فــي توظيف أكبر عــدد مــن المواطنين
فــي القطاع الـعــام بكل مــا تحمله مــن مطالبات
تتعلق بــالـكــوادر المالية وال ـبــدالت الوظيفية،
على حساب إصالح سوق العمل وخلق الفرص
الوظيفية في القطاع الخاص وتنمية المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،كما أنه يعني استسهال
إنشاء المزيد من الهيئات الحكومية بميزانيات
وروات ــب ضخمة ،حتى باتت كحكومة موازية
تفرغ الوزارات من اختصاصاتها األصلية.

وارتفاع أسعار النفط في الكويت لن يمنع ما
لم تمنعه أو تحد منه سنوات العجز السابقة
مــن اسـتـسـهــال ان تـكــون ام ــوال الــدولــة وسيلة
لعقد الصفقات السياسية أو إحــراج الخصوم،
كأن تدفع الدولة نحو مليار دينار تكلفة وقف
استقطاع أقساط القروض عن المواطنين أو ان
تتساهل فــي منح مكافآت الصفوف األمامية
حتى لغير المستحقين ،أو ان تــدفــع مليارات
الدنانير لشراء الوالءات عبر ما يعرف بالعالج
في الخارج.

إسقاط فرضيات اإلصالح
كما أن هذا االرتفاع الحاد سيقضي حتى على
أي فرضيات مقترحة كــإصــاح أب ــواب الدعوم
وتوجيهها للمستحقين ،دون أي تمييز إن كان
المتحصلون على الدعم افــرادا ام شركات ،كما
انــه سيفضي لمزيد مــن التساهل فــي االنـفــاق
السنوي على مشاريع ومناقصات مليارية غير
مـجــديــة ،ويـنـمــي االعـتـقــاد الـخــاطــئ ب ــأن الـمــال
يمكن أن يعوض القصور في تقديم الخدمات
االساسية كالسكن او التعليم او الصحة ،وحتى
خدمات الطرق.
كما أنه أيضا يعني ،على المدى المتوسط،
تأخيرا في فهم التحوالت التي طرأت في سوق
النفط من توجهات بيئية وسياسات مناخية
ً
ً
تعطي شعورا زائفا بالوفرة المالية وأن االسعار
الحالية للنفط هــي أسـعــار مستدامة ،وليست
ناتجة عــن تــوافــق مجموعة "أوب ــك بـلــس" على
خفض اإلنتاج.

التزامات متضاعفة
والمرض الكويتي بقدر ما فيه من تشابه مع
نظيره الهولندي إال أنــه يتجاوزه بأنه يــزداد

ً
ً
ان ـت ـشــارا كلما ارتـفـعــت أس ـعــار الـنـفــط عالميا،
فالكويت خالل الفترة من  2001إلى  2021شهدت
ً
تضاعفا في اإلنفاق العام من  3.1مليارات دينار
ً
إلى  23مليارا ،بنسبة نمو قياسية بلغت  742في
المئة ،مثلت خاللها مصروفات الميزانية الجارية
على شكل رواتــب ودعومات التزامات ال يمكن
التراجع عنها ،وإال أفضت إلى أزمات اقتصادية
واجتماعية وربما سياسية ،إذ لم تساهم زيادة
إيــرادات النفط وما كونته من فوائض مليارية
في خلق مناخات تقلل من التزامات الميزانية،
بــل ســاهـمــت فــي تعظيم الـمـصــروفــات وزي ــادة
االلتزامات.

عجز رغم االرتفاع
ولـيــس هـنــاك أصـعــب على اقتصاد الكويت
مــن أن تــرتـفــع أس ـعــار الـنـفــط مـنــذ بــدايــة الـعــام
بصورة قوية أو قياسية دون أن ينعكس هذا
االرتـفــاع كفوائض على الميزانية العامة التي
ً
بـلــغ فيها سـعــر الـتـعــادل  90دوالرا ،وه ــو أمــر
ً
مستجد عـلــى الـمــالـيــة ال ـعــامــة ال ـتــي دائ ـم ــا ما
تتلقى مسكنات قوية من ارتفاع أسعار النفط
تجبر عجز الميزانية ،وتؤجل أي بديل للعالج
االقتصادي المطلوب ،لكن الكويت اليوم باتت
ً
أقل مرونة وتفاعال مع أسعار النفط من أي فترة
أخرى سابقة.

albaghli74@gmail.com

االحتياطي الـعــام بسيولة احتياطي األجـيــال
الـ ـق ــادم ــة أو ت ــوري ــد األرب ـ ـ ـ ــاح ال ـم ـح ـت ـجــزة مــن
مؤسسة البترول إلى الهيئة العامة لالستثمار
 االحـتـيــاطــي ال ـعــام  -وكــذلــك وق ــف استقطاعّ
المقدرة بـ 10
حصة صندوق األجيال القادمة
في المئة من إجمالي اإلي ــرادات النفطية وهذه
كلها مـسـكـنــات أو إج ـ ــراءات يصعب تـكــرارهــا
أكثر من مرة.

النرويج أم فنزويال؟
ارتفاع أسعار النفط يضع "المرض الكويتي"
ً
مجددا أمام مفترق طريق تحديد المسار ،فإما
نموذج النرويج التي تالفت كل تداعيات المرض
الهولندي على اقتصادها وجعلت إيرادات النفط
مستقلة في صندوق سيادي منفصل على أن
تمول الميزانية من إيرادات األنشطة االقتصادية
فأنتجت أفـضــل نـظــام صـحــي واجـتـمــاعــي في
العالم ،إلى جانب تحقيق أحد أعلى مستويات
الدخل في العالم للفرد ،وهذا النموذج بالطبع
ال يمكن للكويت تطبيقه فجأة وبالكامل ،بل
ضرورة السير فيه ،وإما أن نسقط ،مثل نموذج
فنزويال ،سادس أكبر منتج للنفط في العالم في
فخ الثروة وكل ما يترتب عليه من فقر وبطالة
وتضخم وتعثر في سداد الديون.

تراجع المسكنات
األسوأ من استخدام النفط كمسكن للمرض
هو أن نوعية المسكن باتت أقــل فاعلية ،وأقل
استدامة ،فــاإلجــراءات التي اتخذتها الحكومة
خــال الفترة الماضية لتغطية العجز وتوفير
ال ـس ـيــولــة لـ ـس ــداد ال ـن ـف ـقــات الـ ـض ــروري ــة تتسم
بكونها دفاعية ذات أمد قصير كمبادلة أصول

الشهور الماضية أكدت أن
سياسات توفير السيولة
مجرد مسكنات محدودة
الفعالية

ةديرجلا
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ً
البرميل الكويتي يتجاوز  82.4دوالرا
النفط يرتفع  %4في أسبوع مع تنامي أزمة الطاقة
ارت ـف ــع سـعــر بــرمـيــل النفط
الكويتي  3.86دوالرات ليبلغ
ً
 82.42دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل فــي
تـ ــداوالت ي ــوم الـجـمـعــة مقابل
ً
 78.56دوالرا في تداوالت يوم
ً
الخميس الماضي وفقا للسعر
المعلن مــن مؤسسة البترول
الكويتية.
وف ـ ــي األس ـ ـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة،
ارتـفـعــت أس ـعــار الـنـفــط مساء
الجمعة ،وصعدت نحو  4في
ال ـم ـئــة ف ــي أسـ ـب ــوع ،إذ دفـعــت
أزمة عالمية في الطاقة أسعار
الخام األميركي لتسجل أعلى
مستوى في نحو سبع سنوات
بينما تواجه الدول المستهلكة
الـكـبــرى لـلـطــاقــة مـشـكــات في
الوفاء بالطلب.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ت ـنــامــي
الطلب العالمي على الطاقة مع
تعافي األ نـشـطــة االقتصادية
م ــن ال ـج ــائ ـح ــة ،ق ــال ــت "أوبـ ـ ــك"

وحلفاؤها ،إنهم سيستمرون
ً
على مسار يقلل تدريجيا من
خفض اإلنتاج.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة
األميركية ،إنها تراقب أسواق
الـ ـط ــاق ــة ،ل ـك ـن ـهــا ل ــم ت ـع ـلــن أي
خطط فورية التخاذ إجراء ات
لخفض األسعار مثل الضخ من
االحتياطيات االستراتيجية
ً
وهو ما دعم األسعار أيضا.
وارتـ ـفـ ـع ــت ال ـع ـق ــود اآلج ـل ــة
ً
لـخــام بــرنــت  44سـنـتــا أو 0.5
ً
ف ــي ال ـم ـئــة إل ــى  82.39دوالرا
للبرميل .وفي وقت سابق من
األس ـبــوع ،وصــل بــرنــت ألعلى
مـ ـسـ ـت ــوى فـ ــي ثـ ـ ــاث سـ ـن ــوات
ً
ً
مسجال  83.47دوالرا للبرميل.
كما ارتفعت العقود اآلجلة
لـخــام غــرب تكساس الوسيط
األم ـيــركــي  1.05دوالر أو 1.3
ً
ف ــي ال ـم ـئــة إل ــى  79.35دوالرا
للبرميل عند التسوية وشكل

سوق سوداء لبيع الرخص التجارية الموقوفة
أسعارها تبدأ بـ  5آالف دينار وتعتمد على نظافة سجلها

ذل ـ ـ ـ ــك أع ـ ـ ـلـ ـ ــى إغ ـ ـ ـ ـ ــاق لـ ـلـ ـخ ــام
األميركي منذ  31أكتوبر .2014
والمــس خــام غــرب تكساس
األم ـي ــرك ــي الــوس ـيــط مـسـتــوى
ً
فــوق  80دوالرا للبرميل فترة
وجـ ـي ــزة ف ــي وق ـ ــت س ــاب ــق مــن
جلسة الجمعة.
وش ـ ـهـ ــدت أس ـ ـ ـ ــواق ال ـط ــاق ــة
ً
ن ـ ـق ـ ـصـ ــا فـ ـ ــي اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات فــي
مــواجـهــة تـحـســن الـطـلــب على
ال ــوق ــود م ــع ت ـعــافــي األنـشـطــة
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة م ـ ـ ــن تـ ـبـ ـع ــات
الجائحة.
ويـخـشــى الـكـثـيــرون مــن أن
ح ـل ــول ش ـت ــاء بـ ـ ــارد ق ــد يـضــع
ً
مـ ـ ــزيـ ـ ــدا م ـ ــن ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ع ـلــى
إمدادات الغاز الطبيعي.
وأمرت الصين المناجم في
إقليم منغوليا الداخلية بزيادة
إنتاج الفحم للتخفيف من أزمة
الطاقة.
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جراح الناصر

خـلــق إي ـقــاف إص ــدار عــدد
ً
من الرخص التجارية حاليا
ً
س ــوق ــا سـ ــوداء ف ــي عـمـلـيــات
ال ـم ـت ـج ــارة بـ ـه ــا ،ف ــاإلي ـق ــاف
جاء نتيجة قرارات الجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـم ـس ــؤول ــة عــن
مراقبة أعمال تلك األنشطة
ً
ب ـت ـع ـل ـيــق إصـ ــدارهـ ــا مــؤق ـتــا
ً
لمزيدا من الدراسة.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــادر
لـ ـ ـ ــ"ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــر ي ـ ـ ــدة" أن وزارة
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة أوقـ ـ ـف ـ ــت الـ ـم ــزي ــد
م ــن إص ـ ــدار ال ــرخ ــص لـحـيــن
الـ ـ ـب ـ ــت فـ ـيـ ـه ــا مـ ـ ــن الـ ـجـ ـه ــات
المسؤولة عن مراقبتها ،لكن
ه ــذا ا لـتـعـلـيــق أو ج ــد عملية
بـ ـي ــع وشـ ـ ـ ــراء رائ ـ ـجـ ــة ب ـت ـلــك
األنواع من الرخص مع رفع

إدراج أسهم «أفكار القابضة» في سوق «»OTC
إحدى شركات بيت االستثمار الخليجي بملكية %51.9
أعلنت شــركــة "أف ـكــار" القابضة إدراج
أسهمها في منصة " "OTCبشكل رسمي،
ب ـع ــد أن اس ـت ــوف ــت اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ــازم ــة،
وحصلت على موافقة بورصة الكويت.
وأص ـبــح سـهــم "أف ـك ــار" ضـمــن شــركــات
التداول المستمر حاليا برمز " ،"442حيث
يمكن ألي مستثمر الشراء والبيع عبر آلية
السوق االعتيادية.
وبهذه المناسبة ،قال الرئيس التنفيذي
للشركة مـشــاري الـمــذن ،إن ق ــرار اإلدراج
جاء بعد أن حققت "أفكار" نجاحات خالل
المرحلة الماضية عبر بناء استثمارات
تشغيلية مدرة ذات قيمة مضافة.
وتتمثل أب ــرز اسـتـثـمــارات "أف ـكــار" في
ملكيتها مصنعين تشغيليين يعمالن
ب ـكــامــل طــاقـتـهـمــا :األول مـصـنــع يغطي
القطاع الغذائي من خالل عدة منافذ بيع
محلية وخــارجـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى تنوع
بالمنتجات يـخــدم رغـبــات ال ـســوق ،مما
أدى الى تحقيق عوائد ممتازة ،والثاني
مصنع للمنتجات الورقية االستهالكية

يعد من افضل المصانع الورقية المحلية،
ويغذي السوق المحلي بمنتجاته بأسعار
تنافسية وجودة عالية ،مما يؤلها لتكون
الخيار األول للمستهلك ،كما يتم العمل
على تطويرهما بشكل مستمر.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن م ـ ــن أب ـ ـ ـ ــرز م ـل ـك ـي ــات
واسـتـثـمــارات "أف ـك ــار" الـقــابـضــة تمكنها
من الدخول في العديد من االستثمارات
ال ــواع ــدة فــي أسـ ــواق إقـلـيـمـيــة وعــالـمـيــة،
ركـيــزتـهــا أوال ف ــي ال ـكــويــت ،وتـمـتــد إلــى
المملكة العربية السعودية ،حيث تملك
مصنع حياة لتعبئة المياه ،باإلضافة إلى
مصنع ألسالك اللحام ،ومصنع للتعبئة
عن طريق ملكيتها المباشرة في شركة
الخليج للتطوير الصناعي .واستثمرت
الـ ـش ــرك ــة فـ ــي قـ ـط ــاع ال ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات
والمعادن وتنمية المدن الصناعية ،أما
ال ـص ـيــن فــاسـتـثـمــرت ال ـشــركــة ف ــي قـطــاع
مـ ــواد ال ـب ـنــاء (األسـ ـمـ ـن ــت) ،أي ـض ــا لــديـهــا
ذراع يــركــز عـلــى االسـتـثـمــار فــي منطقة
آسيا والمحيط الـهــادئ مــع استثمارات

٩

اقتصاد

في ماليزيا والهند وسنغافورة ،وأخيرا
قطاع الخدمات الصناعية في الواليات
المتحدة األميركية.
و ق ــال ا لـمــذن إن استراتيجية الشركة
ت ــرتـ ـك ــز عـ ـل ــى االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـ ــن الـ ـف ــرص
ال ـص ـنــاع ـيــة ف ــي ق ـطــاعــات اسـتــراتـيـجـيــة
م ـف ـص ـل ـي ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد ،ك ـمــا
تستهدف التوسع مستقبال في صناعة
البتروكيماويات وا لـخــد مــات المرتبطة
بها في منطقة الخليج العربي والشرق
األوسـ ـ ـ ـ ــط ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ال ـق ـط ــاع ــات
ال ـخــدم ـيــة واالس ـت ـه ــاك ـي ــة ،ح ـيــث تـمـلــك
ال ـس ـي ــول ــة الـ ــازمـ ــة ل ـت ـح ـق ـيــق م ــزي ــد مــن
التوسعات.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـمـ ـ ــذن أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم ت ــأس ـي ــس
"أف ـ ـ ـكـ ـ ــار" ع ـ ــن طـ ــريـ ــق بـ ـي ــت االس ـت ـث ـم ــار
الخليجي مع مجموعة من المستثمرين
االستراتيجيين ،حيث يبلغ رأس المال
ال ـم ــدف ــوع حــال ـيــا ل ـل ـشــركــة  15.5مـلـيــون
دي ـن ــار ،بينما يـمـلــك "الـخـلـيـجــي" حصة
مسيطرة نسبتها  51.9في المئة.

مشاري المذن

ً
أسعارها لتشكل عائقا أمام
الــراغـبـيــن فــي مـمــارســة تلك
األعمال وفتح أنشطة تخدم
مشاريعهم.
وأو قـ ـف ــت وزارة ا ل ـت ـجــارة
ً
ً
ع ـ ـ ــددا م ــن ال ــرخ ــص مــؤق ـتــا
لحين التنظيم منها التجارة
ا ل ـع ــا م ــة وإدارة ا ل ـم ـشــار يــع
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـل ــوج ـس ـت ـي ــة
ور خــص العربات المتنقلة،
ورخـ ـ ــص أن ـش ـط ــة ري ــاض ـي ــة
ب ـخــاف األن ـش ـطــة الـقــديـمــة،
وم ـ ـن ـ ـهـ ــا تـ ــراخ ـ ـيـ ــص ال ـن ـق ــل
والـ ـ ـت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــل وال ـ ـتـ ــاك ـ ـسـ ــي
الـ ـ ـج ـ ــوال وأسـ ـلـ ـح ــة ال ـص ـيــد
وأدواتها وغيرها.
وذ كـ ـ ـ ــرت أن ق ـ ـ ــرار ا ل ـم ـنــع
لـ ـي ــس مـ ــن وزارة ا لـ ـتـ ـج ــارة
ً
إ نـمــا ج ــاء أل مـ ــورا تنظيمية
بـنــاء على طلب عــدة جهات

ح ـ ـ ـكـ ـ ــو م ـ ـ ـيـ ـ ــة ،مـ ـ ـضـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة أن
التجارة ال تمنع إ صــدار أي
ترخيص تجاري باستثناء
رخـ ـص ــة "ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ال ـع ــام ــة
والمقاوالت" الذي تم فصله
ب ــال ـس ــاب ــق وتـ ـح ــدي ــد ق ـطــاع
واحـ ــد إم ــا ت ـج ــارة ع ــام ــة أو
م ـ ـقـ ــاوالت م ــع ت ـح ــدي ــد ن ــوع
ن ـش ــاط ال ـع ـمــل ل ـل ـتــوافــق مــع
التصنيف الدولي لألنشطة.
وأ شـ ـ ــارت إ لـ ــى أن أ س ـعــار
تـلــك الــرخــص ب ــدأت تـعــرض
لـلـبـيــع بــاس ـعــار ت ـب ــدأ م ــن 5
آالف دينار وتصل إلى مئات
اآلالف م ــن ا لــد نــا ن ـيــر حسب
ن ــوع الــرخ ـصــة ورأس ـمــال ـهــا
وت ـس ـج ـي ـل ـه ــا ف ـ ــي ال ـج ـه ــات
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة وإدراجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا
ض ـم ــن ال ـم ـن ــاق ـص ــات وع ــدد
ا لـعـمــا لــة و نـظــا فــة ملفها من

المخالفات وتصنيفها.
الجدير بالذكر أن إيقاف
إ ص ــدار تــرا خـيــص لتوصيل
الطلبات االستهالكية ساهم
في إيجاد بيئة خصبة لبيع
ال ــرخ ــص ال ـق ــدي ـم ــة ،إض ــاف ــة
إلى رفع قيمة بيع الرخصة
الواحدة إلى مبالغ تبدأ من
 20أ لـ ــف د يـ ـن ــار ،إذ ش ـهــدت
ً
إق ـبــاال عـلــى طـلــب إصــدارهــا
م ـ ــن م ـ ـبـ ــادريـ ــن ف ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة
األخيرة ،التي شهدت تفشي
ف ـي ــروس ك ــورون ــا والـحــاجــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات
التوصيل.

بريطانيا تتطلع التفاق تجاري جديد
مع دول الخليج
ستتخذ بريطانيا أو لــى خطواتها نحو
ال ـم ـف ــاوض ــات ال ـت ـج ــاري ــة م ــع دول مـجـلــس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ال ـســت  ،وسـتـطـلــب من
ال ـشــركــات الـبــريـطــانـيــة مــا تــريــد أن تغطيه
اتفاقية .وبحسب "رويترز" ،تستهدف وزيرة
التجارة آن ماري تريفيليان إبرام صفقة مع
السعودية واإلمــارات وسلطنة عمان وقطر
وال ـكــويــت وال ـب ـحــريــن ،بـمــا يـسـهــم فــي بناء
عــاقــات جــديــدة ح ــول ال ـعــالــم؛ عـقــب خــروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي.
و مــن جهتها ،ستطلق تريفيليان جولة
ً
استشارة لمدة  14أسبوعا ،داعية الجمهور
وال ـش ــرك ــات ل ـت ـبــادل وج ـه ــات نـظــرهــم حــول
الشكل ا ل ــذي يجب أن تـبــدو عليه الصفقة،
كما ستلتقي بممثلي دول مجلس التعاون
الخليجي في لندن.
وقالت تريفيليان ،في بيان" :نريد اتفاقية
حديثة وشاملة تكسر ا لـحــواجــز التجارية
أمـ ــام س ــوق ض ـخــم لــأغــذيــة وال ـم ـشــروبــات
وفي مجاالت مثل التجارة الرقمية والطاقة

المتجددة ،التي ستوفر وظائف بأجر جيد
في جميع أنحاء المملكة المتحدة".
وسيكون االتفاق بمثابة تقدم في العالقات
التي أقامتها بريطانيا كعضو في االتحاد
األوروب ـ ـ ــي :يـجـتـمــع االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي مع
ً
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي س ـنــويــا لبناء
تعاون اقتصادي وتطوير عالقات تجارية
واستثمارية أوث ــق ،لكن الـمـفــاوضــات التي
ً
اس ـت ـمــرت  18ع ــام ــا ب ـش ــأن صـفـقــة تـجــاريــة
توقفت في عام .2008
ولم تنفذ دول مجلس التعاون الخليجي
اتفاقية تجارة حرة منذ عام  2015ولم تضع
ً
ً
بريطانيا جدول زمنيا للمفاوضات .وتتمتع
بــريـطــانـيــا بــالـفـعــل ب ـعــاقــات اسـتــراتـيـجـيــة
وعسكرية وثيقة مــع دول الخليج ،وبلغت
قيمة التجارة مع المنطقة أكثر من  30مليار
جنيه إسترليني في عام .2020
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

إضفاء صفة الوطني على الحوار الحالي غير صحيح

• الحوار المطروح ال يعدو كونه مشروع تسوية سياسية لالنتقال من السكون إلى الحركة
• أزمة الوطن الحقيقية تكمن في حريق سيولته وعجز اقتصاده عن خلق فرص عمل مستدامة لمواطنيه

ذكر الشال أن حظوظ النجاح
لمشروع التسوية السياسية
الحالي ،ومشروع اإلصالح
الوطني ًبمفهومه الشامل،
كان ممكنا أن تصبح أفضل
بكثير لو سبق تغيير اإلدارة،
ونقصد ،لو تم استغالل فترة
األشهر الثالثة إلنجاز تغيير
جوهري للحكومة ،وتقديم
مشروعها اإلصالحي الشامل،
لكنها فرصة وضاعت كما هي
العادة.

قال تقرير "الشال" االقتصادي
األسبوعي" ،إننا ال نستطيع الجزم
بـ ــأن م ــا ن ـش ــر حـ ــول م ــوضــوع ــات
الحوار الوطني هي الموضوعات
الصحيحة ،لكننا نـفـتــرض أنها
قريبة من الصحة ألنها تكررت من
قبل أكثر من طرف ،ولعدم صدور
تصحيح أو نفي لها".
وأض ــاف التقرير" ،وف ــي حــدود
اجتهادنا ،هناك أربعة موضوعات
ل ـكــل م ــن ط ــرف ــي ال ـ ـحـ ــوار ،وتـمـثــل
م ـطــالــب ك ــل مـنـهـمــا ع ـلــى اآلخـ ــر،
ونقصد بطرفي ال ـح ــوار ،الـنــواب
الممثلون لألغلبية النيابية طرف،
والحكومة ومن يدعمها طرف.
في التفاصيل :مطالب الطرف
األول ،أو النيابي ،هــي العفو عن
السياسيين في المنفى إضافة إلى
مــدونـيــن آخــريــن ،وتـعــديــل قانون
االن ـت ـخ ــاب ــات ،وت ـعــديــل الـقــوانـيــن
الـمـقـيــدة لـحــريــة ال ـ ــرأي ،وتـعــديــل
وزاري جــوهــري ربما يشمل عدد
أكبر من نواب األغلبية.
ومطالب الطرف الحكومي ،هي
العودة والقبول بانعقاد لجلسات
م ـن ـت ـظ ـم ــة ل ـم ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة وف ــق
تشكيل األمر الواقع ،وإقرار قانون
الدين العام ،والتوافق على السحب
ال ـم ـن ـظــم م ــن اح ـت ـيــاطــي األج ـي ــال
القادمة ،والقبول بتحصين رئيس
مجلس الــوزراء من االستجوابات

حتى انتهاء دور االنعقاد الحالي.
من حيث المبدأ ،الحوار في مثل
وضع البلد الحالي المأزوم بشكل
غـيــر م ـس ـبــوق ،أم ــر م ـط ـلــوب ،لكن
إضفاء صفة الوطني على الحوار
الحالي ،إن صدقت موضوعاته ،أمر

غير صحيح ،فالمطروح ال يعدو
كــونــه م ـش ــروع تـســويــة سياسية
لالنتقال من حالة الشلل والسكون
التام ،إلى الحركة ،ولو على كرسي
متحرك.
أزم ــة الــوطــن الحقيقية هــي في

حريق سيولته ،وعجز اقتصاده
ع ــن خ ـلــق فـ ــرص ع ـمــل مـسـتــدامــة
لمواطنيه ،وتحول للقلق عن عجز
التمويل لالحتياجات الضرورية
إل ــى أم ــر يــومــي الرت ـبــاطــه بحركة
أسعار وإنتاج النفط ،بما يعكس

مستوى اإلدمـ ــان عليه ،وه ــو أمر
محزن.
ومـ ـ ـ ــا قـ ـ ــد يـ ـنـ ـت ــج مـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــوار
بصيغته التي نفهمها ،إن نجح،
هو مجرد تسوية سياسية مؤقتة
وه ـش ــة ،ب ـعــدهــا ه ـن ــاك واح ـ ــد من

اح ـت ـمــال ـيــن ،األول إي ـج ــاب ــي ،ولــن
يتحقق دون تعديل جــوهــري في
تركيبة مجلس ال ــوزراء ،وضــرورة
أن ي ـت ـب ـعــه ت ـق ــدي ــم ب ــرن ــام ــج ج ــاد
وملزم لإلصالح المالي واإلصالح
االقتصادي.

الـثــانــي سلبي ،وهــو أن يبقى
تشكيل المحاصصة الحكومي
هـ ـ ــو ا ل ـ ـس ـ ــا ئ ـ ــد ،وأن ي ـس ـت ـخ ــدم
التسامح مع تمرير قانون الدين
الـ ـع ــام وال ـس ـح ــب م ــن احـتـيــاطــي
األج ـ ـيـ ــال الـ ـق ــادم ــة لـ ـش ــراء مــزيــد
مـ ــن الـ ــوقـ ــت ل ـل ـن ـه ــج ال ـس ـي ــاس ــي
والمالي القديم والقائم ،أو تكرار
ال ـس ـي ـنــاريــو ال ــاح ــق لــاق ـتــراض
الـحـكــومــي فــي ع ــام  ،2017وبــدء
لحاق احتياطي األجيال القادمة
بمصير االحتياطي العام.
و نـ ـ ـظ ـ ــل نـ ـعـ ـتـ ـق ــد أن حـ ـظ ــوظ
ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح ل ـ ـم ـ ـشـ ــروع الـ ـتـ ـس ــوي ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة الـ ـح ــال ــي ،وم ـش ــروع
اإلصـ ـ ـ ـ ــاح الـ ــوط ـ ـنـ ــي ب ـم ـف ـهــومــه
ال ـ ـشـ ــامـ ــل ،كـ ـ ــان مـ ــن ال ـم ـم ـك ــن أن
تـصـبــح أف ـض ــل بـكـثـيــر ل ــو سبق
تـغـيـيــر اإلدارة ،ون ـق ـصــد ،ل ــو تم
اس ـت ـغــال ف ـتــرة األش ـه ــر الـثــاثــة
إلنجاز تغيير جوهري للحكومة،
وت ـقــديــم م ـشــروع ـهــا اإلص ــاح ــي
الشامل ،ولكنها فرصة وضاعت
كما هي العادة.
وفــي ظــل واقــع البلد الـمــأزوم،
ال نملك سوى التمسك بأي أمل،
فمن فــي الـمـيــزان هــذه الـمــرة هو
مستقبل ومصير بلد ربما يعيش
فرصته األخيرة لإلصالح وليس
ان ـت ـصــار أو هــزيـمــة ه ــذا الـطــرف
أو ذاك.

 %23انخفاض قيمة صفقة السكن الخاص غلبة التداول في البورصة مازالت لألفراد
أفــاد "الشال" بأن آخر البيانات المتوفرة
فــي وزارة الـعــدل -إدارة التسجيل العقاري
والـتــوثـيــق( -بـعــد استبعاد كــل مــن النشاط
الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى
ارتفاع في سيولة سوق العقار في أغسطس
 2021مقارنة بسيولة يوليو  ،2021إذ بلغت
جملة قيمة تداوالت العقود والوكاالت لشهر
أغسطس نحو  431مليون دينار ،وهي قيمة
أعلى بما نسبته  15.5في المئة عن مستوى
سيولة شهر يوليو  2021البالغة نحو 373.1
مليون دينار ،وأعلى بما نسبته  60.4في المئة
مقارنة مــع سيولة أغسطس  ،2020عندما
بلغت السيولة آنذاك نحو  268.7مليون دينار.
وب ـح ـس ــب الـ ـتـ ـق ــري ــر ،تـ ــوزعـ ــت ت ـ ـ ــداوالت
أغسطس  2021ما بين نحو  418.2مليون
ً
ً
دينار عـقــودا ،ونحو  12.8مليونا ،وكــاالت،
وبـلــغ عــدد الصفقات العقارية لـهــذا الشهر
ً
 1.237صفقة ،توزعت ما بين  1.190عقودا
و 47وكاالت.
في التفاصيل ،حصدت محافظة األحمدي
أعلى عدد من الصفقات بـ  817صفقة وممثلة
بنحو  66في المئة من إجمالي عدد الصفقات
العقارية ،تليها محافظة حولي بـ  136تمثل
نحو  11في المئة ،في حين حظيت محافظة
الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ  31ممثلة
بنحو  2.5في المئة.
وب ـل ـغــت ق ـي ـمــة ت ـ ـ ـ ــداوالت ن ـش ــاط الـسـكــن
الخاص نحو  341.9مليون دينار ،مرتفعة
بنحو  35.8في المئة مقارنة مع يوليو 2021
ً
عندما بلغت نـحــو 251.8مليونا ،وارتفعت
نسبة مساهمتها إلى نحو  79.3في المئة من

جملة قيمة تداوالت العقار مقارنة بما نسبته
 67.5في المئة في يوليو  ،2021واستمرار
طغيان سيولة السكن الخاص وارتفاع أسعاره
في غالبيته ناتج عن التسامح في تحويل
المناطق السكنية إلى استثمارية.
وب ـلــغ ال ـم ـعــدل ال ـش ـهــري لقيمة تـ ــداوالت
ً
السكن ال ـخــاص خ ــال آخ ــر  12ش ـهــرا نحو
 242.2مليون دي ـنــار ،أي أن قيمة ت ــداوالت
شهر أغسطس  2021أعلى بما نسبته 41.2
في المئة مقارنة بالمعدل.
وارتـفــع عــدد الصفقات لهذا النشاط إلى
 1.132صفقة مقارنة بـ  642صفقة في يوليو
 ،2021وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة
لنشاط السكن الخاص نحو  302ألف دينار،
ً
مقارنة بنحو  392ألفا ،في يوليو  ،2021أي
بانخفاض بحدود  23-في المئة.
وب ـل ـغــت ق ـي ـمــة ت ـ ـ ـ ــداوالت ن ـش ــاط الـسـكــن
االسـتـثـمــاري نـحــو  61.9مـلـيــون دي ـنــار ،أي
بانخفاض بنحو  46.5-في المئة مقارنة بشهر
ً
يوليو  2021حين بلغت نحو  115.8مليونا،
وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة
إلى نحو  14.4في المئة مقارنة بما نسبته
 31في المئة.
وب ـلــغ ال ـم ـعــدل ال ـش ـهــري لقيمة تـ ــداوالت
ً
نشاط السكن االستثماري خــال  12شهرا
نحو  55.3مليون دينار ،أي أن قيمة تداوالت
شهر أغسطس أعلى بما نسبته  12في المئة
ً
مقارنة بمعدل آخــر  12شـهــرا ،وارتـفــع عدد
صفقاته إلى  93صفقة مقارنة بـ  74صفقة في
يوليو  ،2021وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة
الواحدة لنشاط السكن االستثماري نحو 666

ألف دينار ،مقارنة بنحو  1.6مليون ،في يوليو
 ،2021أي بانخفاض بحدود  57.5-في المئة.
وارتفعت قيمة تداوالت النشاط التجاري
إلى نحو  19.8مليون دينار ،أي ارتفعت بنحو
 260.3في المئة مقارنة مع يوليو  2021حين
بلغت نحو  5.5ماليين ،وارتفعت مساهمتها
من قيمة التداوالت العقارية إلى نحو  4.6في
المئة مقابل  1.5في المئة ليوليو .2021
وبـ ـل ــغ مـ ـع ــدل ق ـي ـمــة ت ـ ـ ــداوالت ال ـن ـشــاط
ً
التجاري خالل  12شهرا نحو  21.6مليون
دينار ،أي أن قيمة تداوالت شهر أغسطس
أدنى بنحو  8.3-في المئة عن متوسط آخر
ً
 12ش ـهــرا ،وبـلــغ عــدد صفقاته  9صفقات
مـقــارنــة ب ـ  6صـفـقــات لشهر يــولـيــو ،2021
وبــذلــك بلغ مـعــدل قيمة الصفقة الــواحــدة
لـشـهــر أغ ـس ـطــس  2021ن ـحــو  2.2مـلـيــون
دينار ،مقارنة بمعدل يوليو 2021والبالغ
ً
نحو  916ألفا ،أي بارتفاع بحدود 140.2
فــي المئة ،كما تمت  3صفقات بقيمة 7.4
ماليين ،لنشاط المخازن خــال أغسطس
.2021
وع ـنــد م ـقــارنــة إج ـمــالــي ت ـ ــداوالت شهر
أغسطس بمثيلتها للشهر نفسه من السنة
الفائتة (أغسطس  )2020نالحظ أنها حققت
ً
ارتفاعا من نـحــو 268.7مليون دينار ،إلى
ً
نحو  431مليونا ،أي بما نسبته  60.4في
المئة كما أسلفنا .وشمل االرتفاع سيولة
نشاط السكن الخاص فقط وبنسبة  89.3في
المئة ،بينما انخفضت سيولة نشاط السكن
االستثماري بنسبة  6.2-في المئة وسيولة
النشاط التجاري بنسبة  3.3-في المئة.

تناول تقرير "الـشــال" تقرير الشركة الكويتية
ً
للمقاصة عن "حجم التداول للسوق الرسمي وفقا
لجنسية وفئة المتداولين" للفترة من 2021/01/01
إلى  ،2021/09/30والمنشور على الموقع اإللكتروني
لبورصة الكويت.
وق ـ ــال ال ـت ـق ــري ــر ،إن األف ـ ـ ـ ــراد ال يـ ــزالـ ــون أك ـبــر
المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع ،إذ استحوذوا
عـلــى  46.4فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي قيمة األسـهــم
ُ
المبيعة ( 44.5في المئة لألشهر التسعة األولــى
 )2020و 45.7في المئة من إجمالي قيمة األسهم
ُ
المشتراة ( 43.4في المئة لألشهر التسعة األولى
.)2020
ً
في التفاصيل ،باع المستثمرون األفراد أسهما
ً
بقيمة  4.412مليارات دينار ،بينما اشتروا أسهما
بقيمة  4.345مليارات ،ليصبح صافي تداوالتهم
ً
ً
األكثر بيعا وبنحو  67.301مليونا.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو
قطاع المؤسسات والشركات ،ونصيبه إلى ارتفاع،
إذ استحوذ على  26.3في المئة من إجمالي قيمة
األسهم ُ
المشتراة ( 26في المئة للفترة نفسها )2020
و 25.4في المئة من إجمالي قيمة األسهم المبيعة
( 24.4في المئة للفترة نفسها  ،)2020واشترى هذا
ً
القطاع أسهما بقيمة  2.501مليار دينار ،في حين
ً
بــاع أسهما بقيمة  2.415مليار ليصبح صافي
ً
تداوالته (الوحيدون ً
شراء) وبنحو  85.874مليونا.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العمالء
(المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض ،إذ استحوذ على
 23.8في المئة من إجمالي قيمة األسهم المبيعة
( 24.7في المئة للفترة نفسها  )2020و 23.8في
المئة من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة ( 25.6في
ً
المئة للفترة نفسها  ،)2020وباع هذا القطاع أسهما

انحسار حالة اليقين في األسواق
بسبب تداعيات إعسار «إيفرغراند»
أفاد "الشال" بأن األداء اإليجابي استمر في شهر سبتمبر لغالبية
األس ــواق المنتقاة ،وإن بوتيرة أق ــل ،حيث حققت  8أس ــواق خالله
مكاسب ،بينما حققت  6أسواق خسائر مقارنة بأداء شهر أغسطس.
ومــع انتهاء شهر سبتمبر ،انتهى الربع الثالث من السنة الحالية
وشهدت حصيلة األشهر التسعة األولى من العام الجاري أداء إيجابيا
أيضا ،حيث حققت جميع أسواق العينة مكاسب مقارنة بمستويات
مؤشراتها في نهاية عام .2020
وكــان الرابح األكبر في شهر سبتمبر السوق الياباني بمكاسب
لمؤشره بحدود  4.9في المئة ،لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى
نحو  7.3في المئة ،أي في المرتبة الثالثة عشرة ،وثاني أكبر الرابحين
خالل سبتمبر بورصة البحرين بمكاسب بنحو  3.7في المئة ،لتصبح
جملة مكاسبها منذ بداية العام نحو  14.5في المئة ،أي سادس أكبر
الرابحين مقارنة بمستويات نهاية العام الفائت .تتبعها بورصة قطر
بمكاسب لشهر سبتمبر وبنحو  3.5في المئة ،ومن ثم السوق الهندي
بنحو  2.7في المئة والسوق السعودي بنحو  1.6في المئة.
وكسبت بورصة الكويت خالل سبتمبر نحو  1.1في المئة ،لكن
موقعها تراجع إلى المرتبة الرابعة ضمن أكبر الرابحين منذ بداية
العام وبنحو  23.8في المئة ،وأكبر الخاسرين خالل شهر سبتمبر كان
السوق األميركي بفقدان مؤشر داو جونز نحو  4.3في المئة ،لتنخفض
مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو  10.6في المئة.
وحقق السوق األلماني ثاني أكبر الخسائر خالل شهر سبتمبر
بفقدان مؤشره نحو  3.6في المئة ،وانخفضت مكاسبه منذ بداية
العام إلى نحو  11.2في المئة مع نهاية شهر سبتمبر .وحقق السوق
البريطاني أقل الخسائر خالل سبتمبر وبحدود  0.5في المئة ،ومعها
انخفضت مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو  9.7في المئة .وكانت
حصيلة أداء األشهر التسعة األولــى من العام الجاري إيجابية كما
أسلفنا ،حيث حققت كــل أس ــواق العينة مكاسب منذ بــدايــة العام،
ولو وزعنا األسواق الـ 14إلى فئتين ضمن األسواق السبعة األفضل
ً
أداء ،نجد أن  5أسواق ضمنها من إقليم الخليج إضافة إلى احتاللها
المركزين األولين.
ومن المتوقع أن يرتفع مستوى المخاطر ،ويحدث انحسار في حالة
اليقين باألسواق الناضجة والناشئة مع بعض التأثير السلبي على
أداء أســواق إقليم الخليج سببه تداعيات إعسار شركة "إيفرغراند"
( )Evergrandeالصينية ،وحتى تتضح سبل العالج ،سيظل الشك هو
السائد حول مصير دائني الشركة ،والشك في أوضاع شركات صينية
أخرى مسرفة في االستدانة ،واآلثار السلبية أدنى على أسواق إقليم
الخليج بسبب استمرار تماسك أسعار النفط وضعف ارتباط شركاتها
المدرجة مع أسواق العالم األخرى.

ً
بقيمة  2.262مليار دينار ،في حين اشترى أسهما
ً
بقيمة  2.261مليار ،ليصبح صافي تداوالته بيعا
ً
وبنحو  773ألفا.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع
ً
صناديق االستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضا،
فقد استحوذ على  4.5في المئة من إجمالي قيمة
األسهم المبيعة ( 6.4في المئة للفترة نفسها )2020
و 4.3في المئة من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة
( 5في المئة للفترة نفسها  ،)2020وباع هذا القطاع
ً
ً
أسهما بقيمة  427.834مليونا ،في حين اشترى
ً
أسهما بقيمة  410.034ماليين ،ليصبح صافي
ً
ً
تداوالته بيعا وبنحو  17.800مليونا.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار أنها
بورصة محلية ،فقد كان المستثمرون الكويتيون
ً
أكبر المتعاملين فيها ،إذ باعوا أسهما بقيمة 8.164
مليارات دينار ،مستحوذين بذلك على  85.8في
المئة من إجمالي قيمة األسهم المبيعة ( 81.8في
ً
المئة للفترة نفسها  ،)2020في حين اشتروا أسهما
بقيمة  8.095مليارات ،مستحوذين بذلك على 85.1
في المئة من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة ( 81في
المئة للفترة نفسها  ،)2020ليبلغ صافي تداوالتهم
ً
األكثر بيعا بنحو  68.913مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين اآلخرين من
إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة نحو  12.5في المئة
( 14.4في المئة للفترة نفسها  )2020واشتروا ما
قيمته  1.193مليار ديـنــار ،في حين بلغت قيمة
أسهمهم المبيعة نحو  1.073مليار دينار ،أي ما
نسبته  11.3في المئة من إجمالي قيمة األسهم
المبيعة ( 14.6في المئة للفترة نفسها  ،)2020ليبلغ
ً
شراء بنحو 120.048
صافي تداوالتهم الوحيدون
مليون دينار.

وبـلـغــت نـسـبــة حـصــة المستثمرين م ــن دول
مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة األسهم
المبيعة نحو  2.9في المئة ( 3.6في المئة للفترة
نفسها  )2020أي ما قيمته  280.687مليون دينار،
في حين بلغت نسبة أسهمهم ُ
المشتراة نحو 2.4
في المئة ( 4.6في المئة للفترة نفسها  )2020أي
مــا قيمته  229.553مليون ديـنــار ،ليبلغ صافي
ً
تداوالتهم بيعا وبنحو  51.134مليون دينار.
وتغير الـتــوزيــع النسبي بين الجنسيات عن
سابقه إذ أصبح نحو  85.4في المئة للكويتيين،
 11.9في المئة للمتداولين من الجنسيات األخرى
و 2.7في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون
الخليجي ،مقارنة بنحو  81.4في المئة للكويتيين،
 14.5في المئة للمتداولين من الجنسيات األخرى
و 4.1في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون
الخليجي للفترة نفسها من عام .2020
أي أن بــورصــة الـكــويــت ظلت بــورصــة محلية
حيث كان النصيب األكبر للمستثمر المحلي مع
ً
ميل إلــى ارتـفــاع نصيبه خالفا التجاهات العام
الفائت ،وم ــازال إقبال المستثمرين اآلخــريــن من
خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال
نظرائهم من داخــل دول المجلس ،والزال ــت غلبة
التداول فيها لألفراد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشيطة بنحو
 23.1في المئة ما بين نهاية ديسمبر  2020ونهايةسبتمبر  ،2021مقارنة بارتفاع ملحوظ وبنسبة
 90.3في المئة ما بين نهاية ديسمبر  2019ونهاية
سبتمبر .2020

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

١١
ً
وقف الشركات عن التداول ليس عقابا
:
ةديرجلا
لـ
الملحم
ً
للمساهمين ...بل حفظا لحقوقهم
ةديرجلا

•
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«يد هيئة األسواق ممدودة لكل شركة موقوفة لتجاوز المالحظات المرصودة»
النافذة بحذافيرها وهل من تجاهل لمرونة
«يد الهيئة ممدودة للجميع وللشركات الموقوفة عن التداول
تطبيق تشريعاتها ً
بين حين وآخر ،تطالعنا هيئة أسواق المال بقرارات إيقاف ً
ً
ما قد ً تكون مطلوبة أحيانا وتعامال بروح القوانين ال نصوصها
لمسببات محددة مختلفة ،وغالبا ما لتجاوز أسباب اإليقاف وتجاوز المالحظات».
بعض الشركات عن التداول
ٍ
أحيانا أخرى؟ وهل يأتي التمسك بهذا النهج في مصلحة بيئتنا
تربط العدول عن قراراتها تلك بزوال مسبباتها ،وبين استمرار الهيئة ،وإن كانت مبرراتها لقرارات اإليقاف تلك منطقية
االستثمارية المطلوبة؟
االعتبارات ،كتطبيق التشريعات المنظمة
ومبررة للعديد من
شركات موقوفة عن التداول ألشهر ومصالح المساهمين
ً
هذه التساؤالت وسواها حول موضوع إيقاف الشركات عن
على الجميع بال استثناء وفقا لمقومات العدالة ،وتضمين ًتلك
المعطلة ،وضياع الفرص عليهم.
التداول ،وقراءة الهيئة لهذا اإلجراء وانعكاساته في شتى
القرارات أوجه المخالفات التي استدعت اتخاذها ً،تكريسا
«الجريدة» نقلت هذا الملف إلى رئيس مجلس مفوضي هيئة
االتجاهات ذات الصلة ،فندها بالتفصيل د .الملحم ووضع
لمقومات الشفافية ،لكن جملة من التساؤالت غالبا ما تطفو
أسواق المال المدير التنفيذي د .أحمد الملحم الذي قال ،إن
النقاط على حروف هذا الموضوع الشائك ،الذي سرعان ما
هاجس الهيئة ًحماية حقوق المساهمين دون تفرقة بين أقلية على السطح مع كل قرار إيقاف يصدر حول مدى انعكاسات
بطريقة أو يعود إلى الواجهة مع كل قرار إيقاف متخذ بحق شركة مدرجة.
القرارات على المساهمين ،وفيما إذا كانت تمثل
أو أغلبية ،مضيفا أن على الشركات مسؤولية وعلى المساهمين تلك
ٍ
ً
مسؤولية أعظم في معرفة حقوقهم وكيفية حمايتها ،وأكد أن بأخرى إضرارا بمصالحهم ،وهل ثمة تشدد مبالغ من الهيئة في
محمد اإلتربي

إيقاف
التداوالت
إجراء رقابي
هدفه حماية
المساهمين
ً
ً
أوال وأخيرا!

ال نفرق بين
أغلبية وأقلية
فالقانون
على الجميع
بعدالة تامة

نبدي مرونة
في تطبيق
إجراءات
وقف األسهم
مراعاة
للظروف
العامة

ب ــداي ــة ،أشـ ــار د .الـمـلـحــم إلــى
وضــوح التشريعات النافذة في
م ــوض ــوع إي ـق ــاف ال ـش ــرك ــات عن
ً
التداول ،وتحديدا المادة  18-1من
الفصل األول للكتاب الثاني عشر
(قواعد اإلدراج) من كتب الالئحة
التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة،
التي حددت األحوال التي يتوجب
فيها إيقاف التداول في البورصة،
ك ــذل ــك إي ـ ـقـ ــاف تـ ـ ـ ــداول أي ورقـ ــة
مــالـيــة ،والـمـتـمـثـلــة ف ــي :مخالفة
الـ ـمـ ـص ــدر ألي مـ ــن االلـ ـت ــزام ــات
ال ـ ـم ـ ـف ـ ــروض ـ ــة ع ـ ـل ـ ـيـ ــه بـ ـم ــوج ــب
ال ـق ــوان ـي ــن والـ ـل ــوائ ــح ال ـم ـع ـمــول
ب ـه ــا ل ـ ــدى ال ـه ـي ـئــة والـ ـب ــورص ــة،
وف ــي ح ــاالت ال ـك ــوارث واألزم ــات
واالض ـط ــراب ــات ،ال ـتــي قــد تخلق
ً
آثـ ــارا بــالـغــة ال ـضــرر فــي الـســوق،
وت ـح ـق ـيــق ح ـمــايــة الـمـتـعــامـلـيــن
ف ــي األس ـ ـ ـ ــواق ،وك ــذل ــك ف ــي حــال
عــدم ال ـتــزام الـمـصــدر بتقديم أي
ب ـي ــا ن ــات أو م ـس ـت ـنــدات تطلبها
الهيئة في نطاق اختصاصاتها
ً
الــرقــابـيــة ،وأخ ـيــرا فــي حــال قيام
م ــراق ــب ال ـح ـســابــات ب ــإب ــداء رأي
متحفظ جوهري على البيانات
ا لـمــا لـيــة المرحلية أو السنوية،
أو فــي حــالــة إن ـهــاء الـتـعــاقــد مع
مراقب الحسابات بسبب خالف
مع الشركة المدرجة.
وأوض ـ ـ ــح أن اسـ ـتـ ـم ــرار وق ــف
ال ـت ــداول لـسـتــة أشـهــر دون قيام
ال ـشــركــة بــاسـتـيـفــاء المتطلبات
ال ـ ــازم ـ ــة الس ـت ـئ ـن ــاف الـ ـ ـت ـ ــداول؛
يوجب على الهيئة إلـغــاء إدراج
أسهمها فــي الـبــورصــة ،والـعــبء
هنا يقع على الشركات الستيفاء
المتطلبات.
أم ـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـت ـق ـي ــد
بـتـطـبـيــق حــرف ـيــة ال ـت ـشــري ـعــات،
فيشير الملحم إ لــى أن مصلحة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــالـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن
والـمـتـعــامـلـيــن كــافــة ف ــي الـســوق
ً
ً
باعتباره مرفقا عاما هي الفيصل
ً
ً
أوال وأخيرأ ،مؤكدا تمتع الهيئة
ب ــال ـم ــرون ــة ال ــوافـ ـي ــة ف ــي ات ـخ ــاذ
قراراتها مــراعــاة ألحــوال السوق
والـ ـش ــرك ــات الـ ـم ــدرج ــة ،ك ـم ــا أن
ن ــوع ـي ــة ال ـم ـخ ــال ـف ــة وطـبـيـعـتـهــا
ً
ً
تؤديان دورا حاسما في نوعية
ال ـق ــرار الـمـتـخــذ ،فــالـهـيـئــة تبني
على الشيء مقتضاه ،ثمة حاالت

ً
ً
تستدعي إيـقــافــا فــوريــا لـتــدارك
أوض ـ ــاع اسـتـثـنــائـيــة ت ـخــرج عن
الـ ـنـ ـط ــاق ال ـم ـن ـط ـقــي والـ ـم ــأل ــوف
ً
كالتداوالت غير االعتيادية مثال.
حاالت أخرى
في المقابل ،ثمة
ٍ
ت ـت ـطـلــب ال ـت ــري ــث واالس ـت ـق ـصــاء
وال ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ــع األطـ ـ ـ ـ ــراف ذات
الـ ـصـ ـل ــة ل ـل ـت ــوص ــل إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــرار
األن ـس ــب الـ ــذي ي ـن ــدرج ف ــي إط ــار
إعمال شؤونها بشأن الشركات
ال ـ ـمـ ــرت ـ ـك ـ ـبـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوزات او
المخالفات بإحالتها إلى مجلس
التأديب أو نيابة سوق المال أو
وحدة التحريات المالية.

مصالح المساهمين
يـ ـق ــول ال ـم ـل ـح ــم إن مـصـلـحــة
المساهمين «أكثريتهم وأقليتهم»
تــأتــي فــي الـمـقــام األول بالنسبة
ً
ل ـل ـه ـي ـئــة ،خ ـص ــوص ــا أن حـمــايــة
المتعاملين فــي أنشطة األوراق
المالية ،والمحافظة على استقرار
ً
سوق المال تمثل أهدافا رئيسية
لـ ـلـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،وتـ ـ ــأتـ ـ ــي فـ ـ ــي ط ـل ـي ـعــة
أولوياتها واهتماماتها.
الملحم ،وإن أقــر بانعكاسات
س ـل ـب ـي ــة م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ف ـ ــي الـ ـم ــدى
الـقـصـيــر (الب ــد منها وال طريقة
للحيلولة دونها) لقرارات اإليقاف
على مصالح المساهمين« ،إال أن
مصلحتهم على الـمــدى البعيد،
وكذلك مصلحة السوق والبيئة
االستثمارية على و جــه العموم
تقتضي اتخاذها».
وب ـ ــاس ـ ـت ـ ـع ـ ــراض مـ ـس ــوغ ــات
ق ــرارات اإليـقــاف المتكررة عــادة،
يضيف الملحم ،نراها تتمثل في
مخالفات جسيمة الستحقاقات
قــانــونـيــة واض ـحــة كــل الــوضــوح
ً
التحتمل الـلـبــس ،مـتـســائــا أيــن
مصلحة المساهمين في وجود
م ـخــال ـفــات ومــاح ـظــات متصلة
بــالـمـتـطـلـبــات الــرقــاب ـيــة؟ أو تلك
المتعلقة بشبهات غسل األموال
وتمويل اإلره ــاب؟أو المخالفات
المتعلقة بقصور اإل ف ـصــاح عن
الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـم ـط ـل ــوب ــة الس ـي ـمــا
ال ـم ــال ـي ــة م ـن ـه ــا فـ ــي م ــواع ـي ــده ــا
المحددة؟ أو المخالفات المتصلة
ب ـت ـق ـي ـي ــم االس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــارات ؟ أو
األخطاء الموجودة في البيانات

المالية التي التتفق مع معايير
المحاسبة الدولية؟
ويستطرد الملحم :أال تقتضي
مصلحة المساهمين التزام إدارة
ال ـش ــرك ــة م ــوض ــع اس ـت ـث ـمــارات ـهــم
باإلفصاح عن األحداث والوقائع
ذات االنعكاسات المحتملة على
ً
استثماراتهم؟ أال تقتضي أيضا
تصويب المالحظات والمخالفات
ال ـمــرت ـك ـبــة؟ أال تـشـكــل الـبـيــانــات
ً
المفصح عنها أساسا لقراراتهم
االستثمارية؟

حماية المستثمرين
و ش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـل ـ ــى أن « ح ـ ـمـ ــا يـ ــة
ح ـقــوق األق ـل ـيــة مــن المساهمين
والـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــامـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـحـ ــال ـ ـي ـ ـيـ ــن
ً
والمحتملين مستقبال في أنشطة
األوراق الـمــالـيــة» يـمـثــل هــاجــس
ال ـه ـي ـئ ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ،وي ـم ـكــن
ً
اعتباره هدفا لمعظم التعديالت
ال ـ ـتـ ــي تـ ـج ــريـ ـه ــا عـ ـل ــى ال ــائ ـح ــة
ً
الـتـنـفـيــذيــة لـقــانــونـهــا ،مـبـيـنــا أن
قواعد اإلدراج ومتطلباته تحت
م ـج ـهــر ت ـع ــدي ــات ال ـه ـي ـئــة ال ـتــي
كـ ـ ــان آخـ ــرهـ ــا فـ ــي ش ـه ــر ف ـب ــراي ــر
الـ ـم ــاض ــي ،م ــع ت ـع ــدي ــل األحـ ـك ــام
المتصلة بحماية حقوق األقلية
لدى انسحاب الشركات المدرجة
م ــن ال ـب ــورص ــة ،وك ــذل ــك األح ـك ــام
ا لـمـتـعـلـقــة بـحـمــا يــة المتعاملين
فــي الـشــركــات الـمـشـكــوك بصحة
بياناتها المالية.
وأضاف أن تعديالت جوهرية
أجـ ــرت ـ ـهـ ــا ال ـه ـي ـئ ــة عـ ـل ــى ق ــواع ــد
اإلدراج ال ـت ــي ت ـس ـتــدعــي إي ـقــاف
ت ـ ــداول ال ــورق ــة ال ـمــال ـيــة لـلـشــركــة
فــي حــال مخالفتها ،وقــد تركزت
الـ ـتـ ـع ــدي ــات عـ ـل ــى تـ ـع ــزي ــز دور
م ــراق ــب ال ـح ـســابــات ف ــي الـشــركــة
ً
نظرا النعكاساته الحاسمة على
مصالح المساهمين وقراراتهم،
إذ أتاحت تلك التعديالت للهيئة
إيقاف سهم الشركة المدرجة عن
التداول في حال إبداء رأي مراقب
ً
ً
الحسابات فيها رأيا معاكسا أو
قراره عدم إبداء رأي ،كما أوجبت
عـلــى ًالـشــركــة اإلف ـصــاح عــن رأيــه
ً
ً
كتابة وشرحا تفصيليا للحالة
التي استوجبت رأيه ،وخطواتها
لمعالجة المالحظات الواردة في

خطوات
ذاك ال ــرأي ،كما أوجـبــت
ٍ
م ـم ــاث ـل ــة ف ــي ح ـ ــال قـ ـي ــام م ــراق ــب
الـحـســابــات بــإبــداء رأي متحفظ
على البيانات المالية المرحلية
أو السنوية للشركة.
في اإلطــار ذاتــه ،أشــار الملحم
إل ــى م ــرون ــة الـهـيـئــة ف ــي تطبيق
إجراءاتها المتعلقة بإيقاف أسهم
ال ـش ــرك ــات ع ــن ال ـ ـتـ ــداول م ــراع ــاة
للظروف العامة أو تلك المتعلقة
بالشركة ذاتها ،فقد مددت مواعيد
العديد من المتطلبات الالئحية
والتنظيمية في ظل الجائحة على
سـبـيــل ال ـم ـثــال ،فــأجـلــت مــواعـيــد
انعقاد الجمعيات العامة ،كذلك
مــواعـيــد اإلف ـصــاح عــن الـبـيــانــات
ـرات مـ ـح ــددة ،وهــي
ال ـمــال ـيــة ل ـف ـت ـ ٍ
قضايا تستوجب إيقاف اإلدراج
في بعض الحاالت.
ولفت إلــى مرونة الحقة لقرار
اإليقاف تتمثل في إعــادة الورقة
المالية إلى التداول بعد استيفاء
الـ ـش ــروط وال ـم ـت ـط ـل ـبــات ال ــازم ــة
خالل المدة المحددة ،وكذلك في
حــال معالجة األم ــور الـتــي دعــت
مراقب الحسابات إلى إبداء رأيه
المعاكس أو في حال عدم إبدائه
ً
رأي ــا أو فــي حــال ص ــدور بيانات
مــالـيــة ج ــدي ــدة ،وف ــي أي ــة ح ــاالت
أخرى تراها الهيئة مقبولة.
ً
في هذه النقطة تحديدا يؤكد
الملحم أن ثمة عدالة في تطبيق
الـتـشــريـعــات عـلــى الـجـمـيــع ،دون
إغفال خصوصية كل حالة على
ح ــدة .وفــي هــذا تكريس لمرونة
م ـط ـل ــوب ــة ت ـق ـت ـض ـي ـهــا مـصـلـحــة
ً
ً
ً
المساهمين أوال وأخيرا متسائال
ً
أال يمثل ذلك عمال بروح القانون؟

إجراء رقابي رادع
يعتقد الملحم أن قــرار إيقاف
أس ـهــم ال ـشــركــات الـمـخــالـفــة وإن
كان يقع في صميم مهام الهيئة
ً
ال ــرق ــاب ـي ــة ت ـط ـب ـي ـقــا ل ـنــص الـبـنــد
الثالث من المادة الثالثة لقانون
الهيئة ا لـتــي نصت على «توفير
ح ـمــايــة الـمـتـعــامـلـيــن ف ــي نـشــاط
األوراق ال ـم ــال ـي ــة» ،ف ــإن ــه اليـمـثــل
ً
ً
بحال من األحوال «سيفا مصلتا»
ٍ
ـدواع مـ ـ ـب ـ ــررة أو
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بدونها ،وإنما ال يتجاوز حرصها

 136دولة تقر صفقة القرن للضرائب على الشركات
ً
 %15الحد األدنى يهدف إلى جمع  150مليار دوالر سنويا

ً
ت ــم االتـ ـف ــاق أخـ ـي ــرا ع ـلــى صـفـقــة ال ـقــرن
للضرائب على الشركات من منظمة التعاون
االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـت ـن ـم ـيــة ف ــي ب ــاري ــس يــوم
الجمعة ،حيث وقـعــت أكـثــر مــن  130دولــة
بما يمثل جميع دول مجموعة العشرين
واالت ـحــاد األوروبـ ــي صفقة عالمية رائــدة
بشأن اإلصالح الضريبي للشركات تهدف
إلــى القضاء على الـمــاذات الضريبية مع
ً
جلب  150مليار دوالر إضافي سنويا من
الشركات متعددة الجنسيات.
ً
ووافقت الــدول الـ  136أيضا على حظر
لـمــدة عــامـيــن عـلــى ف ــرض ضــرائــب جــديــدة
عـ ـل ــى مـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا م ـثــل
 Googleو  Amazonبينما تـحــاول إدارة
بايدن التصديق على الصفقة في الواليات
المتحدة.
وتتضمن االتفاقية  -وهي أكبر إصالح
ض ــري ـب ــي ع ـل ــى الـ ـش ــرك ــات م ـن ــذ أكـ ـث ــر مــن
قــرن تنظمه منظمة الـتـعــاون االقتصادي
ً
والـتـنـمـيــة  -حـ ــدا أدنـ ــى لـمـعــدل الـضــريـبــة
العالمي الفعال على الشركات بنسبة 15
في المئة ،إضافة إلى قواعد جديدة إلجبار
الشركات متعددة الجنسيات في العالم على
إعالن األرباح ودفع المزيد في البلدان التي
يفعلون فيها ذلك.
وتـ ـ ــذبـ ـ ــذب ع ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـع ــدة
ً
للتسجيل يوم الجمعة ،وفقا للمقربين من
المفاوضات ،مع موافقة الهند في اللحظة
ً
األخ ـيــرة ،وت ــردد الصين والـبــرازيــل أيضا
فــي الـتــوقـيــع .فـقــط ســريــانـكــا وبــاكـسـتــان
ونيجيريا وكينيا صمدت.
وأصبحت الصعوبات في تنفيذ الصفقة
واضحة عندما حثت جانيت يلين وزيرة
الخزانة األميركية ،الكونغرس على تفعيل
المقترحات «بسرعة» باستخدام ما يسمى
بعملية المصالحة ،التي تسمح لمشاريع

القوانين بإقرار مجلس الشيوخ بأغلبية
ً
بسيطة .وقالت إن االتفاقية كانت «إنجازا
يــأتــي مــرة واح ــدة فــي جيل للدبلوماسية
االقتصادية».
وال تـ ـ ــزال ال ـم ـخ ــاط ــر ك ـب ـي ــرة بــالـنـسـبــة
للواليات المتحدة وتلك البلدان مثل الهند
التي فرضت ضرائب على الخدمات الرقمية
عـلــى مـجـمــوعــات التكنولوجيا فــي وادي
السيليكون .إذا فشل الكونغرس في تنفيذ
ً
الصفقة ،فقد تمضي هــذه الــدول قدما في
ضرائبها الرقمية ،مما يثير نزاعات تجارية
مع الواليات المتحدة.
ومــع ذلــك ،فــإن الصفقة تمنح الــواليــات
المتحدة مساحة للتصديق على االتفاقية،
مع تحديد أنه «لن يتم فرض ضرائب على
الخدمات الرقمية الجديدة أو غيرها من
اإلج ـ ــراء ات المماثلة ذات الـصـلــة عـلــى أي
ً
شــركــة اعـتـبــارا مــن  8أكـتــوبــر  »2021لمدة
ً
عامين .ويمثل االتـفــاق انـتـصــارا لمنظمة
ال ـت ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـت ـن ـم ـيــة  ،الـتــي

سعت إلى الحد من التهرب الضريبي على
ال ـشــركــات عـلــى مـ ــدار س ـن ــوات ع ــدي ــدة من
المفاوضات المعقدة.
وقال ماتياس كورمان ،أمينها العام ،إن
الصفقة ستجعل النظام الضريبي الدولي
ً
للشركات «أكثر عدال ويعمل بشكل أفضل».
وم ــع ذل ــك ،فـقــد أق ــر بــالـصـعــوبــات التي
تعترض وضع االتفاقية موضع التنفيذ،
وحث البلدان على «العمل بسرعة وجدية
ل ـض ـمــان الـتـنـفـيــذ ال ـف ـع ــال ل ـه ــذا اإلص ــاح
الكبير».
انتهت الصفقة من التفاصيل المتعلقة
بـتـقــاســم أرب ـ ــاح أك ـب ــر ال ـش ــرك ــات مـتـعــددة
الجنسيات بحيث تدفع المزيد من الضرائب
حيثما تزاول أعمالها.
ُ
سيطلب من الشركات التي يتجاوز حجم
مبيعاتها  20مليار ي ــورو تخصيص 25
في المئة من أرباحها التي تتجاوز  10في
ً
هامشا للبلدان التي تعمل فيهاً ،
بناء
المئة
على مبيعاتها.

وسـ ـيـ ـت ــم احـ ـتـ ـس ــاب ه ــام ــش الــرب ـح ـيــة
بنسبة  10في المئة باستخدام آلية حساب
المتوسطً ،
بناء على الربح قبل الضرائب.
واشـ ـتـ ـك ــت الـ ـ ـ ــدول ال ـن ــام ـي ــة مـ ــن نـقــص
اإلي ــرادات التي يمكنها جنيها من صفقة
ً
ال ـتــوزيــع األك ـثــر ع ــدال ل ــأرب ــاح والـحـقــوق
الضريبية.
وأشاروا إلى أن هذا األمر قد تفاقم بسبب
إلغاء ضرائب الخدمات الرقمية ،التي كانت
بمثابة كسر للصفقات لنيجيريا وكينيا
على الــرغــم مــن تـقــديــرات منظمة التعاون
االق ـت ـصــادي والتنمية الـتــي تظهر أنهما
سيكسبان.
وتضمنت مـجــاالت أخ ــرى مــن الصفقة
امـ ـتـ ـي ــازات ت ـم ـكــن ج ـم ـيــع دول مـجـمــوعــة
ال ـع ـشــريــن ودول االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي من
التوقيع على معدل ضريبة الشركات بنسبة
 15في المئة كحد أدنى.
فيما نجحت أيرلندا في طلبها للضريبة
ً
بحد أقصى  15في المئة ،بدال من الصياغة
األصلية للصفقة التي قالت « 15في المئة
على األق ــل» وعلى عكس النسبة األصلية
البالغة  21في المئة التي ناقشتها إدارة
بايدن ألول مرة.
وأم ـنــت الـمـجــر ف ـتــرة انـتـقــالـيــة أط ــول لـ
«االقتطاع القائم على المواد»  ،مما سمح
ل ـه ــا ب ـت ـق ــدي ــم مـ ـع ــدل ض ــري ـب ــي مـنـخـفــض
ل ــاس ـت ـث ـم ــارات ال ـم ـل ـمــوســة ف ــي والي ـت ـهــا
القضائية ،مثل مصانع الـسـيــارات ،لمدة
 10سنوات.
ً
ونجحت الصين أيـضــا فــي إدراج بند
مــن شــأنــه أن يحد مــن تأثير الـحــد األدنــى
للضريبة العالمية على الشركات التي بدأت
ً
في التوسع دوليا  -بسبب المخاوف من أن
شركاتها المحلية المتنامية ستقضي على
هذه اإلجراءات.

عـلــى ضـمــان االل ـت ــزام بالقوانين
وال ـل ــوائ ــح ذات ال ـعــاقــة بـنـشــاط
األوراق المالية ،وتطبيقها على
ً
قدم المساواة على الجميع إعماال
لقواعد العدالة والشفافية التي
ت ـحــرص الـهـيـئــة عـلــى تكريسها
ً
واقعا.
وهـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـجـ ــانـ ــب ع ـ ـلـ ــى وجـ ــه
ً
ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــد يـ ـمـ ـث ــل ب ـ ـع ـ ـضـ ــا مــن
م ـس ــؤول ـي ــة ال ـه ـي ـئــة ف ــي قـ ـ ــرارات
اإليقاف عن التداول وتداعياتها،
إل ـ ــى ج ــان ــب م ـس ــؤول ـي ــات ـه ــا عــن
م ـســاء لــة مـجـلــس إدارة الـشــركــة
ً
ال ـمــدرجــة تــأديـبـيــا عــن األس ـبــاب
الـ ـت ــي أدت إلـ ـ ــى وقـ ـ ــف ال ـ ـتـ ــداول
ف ــي حـ ـ ــاالت م ـع ـي ـنــة ،م ــن بـيـنـهــا
حــاالت إنهاء التعاقد مع مراقب
الـحـســابــات لـخــافــه مــع الـشــركــة،
كذلك في حــال عــدم قيام الشركة
المدرجة بعقد جمعيتها العامة
ال ـعــاديــة للسنة الـتــالـيــة النتهاء
السنة المالية خــال شهرين من
تــاريــخ إفـصــاحـهــا عــن بياناتها
المالية المدققة .ويؤكد الملحم
أن «مصلحة المساهمين» تمثل
الـ ـق ــاس ــم الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك جـ ـ ـ ــراء تـلــك
اإلجراءات جميعها.

مسؤولية مشتركة!
أمـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة لـ ـ ـج ـ ــوان ـ ــب
المسؤولية األخرى فتتوزع وفق
تأكيد الملحم بين «إدارة الشركة»
و»المساهم» .فــإدارة الشركة ذات
مـســؤولـيــة مـبــاشــرة عــن إدارت ـهــا
وأع ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــا ،كـ ـم ــا أن ـ ـهـ ــا مـعـنـيــة
بضمان توافق أهداف الشركة مع
أهــداف مستثمريها ،كذلك إدراك
أحكام التشريعات المنظمة ذات
ال ـص ـلــة ،وااللـ ـت ــزام ب ـهــا ،وتـقــديــم
البيانات والمستندات ،واإلفصاح
ع ــن ال ـم ـع ـلــومــات ال ـم ـط ـلــوبــة في
م ــواعـ ـي ــده ــا ال ـ ـم ـ ـحـ ــددة ،إض ــاف ــة
إلـ ـ ــى الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى ح ـق ــوق
ال ـم ـســاه ـم ـيــن ،وإت ــاح ــة إمـكــانـيــة
متكافئة لممارسة تلك الحقوق
لكافة المساهمين كاملة وبعدالة
السـيـمــا فــي الـجـمـعـيــات الـعــامــة،
وإحاطتهم بالمعلومات الالزمة
بالطريقة المعتمدة وفي التوقيت
المطلوب بما يمكنهم من اتخاذ
ال ـ ـقـ ــرار االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ال ـص ــائ ــب

أحمد الملحم
والمراقبة الفاعلة ألداء الشركة.
وأكد الملحم على أهمية التزام
مجالس إدارات الشركات بتطبيق
ق ـ ــواع ـ ــد الـ ـح ــوكـ ـم ــة ل ـم ــراع ــات ـه ــا
مـ ـص ــال ــح كـ ــافـ ــة األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ذات
الصلة واعتبارها «حماية حقوق
المساهمين» إحدى ركائزها ،كما
أنها تضمن وجــود أطر مناسبة
تشجع المساهمين على التحاور
ً
مع إدارة الشركة ومراقبتها ،الفتا
إل ــى أهـمـيــة إحــاطــة المساهمين
ب ـت ـق ــاري ــر عـ ــدة ك ـت ـقــريــر مـجـلــس
اإلدارة ،وتقرير الحوكمة ،وتقرير
مراقب الحسابات ،وأيــة جــزاءات
تطبق على الشركة.
بالمحصلة ،فــإن المسؤولية
األك ـ ـ ـبـ ـ ــر فـ ـ ــي ق ـ ـضـ ــايـ ــا اإليـ ـ ـق ـ ــاف
ت ـقــع ع ـلــى ع ــات ــق إدارة ال ـشــركــة،
ً
كـمــا ي ــراه ــا الـمـلـحــم م ـش ـيــرا ،في
ذات ال ـس ـيــاق ،إل ــى أن مسؤولية
ً
ال ـم ـســاهــم مـضــاعـفــة أي ـض ــا ألنــه
ً
ً
ً
يعد مالكا للشركة وطرفا أصيال
ً
ً
فـيـهــا ومـعـنـيــا رئـيـسـيــا بحماية
أمواله ،وما مجلس إدارة الشركة
ً
ً
إال وكيال عنه وفقا لما نص عليه
قانون الشركات.
وأك ـ ــد أن مـصـلـحــة الـمـســاهــم
ت ـق ـت ـضــي إدراك ـ ـ ـ ــه س ـب ــل ح ـمــايــة
أمــوالــه ،ومعرفة حقوقه وسعيه
لممارستها غير منقوصة ،كما
أش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ال ـم ـس ــاه ــم يـمـثــل
الـمـكــون الــرئـيـســي فــي الجمعية
ال ـع ــام ــة ل ـل ـش ــرك ــة ،وث ـم ــة ح ـقــوق
ع ــدي ــدة ل ــه تـمـنـحــه ح ــق الــرقــابــة
ا ل ـ ـفـ ــا ع ـ ـلـ ــة ع ـ ـلـ ــى أداء ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــة،
ومساءلة مجلس إدارتها تتنوع
بين حقوق الحضور والتصويت
على الـقــرارات ،وحقه في الدعوة
لعقد اجتماع الجمعية في حاالت
محددة.
وأفــاد الملحم بــأن ثمة فرصة
اسـتـثـمــاريــة ضــائـعــة ربـمــا بفعل
قــرار اإليقاف ،إال أن مسؤوليتها
جهات عدة ،واليمكن
تتوزع بين
ٍ
تجاهل مسؤولية إدارة الشركة
والـمـســاهــم عــن ال ـجــانــب األعـظــم
منها بكل تأكيد.

إجراءات عادلة وأبواب مشرعة!
في ختام حديثه شدد الملحم
ع ـ ـلـ ــى أن قـ ـ ـ ـ ــرار إي ـ ـ ـقـ ـ ــاف أسـ ـه ــم

الشركات عن التداول لتجاوزات
مـحــددة اليمكن اعـتـبــاره ظاهرة
م ـح ـل ـي ــة ،ب ــل ه ــو إجـ ـ ـ ــراء رق ــاب ــي
م ـت ـب ــع ل ـ ــدى م ـخ ـت ـل ــف ال ـج ـه ــات
المثيلة في االقتصادات المتقدمة
ً
والناشئة على حد سواء .مشيرا
إلى إجراءات مماثلة في األسواق
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة والـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،الف ـت ــا
إل ــى إي ـقــاف أس ـهــم خـمــس عشرة
شــركــة دفـعــة واح ــدة عـلــى سبيل
المثال من هيئة األوراق المالية
والبورصات األميركية خالل شهر
أبريل الماضي لمخالفات تتعلق
بـتــداوالت مشكوك فيها ونشاط
ً
ربما كان مفتعال بتأثير وسائل
التواصل االجتماعي كما ورد في
بيان الهيئة المذكورة.
كـ ـم ــا أك ـ ــد ال ـم ـل ـح ــم أن أي ـ ــدي
الهيئة ممدودة وأبوابها مشرعة
للتعاون مع الجميع ،وأن جهود
ال ـت ــواص ــل وال ـت ـن ـس ـيــق مـسـتـمــرة
عـلــى ال ـ ــدوام م ــع ال ـشــركــات الـتــي
ي ـتــم إي ـق ــاف أسـهـمـهــا لـتـصــويــب
ال ـم ـخــال ـفــات الـمــرتـكـبــة وت ـجــاوز
المالحظات المرصودة.

المساهم
يتحمل
مسؤولية
مضاعفة في
حماية أمواله
وليعرف
حقوقه
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اقتصاد
ً
ّ
«العقاريين» :زيادة تعرفة الكهرباء والماء من جديد تشكل تعسفا
ةديرجلا
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االتحاد أكد رفضه لدراسة رفع أسعارها على «االستثماري» و«التجاري»
أكـ ـ ـ ـ ــد ات ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ـ ـيـ ــن
رف ـ ـضـ ــه ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي أع ـل ــن
ع ـن ـهــا وزيـ ـ ــر ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـم ــاء
وال ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــددة وزي ـ ــر
الـشــؤون االجتماعية والتنمية
المجتمعية ،د .مشعان العتيبي،
الخاصة بزيادة تعرفة الكهرباء
وال ـم ــاء عـلــى جـمـيــع الـقـطــاعــات
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـس ـكــن
الخاص ،والتي من المتوقع أن
تقر بعد سنتين.
وق ـ ـ ـ ــال االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ،فـ ـ ــي ب ـي ــان

صـ ـح ــاف ــي ،إن م ـث ــل ه ـ ــذا األمـ ــر
ً
ّ
ي ـش ــك ــل ت ـع ـس ـف ــا ح ـق ـي ـق ـيــا ضــد
ك ــل ال ـق ـط ــاع ــات ال ـع ـق ــاري ــة الـتــي
سيطولها الـقــرار ،وعلى رأسها
قـ ـط ــاع ــا الـ ـعـ ـق ــار االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري
والتجاري ،اللذان عانيا وما زاال
يـعــانـيــان آث ــار جــائـحــة فـيــروس
كورونا المستجد التي ضربت
العالم نهاية عام  ،2019وما زالت
يومنا هذا.
آثارها ماثلة حتى ّ
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن غـ ـ ـ ــض ال ـن ـظ ــر
عـ ـ ــن قـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـع ـ ـقـ ــار ال ـس ـك ـن ــي

واس ـت ـث ـنــاءه م ـج ــددا م ــن زي ــادة
ّ
تعرفة الكهرباء والماء ،يشكالن
ً
مزيدا من اإلمعان في التعسف
لمصلحة
ضــد ه ــذه الـقـطــاعــات
ّ
العقار السكني الــذي تضخمت
أسعاره بشكل ُمبالغ فيه خالل
السنوات األخيرة ،خاصة بعد أن
ً
أصبح مالذا لشريحة كبيرة من
أصحاب رؤوس األموال الكبيرة
والمتوسطة ،والتي وجدت فيه
ً
فــرصــا اسـتـثـمــاريــة مـغــريــة بعد
ارتـ ـف ــاع ع ــوائ ــده ب ـس ـبــب زيـ ــادة

اإلقبال عليه .وأشار االتحاد إلى
أن العقار االستثماري والتجاري
لــم يكد يـفــوق مــن صــدمــة زيــادة
التعرفة عام  2016حتى جاء ته
صدمة جائحة فيروس كورونا
نـ ـه ــا ي ــة ع ـ ـ ــام  ،2019و ه ـ ـ ــا هــي
الحكومة ّ
تجهز لصدمة جديدة
لكل القطاعات العقارية األخرى
التي أصبحت تعاني قرارات غير
ً
مدروسة أثرت سلبا على أدائها
وعلى عوائدها المالية.
وأوضح أنه من غير المقبول

ً
 stcتفتتح فرعها األكثر تقدما في الكويت
تم تجديده لتوفير تجربة استثنائية وتفاعلية لجميع الزوار
اف ـت ـت ـح ــت ش ــرك ــة االت ـ ـصـ ــاالت
ال ـكــوي ـت ـيــة ( ،)stcأك ـب ــر فــروع ـهــا
ً
وأكـثــرهــا تـقــدمــا فــي الـكــويــت في
مارينا مول ،بتصميمات حديثة
وت ـج ـه ـي ــزات قــائ ـمــة ع ـلــى أح ــدث
التقنيات ،ويفتح الـفــرع الجديد
أب ــواب ــه لـيـمـنــح ال ـع ـم ــاء تـجــربــة
رقمية وذك ـيــة ،بما يتماشى مع
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ـح ــول الــرق ـمــي
للشركة.
وفـ ـ ــي حـ ـف ــل االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ،الـ ــذي
حضره الرئيس التنفيذي للشركة
المهندس مزيد بن ناصر الحربي،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أعـ ـض ــاء اإلدارة
الـتـنـفـيــذيــة لـلـشــركــة ،ت ــم تدشين
ال ـف ــرع ال ـجــديــد بـتـصـمـيــم جــديــد
يــدمــج كــل مــن الـمـيــزات المبتكرة
وال ـك ـف ــاءة ال ـم ـحـ ّـس ـنــة ،ب ـمــا يـبــرز
الفهم العميق الذي تتمتع به stc
في تلبية االحتياجات المتنوعة
لـ ـق ــاع ــدة ع ـم ــائ ـه ــا الـ ـمـ ـت ــزاي ــدة،
السيما مع العودة التدريجية إلى
الحياة الطبيعية مع زيــادة عدد
الحاصلين على اللقاح ،ليرحب
الفرع الجديد بالزوار في تجربة
تسوق استثنائية.
وتــم تصميم فــرع مارينا مول
المكون من طابقين ،بما يضمن
الـبـســاطــة وراحـ ــة الـعـمـيــل ،حيث
يشمل الـطــابــق األول الـعــديــد من
أقـســام عــرض المنتجات ،والتي
ت ـض ــم أح ـ ــدث الـ ـه ــوات ــف الــذك ـيــة
وأج ـ ـهـ ــزة ال ـت ــرف ـي ــه ال ـم ـق ــدم ــة مــن
قـبــل أف ـضــل ال ـعــامــات الـتـجــاريــة
في العالم.
ك ـمــا ي ــوف ــر ل ـل ـع ـمــاء إمـكــانـيــة
تجربة األجـهــزة مـبــاشــرة ،بينما
ي ـ ـت ـ ـعـ ــرفـ ــون ع ـ ـلـ ــى عـ ـ ـ ـ ــروض stc
ال ـخ ــاص ــة وال ـب ــاق ــات ال ـح ـصــريــة.
وسيخصص الطابق الثاني لدعم
العمالء وتوفير خدمة المبيعات
ل ـ ـل ـ ــرد ع ـ ـلـ ــى أي اس ـ ـت ـ ـف ـ ـسـ ــارات

الحربي في صورة جماعية مع فريق عمل stc
بخصوص منتجات أو خدمات
.stc
وستكون هناك منطقة خدمة
ذاتية على مدار الساعة طوال أيام
األسبوع مخصصة لتلبية طلبات
العمالء في الوقت الذي يناسبهم.
ً
وانطالقا من التزامها المستمر
بدعم قــرارات وزارة الصحة فيما
يتعلق بمواجهة الوباء ،يحرص
ال ـ ـف ـ ــرع ال ـ ـجـ ــديـ ــد عـ ـل ــى ت ـط ـب ـيــق
اإلج ـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة ال ــازم ــة
مثل التباعد االجتماعي ،وارتداء
أقنعة الوجه اإللزامية ،والتعقيم
ال ـم ـن ـت ـظ ــم لـ ـضـ ـم ــان سـ ــامـ ــة كــل
م ــن ال ـع ـمــاء وال ـمــوظ ـف ـيــن ،وهــو
األمــر الــذي تحافظ  stcعليه لدى

ت ـط ـب ـي ــق م ـع ــاي ـي ــر الـ ـس ــام ــة فــي
مقرها الرئيسي وفروعها ،وفي
أي مبادرات خارجية تشارك فيها
للتخفيف من المخاطر المرتبطة
الحالي.
بالوباء ً
وتـعـلـيــقــا عـلــى االف ـت ـت ــاح ،قــال
المهندس عامر عطوي ،الرئيس
التنفيذي لقطاع مبيعات األفراد
ف ــي « :stcن ــرك ــز بــاس ـت ـمــرار على
تعزيز تجربة العمالء مــن خالل
تــوف ـيــر ال ــوص ــول إلـ ــى مـجـمــوعــة
منتجاتنا وخدماتنا بكل سهولة
ويسر».
َ
وأضاف« :يهدف الفرع الذي تم
تجديده بالكامل إلى توفير تجربة
ً
مبسطة وأكثر تطورا ،حيث يمكن

للعمالء اآلن استكشاف مجموعة
ً
كـبـيــرة مــن األج ـهــزة األك ـثــر طلبا
ً
حول العالم ،فضال عن العديد من
الميزات الجديدة التي تم دمجها
فــي م ـكــان واح ــد لـخــدمــة العميل
ع ـل ــى أف ـض ــل وجـ ـ ــه ،ن ـح ــرص مــن
خــال الـفــرع الـجــديــد على تقديم
تجربة ترفيهية وتفاعلية لزوارنا،
سـ ـ ـ ــواء كـ ــانـ ــوا ع ـ ـمـ ــاء جـ ـ ـ ــددا أو
حاليين ،وهو األمر الذي حرصنا
عليه لدى تصميم الفرع».
أكد عطوي مواصلة  stcتقديم
الخدمات المتجددة ،بما يسمح
للعميل الوصول إلى كل العروض
ال ـ ـتـ ــي تـ ـن ــاس ــب اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم،
وتزويدهم بتجربة تتماشى مع

«بيتك» يفوز بجائزة أفضل بنك خاص
للخدمات المالية اإلسالمية
أعـلــن بـيــت الـتـمــويــل الكويتي
«ب ـي ـت ــك» ف ـ ــوزه ب ـج ــائ ــزة «أف ـض ــل
ب ـنــك خـ ــاص ل ـل ـخــدمــات الـمــالـيــة
اإلسالمية» ،وهي جائزة مرموقة
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـعـ ــالـ ــم ض ـمــن
النسخة الـحــاديــة والثالثين من
«ج ــوائ ــز مـجـلــة «ب ــراي ـف ــت بــانـكــر
إنترناشيونال» لعام .2021
وقال «بيتك» في بيان صحافي
أم ـ ـ ـ ــس ،إن الـ ـمـ ـجـ ـل ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة
تـمـنــح ه ــذه ال ـج ــائ ــزة ب ـن ــاء على
تـكـ ّـيــف ال ـمــؤس ـســات الـمــالـيــة مع
تحوالت األسواق والتكنولوجيا
فـ ــي اقـ ـتـ ـص ــاد مـ ــا بـ ـع ــد ك ــوف ـي ــد-
ً
 ،19وتـ ـق ــدي ــرا الس ـتــرات ـي ـج ـيــات
ً
االستثمار المسؤولة اجتماعيا
وق ـ ـ ــدرة ه ـ ــذه ال ـم ــؤس ـس ــات عـلــى
تعزيز إيراداتها أثناء التداعيات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة غـ ـي ــر ال ـم ـس ـبــوقــة
التي سببتها الجائحة .وتشمل
مجاالت التقييم الرئيسية األخرى
للبنوك االبتكار الرقمي واعتماد
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ل ـت ـعــزيــز تـجــربــة
العمالء ،كما تقوم لجنة تحكيم
م ـس ـت ـق ـلــة ب ـت ـق ـي ـيــم كـ ــل م ـش ــارك ــة
وت ـص ـن ـي ــف ،ل ـي ـتــم ب ـع ــده ــا جـمــع
إجمالي الدرجات ومقارنتها مع
معايير أخرى لتحديد المؤسسة
الفائزة.
وأع ـ ـ ــرب رئـ ـي ــس تـكـنــولــوجـيــا
المعلومات للمجموعة في بيت
التمويل الكويتي هيثم التركيت،
ع ــن اع ـ ـتـ ــزازه ب ــاخ ـت ـي ــار «ب ـي ـتــك»
كــأف ـضــل ب ـنــك خـ ــاص لـلـخــدمــات
الـمــالـيــة اإلســام ـيــة ل ـعــام ،2021
ً
مـشـيــرا إل ــى أن ف ــوز الـبـنــك بهذه
الجائزة المرموقة يؤكد نجاحه
ف ـ ـ ــي ت ـ ـطـ ــويـ ــر أف ـ ـض ـ ــل الـ ـحـ ـل ــول
الـمـصــرفـيــة والـمــالـيــة المبتكرة،
ً
وريادته عالميا كمؤسسة مالية
إس ــام ـي ــة ،ف ـي ـمــا ي ـع ـكــس ق ــدرت ــه
على تعزيز أدائه المالي ومرونته
العالية خالل الجائحة.
وأكد التركيت أن الجائزة تأتي

تفوق رقمي
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـت ـ ــرك ـ ـي ـ ــت »:رغـ ــم
ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ال ـت ــي
ف ــرضـ ـه ــا واقـ ـ ــع الـ ـج ــائـ ـح ــة عـلــى
االق ـت ـص ــادات واألسـ ـ ــواق« ،فــإنـنــا
ان ـف ــردن ــا ف ــي إطـ ــاق ال ـعــديــد من
ال ـخــدمــات الــرقـمـيــة خ ــال عــامــي
 2020و ،2021مثل خدمة التوقيع
اإللـكـتــرونــي لمعامالت التمويل
الشخصي كأول بنك في الكويت،
كـمــا ك ــان «بـيـتــك» أول مــن يطبق
ت ـق ـن ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
العالم للطباعة الفورية للبطاقات
المصرفية فــي غـضــون  3دقائق
بدون طلب مسبق .باإلضافة إلى
مــاس ـبــق ،ي ـقــدم ال ـب ـنــك مجموعة
متكاملة من الخدمات اإللكترونية
عبر القنوات المختلفة كتطبيق
ال ـمــوبــايــل  ،KFHonlineوف ــروع
 KFH Goوال ـمــوقــع اإللـكـتــرونــي
وغيرها من القنوات البديلة».
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ف ـ ـ ـ ــوز «بـ ـيـ ـت ــك»
مـ ـسـ ـتـ ـح ــق عـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ـ ــدارة ب ـف ـضــل
اإلسهامات الواضحة التي حققها
ف ــي ت ـط ــوي ــر الـ ـخ ــدم ــات ال ـمــال ـيــة
اإلس ــام ـي ــة واب ـت ـك ــار الـمـنـتـجــات
التي تلبي احتياجات العمالء بكل
كـفــاء ة وفعالية ومــواكـبــة أحــدث
التقنيات التمويلية والمصرفية.

نقاط قوة
وأكد أن الجوائز العالمية التي
حصدها «بيتك» هذا العام تؤكد

هيثم التركيت

نقاط القوة الرئيسية التي يتمتع
ب ـه ــا ،فــال ـب ـنــك ي ــزخ ــر بــاألنـشـطــة
ال ـق ــوي ــة وال ـم ـت ـنــوعــة ال ـم ـتــواف ـقــة
مــع الـشــريـعــة ،ولــديــه مستويات
سيولة عالية ،إلى جانب االنتشار
ال ـج ـغــرافــي لـلـمـجـمــوعــة ،إضــافــة
إل ـ ـ ــى ال ـ ـخـ ــدمـ ــات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
والمصرفية المتنوعة التي تتبنى
أحدث التقنيات والمعايير المالية
العالمية.
وذك ــر أن «بـيـتــك» حقق قفزات
نــو عـيــة فــي تنفيذ استراتيجية
التحول الرقمي ،من خــال تبني
أحـ ــدث اب ـت ـك ــارات الـتـكـنــولــوجـيــا
ً
الـمــالـيــة ،فـضــا عــن تـبــوؤ مكانة
رائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـص ـ ـكـ ــوك
اإلسالمية والخدمات المالية.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أش ـ ـ ــارت مـجـلــة
«ميد» إلى أن «بيتك» «حقق بإرثه
كــأول بنك إسالمي يتم تأسيسه
في الكويت ،إنجازات كبيرة خالل
ً
ً
 44ع ــام ــا م ــن م ـس ـيــرتــه .ون ـظ ــرا
إلى أنه البنك اإلسالمي الوحيد
الــذي يغطي العديد من األســواق
الــدول ـيــة ،فـهــو ق ــادر عـلــى تقديم
خدمات فريدة لعمالئه».
ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أنـ ــه يتم
تقديم اإلصدار الحادي والثالثين
مــن جــوائــز مجلة بــرايـفــت بانكر

الحساوي« :ألفا» مستمرة في حملة
مهرجان السحوبات
ذك ــرت شــركــة ال ـســور لتعبئة
الـ ــوقـ ــود «أل ـ ـفـ ــا» أنـ ـه ــا مـسـتـمــرة
فــي حملة مـهــرجــان السحوبات
ل ـشــري ـحــة «ألـ ـف ــا ت ـ ــاب» بـقـيـمــة 5
دنــانـيــر كويتية ،وذل ــك للدخول
فــي السحب الكبير على سيارة
شيفروليه سيلفرادو  8سلندر
موديل  ،2021وحزمة أخرى من
الجوائز القيمة من محطات ألفا
للوقود.
م ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ص ـ ـ ـ ــرح ن ــائ ــب
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـق ـط ــاع
التسويق والمبيعات والعالقات
الـعــامــة بشركة الـســور لتسويق
الـ ــوقـ ــود س ــال ــم الـ ـحـ ـس ــاوي ب ــأن
ال ـح ـم ـل ــة بـ ـ ـ ــدأت أول أغ ـس ـطــس
الماضي وتنتهي في  30الجاري،
مؤكدا أنها تأتي في إطار خطة
الشركة الترويجية لمنتجاتها
م ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب ،ولـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق آم ـ ــال
وطموحات عمالء «ألفا» لتقديم
كل متطلبات الجمهور ومرتادي
محطات وقود «ألفا».
وأش ـ ـ ـ ــار ال ـ ـح ـ ـسـ ــاوي إلـ ـ ــى أن
جوائز المهرجان الحالي تشتمل
عـلــى س ـيــارة واحـ ــدة سـيـلـفــرادو
 ،2021إضــافــة إلــى  9ق ــوارب من
نوع كاياك لعدد  ٩فائزين ،كما
س ـي ـتــم ت ــوزي ــع ب ـط ــاق ــات تعبئة
وق ـ ـ ـ ــود لـ ـعـ ـش ــري ــن ف ـ ــائ ـ ــزا ق ـي ـمــة
البطاقة  50دينارا.
وحـ ـ ـ ــول آل ـ ـيـ ــة الـ ـسـ ـح ــب ع ـلــى
الجوائز ،أفاد بأنه سيتم توزيع
ش ــري ـح ــة ألـ ـف ــا ت ـ ــاب فـ ــي جـمـيــع
أسـ ـ ـ ــواق ت ــرول ــي ال ـم ـت ــوف ــرة فــي
م ـح ـطــات أل ـف ــا بـنـحــو  ١٣فــرعــا،
م ـن ـه ــا بـ ـي ــان وس ـ ـلـ ــوى وح ــول ــي
والسالمية وحطين والمسايل
وال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــوريـ ــة وأب ــوحـ ـلـ ـيـ ـف ــة
والـفـحـيـحـيــل وس ـعــد الـعـبــدالـلــه
والشعب والصباحية والجهراء،
إضافة إلى محطات ألفا لخدمة
العمالء األربـعــة (المنصورية –

سالم الحساوي

أبوحليفة – بيان – الجهراء).
وب ـي ــن أن الـ ـش ــرائ ــح سـتـكــون
متوفرة بأسواق ترولي أو بقالة
المتوفرة بمحطات ألفا للوقود
في المواقع التالية :المباركية -
بيان  -سلوى  -حولي  -السالمية
 حطين  -المسايل  -المنصورية أبو حليفة  -الفحيحيل  -سعدالعبدالله  -الشعب  -الصباحية
 الجهراء  -غــرب هدية  -جليبالشيوخ  -العقيلة – الشويخ.
وأكـ ـ ــد أن ع ـم ـل ـيــة ال ـم ـش ــارك ــة
فــي الـسـحــب ستتم عـلــى جــوائــز
الـحـمـلــة عـنــد الـتـعـبـئــة بـقـيـمــة 5
دن ــانـ ـي ــر ل ـل ـشــري ـحــة عـ ــن طــريــق
الـ ـم ــوق ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي لـلـشــركــة
 www.alfa.com.kwأو مــن
خـ ـ ــال ال ـت ـط ـب ـي ــق االلـ ـكـ ـت ــرون ــي
 ،Alfaو يـجــب عـلــى المشتركين
ال ـحــاص ـل ـيــن ع ـلــى شــري ـحــة ألـفــا
ب ـق ـي ـمــة  5دن ــانـ ـي ــر أن ي ـق ــوم ــوا
بتسجيل أرقام هواتفهم والبريد
اإللكتروني.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ـ ـ ــه ال يـ ـسـ ـم ــح
ب ــاسـ ـتـ ـب ــدال ال ـ ـهـ ــدايـ ــا ب ـج ــوائ ــز
نـقــديــة ،وسـيـتــم حـصــر األسـمــاء
خ ــال  ٣أي ــام عـمــل تـبــدأ بحلول
نوفمبر المقبل ،مضيفا أن إعالن

الفائزين بالجوائز سيكون بعد
انتهاء الحملة التسويقية خالل
نوفمبر المقبل إلعالن الفائزين
على منصة انستغرام في حساب
م ـح ـط ــات ألـ ـف ــا ل ـل ــوق ــود _ alfa
 ،stationsإضافة إلى إذاعة نبض
الكويت .88.8
ووف ـقــا لـلـشــروط والـضــوابــط
للعروض والمهرجانات ،سيتم
حـصــر األس ـم ــاء م ــن خ ــال قسم
ال ـ ــدع ـ ــم الـ ـفـ ـن ــي ،الـ ـ ـ ــذي س ـي ـقــوم
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــإدراج الـ ـمـ ـخ ــولـ ـي ــن ب ــدخ ــول
السحب باستخدام نـظــام CMS
عـلــى مــن تـنـطـبــق عـلـيـهــم الئـحــة
الشروط واألحكام ،على أن ترسل
األسماء لقسم التسويق قبل 13
ال ـجــاري ،الخـتـيــار الـفــائــزيــن من
بين المشاركين في الحملة ممن
تنطبق عليهم ال ئـحــة ا لـشــروط
واالحكام.
وبحسب الشروط والضوابط
ل ـل ـج ــوائ ــز الـ ـم ــرص ــودة سـيـفــوز
ب ــال ـج ــائ ــزة ال ـك ـب ــرى (الـ ـسـ ـي ــارة)
الحاصل على أعلى رصيد تعبئة
لشريحة ألفا تاب ،وسيتم اختيار
 9فائزين تدريجيا حسب أعلى
رصيد تعبئة لشريحة ألفا تاب
لـلـفــوز ب ـقــارب كــايــاك واح ــد لكل
فــائــز ،وسـيـتــم اخـتـيــار  ٢٠فــائــزا
تدريجيا حسب رصيد التعبئة
لشريحة ألـفــا ت ــاب لـلـفــوز بعدد
 ٢٠شريحة ألفا تــاب مع رصيد
بقيمة  ٥٠د.ك.
وح ــول تــوزيــع ال ـجــوائــز على
الفائزين سوف يتم التواصل مع
الفائز عن طريق موظف مسؤول
من قسم التسويق والمبيعات عن
طريق رقم الهاتف المسجل ومن
خالل البيانات ،مثل الرقم المدني
واالسم بالكامل ،وعلى الفائزين
إحضار البطاقة المدنية الستالم
الجائزة من إدارة خدمة العمالء
محطة المنصورية.

«األهلي» يتعاون مع مجموعة فوزية السلطان الصحية

ً
من «برايفت بانكر» لتفوقه الرقمي واعتماد التكنولوجيا عالميا
ً
تتويجا لجهود «بيتك» في توفير
خ ــدم ــات مــال ـيــة اســام ـيــة عــالـيــة
الجودة ،السيما بعد النجاحات
الـمـهـمــة ال ـتــي حققها وســاهـمــت
فــي االرت ـق ــاء بصناعة الـخــدمــات
المصرفية ،باإلضافة إلى حرصه
على تطوير الخدمات في صناعة
التمويل اإلسالمي.

ب ـعــض االبـ ـتـ ـك ــارات الـمـتــواصـلــة
الـتــي يــزخــر بها العصر الرقمي،
ً
موضحا« :سواء كان ذلك من خالل
أحد فروعنا ،أو المنصات الرقمية،
أو م ـ ــن خ ـ ـ ــال مـ ــركـ ــز االت ـ ـصـ ــال
الـ ـخ ــاص ب ـن ــا ،ف ــإن ـن ــا س ـنــواصــل
هــدف ـنــا األس ــاس ــي ال ـم ـت ـم ـثــل في
إثـ ــراء أن ـمــاط ح ـيــاة عـمــائـنــا .لن
ً
نــدخــر ج ـه ــدا ف ــي سـبـيــل تطبيق
إستراتيجيتنا المؤسسية القائمة
على توفير العروض الترويجية
الحصرية ،وتعزيز نطاق شبكاتنا
ل ـل ـج ـيــل ال ـخ ــام ــس  ،5Gوت ـقــديــم
م ـج ـم ــوع ــة الـ ـحـ ـل ــول االب ـت ـك ــاري ــة
بأسعار تنافسية».

أن ت ـت ـح ـم ــل قـ ـط ــاع ــات ال ـع ـق ــار
االستثماري والـتـجــاري وحتى
الصناعي ،تكلفة الــرســوم التي
أص ـب ـحــت ت ـ ــزداد بـشـكــل دوري،
ب ــال ـش ـك ــل الـ ـ ـ ــذي أص ـ ـبـ ــح ي ـه ــدد
وجـ ـ ـ ــودهـ ـ ـ ــا ،وي ـ ـ ـهـ ـ ــدد م ـص ــال ــح
ال ـت ـج ــار وال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن فـيـهــا،
خ ــاص ــة أن هـ ــذه ال ـق ـط ــاع ــات ما
ً
زالت ّ
تعد مالذا لشريحة كبيرة
مـ ــن أص ـ ـحـ ــاب رؤوس األم ـ ـ ــوال
ال ـم ـت ــوس ـط ــة والـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ال ــذي ــن
ال يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدون مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت أخ ـ ـ ــرى

لالستثمار بها في ظل الظروف
الحالية.
يذكر أن مجلس ال ــوزراء كان
قـ ــد أقـ ـ ــر عـ ـ ــام  2016ال ـم ـش ــروع
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ال ـ ـخ ـ ــاص بـ ــزيـ ــادة
تعرفة الكهرباء بواقع  5فلوس
للشريحة حتى  3000كيلوواط
في السكن الخاص (منازل) ،و8
فلوس للشريحة من  3إلى  6آالف
كيلوواط ،و 10فلوس للشريحة
ً
م ــن  6إ لـ ــى  9آالف ،و 15فـلـســا
للشريحة التي تستهلك أكثر من

ً
 9آالف كيلو واط /ساعة شهريا.
وفـ ــي ال ـش ـقــق االس ـت ـث ـمــاريــة،
أق ـ ــرت ال ـح ـكــومــة ت ـعــرفــة بــواقــع
 5فـلــوس حـتــى أل ــف كيلو واط،
و 10فلوس من  1000إلى 2000
ً
كيلو واط ،و 15فلسا فوق ذلك،
فــي حين تــم إق ــرار تعرفة ثابتة
ً
بـيــن  10و 25فـلـســا للقطاعات
الحكومية والصناعية والغذائية
وغيرها.

إنترناشيونال ،التي تم تنظيمها
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع مـ ـ ـي ـ ــدل إيـ ـس ــت
إي ـك ــون ــوم ـي ــك داي ـج ـس ــت (مـ ـي ــد)،
والشركة األم غلوبل داتا.
وت ـ ـغ ـ ـطـ ــي م ـ ــواضـ ـ ـي ـ ــع م ـج ـل ــة
«بــرايـفــت بانكر إنترناشيونال»
البنوك وشركات الخدمات المالية
والوساطة ذات الصلة ومــزودي
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ف ـ ــي الـ ـخ ــدم ــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة وإدارة
الثروات.
ك ـمــا تـهـتــم ال ـم ـج ـلــة بـصـنــاعــة
الخدمات المالية من خالل توفير
معلومات قيمة وذات مصداقية
حول االستراتيجيات والمنتجات
والـخــدمــات المصرفية الخاصة
الـعــالـمـيــة ،وال ــرق ــاب ــة واالم ـت ـثــال،
وصفقات االندماج واالستحواذ،
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا وغ ـي ــر ذلـ ــك من
المواضيع.

جائزة
«برايفت»
تتويج لجهود
«بيتك» في
توفير خدمات
مالية عالية
الجودة

التركيت

في إطار جهوده المستمرة لدعم جهود العناية
بالصحة الجسدية والنفسية لموظفيه ،وبالتزامن
مع اليوم العالمي للصحة النفسية ،أعلن البنك
األه ـلــي الـكــويـتــي تـعــاونــه مــع بــرنــامــج مجموعة
فوزية السلطان الصحية.
ويتضمن البرنامج ورشــة عمل حول الصحة
النفسية والعافية ،وبرنامج مساعدة الموظفين،
الــذي تم تصميمه لتوفير نظام صحي مستدام،
مــد عــوم بنهج منظم لتحسين حـيــاة الموظفين
داخل وخارج مكان العمل ،كما يهدف البرنامج إلى
مساعدة الموظفين على حل المسائل التي تستجد
في حياتهم الشخصية ،وتلك المتعلقة بالعمل،
وال ـتــي لـهــا تــأثـيــر مـبــاشــر عـلــى األداء الــوظـيـفــي
والصحة العامة والحالة النفسية والعاطفية.
وفــي إطــار هــذا البرنامج ،سيتم عقد جلسات
نـقــاشـيــة إرش ــادي ــة وتـقــديــم خـصــومــات حصرية
ع ـلــى ج ـل ـســات االسـ ـتـ ـش ــارة ،وال ـت ـق ـي ـيــم الـنـفـســي

ا لـتــر بــوي ،والتقييمات النفسية ،وتقييم نسبة
الذكاء والتقييم اإلدراكي والتقييمات الشخصية،
وقــد كــان للتحديات غير المسبوقة الناتجة عن
جائحة كورونا أثر سلبي على الصحة الجسدية
والنفسية للشركات والموظفين على حد سواء،
مما سلط الضوء على أهمية توفير أماكن عمل
صحية وبيئة إيجابية.
وتعقيبا على هذا التعاون ،قالت أفراح األربش
المديرة العامة للموارد البشرية باإلنابة في البنك
األهلي الكويتي« :إننا من خالل تبني مبادرات على
غرار ورشة عمل حول الصحة النفسية والعافية
وبرنامج مساعدة الموظفين ،سيكون بمقدورنا
ف ــي ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي ال ـكــوي ـتــي تــرس ـيــخ ال ـتــزام ـنــا
بمواصلة تطبيق نهجنا الذي يركز على الموظفين
أوال ،إضافة إلى الوفاء بوعدنا المتمثل في الحفاظ
على صحة وعافية موظفينا وتطويرهم من خالل
التقدير والدعم».

«التجاري» ينظم اليوم سحب
حملة ّبر  /بحر
يـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــري ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ال ـك ــوي ـت ــي
ال ـ ـيـ ــوم ال ـس ـح ــب عـلــى
حملة بــر  /بـحــر ،على
إذاع ـ ــة ن ـبــض الـكــويــت
فــي بــرنــامــج «ديــوانـيــة
الياقوت واألنصاري»،
وال ـس ـحــب األسـبــوعــي
لـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــوائ ـ ـ ـ ــز ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــة ،وس ـ ـحـ ــب
حملة «أكـثــر مــن راتــب»،
بـحـضــور مـمـثــل وزارة ال ـت ـج ــارة ،لـضـمــان شـفــافـيــة عـمـلـيــة الـسـحــب
واإلشراف عليها ،مع مراعاة االلتزام باالشتراطات الصحية والوقائية
المتمثلة في التباعد االجتماعي.
وستتم إذاعة السحوبات على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة «نبض
الكويت  »FM 88.8اليوم ،ضمن برنامج ديوانية الياقوت واألنصاري،
من  1حتى  2ظهرا ،فضال عن بث السحوبات مباشرة على حسابات
البنك على مواقع التواصل االجتماعي.
وضمن البث المباشر للسحب سيكون هناك العديد من المعلومات
عن حملة ّ
«بر  /بحر» ،والمزايا التي تقدمها ،إضافة الى تفاصيل حملة
قرض بدون فائدة لغاية  70000دينار ،والتي أطلقها البنك مؤخرا.
ويدعو البنك التجاري الكويتي الجميع إلى متابعة السحب مباشرة
عبر أثير إذاعــة «نبض الكويت  »FM 88.8لمعرفة الفائزين بجوائز
حملة ّبر  /بحر القيمة ،والذين سيحالفهم الحظ للفوز بمركبة Polaris
 RZRالمخصصة للبر ،إضافة إلى دراجات وألواح التزلج الكهربائية،
وكذلك الفائزين بحملة أكثر من راتب ،متمنيا للجميع حظا سعيدا.

أفراح األربش

«برقان» يدعو عمالء  Youthلحضور
العرض االفتتاحي لفيلم Venom
أعـ ـل ــن ب ـن ــك بـ ــرقـ ــان مـنــح
ع ـ ـ ـمـ ـ ــاء ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب Youth
ل ـل ـش ـبــاب ف ــرص ــة ح ـصــريــة
لحضور العرض االفتتاحي
الـ ـ ـخ ـ ــاص ل ـف ـي ـل ــم Venom
مجانا فــي غــرانــد سينماز
بمركز الحمراء للتسوق.
وسـيـتــم تنظيم الـعــرض
الخاص للفيلم بالتعاون مع
جراند سينماز  8:00مساء
األرب ـ ـعـ ــاء ال ـم ـق ـبــل ،ويـمـكــن
ل ـ ـع ـ ـمـ ــاء حـ ـ ـس ـ ــاب Youth
ح ـجــز تــذاكــرهــم الـمـجــانـيــة
ع ـبــر ش ـب ــاك ت ــذاك ــر جــرانــد
سينماز في مركز الحمراء
للتسوق ،عبر إظهار بطاقة
السحب اآللي الخاصة بهم
ابتداء من اليوم ،والمقاعد
محدودة ،ويحق لكل عميل
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى تــذكــرت ـيــن
مجانيتين فقط.
وي ـ ـس ـ ـعـ ــى ب ـ ـنـ ــك بـ ــرقـ ــان
إل ــى مـكــافــأة عـمــاء حساب
ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب بـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار
ب ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــومـ ـ ــات وع ـ ـ ـ ـ ــروض

حـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـحـ ــات
والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
الشهيرة والمفضلة لديهم،
إضــافــة إل ــى ت ـجــارب ترفيه
م ـم ـي ــزة ت ــائ ــم تـطـلـعــاتـهــم
وأسلوب حياتهم.

أزمتها النفسية
عن
تكشف
أديل
ً
وفقدان  ٤٥كيلوغراما
t

om

aw
abil@ arida.c
alj
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جاستن بيبر

الصعوبات التي واجهتها عند بلوغها الثالثين،
كشفت نجمة البوب البريطانية أديل عن
ّ
والتي ألهمت مضمون ألبومها الجديد " ،"30مدشنة عودتها بقوة إلى الساحة الفنية من
خالل مقابلة مع مجلة فوغ.
ً
وقالت أديــل ( 33عاما)" :في الثالثين من عمري ،انهارت حياتي من دون سابق إنــذار".
وأضافت" :أشعر بأن هذا األلبوم أشبه بتدمير الذات ،ثم التأمل الذاتي ،فالخالص الذاتي".
وتناولت أديل انفصالها عام  2019عنّ زوجها سايمون كونيكي ،وقالت في هذا الصدد:
ً
ً
"لم يعد ذلك مناسبا لي ،لم أكن حزينة ،لكني كنت ألصبح كذلك لو لم أفكر في نفسي أوال".
ّ
وتمكنت أديل من التخلص من حال القلق التي كانت تعيشها بفضل خضوعها لعالج نفسي،
ً
ومواظبتها على التمارين الرياضية ،مما سمح لها بفقدان نحو  45كيلوغراما.
ً
ً
وقالت" :يجب أن أستعد ألكون مشهورة مجددا ،وهو ما ال أحبه ،كما يعلم الجميع".
وأكــدت الحائزة  15جائزة "غــرامــي" أنها على عالقة عاطفية مع األميركي ريتش بــول الذي
(أ ف ب)
يملك شركة إلدارة أعمال رياضيين.

أديل

بيبر يطرح «»Ghost
ويستعد لحفل في جدة

« »Squid Gameظاهرة
في المشهد الثفافي العالمي

ستروماييه يعود إلى
الساحة الموسيقية

أطلق النجم العالميجاستن بيب ر
أغنيته الجديدة " "Ghostالتي صورها
على طريقة الفيديو كليب ،على قناته
الــرس ـم ـيــة ف ــي م ــوق ــع ي ــوت ـي ــوب ،وقــد
تجاوزت  4ماليين مشاهدة في  24ساعة
فقط من طرحها.
على صعيد آخر ،تداول رواد مواقع
ً
التواصل االجتماعي ملصقا يكشف
عن موعد زيارة بيبر إلى جدة إلحياء
حفل هناك في  5ديسمبر المقبل.
ونشر االتحاد السعودي للسيارات
وال ـ ـ ــدراج ـ ـ ــات الـ ـن ــاري ــة ع ـب ــر ح ـســابــه
الخاص في "تويتر" إعالن حفل بيبر
فــي ال ـس ـعــوديــة ،ال ــذي سـيـضــم أيضا
مجموعة من النجوم العالميين منهم
آيساب روكي وديفيد غيتا وجيسون
ديرولو.

ب ـعــد ن ـج ــاح مــوسـيـقــى الـ ـك ــاي -ب ــوب وتـتــويــج
السينما الكورية الجنوبية بجائزة األوسكار ،أحدثت
ً
الــدولــة اآلسـيــويــة انـقــابــا فــي مشهد المسلسالت
التلفزيونية العالمية من خالل "" "Squid Gameأو
"لعبة الحبار" الذي أنتجته "نتفليكس" ويمزج بين
الرمزية االجتماعية والعنف الشديد .واستقطب
ً ً
ً
المسلسل جمهورا كبيرا جدا من كل أنحاء العالم
بفضل جمعه بين التسلية الطفولية وعواقبها
المميتة ،إضافة إلى اإلنتاج المتقن والسينوغرافيا
الضخمة.
وصرحت "نتفليكس" بأن " "Squid Gameأوشك
أن يصبح أكبر مسلسل على اإلط ــاق" في تاريخ
المنصة ،حيث يمثل ظــاهــرة كــأحــدث التجليات
ّ
المعبرة عن تأثير كوريا الجنوبية المتزايد على
المشهد الـثـقــافــي الـعــالـمــي ،بـعــد الـنـجــاح الهائل
الذي حققته فرقة البوب الكورية " "BTSوفوز فيلم
" "Parasiteبالسعفة الذهبية لمهرجان كان ،ليصبح
أول عمل بغير اللغة اإلنكليزية ينال جائزة األوسكار
(أ ف ب)
ألفضل فيلم.

أعلن المغني البلجيكي ستروماييه عودته
إلى الساحة الموسيقية التي ابتعد عنها في
ً
نهاية عام  ،2015نظرا إلى ما أصابه وقتها من
إرهــاق بدني وذهني ،بعد إحيائه على مدى
ً ً
ً
عامين عددا كبيرا جدا من الحفالت.
ويشارك صاحب أغنيات "ألور أون دانس"
و"بابا أوتيه" و"فورميدابل" في أغسطس 2022
بمهرجان روك آن سين في المنطقة الباريسية.
ً
وكانت شعبية ستروماييه قد اتسعت كثيرا
بعد صدور ثاني ألبوماته "راسين كاريه" عام
 ،2013وجعله ذلك ُيجري خالل عامين جوالت
على مراحل في أوروب ــا والــواليــات المتحدة،
وغ ـن ــى عـ ــام  2015ف ــي م ـه ــرج ــان كــوتـشـيــا
األميركي ،وهو األكبر في العالم.
وقال ستروماييه في مقابلة إنه كان "بحاجة
إلى إزالة كل الضغط الذي يجلبه النجاح ،فقد
ّقدمت  200حفلة موسيقية في غضون عامين،
وهذا جنون ،كانت تجربة رائعة".
(أ ف ب)

مشهد من المسلسل

انطالق مهرجان لوميير السينمائي
في ليون الفرنسية

ً
ً
ً
يعرض أكثر من  150فيلما روائيا ووثائقيا

ستروماييه

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
مهنيا :حظك حاليا في مرحلة تراجع فكن
ً
صبورا حتى ينجلي الوضع.
ً
عاطفيا :ال تلجأ إلــى اسـتـفــزاز الشريك
الحلوة أقوى سالح.
فالكلمة ً ّ
اجتماعيا :رفــه عن نفسك بالرياضة أو
بممارسة إحدى الهوايات.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
مهنيا :أنت مفعم بالنشاط حاليا فابحث
عما يدعم أعمالك.
ً
عاطفيا :ال تـقــدم على مـغــامــرات عاطفية
جديدة فاألنظار تتوجه نحوك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ام ــأ أوق ــات فــراغــك بـمــا يفيد
واعط جسمك بعض الراحة.
ِ
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مهنيا :لن تجد ظرفا أفضل مما تمر به
ً
ً
لتأخذ قرارا هاما لمستقبلك.
ً
عاطفيا :ردود فعل الشريك غير مبالية
ألنك تهمله منذ زمن.
ً
اجتماعيا :ال تــدع أخـطــاءك السابقة في
ً
معاملتك لألهل تتكرر مجددا.
رقم الحظ27 :

نجوم فيلم The Power of the Dog
َ
افتتح في مدينة ليون الفرنسية مهرجان لوميير السينمائي ،ويشمل برنامجه أكثر
ً
ً
ً
من  150فيلما روائيا ووثائقيا.
وتتخلل فعاليات المهرجان ،الذي انطلق أمس ،لقاء ات مع عدد من النجوم الكبار
و تـكــر يــم لبعضهم ،كالمخرجين اإليطاليين مــار كــو بيلوكيو و بــاو لــو سورنتينو،
والنيوزيلندية جين كامبيون ،والفيلسوف الفرنسي إدغار موران.
ً
وتحصل كامبيون ( 67عاما) خالل هذه الدورة من المهرجان وهي الثالثة عشرة،
على جائزة لوميير  ،2021التي يعتبرها المنظمون "نوبل السينما" ،بعدما كانت
ً
نالت أخيرا جائزة األســد الفضي ألفضل إخــراج في مهرجان البندقية السينمائي
الثامن والسبعين.
وستتاح للجمهور مشاهدة أو إعادة مشاهدة أفالمها الروائية السبعة على الشاشة
الكبيرة ،وبينها أحدثها  The Power of the Dogمن إنتاج "نتفليكس" ،بحضور نجوم
الفيلم بنديكت كومبرباتش ،وكريستن دانست ،وكــودي سميت  -ماكفي ،وجيسي
بليمنز ،وفرانسيس كونروي ،وكيث كارادين ،وتوماسين ماكنزي.
كما يعرض المهرجان فيلم  The pianoالــذي فاز بالسعفة الذهبية في مهرجان
كان عام .1993
كذلك يحظى هواة السينما بفرصة اكتشاف  3أفالم أخرى ّ
معدة للمشتركين في
منصة البث التدفقي األميركية ،أولها فيلم  The Lost Daughterالحاصل على جائزة
في مهرجان البندقية ،وهو دراما نفسية بالغة الدقة والتعقيد والعمق تألقت فيها
الممثلة والكاتبة والمخرجة األميركية ماغي جيلنهال (شقيقة النجم جيك جيلنهال)،
والمقرر عرضه بالواليات المتحدة في  17ديسمبر القادم.
والفيلم الثاني هو  ،EStata La Manu De Dioآخر أعمال باولو سورنتينو ،أم الثالث
 ،Basingأول فيلم روائــي طويل للممثلة األميركية ريبيكا هــول .وترغب
فهو فيلم
ُ
"نتفليكس" أن تبرز في ليون كما في البندقية دعمها لسينما المؤلف.
وأشار المهرجان إلى أن تكريم جين كامبيون كان "إحدى آخر رغبات" السينمائي
الفرنسي برتران تافرنييه التي تولى رئاسة معهد لوميير حتى وفاته في  24مارس
الفائت .وستقام خالل المهرجان أمسية خاصة كتحية لتافرنييه.
ُ
وتعرض في افتتاح المهرجان السبت نسخة مرممة من فيلم The Cameraman
الصامت لباستر كيتون ،ويرافق هذا الشريط العائد إلى عام  1928عزف على البيانو
للشاعر والملحن فنسان دوليرم.
ً
ويتولى الفيلسوف إدغــار م ــوران ،الــذي احتفل أخـيــرا بعيد ميالده المئة ،إحياء
محاضرة عن تجربة "السينما المباشرة" التي أجراها مع جان روش للفيلم الوثائقي
 Chronique dan ettiالذي ُعرض في مهرجان كان عام .1961
ويستمر مهرجان لوميير إلى  17الجاري ،وتقام عروضه وأنشطته في نحو 20
ً
موقعا في مدينة ليون والمنطقة المحيطة بها في وسط شرق فرنسا ،وبينها حفالت
موسيقية مرافقة ألفالم سينمائية ،أحدها "كازانوفا" أللكسندر فولكوف ( )1927في
نسخة مرممة.
وسبق لعدد من السينمائيين أن حصلوا على جائزة لوميير ،من أبرزهم فرانسيس
فورد كوبوال وجين فوندا وونغ كار-واي وكاترين دونوف ومارتن سكورسيزي وبيدرو
وكن لوتش وجيرار دوبارديو وميلوش فورمان وكلينت
ألمودوفار وكوينتن تارانتينو ِ
إيستوود ،وفي العام المنصرم األخوان جان بيار ولوك داردين.
(أ ف ب)

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :تتعاون مع أحد الزمالء لتسليم
األعمال في موعده.
أحد ً ّ
رك الفلك بلقاء شخص من
يبش
عاطفيا:
ُ
الطرف اآلخر وتعجب به.
ً
اجتماعيا :انتشل نفسك مــن التشاؤم
الدائم وانظر إلى الدنيا بفرح.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ال تلعب بالنار مع أحد المنافسين
األقوياء فقد تحرق أصابعك.
ً
عاطفيا :عندما يصبح الحب نقمة عليك
فاتركه وانصرف إلى آخر.
ً
اجتماعيا :استفد مــن أوق ــات فــراغــك في
البحث عما يريحك ويفرحك.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :في عملك يوجد ّنمام يتكلم عنك
في غيابك بأسوأ التعابير.
ً
عاطفيا :حاذر من صبر الحبيب فقد ينفد
إذا بقيت على تصرفاتك.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :أحـ ــدهـ ــم ي ــري ــد لـ ــك ال ـخ ـيــر
وينصحك عند كل مشكلة تواجهك.
رقم الحظ.56 :
ماغي جيلنهال

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ال تجازف بطريقة عقيمة وتريث في
اختيار قراراتك المهنية.
ً
عاطفيا :قلبك في مكان والواقع في مكان
آخر فانظر بعين حكيم.
ً
اجـتـ ّمــاعـيــا :اط ــرد ال ـت ـشــاؤم مــن مخيلتك
وتطلع إلى األمام فالحياة جميلة.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
مهنياّ :
تقدم في مشاريعك بحذر وانتبه

من فقدك للتركيز عليها.
ً
عاطفيا :أنانيتك الــزائــدة تترك في صدر
ً
الشريك آثارا سيئة.
ً
اجتماعيا :أوقــات فراغك ليست لوسائل
ً
التواصل فقط ،بل للراحة أيضا.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنياّ :
تريث في االبتداء بأي مشروع قبل
االنتهاء مما لديك.
ً
ً
عاطفيا :كن حذرا من المبالغة في انتقاد
شريك العمر فتفقد احترامه.
ً
اجتماعيا :اصبر على المصاعب العائلية
ُ
التي تواجهك فبعد العسر يسر.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تستعرض مــا أنـجــزت مــن أعمال
ً
وتحاول تفادي األخطاء مستقبال.
ً
عــاطـفـيــا :تستشير الحبيب فــي أم ـ ٍـر هــام
ً
ويكون جوابه مقنعا لك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أع ـم ــال مـنــزلـيــة ض ــروري ــة قد
أهملتها وحان اآلن تنفيذها.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مـهـنـيــا :الـطــريــق ســالـكــة أمــامــك لتحسين
أوضاعك المهنية وتطويرها.
ً
عاطفيا :من الطبيعي حصول سوء تفاهم
بينكما ومن الطبيعي أن يعود الوفاق.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ســاهــم ف ــي تـلـطـيــف األجـ ــواء
العائلية من خالل حضورك ولباقتك.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :لقد آن لك أن تنتبه إلى عملك وتكون
ً
جادا في تنفيذه.
ً
ّ
عاطفيا :الحوار الجدي والهادئ هو عماد
ً
عالقتكما فاعتمداه دائما.
ً
اجتماعيا :تتعرض العائلة لخبر قد يكون
ً
مؤسفا والمهم تضامن أفرادها.
رقم الحظ.22 :

ثقافات
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ّ
أروهان :الحب يتربع على عرش التيمات األدبية
أصدر مجموعته القصصية «من الحب جرعة تكفي»

القاهرة  -محمد الصادق

حركة النقد
شبه غائبة
والنقاد
الجادون
قليلون

كل شخص
قادر على
التعبير عن
مشاعره
«مبدع»

• ح ــدثـ ـن ــا ع ـ ــن م ـج ـم ــوع ـت ــك
القصصية الـجــديــدة "مــن الحب
جرعة تكفي" التي صدرت أخيرا.
 "م ـ ــن الـ ـح ــب ج ــرع ــة ت ـك ـفــي"هي المجموعة القصصية التي
ص ـ ــدرت ل ــي أخـ ـي ــرا ع ــن جـمــاعــة
المبدعين المغاربة ،وحاولت أن
أتناول فيها مواضيع ذات طابع
ن ـف ـســي واج ـت ـم ــاع ــي وف ـل ـس ـفــي،
ويـتـ ّ
ـربــع عــرش الـحــب على رأس
هــذه التيمات كلها .ربـمــا تكون
ال ـم ـج ـمــوعــة الـقـصـصـيــة جــوابــا
عــن إشـكــال وج ــودي يـتــردد لدى
ال ـك ـث ـي ــري ــن ،وه ـ ــو "ل ـ ـمـ ــاذا نـحــن
فــي حــاجــة إلــى ال ـحــب؟" .والحب
كما نعلم يتنزل على الشخص
كالمرض ،لكنني حاولت أن أجعل
منه عالجا وشفاء ضد الوحدة
واالنـ ـ ـع ـ ــزال ،وب ـح ـثــا ع ــن وج ــود
بشري جدير بأن يعاش.
• وم ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــددات
اإلبداعية بالنسبة لك؟
 فــي الحقيقة ،ال نختلف إنقلنا إن النشأة والتكوين الثقافي
م ـ ـحـ ــددان أس ــاسـ ـي ــان بــالـنـسـبــة
للمبدع بصفة عــا مــة ،وللكاتب
بـ ـشـ ـك ــل خ ـ ـ ـ ــاص .كـ ـن ــت خ ـج ــوال
ف ــي ط ـفــول ـتــي ،أخ ـش ــى مــواجـهــة
اآلخ ـ ــري ـ ــن ،وأج ـ ـ ــد ص ـع ــوب ــة فــي
م ـحــاورت ـهــم ،لكنني ســرعــان ما
اندمجت في الوسط االجتماعي
لما بلغت فـتــرة الـمــراهـقــة ،التي

من إصداراته

وصـلــت إلــى ّ
أوج ـهــا فــي سنوات
الدراسة الجامعية ،حيث تلقيت
ت ـكــوي ـنــا ف ــي ال ـف ـل ـس ـفــة جـعـلـنــي
ّ
ع ـ ـلـ ــى اطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ك ـ ـب ـ ـيـ ــر ب ـج ـم ـي ــع
ف ــروع الـمـعــرفــة والـفـكــر واألدب.
حينها بــدأت موهبتي القرائية
تـتـحـســن شـيـئــا فـشـيـئــا ،إل ــى أن
وجدتني أكتب خواطر وشذرات
"أدبفلسفية".
ومـ ـن ــذ ت ـل ــك ال ـل ـح ـظ ــة ول ـجــت
ّ
عــا لــم الكتابة الفسيح ،إل أنني
أرى أن أدوات الكتابة  -الكتابة
كبوح وصــراخ صامت  -تتطور
بين فترة وأخــرى ،مثل الموضة
تماما ،وما على الكاتب المبدع
إال أن يواكب هذا التطورَ ،
ولم ال
يجترح لنفسه طرقا خاصة في
تبليغ ندائه إلى القارئ؟

بين األدب والفلسفة
• م ـغــرم أن ــت بــالـفـلـسـفــة ...ما
ســر تـحـ ّـول قــاربــك اإلبــداعــي إلى
بحر األدب؟
 لـســت فــي الحقيقة متعمقافــي الفلسفة ،فكل مــا أع ــرف هو
أنني ال أعرف شيئا ،إذا جاز لي
أن أسـتـعـيــر ع ـب ــارة الـ ّفـيـلـســوف
س ـق ــراط ال ـش ـه ـيــرة .لـكــنـنــي دائ ــم
الـ ـبـ ـح ــث ،وف ـ ــي غ ـ ــوص مـسـتـمــر
وس ــط بـحــر الـفـلـسـفــة الـمـتــاطــم
االتجاهات واألفكار .أما الحديث
عن سر ّ
تحولي إلى مجال األدب،
ّ
فال أرى أن هناك سرا ،فكل ما في
األم ــر أنـنــي أجــد األدب مــن أكثر
الطرق نجاعة في تمرير األفكار
والتعبير عنها بلغة أدبية يمتزج
فيها ُ
البعد الجمالي والفني مع
البعد التأملي الفكري.
ّ
• ل ـك ــن ال ــرص ــان ــة الـفـلـسـفـيــة
وال ـس ـك ــون اإلب ــداع ــي ق ـ ــاداك في
اختيارك لعناوين كتبك" :عودة
مـكـيــافـيـلــي"" ،أن ــا أح ــب ،إذن أنــا
موجود"" ،سقراط ما يزال حيا"،
"مصباح ديوجين" ...هل اقتران
األدب ب ــا ل ـف ـل ـس ـف ــة يـ ـث ــر يـ ـه ــا أم
يضعفها؟
 صحيح أن بعض النصوصالـ ـقـ ـصـ ـصـ ـي ــة م ـ ـس ـ ـتـ ــوحـ ــاة م ــن

تحديات
• األفكار اإلبداعية ال تتشكل

الصديق أروهان
فجأة ،بل تولد في لحظة بعينها،
وال ن ـ ـ ـ ــدري س ـ ــر ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــوالدة
المباغتة .ما أبرز التحديات التي
واجهتك أثناء كتابتها؟
 يـ ـسـ ـم ــى مـ ـب ــدع ــا ب ــال ـف ـع ــل،ك ــل ش ـخ ــص ق ـ ــادر ع ـل ــى الـخـلــق
وال ـ ـت ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــر ع ـ ـ ّـم ـ ــا تـ ـجـ ـي ــش بــه
الـ ـمـ ـش ــاع ــر م ـ ــن أحـ ـ ـ ـ ــداث ورؤى
وتــداخــات ،وعلى هــذا األســاس
تأتيه األفـكــار اإلبــداعـيــة أحيانا
كـ ـثـ ـي ــرة عـ ـل ــى حـ ـي ــن غ ـ ـ ـ ـ ّـرةّ ،وف ــي
لـحـظــات ّ
معينة قــد ال يتوقعها
حـتـمــا .شـخـصـيــا ،قــد يـحــدث أن
ت ـهــاج ـم ـنــي فـ ـك ــرة أو ي ـغ ــزون ــي
مشهد مثير ،في البيت مثال أو
على سرير النوم ،ليال أو نهارا،
كما قد تباغتني وأنا أمشي في
الـ ـش ــارع أو أت ــأم ــل ع ـلــى شــاطــئ
البحر ..عموما ،الكاتب الحقيقي
هــو ال ـقــادر على اغـتـنــام الفرص
الـ ـمـ ـت ــاح ــة أم ـ ــام ـ ــه ،ب ــال ــرغ ــم مــن
الصعوبات والتحديات التي قد
ّ
تعترض سبيله ،وإل لن يسمى
مبدعا حقا.

الحركة النقدية
• كيف ترى حركة النقد نحو
كتاباتك ،هل أنصفك قلم النقاد؟
 حــركــة ال ـن ـقــد ع ـمــومــا ،شبهغــائ ـبــة (م ــع األس ـ ــف) ،ال ـل ـهــم إذا
اس ـت ـث ـن ـي ـنــا ب ـع ــض ال ـم ـح ــاوالت
الـمـحـتـشـمــة .فــالـنـقــاد ال ـج ــادون
قليلون جــدا ،ونحن نعلم أنــه ال
ّ
تقدم في أي مجال من المجاالت،
من دون نقد بناء يــروم التقويم

ياسمين أحمد لـ ةديرجلا  :الكاميرا رفيقة دربي
•

ّ
فنانة فلسطينية تروي حكايات القرى المهجرة بالصور الفوتوغرافية
لم تكن تعلم الفلسطينية ياسمين أحمد أن رحلة إلى تركيا ستحول مسار
حياتها ،فحين أمسكت كاميرا هاتفها النقال والتقطت صورة لطيور
النورس ،بدأ شغفها يزيد باحتراف الفوتوغرافيا ،وبالفعل طورت من
نفسها ،وشاركت في العديد من المعارض الفنية ،ولفتت أنظار الجميع إلى
الصور التي تروي قصص القرى الفلسطينية التي ُهجرت في أعقاب النكبة
(.)1948
وفي حوار أجرته معها "الجريدة" من القاهرة ،قالت ياسمين إن الكاميرا
رفيقة دربها ،وانها تسعى إلبراز جمال األشياء من حولها ،مؤكدة أن
المصور الجيد يجب أن يكون له هدف من التقاط الصورة ،وأن يهتم
بالتفاصيل الصغيرة ،وفيما يلي نص الحوار:

●

َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

• م ـ ـتـ ــى ب ـ ـ ـ ــدأ ش ـ ـغ ـ ـفـ ـ ِـك ب ــالـ ـتـ ـص ــوي ــر
الفوتوغرافي؟ وكيف صقلت هذه الموهبة؟
 ب ـ ــدأت مــوه ـبــة ال ـت ـصــويــر م ـعــي قبلنحو  6س ـنــوات ،كنت حينئذ فــي تركيا،
ً
وتحديدا في مدينة اسطنبول ومتجهة إلى
عبارة ،والتقطتُ
مدينة بورصة على متن َّ
صـ ــورة لتحليق ال ـن ــورس األب ـي ــض على
ُ
بوضعية سليمة
التقطت الصورة
البحر.
َّ
باستخدام كاميرا الهاتف النقال .بعدها
ُ
قررت أن ِّ
أطور من موهبتي وأهتم بتكرار
التقاط الصور ،حتى بات يتحرك في نفسي
ٌ
شعور قــوي وشغف وجنون ال حــدود له
بالتصوير ،وأصبحت الكاميرا رفيقة دربي
أينما ذهبت.
• تمتاز كثير من أعمالك بتثبيت الزمن

من أعمالها

عند لحظة إنسانية فارقة ،ما الرسالة التي
عدستك؟
تحرصين أن تحملها لقطات
ِ
 أحرص على أن تكون لحظة التصويره ــي الـلـحـظــة الـمـنــاسـبــة ،وف ــي التوقيت
الزمني المناسب اللتقاط الصورة بطريقة
فنية ،أما رسالتي فهي مرتبطة بموهبتي
وش ـغ ـفــي ب ـفــن ال ـت ـصــويــر ك ــأح ــد أش ـكــال
اإلبداع ،ومن هذا المنطلق فإن هدفي هو
إبــراز جمال األشياء وسحرها ،وأن أمنح
المشاهد فرصة لتذوق هذا الفن ،باإلضافة
إلى توجيه رسالة هادفة عبر صورة ما.
شاركت
• ما أبرز المعارض الفنية التي
ِ
بها والجوائز التي حصلت عليها؟
 أق ـ ـمـ ــت وش ـ ــارك ـ ــت فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــنالـ ـمـ ـع ــارض ال ـف ـن ـي ــة ،أب ـ ــرزه ـ ــا م ـعــرضــي
األول ال ــذي أق ـيــم فــي فــرنـســا ع ــام ،2019
وتــم فيه بيع صــورتـيــن لــي بـ ــ 500يــورو،

والـ ـث ــان ــي ف ــي ب ـل ــدة "بـ ـي ــرزي ــت" الـتــابـعــة
ً
لمحافظة رام الله بفلسطين ،وشهد إقباال
ً
كبيرا على المستويين السياسي والوطني،
وقد حصلت على شهادتي تقدير ،األولى
مــن "مــركــز عبدالعزيز ال ــوادي للدراسات
والبحوث" ،والثانية من "جمعية األخوة
الفلسطينية – التونسية".
دورك كـمـصـ ِّـورة فـنــانــة فــي دعــم
• مــا
ِ
ـادك فلسطين باعتبارها قضية العرب
بـ ِ
األولى؟
 قمت بتصوير قرانا المهجرة الباقيةوالـخــالــدة فــي وجــدانـنــا .كنت أه ــدف إلى
توجيه رسالة عن نكبة فلسطين ()1948
ع ـبــر ت ـصــويــر ق ــري ــة وب ـق ــاي ــا ب ـيــت لـيــرى
َّ
ومهجرة ،وكنت
العالم أن فلسطين محتلة
َّ
المهجرة على شبكات
أنشر صور القرى
التواصل االجتماعي لتصل إلــى العالم،
ويتأكد الجميع حقنا التاريخي في أرضنا
المحتلة.
• بــرأيــك ،مــا ال ــذي يجب أن يتمتع به
ِّ
المصور الجيد؟
ِّ
 يجب على كل مصور أن يكون له هدفمن التقاط الصورة ،وأن يهتم بالتفاصيل
الصغيرة حتى تتضح الــرؤيــة اإلبداعية
مــن خــال اللقطة الفنية ،ومــا تحمله من
خيال عميق.
* "الصورة أبلغ من ألف كلمة" إلى أي
مدى تؤمنين بهذه المقولة وتشعرين أنها
يديك؟
تحققت على
ِ
 بكل تأكيد ،أنا كلي إيمان بأن الصورةأبلغ من ألف كلمة ،ولهذا السبب فإن كل
الصور التي التقطتها بعدستي قريبة إلى
ِّ
تجسد الكثير من المعاني،
قلبي ،ألنها

هبت ُ
أم َّ
كاظمة
تلقاء
الريح من ِ
ٍ
*شعر :ندى السيد يوسف الرفاعي ( -بحر البسيط)

لماذا نحن في حاجة إلى الحب؟ سؤال وجودي يجيب عنه األديب المغربي الصديق أروهان عبر مجموعته القصصية الجديدة «من
الحب جرعة تكفي» ،التي صدرت أخيرا عن جامعة المبدعين المغاربة.
وفي حواره مع «الجريدة» من القاهرة ،قال :حاولت أن أجعل من الحب عالجا وشفاء ضد الوحدة واالنعزال ،وبحثا عن وجود بشري
جدير بأن يعاش.
وأضاف :تناولت مواضيع ذات طابع نفسي واجتماعي وفلسفي ،ويتربع عرش الحب على رأس هذه التيمات كلها.
وتحدث أروهان عن رؤيته للعديد من القضايا األدبية والحياتية ،وجوانب من مسيرته وأعماله ،وإلى تفاصيل الحوار.
الفلسفة ،سواء حضر الفيلسوف
كشخصية (مكيافيلي ،سقراط،
ديوجين ،ديكارت ،)..أو حضرت
الـ ـ ـف ـ ـكـ ــرة :الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة ،وال ـ ــوه ـ ــم،
والــذاكــرة ،والهوية ،والسعادة...
إلــخ .ألن الفلسفة ،عبر تاريخها
ال ـط ــوي ــل ،ل ــم ت ـت ــرك أي ح ـقــل أو
ّ
مجال معرفي إنساني إل وأدلت
بدلوها فيه.
ومن المؤكد أن األدب استفاد
بــدوره من الفلسفة ،لهذا أعتقد
ج ــازم ــا – ول ـي ـس ـمــح ل ــي ال ـن ـقــاد
 ب ــأن األدب ال يمكنه أن ينشأمـ ــن ف ـ ـ ـ ــراغ ،وال ي ـم ـك ـن ــه ل ـي ـكــون
قــويــا إال أن يستند إلــى منظور
فلسفي وفكري ّ
معين .وال غرابة
إن و ج ـ ــد ن ـ ــا األدب ا ل ـ ــو ج ـ ــودي
وأدب نـجـيــب مـحـفــوظ وف ـيــدور
ديستوفسكي ،قد ّ
عبر بوضوح
كبير عن هذا التالحم بين األدب
والفلسفة.
• راه ـن ـيــة الـفـلـسـفــة الـعــربـيــة
اليوم ،كيف تنظر إليها ،وهل لها
آفاق جديدة؟
 بـ ـع ــد ال ـ ـك ـ ـنـ ــدي ،ف ـي ـل ـســوفال ـعــرب ،هــل يمكن حقا الحديث
عــن فلسفة عــربـيــة؟ وه ــل يمكن
أن نتحدث الـيــوم عــن فلسفة أم
عن فكر؟ في هــذا المضمار رأى
الـفـيـلـســوف األلـمــانــي المعاصر
مــارتــن هــايــدغــر أن الـفـلـسـفــة قد
دخـ ـل ــت فـ ــي الـ ـمـ ـط ــاف ال ـن ـهــائــي
واألخ ـي ــر ،حـيــث إن كــل مـحــاولــة
لتدشين فكر فلسفي جديد ،باتت
مجرد عودة إلى أنحاء سابقة من
التفكير الفلسفي ،وكل فيلسوف
جديد ما عاد سوى مريد ،بنحو
أو بآخر ،لفيلسوف ولى زمنه.
يــذكــر أن لـكــل فـكــر أو فلسفة
مـهـمــا كــانــا آف ــاق ــا م ـعـ ّـي ـنــة .آف ــاق
مـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــة ،بـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة ال ـ ـح ـ ــال،
ب ــإشـ ـك ــاالت الـ ـي ــوم ــي والـ ــراهـ ــن،
مثل الحقوق والحريات والبيئة
وال ـع ــول ـم ــة وتـ ــداخـ ــل ال ـث ـقــافــات
وصراع الهويات.

قصيدة

والـتـعــديــل والـتـصـحـيــح .ال ـيــوم،
هناك مــا يمكن تسميته بالنقد
تحت الطلب أو النقد المنفعي.
مع األسف قليلة هي المحاوالت
النقدية الـتــي تـنــاولــت كتاباتي
ّ
ينكب النقاد
األو ل ــى .أتمنى أن
واإلبداعات،
الكتابات
على جميع
ّ
س ــواء كــانــت لــي أم لـغـيــري ،ألنــه
كما قلت ال ّ
تقدم من دون نقد.

عزلة «كورونا»
• مرحلة "كورونا" قاسية على
المشهد الثقافي ،كيف تتعايش
مع ما فرضته من عزلة؟ ّ
 ج ــائـ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا وف ـ ـ ــرتللمبدعين أهم شرط من شروط
اإلب ـ ـ ـ ــداع ،وهـ ــو الـ ـع ــزل ــة .ال ـعــزلــة
أح ـي ــان ــا م ـف ـيــدة إذا اسـتـثـمــرهــا
المبدع بشكل يتناسب وإيقاعه
اإلب ـ ــداع ـ ــي .ص ـح ـيــح أن ظ ــروف
ّ
الحجر قــد قلصت عــدد األمكنة
وال ـ ـ ـف ـ ـ ـضـ ـ ــاءات الـ ـمـ ـت ــاح ــة أم ـ ــام
الـمـبــدع ،إال أنـهــا منحته فرصا
عديدة القتناص لحظات عابرة
ومنفصلة فــي الـحـيــاة الخاصة
والـعــامــة .بالنسبة لــي رأيــت في
ال ـع ــزل ــة ف ــرص ــة م ــوات ـي ــة إلعـ ــادة
التفكير في العديد من الكتابات،
وإتمام ما بقي عالقا من القراءات
المبرمجة.

*البيت المتضمن من بردة البوصيري.

ّ
ُ
يسر الخطيب تزين األيدي الناعمة
بأشعار محمود درويش

المصممة السورية تصنع حقائب نسائية ّ
تروج الثقافة العربية
●

ياسمين أحمد
وتترجم الكثير مــن األف ـكــار الـتــي تشغل
بالي ،ومن هذا المنطلق فإنني أجد متعة
كبيرة في التصوير ،ألنه ينقل حياة الناس
ويروي قصصهم في الشارع.
• نالحظ في بعض صــورك التي توثق
ألماكن أو مــزارات فلسطينية زهو األلــوان،
فهل تقومين بإجراء تعديل عليها ببرامج
مثل "فوتوشوب"؟
 هناك صور تحتاج إلى تعديل ،وهناكصور أخرى قد تحتاج إلى تغيير في األلوان،
وكمثال على ذلك ،حينما ُ
قمت بتصوير قرية
ً
وحولتُ
تعديال ّ
َّ
مهجرة أجريت على الصور
ألوانها إلــى األبيض واألس ــود ،لكي تكون
ص ــورة حديثة وفــي الــوقــت ذات ــه تــدل على
ً
عبق التاريخ ،والتعديل عموما يكون بحسب
وضعية الصورة ،وكيف يراها المشاهد من
جميع الزوايا.
• بعد رحلة مميزة في عالم التصوير،
بماذا تحلمين؟
 ربما هــذه الرحلة ال نهاية لها ،فهذام ــرض لــذيــذ يــرافـقــه شـغــف وج ـنــون الـفــن،
وأحلم من خالل هذا المشوار بالعالمية ،وأن
تكون لي بصمة فنيه في كل مكان وزمان.

ِّ
المصور
يجب على
أن يكون له هدف من
التقاط الصورة وأن
يهتم بالتفاصيل

َ
ُ
َّ
ـاء ك ـ ـ ــا ظـ ـ ـ ـم ـ ـ ــةٍ )
(أ ْم هـ ـ ـ ــبـ ـ ـ ــت ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـر ي ـ ـ ـ ـ ـ ــح ِم ـ ـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ِ
ِّ
ُ
َ
ـدام والـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ َـيـ ـ ـ ـ ـ ِـم
ك ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــت ي ـ ـ ـ ـ ــا َم ـ ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـ ــع اإلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ ِ
ُ
َ
ـاء م ـ ـ ـ ـ ـ ــن أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ــت ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـ ـ ــن اآلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َ ْ ُ
َ
ْ َ
َّ ْ
ْ َ
ـاء ِم ـ ـ ـ ــن ِإض ـ ـ ـ ـ ـ ِـم)
(وأوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض الـ ـ ـ ــبـ ـ ـ ــرق ِف ـ ـ ــي ال ـ ــظ ـ ــلـ ـ ـم ـ ـ ِ
ً
ُ
ُ
َ
ُ
ـط ـ ـ ــق ـ ـ ــه ـ ـ ــا
كـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ــت يـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــح ـ ـ ـ ـ ـ ِّـب نـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ِ
ً
كـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ُـت يـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـق ـ ـ ـشـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ َّـص ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ِـر مـ ـ ـ ــن ِقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد ِم
ُّ
أم ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآ لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئ واأل نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـار ت ـ ـ ـ ــر ق ـ ـ ـ ـ ُـبـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا
ِ
ُ
ـاق وا لـ ـ ـ ـ ـ ِقـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ِـم
ـاد ئ ف ـ ـ ـ ـ ــي
ذات ا لـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ِ
اآل فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ ِ
ُ
ي ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـ ـ َـب الـ ـ ـ ـ ـ َّـس ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ِـد واآلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ــرمـ ـ ــق ـ ـ ـهـ ـ ــا
َ
ُ
ـرار وال ـ ـ ـ ـ ِـهـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ِـم
ك ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــت ي ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ًع ـ ـ ـ ـ ــدن األ ِّحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــق تـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ُـعـ ـ ـ ـ ـ ُـه
ً
ُ
ُّ
َ
ـور والـ ـ ـ ـ ـ ـ ِق ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ِـم
كـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت يـ ـ ـ ـ ـ ــا
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ً
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ـ ــزه ـ ـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاظ ـ ـ ــره ـ ـ ــا
ً
يـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ْـت تـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـف ـ ـ ــو بـ ـ ـمـ ـ ـبـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ـ ِـم
ً
ْ
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا زان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ــواطـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
َ
ـزدان ب ـ ـ ــال ـ ـ ـ ِـنـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ِـم
كـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت يـ ـ ـ ـ ـ ــا دان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ُِ
ً ِّ
كـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت يـ ـ ـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ل ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ِـن ت ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــظـ ـ ـ ُـه
ً
َ
ُ
ـحـ ـ ـ ـ ــكـ ـ ـ ـ ـ ِـم
ك ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــت ي ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــرا لـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ِـشـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ِـر والـ ـ ـ ـ ـ ِ
ك ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ُـت ي ـ ـ ـ ـ ــا غـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ًـة ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث ق ـ ـ ـ ـ ــد هـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــتْ
ِ
َ
ـاق وهـ ـ ـ ـ ـ ــو ظـ ـم ــي
ـ
ـ
ـ
ت
ـ
ـ
ـ
ـ
ش
ـ
ـ
ـ
ـ
ك ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ُـت ي ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـه ـ ـ ـفـ ـ ــة الـ ـ ـ ـم
ِ
ً
ً
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ـ ــة ُرسـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ْـت
َ
ـوان والـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ِـم
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ــة األل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
َِ ً
ك ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ُـت ي ـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ًـة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـارت ُمـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ِـش ـ ـ ــع ـ ـ ــة
ً
ك ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ُـت ي ـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــي ودم ـ ـ ـ ـ ــي
ً
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِق ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ِـم نـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ُـه
َ
ُ
ُ
ـران ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ــظ ـ ـ ـلـ ـ ـ ِـم
ك ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــت ي ـ ـ ـ ــا َش ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ِ
ُ
ـوم يـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــده ـ ــا
ك ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــت ي ـ ـ ـ ـ ــا واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـلـ ًـ ـ ـ ِ
َ
َ َ
ُ
كـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ــت يـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــع ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ِـم
ً
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــزال ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــب ي ـ ـج ـ ـم ـ ـ ُـع ـ ـن ـ ــا
ـروب فـ ـ ـ ـ ــي األل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـم
كـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ُـت يـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ َـم ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ
ِ ً
ُ
َ
ـات ق ـ ـ ــاطـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ــت ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ً
َّ
ُ
ُ
ـاب والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـر ِم
ُ ك ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــت ي ـ ـ ـ ـ ــا ًفـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ِ
كـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ــت يـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ِـب ع ـ ــاشـ ـ ـقـ ـ ـه ـ ــا
ً
ُ ُ
كـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت يـ ـ ـ ـ ـ ــا رح ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ــح ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ِـم
َ
ُ
ـاب تـ ـ ـغـ ـ ـم ـ ــرن ـ ــا
كـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ــت يـ ـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ُف ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة األط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ َـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاد لـ ـ ـلـ ـ ـقـ ـ ـم ـ ـ ِـم
كـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ــت يـ ـ ـ ـ ـ ــا خ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــوة األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
يـ ـ ـ ـ ـ ــا ص ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ًـة ُك ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ْـت بـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـزهـ ـ ـ ـ ـ ــر تـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ُ
ـره
ِ
ً
ُ
ـود ك ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ِّـد َي ـ ـ ـ ـ ِـم
كـ ـ ـ ـ ــو يـ ـ ـ ـ ــت يـ ـ ـ ـ ــا دارة فـ ـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ً
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــا راقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـت أط ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ُـب ـ ـ ـ ـ ـ ُـه
َّ َ
ُ
َ
ـان وال ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ــغ ـ ـ ـ ـ ـ ِـم
كـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ــت يـ ـ ـ ـ ـ ــا أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدع األل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُ
ـار ن ـ ـنـ ـ ـه ـ ـل ـ ـه ـ ــا
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرة األث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُ
َّ
ـرم
َّ كـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــت يـ ـ ـ ـ ــا ِم ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ِـن ذي ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ِ
ُ
َ
ـود سـ ـ ـي ـ ــدن ـ ــا
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـى اإللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ِ
ٌ
ٌ
ـاق ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـم
م ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــد األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
و ا آل ِل  ،آ ِل ر س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ِل ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهِ ِعـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــر ِت ـ ـ ـ ـ ــهِ
ِّ
ـاب كـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ِـهـ ـ ـ ـ ِـم
أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ـ ـ ِـر ،واألص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ

َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـظ ـهــر
ـات جـ ــديـ ــدة ل ـل ـمــوضــة
صـ ـيـ ـح ـ ٍ
العالمية ،قــد ال تناسب المرأة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،اخـ ـ ـت ـ ــارت مـصـمـمــة
األزيـ ـ ـ ــاء وال ـح ـق ــائ ــب ال ـســوريــة
ُيسر الخطيب ،اإلبحار في عالم
األناقة بطريقة تبرز جمال حواء
وروعـ ـ ــة ال ـخ ــط ال ـعــربــي ف ــي آن
واحد ،حيث برعت في تصميم
حقائب تحمل عـبــارات باللغة
العربية الفصحىَّ ،
تنوعت بين
أبـ ـي ــات ال ـش ـعــر واالق ـت ـب ــاس ــات
األدبية المختلفة.
وت ـ ـخ ـ ـتـ ــار الـ ـخـ ـطـ ـي ــب هـ ــذه
االقتباسات بعناية ،لتنقشها
على حقيبة اليد التي تصنعها
من خامة الجلد الطبيعي ،لتبدو
كــل قطعة فــي شكلها النهائي
م ـث ــل ل ــوح ــة تـشـكـيـلـيــة تنطق
بجمال وفخامة األحرف العربية،
وحـظـيــت ع ـب ــارات م ــن قصائد
ال ـشــاع ــر الـفـلـسـطـيـنــي ال ــراح ــل
محمود درويش بنصيب األسد،
أب ــرزه ــا "ع ـلــى ه ــذه األرض ما
يستحق الحياة" و"أمر باسمك
إذ أخ ـلــو إل ــى نـفـســي كـمــا ّ
يمر
دمشقي بأندلس".
وهناك عبارات أخــرى ّزي ّنت
بها حقائبها مثل "أتــزعــم أنــك
جــ ٌ
ـرم ص ـغ ـي ــر ،وفـ ـي ـ َـك ان ـط ــوى

ال ـع ــال ــم األكـ ـب ــر" (ع ـل ــي ب ــن أبــي
ْ
و"درت أنـ ـه ــا شمس
طـ ــالـ ــب)،
ال ـض ـحــى ف ـت ـجـ َّـلــت ،وأن م ـنــايَ
َّ
وصلها فتجنت (ابن الساعاتي)،
و"صوتك ُيقاسم َ
الج َمال َم َعانيه
َ َّ
َ
وإن غ ــن ـ ْـي ـ َـت مـ ــرة زان الـسـمــاء
الشفق" ...وغيرها.
وق ــد ب ــدأت ُي ـســر عملها في
م ـجــال تصميم الـحـقــائــب قبل
نحو عامين ،وتقول لـ "الجريدة":
"تخطيت الرسم والكتابة على
الـمــابــس إل ــى تزيين الحقيبة
التي تمسكها األي ــدي الناعمة
بالخطوط العربية ،وبهذا يمكن
ارتـ ــداؤهـ ــا م ــع أك ـثــر م ــن قطعة
مــابــس وم ــع أك ـثــر م ــن إطــالــة
ومناسبة".
وعلى الرغم من أنها ّ
تخرجت
فــي كلية االقـتـصــادُ ،
تخصص
ُ
إدارة أع ـمــال ،فقد وج ــدت يسر
ن ـف ـس ـهــا فـ ـ ّـي مـ ـج ــال األشـ ـغ ــال
اليدوية ،لكنها تــرى أن الرابط
بـيــن عملها اإلب ــداع ــي الحالي
وتخصصها يكمن فــي كيفية
إدارة عملها ووقتها والتسويق
له.
وتشير إلى أن الخط العربي
ل ــه س ـح ــر خ ـ ــاص ل ـ ــدى ال ـع ــرب
وغيرهم على حد سواء ،إذ يرمز
ِّ
ويعبر عن الهوية
إلى الشرقية
والتراث ،وتقول" :تركيزي على
الـخــط الـعــربــي هــو تركيز على

نماذج لحقائب من تصميمها بالخط العربي

ُيسر الخطيب
الثقافة واألصالة العربية بشكل
عـ ـص ــري ومـ ـتـ ـج ـ ِّـدد وج ـم ــال ــي
في الوقت نفسه"ّ ،الفتة إلــى أن
ال ـح ـقــائــب ال ـت ــي نــفــذت ـهــا القــت
ً
ً
رواجا كبيرا على مستوى العالم
العربي.
وتوضح المصصمة السورية
ِّ
أنـ ـه ــا ت ـن ــف ــذ ال ــرس ــم وال ـك ـتــابــة
مـبــاشــرة عـلــى الحقيبة ،حيث
ً
ترسم الخطوط العربية يدويا
على القطعة من دون أي تقنيات
أو آالت ،وتستخدم ريشة خاصة
لـ ـل ــرس ــم تـ ـن ــاس ــب نـ ـ ــوع ال ـخــط
المراد تنفيذه ،مؤكدة أن هدفها
الرئيس هو نشر الثقافة العربية
والخط العربي بصورة جمالية.

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

تمديد عروض «قحفية وغترة وعقال» في السعودية

ً
البالم :شكرا لجمهور المملكة على الدعم الكبير وسنكون على قدر المسؤولية
فضة المعيلي

أعرب الفنان حسن البالم عن
سعادته بالحفاوة الكبيرة التي
حظيت بها مسرحية «قحفية
وغترة وعقال» في المملكة
العربية السعودية.

جماهيرية غير
طبيعية للبالم
في المملكة
تركي آل الشيخ

ً
نـظــرا إ لــى إ قـبــال الجمهور
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي عـ ـل ــى مـ ـش ــاه ــدة
م ـس ــرح ـي ــة "ق ـح ـف ـي ــة وغـ ـت ــرة
وعقال" ،قرر المستشار تركي
آل ا لـ ـشـ ـي ــخ ب ــا ل ـت ـن ـس ـي ــق مــع
فريق عمل المسرحية تمديد
ا لـعــروض حيث تمت إضافة
 10عـ ـ ـ ــروض ف ـ ــي ا ل ـ ــر ي ـ ــاض،
بينما جــرى تقديم عرضين
فــي الـيــوم الــواحــد فــي مدينة
جدة.
وضـمــن ه ــذا ال ـس ـيــاق ،قــال
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان حـ ـس ــن الـ ـ ـب ـ ــام ع ـبــر
ح ـســابــه ":كــل ه ــذا الــدعــم من
الجمهور الغالي على قلبي
والعظيم وا لــرا قــي الجمهور
الـ ـسـ ـع ــودي ،والـ ــدعـ ــم ال ــدائ ــم
مــن مـعــا لــي تــر كــي آل الشيخ،
بوناصر الغالي حبيب قلبي
والله".
وأ ك ـ ـ ـ ـ ــد ا لـ ـ ـ ـب ـ ـ ــام أن ف ــر ي ــق
الـعـمــل سـعـيــد ب ـهــذه الـجــولــة
فــي الـسـعــوديــة وقـ ــال ":يــارب
و يــن ما نــروح نبيض الوجه
ونكون على قدر المسؤولية،
ً
شكرا من القلب من كل قروب
البالم لكم".
وتابع ":السعودية والكويت

س مع عارف
فخرية خمي 
الطويل بالحجاب

ً
ح ــب لــأبــد ش ـك ــرا العـتـبــاركــم
أننا أبناء هذا الوطن ونحن
والمملكة العربية السعودية
شعب واحد ومصير واحد".

رواج كبير
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أشـ ـ ــاد رئ ـيــس
ه ـي ـئــة ال ـتــرف ـيــه بــال ـس ـعــوديــة
تركي آل الشيخ عبر حسابة
في توتير بفريق المسرحية

ملصق المسرحية

بعد صراع مع مرض السرطان عادت الممثلة العمانيةفخرية
س إلى الساحة الفنية ،بعد ابتعادها بسبب تلقيها للعالج.
خمي 
ونشر المخرج والممثل السوريعارف الطويل صورة جمعته
بفخرية عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل االجتماعي،
وأثناء وجودهما في موقع التصوير ،وهي ترتدي الحجاب ،أثناء
التحضير لمشاهدها في مسلسلها الجديد «اسمع وشوف».
ً
وعـلــق قــائــا «مـبــاشــر مــع النجمة فخرية خميس مــن تصوير
المسلسل العماني «اسمع وشوف».
لترد عليه فخرية« :العمل معك نجاح ومتعة وتألق سيدي الكريم
ومخرجنا الفنان النجم القدير عارف الطويل».
متابعو فخرية انهالوا بالتعليقات مرحبين بعودتها إليهم
وانتصارها على مرض السرطان.

فضة المعيلي

غـ ـ ـ ـ ــادرت الـ ـفـ ـن ــان ــة س ـم ــاح
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــى إثـ ـ ـ ـ ــر جـ ـلـ ـط ــة
بالرأس ألزمتها الفراش.
وقالت سماح عبر حسابها
على اإلنستغرام« :الحمدلله
عـ ـق ــب ت ـل ـق ــي ال ـ ـعـ ــاج الـ ـ ــازم
غـ ـ ـ ـ ــادرت ال ـمـ ـس ـتـ ـشـ ـف ــى ع ـلــى
أ ثــر جلطة بــا لــرأس تعرضت
ل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ،وأل نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أود نـ ـش ــر
أش ـيــاء إيـجــابـيــة عـبــر مــواقــع
ً
الـ ـت ــواص ــل لـ ــم أنـ ـش ــر ص ـ ــورا
لــي فــي ا لـمـسـتـشـفــى ،وستتم
مـتــابـعــة ال ـحــالــة م ــن األط ـبــاء
المختصين».
وع ـل ـق ــت ق ــائـ ـل ــة« :س ــأك ــون
ب ـص ـح ــة جـ ـي ــدة ب ـف ـض ــل ال ـلــه
ثــم بفضل د عــا ئـكــم ،و شـكــرت
ك ــل ال ــذي ــن ت ــواص ـل ــوا مـعـهــا،
وس ـ ـ ـ ــأل ـ ـ ـ ــوا ع ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ودعـ ـ ـ ـ ــوا
و تـمـنــوا لـهــا ا لـشـفــاء العاجل
مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل الـ ـت ــي
وصلتها ،وكذلك عبر وسائل

سماح

التواصل االجتماعي وقالت:
«سامحوني للحين ما قدرت
أرد على ا لـكــل لكن أ كـيــد راح
أرد على الكل وأشكركم».
ً
وأيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا شـ ـ ـك ـ ــرت سـ ـم ــاح
الذين زاروها في المستشفى
ً
وقالت" :شكرا للذين زاروني
فـ ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ووقـ ـ ـف ـ ــوا
بجانبي ،ما تتخيلون شكثر

فرصة جميلة
بــدوره ،شكر الفنان أحمد
العونان الجمهور السعودي
ونـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــض مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد
الـمـســرحـيــة عـبــر حـســابــه في
اإلنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام ،وع ـل ــق ال ـف ـنــان
خــا لــد ا لـمـظـفــر" :مستمتعين
مـ ـع ــاك ــم يـ ــا أهـ ـ ــل جـ ـ ـ ــدة" .أم ــا
الفنان محمد الرمضان فقال
عبر حسابه في اإلنستغرام":
ً
ش ـك ــرا لـلـجـمـهــور ال ـس ـعــودي
ا لــرا ئــع ا لــذوق على الحضور
ً
وال ـت ـف ــاع ــل ال ـم ـم ـت ــع ...ش ـك ــرا
لكم ولدعمكم الدائم ،والشكر
م ــوص ــول ل ـم ـعــالــي ت ــرك ــي آل
الشيخ إل تــا حــة هــذه الفرصة
ال ـج ـم ـي ـلــة ولـ ـق ــاء ج ـم ـهــورنــا
السعودي الحبيب".
أم ـ ــا الـ ـفـ ـن ــان ف ـه ــد ال ـب ـن ــاي
ف ـك ـتــب "أجـ ـم ــل م ــا ي ـش ـعــر بــه
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ويـ ـجـ ـعـ ـل ــه ي ـس ـت ـم ــر
وي ـج ـت ـه ــد ل ـت ـق ــدي ــم األفـ ـض ــل
هـ ـ ـ ــو جـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور يـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــرم م ــا

حسن البالم
ً
ً
يـ ـق ــدم ــه ،شـ ـك ــرا ج ــزي ــا ل ـكــم،
ً
ش ـكــرا ألهـلـنــا وحـبــايـبـنــا في
الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة ،وه ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـف ــاوة
ل ـي ـس ــت ب ـغ ــري ـب ــة ع ـل ـي ـك ــم هــا
الحب والتقدير".
ا ل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ــر أن
المسرحية مــن تأليف أحمد
ال ـعــوضــي ،وإخـ ــراج عـبــدالـلــه

الـ ـ ـب ـ ــدر ،وم ـ ــن بـ ـط ــول ــة حـســن
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــام ،أحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ـع ـ ــون ـ ــان،
زهـ ــرة ع ــرف ــات ،ف ـهــد ال ـب ـنــاي،
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـن ـص ــار ،خــالــد
المظفر ،عبدالله البدر ،خالد
السجاري.

مطالبة بعودة بدرية أحمد
إلى التمثيل

ً
يعني لــي هــذا ا لـشــيء ،شكرا
ً
لـ ـك ــم جـ ـمـ ـيـ ـع ــا م ـ ــن ال ي ـش ـكــر
الناس ال يشكر الله".
وتـ ـ ـف ـ ــاع ـ ــل مـ ـعـ ـه ــا ال ـك ـث ـي ــر
م ــن ال ـف ـنــان ـيــن وال ـم ـتــاب ـع ـيــن
و م ـ ـ ــن ا لـ ـفـ ـن ــا نـ ـي ــن د .ح ـب ـيــب
ال ـ ـع ـ ـطـ ــار ،هـ ـي ــا عـ ـب ــدالـ ـس ــام،
ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـ ـط ـ ــراروة ،وم ـن ــال
ال ـج ــارال ـل ــه ،ع ـبــدال ـلــه بـهـمــن،
م ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوي ،ي ـ ــاس ـ ــه،
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـم ـ ـس ـ ـلـ ــم ،جـ ـن ــان
ال ـ ـف ـ ـي ـ ـل ـ ـكـ ــاوي ،غـ ـ ـ ــرور ص ـف ــر،
مشاري العوضي ،عبدالعزيز
األسود ،خالد المظفر ،محمد
الـ ـشـ ـعـ ـيـ ـب ــي ،زمـ ـ ــن ع ـب ــدال ـل ــه،
إبراهيم بوطيبان ،اإلعالمي
ع ـل ــي ن ـج ــم وغـ ـي ــره ــم ال ــذي ــن
تمنوا لها الصحة والعافية.

تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ه ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاغ "#
نطالب بعودة بدرية أحمد
للتمثيل" مــوا قــع التواصل
االج ـت ـمــاعــي ،إذ أن ـشــأ هــذا
الـ ـ ــوسـ ـ ــم مـ ـحـ ـب ــو ال ـم ـم ـث ـل ــة
اإلمـ ـ ـ ــارات ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـط ــالـ ـب ــة
بعودتها الى التمثيل بعد
فترة ابتعاد عن الفن.
وكــانــت بــدريــة قــد عبرت
ع ــن ح ــزن ـه ــا ب ـع ــد ســؤال ـهــا
عـ ــن سـ ـب ــب ابـ ـتـ ـع ــاده ــا عــن
األع ـمــال الفنية مـنــذ فـتــرة،
وك ـش ـفــت أن ال ـس ـ ّبــب يكمن
فـ ــي ت ـج ــاه ــل صـ ــنـ ــاع ال ـفــن
لها وعــدم عــرض أي جديد
عليها ،وأك ــدت وقتها أنها
لم تتخذ قرار االعتزال ،أما
ابتعادها عن الشاشة؛ فهذا
األم ــر ال يـعــود لـهــا وال ـقــرار
لـيــس ب ـيــدهــا" ،مـشـيــرة إلــى
أن لــدي ـهــا ال ـك ـث ـيــر لـتـقــدمــه
للجمهور والمشاهدين في
الوطن العربي.

بدرية أحمد

«المرأة الدولية» تنظم معرض الصور الفوتوغرافية
فــي إطــار استراتيجيتها الـهــادفــة إلــى إلقاء
الـ ـض ــوء ع ـل ــى ث ـق ــاف ــات الـ ـشـ ـع ــوب ،وال ـت ـعــريــف
بالموهوبين في جميع مجاالت الفن ،وفي إطار
ّ
برنامجها الشهري لألنشطة والفعاليات؛ نظمت
المجموعة الدولية للمرأة ،بالتعاون مع السفارة
اإليطالية ،معرض الصور الفوتوغرافية التي
تمثل الطبيعة الخالبة بكل معانيها لمناطق
عدة في إيطاليا والكويت ،إلى جانب العديد من
الفعاليات المتميزة.
واس ـ ـت ـ ـه ـ ـلـ ــت مـ ـن ـ ّـسـ ـق ــة ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ـع ــام ــة
بالمجموعة ليلى بولس الفعالية بكلمة رحبت
خــالـهــا بــالـفـنــانـيــن الـمـشــاركـيــن وبــالـضـيــوف،
مستعرضة برنامج الحفل.

مــن جــان ـبــه ،رح ــب الـسـفـيــر اإلي ـطــالــي كــارلــو
بــالــدوتـشــي بــأعـضــاء المجموعة فــي الـسـفــارة،
وبين أنه تم تخصيص جزء من السفارة تحت
مسمى "مساحة لإليطاليين والكويتيين" ليكون
منتدى للحوار بين الشعبين وتبادل المشاريع
والمبادرات المشتركة بين البلدين الصديقين،
ً
مــؤكــدا أن مثل هــذه الـمـعــارض هــي أحــد أوجــه
التبادل الثقافي بينهما.
بدورها ،تحدثت حرم السفير اإليطالي رئيسة
المجموعة كريستيانا بــا لــدو تـشــي نـيــا بــة عن
المصور الفنان اإليطالي ريمو كازيلي ،قائلة:
ً
"ســوف نعرض فيلما بعنوان الجمال العظيم
عن الحقبة الرومانية ،وهو فيلم بتقنية عالية".

ولـلـمــرة األول ــى ،قــدم الـمـصــور عثمان إقبال
ً
الــذي عــاش وترعرع على أرض الكويت شرحا
ً
توضيحيا للوحاته التي تعكس التراث الكويتي
األصـيــل ،وأوج ــه تطور البيئة والـفــن فــي حقب
ال ـمــاضــي وال ـح ــاض ــر والـمـسـتـقـبــل ل ـه ــذا الـبـلــد
العظيم وكان العرض بعنوان التقاط الكوت.
وخالل الفعالية ،تم تكريم السفير اإليطالي،
ً
والمصورين كازيلي وإقبال تقديرا لجهودهما
ف ــي ه ــذا ال ـم ـع ــرض ،واس ـت ـخــدام ـه ـمــا الـتــوثـيــق
بالصور ،وهو التكنيك الفني الذي من شأنه أن
يحافظ على التراث اإلنساني على مر األزمنة
والعصور.

من أجواء الفعالية

ضمن نتاج ورشة تأسيسية إلعداد ممثل بإدارة فهد العبدالمحسن

حسين الجسمي

في ظل الـظــروف الصحية السابقة،
التي قيدت الدراسة في المعهد العالي
ل ـل ـف ـنــون ال ـم ـس ــرح ـي ــة ،ك ـم ــا ح ـ ــدث في
بـقـيــة م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة الـتـعـلـيـمـيــة،
حين اتجهت الدولة للدراسة عن بعد،
ك ـ ــان ط ـل ـبــة ق ـس ــم ال ـت ـم ـث ـيــل واإلخـ ـ ــراج
ً
المسرحي األكثر تضررا من ذلك االتجاه
االف ـت ــراض ــي ،وال ـ ــذي تـمـثــل ف ــي تعامل
الطلبة مع فن التمثيل عن بعد عن طريق
محاضرات عملية تقدم لهم من خالل
برنامج مايكروسوفت تيمز.
ولعل الفرقة األولى في العام الماضي
ً
 الفرقة الثانية حاليا  -هي األكثر معاناةعلى هــذا الصعيد ،فلم يعش طلبتها
لـحـظــات األداء الـفـعـلــي الـمـبــاشــر على
اإلطالق ،وهي السمة الرئيسية التي ّ
تميز
فن المسرح عن بقية الفنون.
لذلك كان ال بد من التفكير في حلول
لـتـلــك اإلش ـك ــال ـي ــة ،ومـ ــن ه ـنــا انـطـلـقــت
فكرة الــورشــة التي أداره ــا رئيس قسم
المسرحي الدكتور
التمثيل واإلخ ــراج
ّ
فهد العبدالمحسن ،والذي سخر جهوده
في الورشة لتدريب طلبة الفرقة األولى
ط ــوال فـتــرة الصيف وب ـصــورة يومية،
عـلــى األسـ ــس األول ـ ــى إلع ـ ــداد الـمـمـثــل،
ً
ً
وتهيئتهم جـســديــا ونـفـسـيــا العـتــاء

فهد العبدالمحسن

خشبة المسرح ألول مــرة فــي حياتهم
بمشاركة طلبة الفرقة الثالثة من قسم
التمثيل ،الذين ساندوا زمالءهم على
جميع المستويات ،باإلضافة لمشاركة
مجموعة من طلبة الفرقة الثالثة لقسم
النقد واألدب المسرحي ،في تجربة أولى
ً
لهم أيضا.
وإليـ ـم ــان ال ــدك ـت ــور الـعـبــدالـمـحـســن
بأهمية العمل الطالبي ،فقد ارتكز في
عمله على نص مسرحي كتبه أحد أبناء

يحل الفنان اللبناني
عاصي الحالني ضيفًا على
برنامج "السيرة" الذي تقدمه
اإلعالمية وفاء الكيالني
ليكون ضمن النجوم العرب
املشاركني في املوسم الجديد
بالبرنامج .وتعكف وفاء
الكيالني على االنتهاء من
تصوير حلقات برنامجها
خالل الفترة الحالية حيث
توجد في القاهرة وتقوم
بتصوير الحلقات بشكل
مكثف خالل الفترة الحالية
بجانب متابعتها ملونتاج
الحلقات ووضع اللمسات
األخيرة عليها .الجدير
بالذكر أن املوسم الثاني
لبرنامج السيرة يفترض
نهاية عرضه الشهر املقبل
بعد االنتهاء من االستقرار
على جميع حلقاته التي
تم تصويرها بالفعل في
القاهرة.

حماقي يحتفل بإطالق
«يا فاتني» بالعين السخنة

احتفل الفنان محمد حماقي
بإطالق البومه الجديد "يا
فاتني" بحفل جماهيري
كبير في إحدى املناطق
السياحية بمنطقة العني
السخنة .وقدم حماقي خالل
الحفل للمرة األولى جميع
أغنيات البومه الجديد
وسط حضور جماهيري
كبير ،إذ تفاعل الجمهور مع
بعض من أغنيات األلبوم
التي كان سبق أن طرحها
قبل أسابيع من الحفل.
وافتتح حماقي الحفل
بأغنية "نفسي ابقي جنبو"
التي تفاعل معها الجمهور
بقوة قبل أن ينخرط في
وصلة غنائية استمرت أكثر
من ساعة ونصف الساعة
قدم خاللها مجموعة كبيرة
من األغنيات املميزة.

رحيل الفنان الجزائري رابح
درياسة عن  87عامًا

الجسمي يغني النتصارات أكتوبر في القاهرة الفرقة الثانية في «معهد الفنون المسرحية»
تعتلي المسرح للمرة األولى

بكلمات ومشاعر مشتركة اجتمعت في حب مصر ،أحيا الفنان
ً
ً
اإلماراتي حسين الجسمي حفال غنائيا في القاهرة بمناسبة
الذكرى ال ـ  48إلنتصارات أكتوبر المجيدة ،في فندق الماسة
مــديـنــة نـصــر ،بـحـضــور نخبة كـبـيــرة مــن مختلف الجنسيات
المصرية والعربية وعدد من نجوم الفن واإلعالم والمشاهير،
ً
م ـت ـن ـقــا ب ـيــن ع ــدد كـبـيــر م ــن األغ ـن ـي ــات الــوط ـن ـيــة والـعــاطـفـيــة
ً
ً
واالجتماعية التي حملت تفاعال كبيرا بين الجمهور الحاضر
وذلك مساء الخميس الماضي.
ً
وشهد الحفل إطالق األلعاب النارية احتفاال بهذه المناسبة
الغالية على قلوب الجميع ،التي بدأ إطالقها مع دخول حسين
الجسمي إلى المسرح على أنغام أغنية "تسلم إيدينك" وبين
فقرات الحفل وفي الختام الذي كان مع أغنية "بالبنط العريض".
وأكد الجسمي أن المشاعر مختلفة اليوم في هذه االحتفالية
أمام الجمهور المصري والعربي الحاضر ،وقال" :اليوم المشاعر
حــا جــة تانية متتوصفش بـكــام ،إحساسها استثنائي ألننا
ً
جميعا بنشترك فــي حــب مـصــر" وأض ــاف" :ال ـيــوم أنــا موجود
ً
ً
في بيتي بين حبايبي في مصر الغالية جدا جدا على قلوبنا
ً
ً
ً
جميعا" ،شاكرا دعوته إلحياء الحفل قائال :بنحبك يا مصر،
ً
ً
وبنفرح في كل مرة بنكون على أرضك ،شكرا لحضوركم ،شكرا
ً
لهذا التنظيم الرائع والدعوة الكريمة من فندق الماسة ،شكرا
ألخي اللواء أحمد الشاذلي على كل جهوده معنا النجاح هذا
ً
ً
الحفل" ،مختتما حديثه قائال" :وبكل صراحة ...مصر هي اللي
حته من قلبي".
وتنقل الجسمي في برنامجه الغنائي بين األغنيات "ستة
ً
الصبح ،بحبك وحشتيني ،براوه ،مهم جدا ،الشاكي ،أحبك ،نسم
علينا الهوى ،والله ما يسوى ،وحشتني دنيتي ،بشرة خير،
ً
ً
أجدع ناس ،واألغنيات اإلجتماعية التي تالقي نجاحا وإنتشارا
ً
كبيرا في مصر وخارجه أغنية "سنة الحياة وسر السعادة" ،إلى
جانب أغنية "ريــداك" ،وذلك بتفاعل كبير من الجمهور الكبير
الحاضر ،وسط أجواء فرح احتفالية.

عاصي الحالني ضيف
«السيرة» لوفاء الكيالني

فـ ــريـ ــق الـ ـعـ ـم ــل ع ــرضـ ـي ــن فــي
اليوم لمواكبة الطلب… براڤو
حسن".

سماح خرجت من المستشفى عقب
إصابتها بجلطة في الرأس
●

فخرية والطويل

والـ ـنـ ـج ــاح الـ ـت ــي ت ـح ـق ـقــه فــي
السعودية وقال":ماشاء الله
ع ـل ــى الـ ـفـ ـن ــان ح ـس ــن الـ ـب ــام،
لــه جـمــا هـيــر يــة غـيــر طبيعية
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــة ،وعـ ـ ـ ـ ــروض
ً
ال ـم ـس ــرح ـي ــة ت ـش ـه ــد رواج ـ ـ ــا
ً
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا ف ـ ــي الـ ـ ــريـ ـ ــاض ق ـم ـنــا
ب ـت ـمــد يــد ا ل ـ ـعـ ــروض  ١٠أ ي ــام
لقوة الطلب وكثافة الجمهور
الـ ــذي ي ــود م ـشــاهــدة الـعـمــل،
وفي جدة اضطررنا أن يقدم

خبريات

مشهد من المسرحية
ال ـفــرقــة ،وه ــو الـطــالــب سـلـطــان محمد،
وأسند مهمة اإلخــراج فيه للطالبة في
الفرقة الرابعة هيا السعيد ،ليقدم كنتاج
لـلــورشــة ،ويـكــون بــوابــة الطلبة األولــى
لمواجهة الجمهور.
وم ـ ــن الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن األزي ـ ـ ــاء
والــديـكــور بــإشــراف األس ـتــاذة فــي قسم
الديكور المسرحي د .ابتسام الحمادي
مساندة منها لتجربة الطلبة األولى.

قال التلفزيون الجزائري،
أمس األول ،إن امللحن
واملغني رابح درياسة
توفي عن عمر ناهز 87
عامًا بعد رحلة عطاء
امتدت قرابة نصف قرن.
وقالت وزارة الثقافة
والفنون في بيان" ،تشاء
األقدار أن يرحل اليوم عن
الساحة الفنية املرحوم
رابح درياسة ،اسم غني عن
التعريف ،قامة من قامات
الفن الجزائري".
ووصفته بأنه "أحد
أعمدة األغنية الجزائرية
األصيلة" .ولد درياسة
في األول من يوليو
 1934بوالية البليدة
في شمال الجزائر وبدأ
مشواره الفني عام 1953
فأجاد التلحني والغناء
والتأليف حتى بزغ نجمه
في حقبتي السبعينيات
والثمانينيات.
حظي بحب واحترام
الجزائريني ال سيما وأنه
اشتهر باألغاني الوطنية
والتراثية مثل (يحياو
والد بالدي) و(أنا جزائري)
و(يا فارس) و(دارت الدنيا)
و(وردة بيضا) و(طالت
الغربة عليا) و(نجمة
قطبية) .لحن للعديد من
الفنانات الجزائريات أمثال
نادية بن يوسف وسلوى
كما نشأ ابنه عبدو درياسة
على حب املوسيقى
وأصبح مغنيًا معروفًا.
وبجانب تميزه في مجال
املوسيقي برع درياسة في
الفن التشكيلي وأقام عدة
معارض ألعمال زخرفية
ومنمنمات.
(رويترز)
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دوليات

عبداللهيان يبحث بدمشق «كعكة اإلعمار» و«التطبيع العربي»

األسد يجدد التزامه بتحرير إدلب ...و«صفقة رفعت» تعزز «مسار التعويم»

األسد مجتمعا بعبداللهيان في دمشق أمس (إرنا)

أجرى وزير الخارجية اإليراني
حسين أمير عبداللهيان زيارة
لدمشق ،هي الثانية له خالل
ً
 40يوما ،بحث خاللها عدة
ملفات ،بينها حصة إيران من
إعادة اإلعمار ،ومسار التطبيع
العربي الذي يقلق طهران.

ب ـ ـعـ ــد سـ ـ ــاعـ ـ ــات مـ ـ ــن س ـل ـس ـلــة
ض ـ ــرب ـ ــات إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ج ــوي ــة
اسـتـهــدفــت نـقــاط تــواجــد إيــرانــي
عسكري في وسط وشرق سورية،
أجــرى وزيــر الخارجية اإليــرانــي
حسين أ مـيــر عبداللهيان ز ي ــارة
لدمشق هي الثانية له خــال 40
يوما ،في إطار جولة تشمل عددا
من العواصم.
وجاءت زيارة عبداللهيان بعد
إج ــراء ات االنفتاح التي اتخذها
األردن ت ـج ــاه دم ـش ــق ،ول ـق ــاء ات
عــرب ـيــة الف ـت ــة ل ــوزي ــر الـخــارجـيــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ف ـ ــي ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ع ـلــى
هــامــش الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــأمــم
المتحدة الشهر الماضي ،وبعد
اإلعـفــاء الــذي حصل عليه لبنان
من «قانون قيصر» لتمرير الغاز
المصري والكهرباء األردنية إليه
عبر سورية .كما جاءت بعد قمة
سوتشي بين الرئيسين الروسي
فالديمير بوتين والتركي رجب
طـيــب إردوغ ـ ــان ،وتـطــرقـهـمــا الــى
األوض ـ ـ ـ ـ ــاع فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة إدلـ ــب
الشمالية الغربية السورية ،التي
ال ت ــزال تـضــم جـيــوبــا مـعــارضــة،
وما اسماه الجانب التركي «الحل
النهائي» لألزمة المستمرة منذ
 2011وسط تجاهل إليران.
وق ــال ــت ال ـخــارج ـيــة اإليــران ـيــة،
ف ــي بـ ـي ــان ،إن «األسـ ـ ــد اسـتـقـبــل

ع ـبــدال ـل ـه ـيــان ،وت ــم خ ــال الـلـقــاء
ال ـتــأك ـيــد ع ـل ــى ت ـعــزي ــز وتـعـمـيــق
العالقات الثنائية بين البلدين،
كما تـبــادال وجـهــات النظر حول
التطورات في أفغانستان واليمن
والعراق وسورية».
وأكد األسد أن «سورية تتفاعل
مــع اللجنة الدستورية فــي إطــار
ال ـم ـص ــال ــح ال ــوط ـن ـي ــة ل ـس ــوري ــة،
وليس بالتدخل وفرض وجهات
نـ ـظ ــر خـ ــارج ـ ـيـ ــة» ،م ـ ـشـ ــددا عـلــى
«ضرورة إنهاء االحتالل في إدلب
وعــودة جميع األراضــي المحتلة
إلى سورية».

عبداللهيان
مــن ناحيته ،ذكــر عبداللهيان
ل ـ ــدى وص ــول ــه إل ـ ــى دمـ ـش ــق ،فــي
ثاني زيارة له منذ توليه منصبه
فــي أغسطس الماضي ،أن بــاده
س ـت ـب ـق ــى إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب دم ـ ـشـ ــق،
م ــوض ـح ــا أنـ ـ ــه جـ ـ ــاء الس ـت ـك ـم ــال
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاورات مـ ــع ال ـم ـس ــؤول ـي ــن
السوريين.
ووصـ ــف ال ـم ـس ــؤول اإلي ــران ــي
عــاقــات إي ــران مــع ســوريــة بأنها
«اسـتــراتـيـجـيــة» ،مضيفا« :نعمل
ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر الـ ـتـ ـع ــاون فـ ــي كــل
الـ ـمـ ـج ــاالت ،س ــوري ــة ف ــي طــريــق
الـتـقــدم واالزده ـ ــار ،وسنقف إلى

جانبها كـمــا وقـفـنــا معها خــال
الحرب اإلرهابية».
من جهته ،قال وزير الخارجية
ال ـس ــوري فـيـصــل ال ـم ـقــداد ،خــال
استقباله نظيره اإليراني« ،سورية
تــدعــم إي ــران وتــديــن الممارسات
األميركية ضدها».

«كعكة اإلعمار»
وتحتل قضية تعزيز التبادل
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ونـ ـصـ ـي ــب الـ ـش ــرك ــات
اإليرانية من «كعكة إعادة اإلعمار»
الـ ـج ــان ــب األبـ ـ ـ ــرز ف ــي م ـبــاح ـثــات
ع ـب ــدال ـل ـه ـي ــان ،فـ ــي ظـ ــل ارتـ ـف ــاع
أصــوات إيرانية داخلية مطالبة
بـضــرورة استعادة األم ــوال التي
أنفقتها ط ـهــران لــد عــم الحكومة
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،بـ ــوجـ ــه ال ـم ـع ــارض ــة
المسلحة والجماعات المتشددة
منذ انــدالع الـصــراع المسلح في
 2011والمقدرة بنحو  30مليار
دوالر .وإضــافــة إلــى ذلــك يناقش
ع ـب ــدال ـل ـه ـي ــان م ـس ـت ـق ـبــل ت ــواج ــد
بالده العسكري في سورية التي
وصلها بعد أن أجــرى مباحثات
في موسكو وبيروت.
وبحث المسؤول اإليراني مع
الـمـســؤولـيــن الـ ــروس ال ـت ـطــورات
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،الس ـي ـم ــا ال ــوض ــع
في أفغانستان والقوقاز ،إضافة

إلى االتفاق النووي ،واستئناف
م ـ ـفـ ــاوضـ ــات ف ـي ـي ـن ــا مـ ــع الـ ـق ــوى
ال ـك ـب ــرى ف ــي أق ـ ــرب وقـ ــت مـمـكــن،
للعودة بشكل كامل إلــى االتفاق
المبرم عام .2015

ضربات ورسالة
وق ـ ـ ـبـ ـ ــل وصـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول
اإليـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ــي ،ذك ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول،
أن ال ــدف ــاع ــات ال ـج ــوي ــة ت ـصــدت
لـ ــ«ع ــدوان إســرائ ـي ـلــي» اسـتـهــدف
م ـ ـطـ ــار «ال ـ ـت ـ ـي ـ ـفـ ــور» ف ـ ــي ح ـمــص
وسط البالد ،وأسفر عن إصابات
وخسائر مادية.
ونقلت وكالة أنباء «سانا» عن
مصدر عسكري قوله إن «العدو
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ن ـف ــذ مـ ـس ــاء ال ـي ــوم
عــدوانــا جــويــا مــن اتـجــاه منطقة
ال ـت ـنــف ال ـع ـس ـكــري بــرش ـقــات من
الصواريخ باتجاه مطار التيفور
ال ـع ـس ـك ــري» .وأض ـ ــاف ال ـم ـصــدر:
«ص ــدت وســائــط دفــاعـنــا الـجــوي
ص ـ ــواري ـ ــخ ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان وأس ـق ـط ــت
معظمها» ،موضحا أن «العدوان
أدى إلـ ـ ــى إصـ ــابـ ــة سـ ـت ــة ج ـن ــود
بجروح ووقــوع بعض الخسائر
ال ـ ـمـ ــاديـ ــة».وت ـ ـت ـ ـعـ ــرض م ـن ــاط ــق
سيطرة الحكومة السورية ،منذ
س ـن ــوات ،لـقـصــف إســرائـيـلــي من

حين إلــى آخــر ،يستهدف مواقع
لقواتها ،وقواعد عسكرية تابعة
إلي ــران والـمـجـمــوعــات المسلحة
ال ـتــاب ـعــة ل ـه ــا .وي ـع ــد «ال ـت ـي ـفــور»
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا م ـ ـ ــن أهـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــارات
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـح ـكــوم ـيــة ،وي ـضــم
م ـس ـت ــودع ــات ل ـط ــائ ــرات مـسـيــرة
«درون» إيــران ـيــة ،وج ــاء الهجوم
على المطار بحمص بعد ساعات
م ـ ـ ــن ض ـ ـ ــرب ـ ـ ــات ج ـ ــوي ـ ــة ش ـن ـت ـه ــا
«مـسـيــرات» مجهولة على مواقع
للميليشيات ا لـمــوا لـيــة لـطـهــران
شرق سورية.
وحملت الضربات اإلسرائيلية،
الـتــي ال تـقــر بـهــا الــدولــة العبرية
علنا ،رسالة ضمنية إلى المسؤول
اإليــرانــي الــذي شنت بــاده حملة
اتهامات وتهديدات ضد جارتها
الشمالية أذرب ـي ـجــان ،واتهمتها
ب ـم ـن ــح اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـيـ ـي ــن م ـن ـصــة
ب ــال ـق ــوق ــاز ل ـم ـهــاج ـم ـت ـهــا ،بـهــدف
تخريب برنامجها النووي.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،يـعــد حضور
عبداللهيان الــافــت إل ــى ســوريــة
م ــؤش ــرا ع ـلــى ت ـح ــرك ــات إيــران ـيــة
حـثـيـثــة ل ـمــواج ـهــة تــوق ـعــات بــأن
يتسبب مسار التطبيع اإلقليمي،
الذي يضم األردن ومصر واإلمارات
وغيرهم ،مع دمشق في الخصم من
نفوذها بالبلد العربي.
وي ــأت ــي ذلـ ــك ف ــي وقـ ــت يــرجــح

م ـتــاب ـعــون أن تـقـبــل دول الـعــالــم
بـشـكــل تــدري ـجــي ع ــودة الــرئـيــس
األس ـ ـ ــد إل ـ ــى ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ــدول ــي
بعد سـنــوات مــن الـحــرب األهلية
المدمرة و»إرهاق األسرة الدولية»
وعدم امتالكها خطة بشأن إجراء
ملموس لحل األزمة المتواصلة.
وأم ــس األول ،سـمــح الــرئـيــس
السوري بشار األسد لعمه رفعت
األسد 84 ،عاما ،المنفي منذ عام
 1984بــال ـعــودة إل ــى ال ـب ــاد ،في
خـطــوة رأى البعض أنـهــا تحمل
مالمح باتجاه إطــاق مصالحة
وطنية .وذكرت تقارير أن رفعت،
الذي كان يعارض شقيقه حافظ
األس ـ ــد ،وال ـ ــد بـ ـش ــار ،وصـ ــل إلــى
ً
دمشق؛ منعا لسجنه في فرنسا
بعد صــدور حكم قضائي ضده،
وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله
في إسبانيا .وكشف فراس ،نجل
رفعت ،أن األمر تم بـ»صفقة» بين
االستخبارات الفرنسية والروسية
والسورية.
وأدين رفعت ،الذي كان يشغل
نــائــب الــرئـيــس ال ـس ــوري ،بتهمة
«غـ ـس ــل األم ـ ـ ـ ــوال ض ـم ــن ع ـصــابــة
منظمة ،واختالس أموال سورية
عــامــة ،والـتـهــرب الضريبي» بين
 1996و.2016
(طهران  -وكاالت)

لبنان :صراع رئاسي على مفاوضات ترسيم الحدود

ُ
عون وميقاتي يجريان مفاوضات منفصلة مع واشنطن وشركات نفط
●

بيروت  -منير الربيع

اللبنانية
بدأت عوامل االنقسام في الحكومة
َ ُ
تظهر فــي أكثر مــن ملف أســاســي ،بعدما خفت
وهــج األج ــواء اإليجابية التي رافـقــت تشكيلها،
وت ـض ــاءل مـنـســوب ال ـت ـفــاؤل بـ ـ «تـســويــة كـبــرى»
ً
محلية وخارجية ستنعكس سريعا على مسارات
الـتـفــاوض مــع الـجـهــات المانحة أو الصناديق
الدولية للحصول على المساعدات ،للبدء بمعالجة
أس ــوأ أزم ــة اقتصادية عرفتها ال ـبــاد .وتتركز
ً
االنقسامات على التوجهات المتعارضة جذريا
بـيــن كــل مــن رئـيـ َـســي الـجـمـهــوريــة مـيـشــال عــون
والـحـكــومــة نجيب ميقاتي ،فيما يخص خطة
الكهرباء ،والبطاقة التمويلية ،وآلية التفاوض
م ــع صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي ،وت ـش ـك ـيــل لجنة
أصر عون على ّ
التفاوض مع الصندوق التي ّ
ضم
مستشاريه إليها ،وهو أمر كان يرفضه ميقاتي،

ّ
لكنه عاد وخضع له .هذه الخالفات ستكون لها
ً
انعكاسات أوسع في المرحلة المقبلة ،خصوصا
فــي ظــل االخ ـت ــاف فــي الـتــوجـهــات بـيــن أعـضــاء
لجنة الـتـفــاوض مــع ص ـنــدوق الـنـقــد ،ح ــول آلية
وضع البرنامج التفاوضي وصيغة توحيد أرقام
ّ
يتحمل مسؤوليتها ،ولن
الخسائر أو تحديد من
يكون ذلك مؤشرا إيجابيا بالنسبة إلى الموقف
اللبناني .فــي األث ـنــاء ،تشير مـصــادر حكومية
إلى وجود خالف كبير في التوجهات بين عون
وميقاتي حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية،
وهو ملف استراتيجي حساس .ويريد ميقاتي
ً
العودة إلى خطة التفاوض التي أطلقها سابقا
خالل ترؤسه الحكومة عام  ،2011والتي استند
إلى خبراء تقنيين في الجيش اللبناني لوضعها.
فــي المقابل ،يريد عــون أن يكون هــذا الملف
من صالحياته ،وبالتالي يرفض خطة ميقاتي
السابقة.

وفي ظل هذا التجاذب ،من الواضح أن الوفد
ال ـع ـس ـكــري ال ـم ـف ــاوض ب ــرئ ــاس ــة الـعـمـيــد بـســام
ياسين هو من يدفع الثمن .وكان الوفد العسكري
المفاوض قد أبرز وثائق تشير إلى أن حق لبنان
في المساحة البحرية يصل إلى حدود  2290كلم
مربع ،وهو ما أبدى عون حماسة له في البداية،
وأراد توقيع مــرســوم يـعـ ّـدل فيه المرسوم الــذي
أودع ـتــه حكومة ميقاتي سنة  2011لــدى األمــم
المتحدة ،وينص على أن مساحة لبنان هي 860
ّ
كلم مربع .لكن عــون تراجع بعد رفــض أميركي
وتلويح بأن تلك الخطوة ستؤدي إلى مزيد من
الضغوط على لبنان ،وستعرقل مسار التفاوض.
وفــي الوقت الــذي كــان الوفد العسكري يصر
على حماية حقوق لبنان بالبحر من خالل توقيع
المرسوم الجديد ،وهو ما يرفضه عون وميقاتي،
برز تطور جديد وهو إحالة رئيس الوفد العميد
بسام ياسين الى التقاعد ،فيما كان قائد الجيش

يريد التمديد له الستكمال مهمته ،مع ّ
تمسكه
برفض ترؤس الوفد من قبل شخصية مدنية.
لذلك دخــل الرئيسان عــون وميقاتي ،كــل من
جـهـتــه ال ـخ ــاص ــة ،ف ــي م ـف ــاوض ــات منفصلة مع
األميركيين حول ما يمكن التوصل إليه من حلول،
ً
واي ـض ــا فــي م ـش ــاورات مــع شــركــات نـفــط دولـيــة
للوصول إلى تسوية ترضي الجميع.
فــي المقابل ،ق ــررت اإلدارة األميركية تعيين
الـسـفـيــر الـســابــق آم ــوس هــوكـشـتــايــن ،وه ــو من
ً
أصول إسرائيلية ،رئيسا للوفد األميركي الراعي
ً
للمفاوضات خلفا للسفير السابق جون ديروشيه.
وكــان هوكشتاين قد تولى المفاوضات بين
ً
ً
لبنان وإسرائيل سابقا ،خلفا للسفير فريدريك
ه ــوف ،وك ــان اقـتــراحــه بــأنــه ال داع ــي لالستمرار
بالخالف ،إذ يمكن منح لبنان مساحة نسبتها
 55بالمئة من أصل  860كلم ،فيما تعتبر المساحة
المتبقية متنازعا عليها ،وبحال كان فيها كميات

نفطية يمكن تأسيس صندوق سيادي وتوزيع
عائدته إلى حين االتفاق النهائي ،لكن لبنان رفض
ً
قطعيا هذا االقتراح .ويفترض أن يزور هوكشتاين
لبنان فــي المرحلة المقبلة ،للقاء المسؤولين
والبحث في إمكانية تفعيل المفاوضات .بينما
يفكر لبنان في إمكانية استشارة شركات دولية
متخصصة في أعمال المساحة البحرية ،لتحديد
حدوده وحصته وحقوقه ،ولكن طالما استمرت
الخالفات بين الـقــوى السياسية التي تتسابق
إلنجاز الملف بنفسها قد يؤدي إلى إضاعة حقوق
لبنان المهدورة منذ  10سنوات ،في حين باشرت
إسرائيل أعمال التنقيب ،وأصبحت على مشارف
االستخراج.
وقبل زيــارة هوكشتاين ،تــزور مساعدة وزير
الخارجية األمـيــركــي ،فيكتوريا نــوالنــد ،لبنان
االسبوع المقبل ،وستبحث ملف ترسيم الحدود
الى جانب ملفات أخرى.

سلة أخبار
 10مصابين بهجوم حوثي
على مطار سعودي

أصيب  10أشخاص جراء
استهداف جماعة "أنصار
الله" الحوثية ،اليمنية
المتمردة ،مطار "الملك
عبدالله" في جازان جنوب
غربي السعودية ،بمسيرة
مفخخة أمس.
وأفاد المتحدث باسم
"تحالف دعم الشرعية" ،تركي
المالكي ،بـ"وقوع  10إصابات
بين المدنيين ،بينهم 6
سعوديين ،من المسافرين
والعاملين بالمطار ،كما نتج
عن المحاولة العدائية وقوع
أضرار مادية بسيطة وتهشم
زجاج بعض الواجهات
بالمطار".

الصادق تحتج على
زيارة عسكرية إلسرائيل

ذكر مصدر سوداني رفيع،
أمس ،أن وزيرة الخارجية
مريم الصادق المهدي احتجت
ً
رسميا لدى رئيس المجلس
السيادي االنتقالي عبدالفتاح
البرهان على الزيارة السرية
التي أجراها وفد أمني وعسكري
إلى إسرائيل ،وذلك بسبب عدم
علمها بها .وكانت مصادر
دبلوماسية سودانية كشفت،
ً
ً
أمس األول ،أن وفدا سودانيا
ً
ً
عسكريا وأمنيا وصل إلى
إسرائيل في زيارة سرية ،من
دون اإلفصاح عن أسباب
الزيارة .وأوضحت المصادر أن
الوفد يرأسه قائد قوات الدعم
السريع الفريق محمد حمدان
دقلو "حميدتي".

ليبيا :قتلى وفوضى
في طرابلس

ً
أفاد تقارير بأن عددا من القتلى
سقطوا في طرابلس ،خالل
اشتباكات بين مجموعات
مسلحة تابعة لوزارة الداخلية
من جهة ،وقوة تابعة لوزارة
الدفاع بالجهة الثانية .وذكرت
قوة دعم مديريات األمن بأن
مجموعة مسلحة اشتبكت
معها ،وحاولت اقتحام المقر
الرئيسي لها ،مما أسفر عن
سقوط قتلى وجرحى.
وشهدت طرابلس فوضى
عارمة ،أمس األول ،حيث نجح
مئات المهاجرين غير الشرعيين
في الفرار من أحد مراكز
االحتجاز بالعاصمة الليبية،
فيما تحدثت مصادر عن مقتل
 5مهاجرين برصاص حرس
المركز.

هجوم إثيوبي
بإقليم أمهرة

بني صدر يرحل في منفاه الباريسي
الرئيس «المتدين الليبرالي» الذي أسقطه رجال الدين المتشددون

بني صدر

توفي أبوالحسن بني صدر أول رئيس
للجمهورية في إيران بعد انتصار الثورة
ً
اإلســام ـيــة ،عــن عـمــر يـنــاهــز  88عــامــا في
فــرنـســا حـيــث أق ــام مـنــذ ع ـقــود فــي أعـقــاب
تنحيته.
وانتخب بني صدر الــذي عرف بتدينه
الليبرالي ومالبسه الغربية الطابع ،رغم
أنه يعد ضمن الحلقة القريبة من مؤسس
الثورة االيرانية روح الله الخميني ،رئيسا
للجمهورية اإلســامـيــة فــي يناير ،1980
العام الــذي تال انتصار الثورة على نظام
الشاه.
وفــي غـضــون أشـهــر مــن انـتـخــابــه دخــل
ب ـنــي ص ــدر ف ــي صـ ــراع ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة مع
الـفـصــائــل الــديـنـيــة المتطرفة الـتــي حــاول
الحد من سلطاتها من خالل إسناد المواقع
الرئيسية ألشخاص ذوي عقلية ليبرالية.
واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم ف ـ ـ ـ ــوزه ف ـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
وش ـع ـب ـي ـتــه ب ـف ـضــل ص ــات ــه ال ــوث ـي ـق ــة مــع

الخميني في إضعاف الثقة في خصومه
ب ــالـ ـح ــزب الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري اإلس ـ ــام ـ ــي الـ ــذي
كـ ــان م ـج ـمــوعــة ج ـي ــدة الـتـنـظـيــم ي ـقــودهــا
رجــال ديــن مـتـشــددون .وأدى أيضا تعهد
ال ـخ ـم ـي ـنــي ال ـ ــذي ل ــم ي ـتــم ال ــوف ــاء ب ــه أب ــدا
بضرورة عدم تولي رجــال الدين مناصب
عـلـيــا وأن ي ـكــرســوا وق ـت ـهــم ب ــدال م ــن ذلــك
لتقديم التوجيه والمشورة للحكومة إلى
تشجيع بني صدر في محاوالته لتشكيل
حكومة غير دينية .وعلى الرغم من تمتعه
بــدعــم رج ــال الــديــن الـمـعـتــدلـيــن شــن بني
صدر حملة عامة ضد الحزب الجمهوري
اإلســامــي وتنقل في جميع أنحاء البالد
وألقى كلمات اتهم فيها زعماءه بمحاولة
استعادة أيام الماضي السوداء من خالل
األكاذيب والخداع والسجن والتعذيب.
ووصل الصراع على السلطة إلى نقطة
حاسمة فــي مــارس عــام  1981عندما أمر
بني صدر قوات األمن باعتقال المتشددين

الدينيين الذين حاولوا تعطيل كلمة كان
يلقيها في جامعة طهران.
وأدى ذلك إلى دعوات إلقالته ومحاكمته
ألن معظم المشاركين في التجمع كانوا من
أنصار «مجاهدي خلق» المعارضين الذين
ندد بهم الخميني بوصفهم أعداء للثورة.
وحاول الخميني حينئذ البقاء بمنأى
عن المشاحنات التي تصاعدت إلى تناحر
مــريــر ،وحـظــر الـخـطــب الـسـيــاسـيــة وشكل
لجنة لتسوية النزاعات.
وات ـه ـمــت الـلـجـنــة بـنــي ص ــدر بــانـتـهــاك
الدستور وعصيان أوامر الخميني برفضه
التوقيع على التشريع.
وقـ ــام ال ـبــرل ـمــان ب ـم ـســاء لــة وعـ ــزل بني
صدر في يونيو  1981بموافقة الخميني،
وهــو مــا اضـطــره إلــى االخـتـبــاء بمساعدة
«المجاهدين».
وبعدها بشهر فر إلى باريس حيث قام
بتشكيل تحالف غير محكم مع «مجاهدي

خ ـلــق» ب ـهــدف اإلط ــاح ــة بــالـخـمـيـنــي .لكن
هذا التحالف انهار في مايو  1984بسبب
تضارب األفكار بين زعيم الحركة وقتئذ
مسعود رجوي وبني صدر.
وف ــي مـقــابـلــة م ــع «روي ـ ـتـ ــرز» ف ــي 2019
قال بني صدر إن روح الله الخميني خان
مبادئ الثورة بعدما وصل إلى السلطة في
 ،1979تاركا شعورا بالمرارة الشديدة لدى
بعض من عادوا معه منتصرين إلى طهران.
وق ــال ــت أس ــرت ــه ف ــي إعـ ــان ال ــوف ــاة على
موقعه على اإلنترنت إن بني صدر «دافع
عــن ال ـحــريــة فــي وج ــه االس ـت ـبــداد والـقـمــع
الجديد باسم الدين».
ولـقـيــت وفــاتــه ردود فـعــل مـتـفــاوتــة في
طـهــران .ففي حين أوردت وســائــل اإلعــام
الرسمية الـنـبــأ ،وجـهــت وســائــل محافظة
ان ـت ـقــادات لـلــرئـيــس ال ــراح ــل ال ــذي اتهمته
ب ــال ـع ـم ــل «ضـ ـ ــد» م ـص ـل ـح ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة
اإلسالمية.

تفيد تقارير واردة من إثيوبيا
بأن الجيش الحكومي والقوات
ً
الموالية له شنوا هجوما
باستخدام الطائرات الحربية،
والمسيرات والمدفعية على
متمردي "جبهة تحرير شعب
تيغراي" في إقليم أمهرة شمالي
البالد .وصرح مسؤول كبير في
اإلدارة المؤقتة ،التي عينتها
حكومة آبي أحمد ،إلقليم
ً
تيغراي الذي يشهد نزاعا،
ً
بأنه فر من البالد سعيا لطلب
ً
اللجوء ،مشيرا إلى مخاوف
على سالمته .وتسبب الصراع
ً
الممتد منذ  11شهرا في تيغراي
في أزمة إنسانية عميقة أدت إلى
نزوح نحو مليوني شخص.

ةديرجلا
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ُ
«مجزرة الهزارة» تشكك في قدرة «طالبان» على الحكم
الحركة تطالب بتحرير األموال ...وواشنطن تتبرع بـ «اللقاحات» في أول مفاوضات بعد االنسحاب
مع تصاعد هجمات «داعش»
لتصل إلى الذروة بالهجوم
الذي استهدف ،أمس األول،
أقلية الهزارة الشيعية ،تجد
«طالبان» نفسها في موقع
معاكس لما كانت عليه قبل
سنوات قليلة ،عندما كانت
ّ
تشن الهجمات االنتحارية
على المدن ،والسلطات
الحاكمة عاجزة عن وقفها.

ّ
الهجوم سلط الضوء
على «اإليغور»...
ورئيسي يتهم
أميركا ...وروحاني
ّ
يحمل الحركة
المسؤولية

ف ــي م ـق ـبــرة ك ـب ـيــرة بمنطقة
قندوز شمال شرق أفغانستان،
ش ـ ّـي ــع ع ــدد كـبـيــر م ــن األف ـغ ــان،
أمــس ،جنازة ضحايا التفجير
االنتحاري الذي استهدف ،أمس
ً
األول ،مـسـجــدا ألقـلـيــة ال ـهــزارة
ال ـش ـي ـع ـيــة ف ــي قـ ـن ــدوز ،وأودى
ً
بحياة  62شخصا على األقل.
وأثــار الهجوم شكوكا حول
قدرة «طالبان» على ضبط األمن
م ــع ت ـص ــاع ــد ه ـج ـم ــات تـنـظـيــم
داع ـ ــش (واليـ ـ ــة خ ـ ــراس ـ ــان) ،فــي
حين ّ
تجدد الحديث عن تاريخ
ُ
تعامل الحركة مع األقليات في
ّ
البالد ،ومدى جديتها وقدرتها
على حمايتهم.
ووضــع الهجوم ،الــذي دانته
أمــس كــل مــن أمـيــركــا واالتـحــاد
ـارات وم ـصــر
األوروب ـ ـ ـ ــي واإلمـ ـ ـ ـ ـ ّ
واألزهر الشريف ،وتبناه تنظيم
داع ــش (والي ــة خ ــراس ــان) ،قــدرة
الـحــركــة عـلــى فــرض سيطرتها
ع ـل ــى ال ـ ـبـ ــاد م ــوض ــع ش ـك ــوك،
إذ ي ــرى مــديــر مــركــز الــدراســات
وال ـ ـب ـ ـحـ ــوث ف ـ ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان،
وح ـ ـيـ ــدال ـ ـلـ ــه غ ـ ـ ـ ــازي خـ ـ ـي ـ ــل ،أن
«طالبان غير قادرة على حماية
األقليات ،لعدم امتالكها جهاز
اسـتـخـبــارات ،كـمــا أنـهــا تــواجــه
معارضة نشيطة».
ويعد هجوم قندوز األعنف
منذ مغادرة القوات األميركية،
وجـ ــاء ب ـعــد  5أيـ ــام م ــن تفجير
م ـس ـجــد ف ــي ك ــاب ــول أسـ ـف ــر عــن
مـقـتــل  5أش ـخ ــاص ع ـلــى األق ــل،
وت ـب ـن ــى «داعـ ـ ـ ــش» م ـســؤول ـي ـتــه
عنه أيضا.
ويقول غازي خيل إن «طالبان
ّ
تسعى
شــك ـلــت ح ـكــومــة ،وه ــي ّ
لحماية جميع األفـغــان ،لكنها
غـيــر ق ـ ــادرة حـتــى عـلــى حماية
جـ ـن ــوده ــا الـ ــذيـ ــن ي ـت ـع ـ ّـرض ــون
للهجمات يوميا في المقاطعات
الشرقية».
وصـ ـ ـ ّـعـ ـ ــد «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش  -واليـ ـ ــة
خـ ـ ــراسـ ـ ــان» ،وه ـ ــو ف ـ ــرع مـحـلــي
لـلـتـنـظـيــم اإلرهـ ــابـ ــي ،هـجـمــاتــه
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ب ـعــد سـيـطــرة
«طـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــان» ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد فــي
أغسطس.
ودان ـ ـ ــت ال ـح ــرك ــة ال ـم ـت ـطـ ّـرفــة
هجوم قندوز ،وسط محاولتها
إقناع األفغان بأنها أعادت األمن
للبالد.
وفي وقت قال رئيس األجهزة
األمنية لـ «طالبان» في قندوز،
دوس ـ ــت م ـح ـمــد ،خـ ــال مــؤتـمـ ٍـر

ّ
مسلحون من «طالبان» ينزلون من آليتهم لالستمتاع بيوم عطلة نادر في المنتزه الواقع بمنطقة خزان قرغة في كابول أمس األول
صحافي أمس ،إن «أولئك الذين
العمل يريدون زرع
ارتكبوا هذا
ّ
الـفـتـنــة بـيــن الـســنــة والـشـيـعــة»،
ّ ً
مشددا على «أننا نؤكد إلخوتنا
الشيعة أننا سنضمن سالمتهم،
وأن م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـه ـج ـم ــات لــن
ت ـت ـك ــرر» ،أع ـل ــن ال ـن ــاط ــق بــاســم
حـكــومــة «ط ــال ـب ــان» ،ذب ـيــح الـلــه
مـ ـج ــاه ــد ،أن ال ـس ـل ـط ــات تــديــن
الـتـفـجـيــر ،وت ـ ّـوع ــدت بـمـعــاقـبــة
المسؤولين.
ّ
ويـ ـش ــك ــل ال ـش ـي ـع ــة ن ـح ــو 20
بــال ـم ـئــة م ــن ال ـس ـك ــان األفـ ـغ ــان،
وال ـك ـث ـي ــر م ـن ـه ــم مـ ــن الـ ـ ـه ـ ــزارة،
وهــي مجموعة إتنية ّ
تعرضت
الضطهاد شديد لعقود.

الصين واإليغور
وت ـ ـب ـ ـنـ ــى «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش  -واليـ ـ ــة
خ ــراس ــان» االعـ ـت ــداء ،موضحا
أن االن ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــاري هـ ـ ــو م ـح ـمــد
األيـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــوري ،م ـ ـمـ ــا يـ ـ ـ ــدل ع ـلــى
انـتـمــائــه إل ــى األقـلـيــة المسلمة
الصينية ا لــذ يــن يعشيون في
إق ـل ـي ــم ش ـي ـن ـغ ـيــانــغ ال ـم ـتــاخــم
ل ـل ـش ــري ــط الـ ـ ـح ـ ــدودي ال ـض ـيــق
بـ ـي ــن أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان والـ ـصـ ـي ــن،
وال ـت ــي ان ـض ــم ب ـعــض أف ــراده ــا

ّ
إلى التنظيم اإلرهابي .ويسلط
هجوم قندوز الضوء على هذه
األقـلـيــة وعـلــى ق ــدرة «طــالـبــان»
على اإليفاء بتعهدادتها التي
قطعتها لدول الجوار.

انقسامات في إيران
كـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوم
االن ـ ـ ـق ـ ـ ـسـ ـ ــامـ ـ ــات ف ـ ـ ــي الـ ـ ــداخـ ـ ــل
اإليــرانــي حــول كيفية التعامل
مع «طابان».
فقد اعتبر الرئيس إبراهيم
رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ،أم ـ ـ ـ ــس ،أن ت ـف ـج ـيــر
الـمـسـجــد فــي ق ـن ــدوز« ،جــريـمــة
تـ ـه ــدف إليـ ـج ــاد ال ـت ـف ــرق ــة بـيــن
الـمـسـلـمـيــن ،وه ــوي ــة الفاعلين
وأعمالهم ضد البشرية والدين
واضحة للجميع» .وأضاف« :ال
يـخـفــى عـلــى أح ــد أن نـمــو هــذه
ال ـحــركــة اإلره ــاب ـي ــة التكفيرية
يــأتــي فــي ظــل الــدعــم األمـيــركــي
والظروف التي هيأتها واشنطن
في أفغانستان لتوسعة نشاط
م ـج ــرم ــي داعـ ـ ـ ــش» ،م ـع ــرب ــا عــن
قـلـقــه مــن أن ه ــذه األع ـم ــال هي
«ج ـ ـ ــزء مـ ــن الـ ـمـ ـش ــروع األم ـن ــي
الجديد للواليات المتحدة في
أفغانستان».

ً
في المقابل ،كان الفتا عودة
الرئيس السابق حسن روحاني
الـ ــى ال ـت ـغ ــري ــد ع ـل ــى «ت ــوي ـت ــر»،
ً
محمال «طالبان» المسؤولية.
وكـ ـت ــب« :مـ ــا ح ـصــل جــريـمــة
قتل وحشية ال يمكن السكوت
عنها» .وأضاف أن «اإلرهابيين
ال ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــون أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم
خ ـلــف الـ ـشـ ـع ــارات ال ـم ـت ـشــددة،
ال ي ــرتـ ـكـ ـب ــون ال ـ ـجـ ــرائـ ــم بـحــق
األرواح البشرية فحسب ،وإنما
ي ـش ــوه ــون ال ــوج ــه الــرح ـمــانــي
لإلسالم» .وتابع« :في الظروف
الراهنة ،حيث تسيطر طالبان
ع ـل ــى ال ـح ـك ــم ،ف ـ ــإن م ـســؤول ـيــة
المحافظة على أرواح األفغان،
تقع على عاتقها».
كما ّ
ندد الناطق باسم وزارة
الخارجية ،سعيد خطيب زادة،
ً
ب ـه ـج ــوم ق ـ ـنـ ــدوز ،م ـع ـت ـب ــرا أن
«األع ـمــال اإلرهــابـيــة مستنكرة
بأي شكل من األشكال ومن ِقبل
أي جهة».
وهـ ـن ــاك ان ـق ـس ــام ف ــي إيـ ــران
بين طرف يؤيد االنفتاح على
ً
«طالبان» ،خصوصا أن طهران
أبـقــت خـيــوط اتـصــال قــويــة مع
الحركة ،وأوت بعض قادتها في
أعـقــاب الـغــزو األمـيــركــي ،وبين

قسم آخر يعتبر أنه يجب التزام
الحذر الشديد مع الحركة.

أول محادثات
ي ـ ــأت ـ ــي ذلـ ـ ـ ـ ــك ،فـ ـيـ ـم ــا عـ ـق ــدت
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،أم ـ ــس،
م ـح ــادث ــات م ــع «ط ــالـ ـب ــان» ،هي
األول ـ ـ ـ ــى مـ ـن ــذ ان ـس ـح ــاب ـه ــا مــن
أفغانستان.
وقـ ــال مـتـحــدث بــاســم وزارة
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة إن وفــدا
أم ـيــرك ـيــا ي ـضــم م ـســؤول ـيــن في
وزارة الخارجية واالستخبارات
ووك ـ ـ ــال ـ ـ ــة الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،ال ـ ـت ـ ـقـ ــى م ـم ـث ـلــي
«ط ــال ـب ــان» امـ ــس ،ف ــي ال ــدوح ــة،
ً
مشيرا إلى أن اللقاء سيتواصل
اليوم.
وأضاف« :سنضغط لتحترم
طــالـبــان حـقــوق جميع األفـغــان
ب ـمــن ف ـي ـهــم ال ـن ـس ــاء وال ـف ـت ـيــات
وتشكل حكومة شاملة تتمتع
بدعم واسع».
وشـ ـ ــددت وزارة ال ـخــارج ـيــة
على أن االجتماع في الدوحة ال
يعني بأي حال من األحــوال أن
الواليات المتحدة تعترف بنظام
«طالبان».

(رويترز)

م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر
الخارجية األفـغــانــي بالوكالة،
أمير خــان متقي ،إن وفــد بالده
بحث مــع الــوفــد األمـيــركــي فتح
ص ـف ـح ــة جـ ــديـ ــدة بـ ـي ــن ك ــاب ــول
وواشنطن.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف م ـ ـت ـ ـقـ ــي أن ـ ـ ـ ـ ــه ت ــم
الـتــركـيــز أث ـن ــاء االج ـت ـمــاع على
المساعدات اإلنسانية وتطبيق
ات ـفــاق ال ــدوح ــة لـلـســام الـمـبــرم
مـطـلــع ع ــام  ،2020مـشـيــرا إلــى
أن وفـ ــد ب ـ ــاده ط ــال ــب ال ـجــانــب
األميركي باحترام سيادة أجواء
أفـغــانـسـتــان وع ــدم الـتــدخــل في
شؤونها.
وتابع أن وفد الحركة طالب
ً
الـجــانــب األمـيــركــي أيـضــا برفع
ال ـت ـج ـم ـي ــد ع ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــوال ال ـب ـن ــك
المركزي األفغاني المجمدة في
ً
الــواليــات المتحدة ،مشيرا إلى
أن «واش ـن ـطــن سـتـقــدم لقاحات
م ـضــادة لـفـيــروس كــورونــا إلــى
الشعب األفغاني».
ومن المقرر أن يجتمع الوفد
األفغاني أيضا بممثلي االتحاد
األوروبي في العاصمة القطرية.
(عواصم  -وكاالت)

ّ
 12دولة أوروبية تريد بناء جدران لصد المهاجرين

طـلـبــت  12م ــن ال ـ ــدول ال ـ ـ  27األعـ ـض ــاء في
االت ـحــاد األوروب ـ ــي ،بينها النمسا والـيــونــان
وبــولـنــدا والـمـجــر ،مــن المفوضية األوروب ـيــة
تمويل بناء حواجز على حدودها ،لمنع دخول
ّ
الـمـهــاجــريــن ،وذل ــك فــي رســالــة اطـلـعــت عليها
وكاالت أنباء.
ّ
وردت الـ ـمـ ـف ــوض ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـل ـش ــؤون
الــداخ ـل ـيــة ،إي ـل ـفــا يــوهــان ـســون ،ال ـتــي ُوج ـهــت
الرسالة إليها أن البلدان تمتلك «إمكانية بناء
أسوار والحق في ذلك».
وأضافت يوهانسون ،في مؤتمر صحافي
في ختام اجتماع لوزراء الداخلية بدول االتحاد
فــي لــوكـسـمـبــورغ «لـســت ضــد ذل ــك ،لـكــن فيما

ّ
يتعلق باستخدام األموال األوروبية المحدودة
لتمويل بناء األســوار ،بدال من أمــور أخــرى ال
تقل أهمية ،فهذه مسألة أخرى».
ورأت أنه «لم يكن تقديم مقترحات جديدة
فـ ـك ــرة جـ ـي ــدة» ب ـي ـن ـمــا م ــا زالـ ـ ــت ال ـم ـق ـتــرحــات
المتعلقة بميثاق الهجرة واللجوء ،وهي خطة
إصــاح اقترحتها المفوضية ،تثير انقساما
على الطاولة».
بين الدول األعضاء و»مطروحة ّ
وقــال وزراء الــدول ال ـ  12الموقعة للرسالة
إن «حــاجــزا مــاديــا يبدو إج ــراء فعاال لحماية
الـ ـح ــدود ي ـخ ــدم م ـصــالــح االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
بــأســره ،ولـيــس فقط ال ــدول األع ـضــاء الواقعة
على الخط األول».

وأك ــدوا فــي رسالتهم الـتــي أرس ـلــوا نسخة
مـنـهــا أي ـض ــا إل ــى ن ــائ ــب رئ ـي ـســة الـمـفــوضـيــة،
مارغريتيس سخيناس ،أن «مراقبة الحدود
ال تمنع محاوالت العبور بشكل غير قانوني».
وأضافوا أن «هذا اإلجراء الشرعي يجب أن
يحصل على تمويل إضافي وكاف في الميزانية
األوروبية».
ّ
وقدم الرسالة وزراء داخلية النمسا وبلغاريا
وقـ ـب ــرص وج ـم ـه ــوري ــة ال ـت ـش ـيــك وال ــدنـ ـم ــارك
وإستونيا واليونان والمجر وليتوانيا والتفيا
وبولندا وسلوفاكيا.
وتدعو هــذه الــدول إلــى «رد قــوي لمواجهة
استغالل الهجرة غير الشرعية والتهديدات

ال ـم ـت ـنــوعــة» ،بـيـنـمــا تـعــد الـمـفــوضـيــة تعديال
لقانون حدود شينغن ،منطقة التنقل الحر التي
تضم  22من دول االتحاد األوروبي وأيسلندا
وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا.
وكتب الــوزراء «ال يجوز ألي دولــة ثالثة أن
تستخدم نظام اللجوء لدينا لممارسة ضغوط
سياسية واب ـتــزاز االت ـحــاد األوروبـ ــي وال ــدول
األعضاء فيه ،أو الستغالل الوضع الحالي في
أفغانستان».
وع ـ ـبـ ــر آالف الـ ـمـ ـه ــاج ــري ــن ال ـ ـح ـ ــدود بـيــن
ب ـي ــاروس واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي فــي ليتوانيا
والتفيا وبولندا خالل األشهر األخيرة.
وي ـت ـهــم االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ن ـظــام مينسك

بتنظيم عمليات العبور هذه ردا على العقوبات
األوروبية.
وبــدأت بولندا وليتوانيا إنشاء سياج من
األســاك الشائكة على جــزء من حدودهما مع
ب ـيــاروس .أمــا المجر فقد أقــامــت حــواجــز من
هــذا النوع على الحدود مع صربيا وكرواتيا
العضو فــي االت ـحــاد األوروبـ ــي ،لكن ليس في
شينغن) خالل أزمة الهجرة في  .2015واتبعت
سلوفينيا الخط نفسه مع كرواتيا.
وأم ــس األول ،بحث وزراء داخـلـيــة االتـحــاد
األوروبي عددا من القضايا من بينها تطورات
الــوضــع فــي أفغانستان والـهـجــرة إلــى أوروبــا
أثناء اجتماعهم في لوكسمبورغ.

رئيس الصين :إعادة التوحيد مع تايوان ستتحقق
• تايبيه :مستقبلنا بيدنا • واشنطن تقر بوجودها العسكري بالجزيرة وتبيع أستراليا  ١٢مروحية
ب ـ ـعـ ــد أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع م ـ ـ ــن الـ ـت ــوت ــر
والضغط العسكري والسياسي
ع ـ ـلـ ــى ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــز يـ ـ ــرة ذات ا لـ ـحـ ـك ــم
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ،تـعـهــد الــرئـيــس
الـصـيـنــي شــي جينبينغ ،أمــس،
بـ ـ ــ«إع ـ ــادة ت ــوح ـي ــد» ح ـت ـم ـيــة مــع
تــايــوان بوسائل «سلمية» ،وهو
ً
ً
ما أثار قلقا دوليا.
وخ ـ ـ ـ ــال حـ ــدي ـ ـثـ ــه ،ف ـ ــي ق ــاع ــة
الشعب الـكـبــرى ،شــدد شــي على
أن شـعـبــه لــديــه «ع ـ ــادة مـجـيــدة»
بـمـعــارضــة الـنــزعــة االنـفـصــالـيــة،
ً
معتبرا أن «انفصالية استقالل
ت ـ ــاي ـ ــوان هـ ــي أكـ ـب ــر ع ـق ـب ــة أمـ ــام
تحقيق إعادة توحيد الوطن األم،
وأك ـبــر خـطــر خـفــي عـلــى تجديد
شباب الصين».
وع ـلــى وق ــع ع ــدد ق ـيــاســي من
ال ـط ـل ـع ــات ال ـج ــوي ــة ال ـع ـس ـكــريــة،
تـخـلـلـهــا  150عـمـلـيــة تــوغــل في
منطقة الدفاع الجوي التايوانية
منذ أول أكتوبر الجاري ،قال في
الــذكــرى الـسـنــويــة ل ـل ـثــورة ،التي
أطاحت بآخر ساللة إمبراطورية
ف ـ ــي « :1911إع ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـت ــوح ـي ــد
ُ
بشكل سلمي تحقق على أكمل
وجــه مصالح الشعب التايواني
بشكل عام ،لكن الصين ستحمي
ً
سـيــادتـهــا ووحــدت ـهــا» ،مضيفا:

«يجب أال يستخف أحد بالعزيمة
الصلبة للشعب الصيني وإرادته
ال ــراس ـخ ــة وق ــدرت ــه ال ـقــويــة على
ال ــدف ــاع ع ــن ال ـس ـي ــادة الــوط ـن ـيــة
ووحـ ــدة أراض ـي ــه .يـجــب تحقيق
ال ـ ــواج ـ ــب ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي بـ ــإعـ ــادة
ال ـتــوح ـيــد ال ـك ــام ــل ل ـلــوطــن األم،
وسيتحقق بالتأكيد».
وفــي إشــارة إلــى رغبة تايوان
ف ـ ــي االس ـ ـت ـ ـق ـ ــال ،ق ـ ـ ــال ش ـ ــي إن
«أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن ي ـن ـســون تــراثـهــم
ويخونون وطنهم األم ،ويسعون
إل ــى تـقـسـيــم الـ ـب ــاد ،ل ــن يـصـلــوا
إل ــى ن ـهــايــة جـ ـي ــدة» .ودون ذكــر
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،الـمـلـتــزمــة
بــالــدفــاع عــن الـجــزيــرة واعترفت
الجمعة بأنها تدرب جيشها سرا
منذ أشهر ،حذر شي من التدخل
ً
األجنبي ،مبينا أن «قضية تايوان
مسألة داخلية خالصة بالنسبة
للصين».
واستخدم شي الخطاب لتأكيد
الحاجة إلى «قوة شديدة لقيادة
الصين هــي الـحــزب الشيوعي»،
ً
موضحا أنه «من دونه لن تكون
ه ـنــاك صـيــن ج ــدي ــدة ،وبــالـتــالــي
لــن يـكــون هـنــاك تـجــديــد لشباب
شعبها».
ً
ول ــم ي ـلــق خ ـط ــاب ش ــي ق ـبــوال

شي يصل إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين أمس (رويترز)
فــي تــايــوان ،التي اعتبر مكتبها
الرئاسي أنها دولة مستقلة ذات
ً
سيادة ،وليست جزءا من الصين،
ورفض بوضوح عرضها لنموذج
«دولـ ــة واحـ ــدة ون ـظــامــان» لحكم
الـجــزيــرة .وق ــال« :مستقبل األمــة
بيد شعب تايوان».
وفـ ـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان مـ ـنـ ـفـ ـص ــل ،دعـ ــا
م ـج ـلــس ش ـ ــؤون ال ـب ــر الــرئـيـســي

ف ــي ت ــاي ــوان بـكـيــن إل ــى الـتـخـلــي
عــن «خطواتها االسـتـفــزازيــة من
التدخل والمضايقة والتخريب»
والعودة إلى المحادثات.
وعـ ـل ــى غ ـ ـ ــرار الـ ـصـ ـي ــن ،ال ـت ــي
أحـيــت ذك ــرى ال ـثــورة باستدعاء
أحاديث الزعيم الجمهوري سون
ي ــات سـيــن عــن الــوطـنـيــة وإع ــادة
ت ـج ــدي ــد شـ ـب ــاب األم ـ ــة وال ـح ـك ــم

الرشيد ،تحتفل تايوان بالعاشر
من أكتوبر ،الموافق لبدء الثورة
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاه ـ ـضـ ــة لـ ــإم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة
ً
ً
الصينية ،باعتباره عيدا وطنيا
ل ـه ــا ،وس ـت ـل ـقــي ال ــرئ ـي ـس ــة س ــاي
ً
ً
إي ـنــغ وي ــن خ ـطــابــا رئ ـي ـس ـيــا في
تايبه اليوم.
ووس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ق ـ ـ ـلـ ـ ــق دول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ــن
التصعيد السياسي والعسكري،

ح ـ ـ ـ ـ ــذرت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «ال ـ ـتـ ــاي ـ ـمـ ــز»
الـبــريـطــانـيــة مــن أن ق ــوة الصين
العسكرية المتنامية قد تغريها
ب ـغ ــزو تـ ــايـ ــوان ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن
الـ ـتـ ـع ــرض ل ـل ـغ ــواص ــة ال ـن ــووي ــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ب ـح ــر ال ـج ـن ــوب
ّ
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،ي ــذك ــر بــأن
الحوادث العسكرية قد تؤدي إلى
إشعال حرب.
وف ــي إق ـ ــرار ض ـم ـنــي ،ل ــم تنف
وزارة الـ ــدفـ ــاع األم ـي ــرك ـي ــة نـقــل
صحيفة «وول ستريت جورنال»
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ع ــن مـصــادر
رسمية أن «عسكريين أميركيين
درب ــوا الـجـيــش الـتــايــوانــي ســرا،
ل ـم ــدة ع ــام ع ـلــى األق ـ ــل ،م ــن أجــل
تعزيز دفاعات الجزيرة ضد أي
غزو صيني محتمل» ،موضحة أن
 20عسكريا من القوات الخاصة
ووحدة من جنود مشاة البحرية
دربوا وحدات صغيرة من الجيش
والبحرية التايوانيين.
ووفق «التايمز» ،فإن واشنطن
سربت خبر وجودها العسكري
إلي ـ ـصـ ــال رسـ ــالـ ــة ل ـب ـك ـي ــن ح ــول
ع ــزمـ ـه ــا ال ـ ــوق ـ ــوف إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
الـجــزيــرة ،وزادت كــذلــك مبيعات
األس ـل ـح ــة إل ـي ـه ــا ف ــي ال ـس ـن ــوات
األخيرة.

وبعد منحها صفقة غواصات
نووية أعطت واشنطن اإلذن ببيع
استراليا  12مروحية هجومية.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ال يـ ـ ـ ـ ـ ــزال ال ـ ـتـ ــوتـ ــر
يتصاعد بشأن تايوان ،استأنفت
واش ـن ـط ــن وب ـك ـيــن ال ـم ـفــاوضــات
ح ــول «ال ـح ــرب ال ـت ـجــاريــة» ،التي
بدأت بينهما في عام .2018
ول ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى م ـن ــذ تــول ـيــه
مـنـصـبــه ،ه ــذا األسـ ـب ــوع ،أج ــرى
رئ ـي ــس وزراء الـ ـي ــاب ــان ،فــومـيــو
ً
ً
ك ـي ـش ـي ــدا ،ات ـ ـصـ ــاال ه ــات ـف ـي ــا مــع
ال ــرئـ ـي ــس ال ـص ـي ـن ــي اس ـت ـم ــر 30
دقيقة اتفقا خالله على السعي
إلقامة عالقات «بناءة ومستقرة».
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ك ـ ـي ـ ـش ـ ـيـ ــدا إنـ ـ ـ ـ ــه أث ـ ـ ــار
ق ـض ــاي ــا ،ذات اه ـت ـم ــام ،ب ـمــا في
ذلـ ــك جـ ــزر «س ـي ـن ـكــاكــو» وحـمـلــة
قمع بكين للمظاهرات المطالبة
بالديموقراطية في هونغ كونغ،
وال ـت ـعــامــل م ــع أق ـل ـيــة «اإليـ ـغ ــور»
اإلسالمية ،في شينجيانغ ،خالل
المحادثة.
(عواصم  -وكاالت)

دوليات
سلة أخبار
يسمح بتسليم
بايدن ّ
وثائق متعلقة بترامب

سمح الرئيس األميركي،
جو بايدن ،بتسليم لجنة
تحقيق برلمانية وثائق
ّ
محفوظة تتعلق بأفعال
دونالد ترامب ،خالل الهجوم
على مقر الكونغرس في 6
يناير ،ما أثار غضب سلفه
الجمهوري.
من جهتهما ،هدد رئيسا
اللجنة بمالحقة المقربين
من الرئيس السابق الذين
يرفضون ُالتعاون مع
عملها .وشكلت «اللجنة
الخاصة» لمجلس النواب
لتقييم الدور الذي لعبه
ترامب في الهجوم الذي قاده
أنصاره على الكونغرس
عند مصادقة البرلمانيين
على فوز جو بايدن في
االنتخابات الرئاسية .وأدان
ترامب في بيان ما اعتبره
ً
«لعبة سياسية» ،متهما
«الديمقراطيين من اليسار
الراديكالي ( )...باستخدام
الكونغرس الضطهاد
خصومهم».

نيودلهي :الهند تتخوف
من أزمة كهرباء

ّ
حذر رئيس وزراء نيودلهي
أرفيند كيغريوال ،أمس ،من
قرب حدوث أزمة كهرباء
في العاصمة الهندية ،التي
يبلغ عدد سكانها  20مليون
نسمة بسبب نقص الفحم،
ما أدى إلى انقطاع الكهرباء
في بعض الواليات الشرقية
والشمالية.
ّ
وقال كيغريوال إنه حض
حكومة رئيس الوزراء
ناريندرا مودي االتحادية
على تخصيص كميات أكبر
من الفحم والغاز للمحطات
التي تزود العاصمة
بالكهرباء ألن كثيرا منها
كان لديها في األسبوع
الماضي مخزون من الفحم
ال يكفي إال ليوم واحد فقط.
وكتب كيغريوال في تغريدة
«دلهي قد تواجه أزمة
كهرباء».

البرازيل :لوال ِّ
يلمح
للترشح للرئاسة

قال الرئيس البرازيلي
اليساري السابق لويس
إيناسيو لوال دا سيلفا ،إنه
سيعلن «في مطلع العام
المقبل» قراره بشأن الترشح
لالنتخابات الرئاسية
المقررة في أكتوبر .2022
ويتمتع لوال ( 75عاما)
بشعبية مرتفعة ،وفق
ً
استطالعات الرأي ،متقدما
بفارق كبير على الرئيس
اليميني المتطرف جاير
بولسونارو.
وقال لوال في مؤتمر
صحافي في العاصمة
برازيليا «دأبت على القول
إنني لست مرشحا ،ألنني
سأحسم قراري بشأن
ترشحي المحتمل في مطلع
العام المقبل».
وأضاف «لم أتخذ قرارا بعد
ألنني سأقرر عندما يحين
الوقت لذلك ،وسأتحدث إلى
الجميع».
ويترقب كثيرون قرار لوال،
الذي أمضى األسبوع في
لقاءات مع قادة سياسيين
في برازيليا.
وقال لوال إن انتخابات
العام المقبل ستمثل فرصة
«للقتال كثيرا كي نتمكن من
إصالح هذا البلد».
وأضاف «يجب أن يكون
للبلد ما يكفي من
الحكمة حتى يختار يوم
االنتخابات شخصا يحترم
الديموقراطية ( )...وال يقول
أشياء غبية طوال الوقت»،
في إشارة واضحة إلى
بولسونارو.
وتابع «عليه أن يخرس
ويحكم».

ةديرجلا
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رياضة

تخبطات إدارية وفنية وراء إخفاق «األولمبي»

باختصار
الخباز إلى دبي لمناقشة
النظام الجديد لـ «الخليجية»

مدربون أبدوا عدم تفاؤلهم بمستوى المنتخب بتصفيات «آسيا» تحت  23سنة
حازم ماهر

أبدى عدد من مدربي الكرة
من أصحاب الخبرات أسفهم
على خروج المنتخب األولمبي
من الدور األول لبطولة كأس
آسيا ،مؤكدين أن الفريق
ظهر بمستوى سيئ جدا ،وال
يبشر بالخير في تصفيات كأس
آسيا تحت  23سنة.

ف ــي تـصـفـيــات ك ــأس آس ـيــا تحت
 23سنة.

ودع المنتخب األولمبي لكرة
الـ ـق ــدم م ـن ــاف ـس ــات ب ـط ــول ــة غ ــرب
آسـيــا لـكــرة ال ـقــدم بخفي حنين،
كـعــادة المنتخبات الوطنية في
الفترة األخيرة ،وذلك حينما احتل
ال ـم ــرك ــز األخ ـي ــر ف ــي الـمـجـمــوعــة
األولى برصيد نقطتين ،جمعهما
مــن الـتـعــادل مــع منتخبي اليمن
وعـمــان بنتيجة  ،1-1والخسارة
على يد المنتخب األردني .2-1
لم يقدم المنتخب شيئا يذكر
فــي البطولة ،س ــواء كجهاز فني
أو الع ـب ـيــن ،لــذلــك ج ــاء ال ـخــروج
المبكر من البطولة منطقيا جدا،
ولم يلعب الفريق بخطة واضحة
الـ ـمـ ـع ــال ــم ،ولـ ـ ــم ي ـث ـب ــت الـ ـم ــدرب
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـي ــر عـلــى
خطى رفيقه كاراسكو ،التشكيل
األس ـ ــاس ـ ــي ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن
الـتـصـفـيــات الـمــؤهـلــة لنهائيات
كأس آسيا تحت  23سنة لم يتبق
عليها إال أسبوعان.
"الجريدة" استطلعت آراء عدد
من المدربين أصحاب الخبرات،
لتحليل أداء المنتخب ،والوقوف
ع ـلــى رؤي ـت ـهــم ال ـخــاصــة للفريق

العصفور :سذاجة كروية
بـ ــدايـ ــة ،قـ ــال مـ ـ ــدرب الـمـنـتـخــب
الوطني األول والسالمية األسبق
صالح العصفور إن األزرق األولمبي
ظـهــر بمستوى ضعيف ج ــدا في
البطولة ،على الرغم من إعداده لمدة
عام ،تخلله الكثير من المعسكرات
الخارجية والمباريات الودية مع
منتخبات وأندية.
وأضاف العصفور أن المنتخب
ي ـض ــم الع ـب ـي ــن أك ـ ـفـ ــاء ،وم ـ ــع ذل ــك
أخـفـقــوا فــي الـظـهــور بالمستوى
الالئق ،وكذلك أخفق الجهاز الفني
ف ــي اس ـت ـغ ــال ق ــدراتـ ـه ــم ،وح ـمــل
ال ـت ـخ ـب ـطــات اإلداريـ ـ ـ ـ ــة مـســؤولـيــة
إخ ـف ــاق الـمـنـتـخــب األول ـم ـب ــي في
بطولة غــرب آسـيــا ،بسبب الفشل
في اختيار مــدرب قدير قــادر على
ب ـن ــاء ف ــري ــق قـ ــوي ي ـك ــون امـ ـت ــدادا
شرعيا للمنتخب األول الذي ليس
أفضل حاال!
وأبـ ــدى دهـشـتــه مــن الـلـعــب مع
ع ـمــان وديـ ــا قـبــل  4أيـ ــام فـقــط من
البطولة ،على الــرغــم مــن أن قرعة
البطولة جلبتهم معا في المجموعة
األولى ،واصفا هذا األمر بالسذاجة،
وأعـ ـ ـ ــرب عـ ــن أم ـن ـي ـت ــه بــال ـتــوف ـيــق
للمنتخبات ف ــي تـصـفـيــات كــأس
آسيا ،مؤكدا أن كرة القدم ال عالقة
لها باألمنيات ،لكن الــواقــع يؤكد
أن هناك صعوبة بالغة في خطف
تذكرة التأهل!

غياب  4العبين عن معسكر قطر
ّ
يدشن منتخبنا األولمبي لكرة القدم تدريباته اليوم في
معسكره الـتــدريـبــي بقطر ،ال ــذي يــأتــي فــي المرحلة األخـيــرة
من االستعدادات لخوض منافسات المجموعة الرابعة التي
تستضيفها الكويت من  25إلى  31الجاري ،ضمن التصفيات
المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت  23سنة.
وتـ ّ
ـوجــه الـفــريــق مــن مــديـنــة الــدمــام إل ــى الـعــاصـمــة الــدوحــة
مباشرة ،في حين عاد  4العبين إلى البالد هم :عبدالرحمن فهد
كميل ،وحمد القالف ،ومهدي دشتي ،ومحمد الربيع ،وذلك بعد
انتهاء التفرغ الرياضي الخاص بهم.
ّ
وثمة محاوالت تجرى حاليا ،للحصول على ّ
تفرغ رياضي
جديد لهم ،ومن ثم مغادرة البالد لاللتحاق بالوفد في الدوحة.

إبراهيم :فوضى عارمة
بدوره ،أكد مدرب المنتخب األول
والقادسية والكويت األسبق محمد
إبراهيم أن الكرة الكويتية تعاني
فوضى عارمة في ظل غياب الخطط
قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل
التي من شأنها تطوير الكرة بصفة

المنتخب األولمبي
خــاصــة وال ــري ــاض ــة بـصـفــة عــامــة،
وك ــذل ــك غ ـي ــاب األسـ ــس والـخـطــط
التي من شأنها تطوير المنظومة
الرياضية كلها.
وقــال إبــراهـيــم" :على الــرغــم من
امتالك الكويت مواهب حقيقية في
كرة القدم ،إال أن البيئة الرياضية ال
تساعد على تطوير هذه المواهب
ووضعها على الطريق الصحيح
والسليم ،على غرار ما تفعله الدول
الخليجية والعربية" ،مشددا على
أن ــه ليست هـنــاك مـســابـقــات تقام
بشكل منتظم وفقا لجداول ثابتة،
وال بنية تحتية ،والعمل يأتي عبر
االجتهاد في غياب األسس العلمية،
لــذلــك قــد تحقق ال ـكــرة والــريــاضــة
نجاحات لكنها تفشل مرات ومرات!
ورفـ ـ ـ ـ ــض ت ـح ـم ـي ــل ال ــاع ـب ـي ــن
مسؤولية الخروج من بطولة غرب
آسيا ،بل تخبط القرارات ،مؤكدا أن
الكرة الكويتية في انحدار وال تشهد
اي تطور منذ سنوات ،وأعرب عن
أمله أن تخيب توقعات الجميع في
تصفيات كأس آسيا تحت  23سنة،
وينجح الفريق في التأهل للبطولة.
من جانبه ،ذكر مــدرب منتخب

ال ـنــاش ـئ ـيــن األسـ ـب ــق ع ـبــدال ـعــزيــز
الهاجري أنه ليس من المقبول أن
تتمثل طـمــوحــات الجماهير في
تحقيق ف ــوز واح ــد فــي البطولة،
مضيفا أن هـنــاك قــاعــدة مفادها
"أنت لست مطالبا بالوصول ،وإنما
بــالـسـيــر ف ــي ال ـطــريــق الـصـحـيــح"،
خصوصا أن التوفيق يلعب دورا
كبيرا في تحقيق النجاح.
ولفت الهاجري إلى أن المنظومة
الــريــاضـيــة فــي حــاجــة مــاســة إلــى
التطوير والعمل الـجــاد لالرتقاء
ب ـه ــا ،م ــؤك ــدا أن ال ـك ــرة الـكــويـتـيــة
ل ـ ــم تـ ـحـ ـق ــق ن ـ ـجـ ــاحـ ــا ي ـ ــذك ـ ــر فــي
جميع الـبـطــوالت الـتــي خاضتها
الـمـنـتـخـبــات الــوط ـن ـيــة ،وب ـيــن أن
المنتخب األولمبي لن يكون أحسن
حـ ــاال ف ــي تـصـفـيــات كـ ــأس آس ـيــا،
معربا عن أمنيته له بالتوفيق.

بديح :معاناة هجومية ودفاعية
من جهته ،أكد مدرب القادسية
السابق راشد بديح أن غونزاليس
تولى تدريب المنتخب األولمبي
مـ ـن ــذ عـ ـ ـ ــام ،ومـ ـ ــع ذلـ ـ ــك لـ ــم تـظـهــر
بصماته على األداء

«العربي» يؤجل انتخاباته التكميلية

•

عبدالرحمن الفوزان

أعلن النادي العربي تأجيل الترشح لالنتخابات
التكميلية للنادي ،المقرر لها  ١٦نوفمبر ،النتخاب ٤
أعضاء جدد ،وهو عدد المقاعد الشاغرة في مجلس
اإلدارة ،إلى حين فتح باب التسجيل والتجديد في
الجمعية العمومية ،عوضا عن فترة التوقف خالل
فبراير ومارس الماضي ،والتي تزامنت مع تفشي
فيروس كورونا.
وقال النادي العربي ،في بيان نشره على موقعه
الرسمي في "تويتر" ،يعلن مجلس إدارة النادي
العربي للسادة أعضاء الجمعية العمومية ،ومن
منطلق الشفافية والعدالة والمساواة وتكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص،
أنه سيقوم بتأجيل عملية الترشح لالنتخابات التكميلية لعضوية
مجلس ادارة النادي العربي لحين فتح باب التسجيل والتسديد الخاصة
باالنتساب والعضوية عوضا عن الفترة السابقة والتي كانت متزامنة
مع جائحة كورونا واالجراءات االحترازية المتبعة بهذا الصدد.

وت ــاب ــع" :وك ــان ــت الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلــريــاضــة
وتطبيقا لقرارات مجلس الوزراء قامت بغلق
باب التسديد والتسجيل تطبيقا للقرارات
المتبعة في تلك الفترة" ،ونــوه على تأكيد
وحــرص مجلس ادارة النادي العربي على
أن تكون العملية االنتخابية مشتملة على
الـمـبــادئ سالفة الــذكــر ،إلظـهــار االنتخابات
الـتـكـمـيـلـيــة بــأفـضــل صـ ــورة مـمـكـنــة ،لتالئم
وتليق بمكانة ا ل ـنــادي وتنسجم فــي الوقت
نفسه مع احترام كل الحقوق الخاصة بأعضاء
الجمعية العمومية.
على صعيد مختلف ،نقل الفريق األول
ل ـكــرة ال ـقــدم بــال ـنــادي الـعــربــي تــدريـبــاتــه إل ــى اس ـتــاد نــادي
الشباب ،بسبب خضوع ملعبه استاد صباح السالم للصيانة
الدورية التي تمتد إلى شهر ،ومن المقرر أن تستمر تدريبات
األخضر باألحمدي لمدة ال تقل عن أسبوعين قبل التمديد
أو االنتقال إلى ملعب آخر.

طائرة البرتقالي تقلع بفوزها األول
من «سبورت السريالنكي»

أو التشكيل ،وهو أمر غير مقبول
بالمرة ،السيما أن عمل أي مدرب
مع الفريق البد أن يظهر في فترة
ثالثة أشهر .وأف ــاد بــأن المنتخب
به العبون أكفاء يمكن استغاللهم
كمفاتيح لعب ،منهم مبارك الفنيني
وبـنــدر السالمة وعـيــد الرشيدي،
وكــذلــك العـبــو خــط الــوســط ،لكنه
يعاني في مركزي الهجوم والدفاع،

السيما في مركزي المدافع األيمن
واأليسر ،وكان يتعين على المدرب
اللعب برأس حربة وهمي لتالفي
ع ــدم وجـ ــود الع ــب قـ ــادر عـلــى هز
شباك المنافسين بالشكل المأمول.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه غ ـيــر مـتـفــائــل
بنتائج المنتخب في التصفيات
المقبلة ،السيما فــي ظــل إقامتها
بعد أيام قالئل.

تأجيل «غرب آسيا» للناشئين
ق ـ ـ ــرر اتـ ـ ـح ـ ــاد غ ـ ـ ــرب آس ـي ــا
ل ـكــرة ال ـق ــدم تــأجـيــل بطولته
ل ـل ـنــاش ـئ ـيــن ت ـح ــت  16س ـنــة،
والتي كان من المقرر إقامتها
في جــدة خــال الفترة من 15
إلى  25الجاري بالتنسيق مع
االتـ ـح ــادات األه ـل ـيــة الـعـشــرة
المشاركة في البطولة ،وذلك
ألسباب إدارية ولوجستية.
إل ــى ذلـ ــك ،ت ـقــرر اسـتـكـمــال
منتخبنا للناشئين معسكره

ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــام ح ــال ـي ــا
ف ــي دب ــي ،والـ ــذي يـنـتـهــي 12
ال ـجــاري ،وذل ــك بعد ابالغهم
بتأجيل البطولة ،حيث كان
م ــن ال ـم ـقــرر أن ي ـغ ــادر الــوفــد
من معسكره إلى مدينة جدة
مباشرة للمشاركة في "غرب
آسيا".

عقلة :تجربة النصر مفيدة قبل «المحرق»
•

أحمد حامد

أكــد نائب رئيس جهاز الـكــرة فــي ن ــادي الكويت ،عــادل عقلة ،أن األبـيــض حقق
االستفادة المطلوبة من مواجهة النصر اإلماراتي الودية التي خاضها الفريق أمس
األول ،في دبي ،ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه هناك ،استعدادا لمواجهة
المحرق البحريني في المنامة  20الـجــاري في نهائي كــأس االتـحــاد اآلسيوي
لفرق غرب.
وخسر الكويت المباراة بهدفين مقابل ثالثة ،على أن يخوض ودية
أخيرة في دبي الثالثاء المقبل أمام الجزيرة اإلماراتي،
ل ـي ـغــادر ب ـعــدهــا إل ــى ال ـم ـنــامــة ،اس ـت ـع ــدادا للنهائي
اآلسيوي.
وقال عقلة لـ "الجريدة" إن مواجهة النصر حققت
أهدافها على صعيد االستفادة الفنية ،ووضعت الجهاز الفني ،بقيادة التونسي فتحي
المحرق.
الجبال ،أمام بعض النقاط التي سيتم العمل على تصحيحها قبل مواجهة ّ
وأض ــاف أن الـمـبــاراة كانت فرصة مواتية لتجربة بعض الالعبين ،كما وفــرت
االحتكاك المطلوب لإلبقاء على جاهزية الفريق ،وشــدد على أهمية الحفاظ على
التركيز ،وعدم االلتفات إلى ما يشتت االنتباه قبل المواجهة اآلسيوية المرتقبة.

 3ميداليات للرماية الكويتية في «النخبة الخليجية»
تمكن رمــاة وراميات الكويت من تحقيق 3
ميداليات متنوعة (ذهبية وفضية وبرونزية)
خ ــال مـنــافـســات بـطــولــة الـنـخـبــة الخليجية
للرماية الهوائية الهواء  10متر ،والتي أقيمت
عبر األونــايــن ،مــن  7إلــى  9ال ـجــاري ،برعاية
اللجنة التنظيمية للرماية بمجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،بمشاركة رماة وراميات
خمسة اتحادات خليجية للرماية.
وتمكنت الــرامـيــة مريم محمد أرزوق ــي من
تـحـقـيــق ال ـمــركــز األول وال ـم ـيــدال ـيــة الــذهـبـيــة

في رماية البندقية ضغط هــواء  10متر على
مستوى منافسات الـفــردي ،بينما جــاءت في
المركز الثاني الرامية البحرينية مريم العميري،
وحلت الــرامـيــة اإلمــاراتـيــة ياسمين تهلك في
المركز الثالث.
كما حقق الفريق المكون من الراميات مريم
محمد ارزوق ــي وبتول عــادل اشكناني وشمه
فالح الرشيدي الميدالية الفضية والمركز الثاني
في منافسات الفرق ،في حين كانت الميدالية
الذهبية من نصيب المنتخب البحريني ،وحل

المنتخب االماراتي في المركز الثالث والميدالية
البرونزية.
وفي منافسات رماية البندقية ضغط هواء
10م للرجال حل الفريق الكويتي المكون من
الرماة علي فرحان المطيري وعبدالله عوض
الحربي وسلطان فهد العصيمي في المركز
الـثــالــث والـمـيــدالـيــة الـبــرونــزيــة فــي منافسات
الفرق ،وحصل المنتخب السعودي على المركز
االول والميدالية الذهبية ،وجاء خلفه المنتخب
البحريني في المركز الثاني والميدالية الفضية.

منتخب الزوارق السريعة إلى إسبانيا
جانب من مباراة كاظمة واس ـبــورت السريالنكي

•

محمد عبدالعزيز

حقق فريق كاظمة للكرة الطائرة فــوزه األول في
ً
البطولة اآلسيوية لألندية للرجال المقامة حاليا في
تايلند على حساب نظيره فريق "أي بـي س ـبــورت"
السريالنكي بثالثة أشواط مقابل ال شيء في المباراة
التى جمعت الفريقين صباح أمس ضمن الجولة الثانية
من المجموعة األولى للبطولة التى تستضيفها تايلند
حتي  15أكـتــوبــر ال ـجــاري .وج ــاءت نتائج األش ــواط
كالتالي ،17-25 :و ،22-25و .19-25وكــان البرتقالي
خسر مباراته األولى أمام ناخون راتشاسيما التايلندي
صاحب الضيافة في الجولة االفتتاحية أمس األول في
مباراة ماراثونية بنتيجة ثالثة أشواط مقابل شوطين.
وبهذه النتيجة ،رفــع كاظمة رصيده إلــى  4نقاط
ً
وتصدر مؤقتا ترتيب مجموعته األولى بينما ظل فريق
أي بـي اس ـبــورت السريالنكي بدون رصيد.
وجاءت مباراة كاظمة واسبورت السريالنكي سريعة

وبأفضلية للبرتقالي الذي قدم مستوى مميزا ،ونجح
في تصحيح أخطاء في المباراة األولى أمام راتشاسيما
ً
التايلندي المضيف خصوصا على مستوى الدفاع
وحوائط الصد حيث تألق اغلب العبي الفريق الضرب
الساحق من المنطقتين الخلفية واألمامية مما مكنهم
من حسم المباراة لمصلحتهم.
وسيخلد فريق كاظمة اليوم للراحة طبقا لجدول
ً
مباريات البطولة على أن يستأنف مبارياته غدا االثنين
بلقاء غاز الجنوب العراقي.

نتائج الجولة األولى
وأسفرت نتائج باقي مبارياته الجولة األولى أمس
األول عن فوز فوالد سيرجان اإليراني على ريبيسكو
الفلبيني بثالثة اشواط مقابل ال شيء ،وتغلب ديموند
فــود التايلندي على واجمك األوزباكستاني بثالثة
أشواط لشوطين ،وغاز الجنوب العراقي على الماتي
الكازاخستاني بثالثة أشواط لشوطين.

غ ــادر ال ـبــاد ،صـبــاح أم ــس ،وف ــد المنتخب
ً
الوطني للزوارق السريعة متوجها إلى إسبانيا،
لخوض منافسات الجولة الثانية من بطولة
العالم للزوارق السريعة (سباق القدرة والتحمل)،
والتي ينظمها االتحاد الدولي للزوارق السريعة
(.)UIM
وتــم تشكيل الوفد من قبل الـنــادي البحري
الــريــاضــي الـكــويـتــي بــرئــاســة مـحـمــد بــركــات،
وعضوية عبداللطيف العماني ،وعادل الشريدة
لإلشراف اإلداري والفني ،إلى جانب قائد الزورق
(كويت  )B24بدر الــدوســري ،ومساعده محمد
العيسائي ،وقائد الزورق (كويت  )B12مصطفى
دشتي ،ومساعده أحمد أبل.
وكان في وداع الوفد بمطار الكويت الدولي
عـضــو مجلس اإلدارة ،رئـيــس لجنة الـ ــزوارق
السريعة والويك بورد علي الشمالي ،الذي أعرب
عن أمله في تحقيق مراكز متقدمة في البطولة،
وفي تمثيل الكويت خير تمثيل ورفع علمها في
هذه البطولة العالمية.
ً
وأشاد أيضا بالدعم الذي حظي به المنتخب
من الهيئة العامة للرياضة ،ومن رئيس النادي

علي الشمالي يتوسط وفد المنتخب الوطني للزوارق
اللواء فهد الفهد ،ونائبه م .أحمد الغانم ،وأمين
السر العام خالد الفودري ومن الجهات الراعية.
وكان المنتخب قد شارك في منافسات الجولة
األولى ،التي أقيمت في يونيو الماضي بمنطقة
جورجانيكو بإيطاليا ،بزورق واحد فقط( ،كويت

 ،)B24بقيادة بدر الدوسري ،ومساعده محمد
حمد سيف ،وقد الزمه فيها سوء الحظ لحدوث
عطل مفاجئ في المحرك ،فيما حصل على نقطة
واح ــدة تؤهله لالستمرار فــي التنافس خالل
الجوالت المتبقية.

يغادر اليوم عبدالرحمن
الخباز أمين سر اتحاد كرة
السلة إلى دبي ،لحضور
االجتماع الذي دعت إليه
اللجنة التنظيمية لبطوالت
الخليج مع أمين سر االتحاد
اآلسيوي اللبناني هاكوب
خاجريان ،لمناقشة النظام
الجديد لبطوالت الخليج
لألندية المؤهلة لنهائيات
آسيا .من جانبه ،قال الخباز
إن البطولة تقع تحت إشراف
االتحاد اآلسيوي ،لكونها
ً
مؤهلة لنهائيات آسيا ،مشيرا
إلى أنه سيحضر االجتماع،
ويبدي وجهة نظره فيما
يخص تغيير نظامها.
ً
ولفت إال أنه شخصيا كأمين
سر لالتحاد وعضو اللجنة
الفنية بـ "اآلسيوي" يميل
إلى نظام الذهاب واإلياب،
ألنه يخلق منافسة قوية بين
األشقاء الخليجيين بخالف
االستمتاع الذي ستحظى
به الجماهير في مشاهدة
المباريات.

الكويت يطلب استضافة
«عربية السلة»
تقدم نادي الكويت بطلب
تنظيم البطولة العربية
لألندية لكرة السلة الـ  34العام
المقبل ،إلى االتحاد العربي
لكرة السلة .وخاطب االتحاد
الكويتي نظيره العربي
بشأن طلب نادي الكويت
بطلب تنظيم البطولة خالل
العام المقبل .ويشارك نادي
الكويت في النسخة الحالية
للبطولة ،حيث خاض في وقت
متأخر من مساء أمس ،نهائي
البطولة أمام النادي األهلي
المصري .وعلمت "الجريدة"،
أن طلب "األبيض" هو الوحيد
ً
لدى االتحاد العربي حاليا
من أجل استضافة النسخة
المقبلة من البطولة ،وسيبت
االتحاد العربي خالل الفترة
المقبلة أمر النادي المنظم
للبطولة الموسم المقبل.

محترفا اليرموك جارفيس
وجاي إلى سلة النصر
أنهت إدارة نادي النصر
إجراءات التعاقد مع
المحترفين األميركيين
جارفيس وجاي لتدعيم
صفوف الفريق ً األول لكرة
السلة استعدادا للموسم
المقبل .ويلعب جارفيس في
مركز االرتكاز (السنتر) في
حين يلعب جاي في مركز
قيادة الهجمات ويمتازان
بالعديد من المهارات،
وسيشكالن إضافة كبيرة
للفريق الذي سيلعب في
دوري الدرجة األولى الى
جانب أندية العربي واليرموك
والساحل والتضامن والنصر
والشباب والصليبيخات.

الحيدري مستمر مع «يد»
كاظمة ...والمال يشكر برقان
أنهت إدارة ناديي كاظمة
وبرقان مشكلة قيد العب
الفريق األول لكرة اليد سعد
الحيدري؛ بعدما تم تقريب
وجهات النظر بين إدارة
الناديين وتوصلهما التفاق
تم على أساسه قيد الالعب
في كشوفات ناديه كاظمة
للموسم الثالث على التوالي.
وبناء على ذلك ،توجه أمين
صندوق نادي كاظمة مدير
لعبة كرة اليد عمر المال
بالشكر الجزيل لمجلس إدارة
نادي برقان وأمين سر النادي
أنور العتيبي على موقفهم
وتعاونهم تجاه نادي كاظمة
في حسم مشكلة الالعب
الحيدري .وأوضح المال أن
هذه التعاون ليس بالغريب
على ًإدارة برقان التي تحرص
التعاون مع
دائما على مد يد ً
جميع األندية متمنيا التوفيق
للناديين خالل الفترة المقلبة.
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مع تعديل في التشكيلة المحتملة لفرنسا بعد غياب رابيو ستكون المباراة النهائية
لدوري األمم األوروبية اليوم على ملعب سان سيرو في مدينة ميالنو االيطالية ،مواجهة
مثيرة بين شباب اسبانيا وخبرة العبي فرنسا بطلة العالم قبل  3سنوات.
وشق المنتخبان طريقهما الى المباراة النهائية بعد تقديمها عرضين رائعين ،حيث نجح
"ال روخا" في تخطي نظيره االيطالي بطل اوروبا في يوليو الماضي ،بنتيجة  ،1-2وأوقف
سلسلة من  37مباراة لم يخسر فيها األخير على مدى اكثر من  3سنوات.
اما فرنسا ،فقلبت الطاولة على بلجيكا بعد تخلفها بهدفين نظيفين في نهاية الشوط
االول الى فوز مثير  2-3عندما سجل لها العبها تيو فرنانديز هدفا في الرمق االخير.
واللقاء هو االول بين المنتخبين في بطولة كبرى منذ ان تغلبت اسبانيا على فرنسا
-2صفر في ربع نهائي كأس اوروبا  2012بثنائية لالعب وسطها تشابي ألونسو الذي كان
يخوض مباراته الدولية رقم  100حينها ،وذلــك في طريقها للتتويج باللقب القاري على
حساب ايطاليا برباعية نظيفة.
ويعتمد لويس انريكي مــدرب اسبانيا على مجموعة شابة فرضت نفسها في اآلونــة
االخيرة ال سيما في كأس اوروبا االخيرة ببلوغها الدور نصف النهائي قبل ان تخسر بركالت
الترجيح امام ايطاليا ،وأبرز عناصرها العب وسط برشلونة بيدري ( 18عاما) ،وزميله في
الفريق الكتالوني غافي الذي شارك ضد ايطاليا في نصف نهائي دوري االمم وبات اصغر
العب في تاريخ المنتخب االسباني يفعل ذلك محطما رقما قياسيا عمره  85عاما .كما يتألق
في صفوف اسبانيا فيران توريس ( 21عاما) مهاجم مانشستر سيتي االنكليزي وصاحب
الثنائية في مرمى ايطاليا.
وحطم غافي ( 17عاما و 60يوما) رقم أنخل ثوبيتا ريدوندو الذي حمل قميص
المنتخب االسباني للمرة األولى في سن  17عاما و 284يوما في مباراة دولية
ودية ضد تشيكوسلوفاكيا (-1صفر) عام .1936
وأشاد به إنريكي بقوله" :يدهشك عندما تراه يشارك في هذا المستوى ،أعرفه
ً
ً
منذ وقــت بعيد ،كــان العبا بــارزا في تشكيلة رديــف برشلونة ،ال شك لــدي حول
المستوى الذي سيبلغه في المستقبل".

لكن اسبانيا تملك بعض العبي الخبرة ايضا من خالل العب وسط برشلونة سيرجيو
بوسكيتس والمدافع سيزار ازبيليكويتا.
وتطرق انريكي الى اداء فريقه منذ ان تسلم تدريبه" :الشيء االفضل بالنسبة الي منذ
ان تسلمت مهامي على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني ،اننا لعبنا كما نرغب بغض
النظر عن هوية المنتخب المنافس".
يذكر ان المنتخب االسباني يخوض غمار هذه البطولة في غياب عدة العبين أساسيين
ابرزهم ألفارو موراتا وتياغو الكانتارا وأنسو فاتي
العائد بعد اصابة ابعدته اشهرا عدة عن المالعب.

خبرة «الديوك»
أمــا منتخب فرنسا فيتسلح بالخبرة الكبيرة في صفوفه والتي تتجلى
في مختلف صفوفه بدء ا من حارس المرمى هوغو لوريس قائد منتخب بالده الفائز
بكأس العالم ،ومدافع مانشستر يونايتد الجديد رافايل فاران ،وزميله في الشياطين الحمر
العب الوسط بول بوغبا باالضافة الى الثالثي الهجومي المرعب المؤلف من كريم بنزيمة
وأنطوان غريزمان وكيليان مبابي.
وقــال مــدرب الــديــوك ديدييه ديـشــان" :لقد شــاهــدت مـبــاراة نصف النهائي بين ايطاليا
وإسبانيا وأستطيع القول إن المنتخب األخير قدم اداء رفيع المستوى وأجبر ايطاليا على
الدفاع".
وأضاف" :يملك المنتخب االسباني القدرة على حرمان منافسه من االستحواذ على الكرة،
انه يستحق التواجد في المباراة النهائية ،يتعين علينا امتالك الكرة وكيفية استرجاعها،
نلعب من اجل احراز الكأس ،بعد المباراة سيكون ثمة فريق سعيد وآخر حزين ،نتمنى ان
نكون الطرف السعيد".

تحطيم رقم هنري
غريزمانً :
ليس هاجسا لي

البورت :ينبغي علينا القتال
ل ــم ت ـم ــر س ـ ــوى  5أشـ ـه ــر مـنــذ
حـ ـص ــول إيـ ـم ــري ــك البـ ـ ـ ــورت (27
عاما) على الجنسية اإلسبانية،
وس ـيــواجــه بـلــد مـنـشــأه وم ــدرب
فــرن ـســا ،ديــديــه دي ـشــامــب ،الــذي
لم يستدعه على اإلطــاق في أي
من قوائمه.
وأكـ ـ ـ ــد الب ـ ـ ـ ـ ــورت ،ف ـ ــي م ـقــاب ـلــة
لـ ـ ـ ــ"إف ـ ـ ــي" ،أن مـ ــواج ـ ـهـ ــة ف ــرن ـس ــا
"بمنزلة دافع إضافي" له .ويرى
قلب د ف ــاع مانشستر سيتي أن
فــرنـســا تمتلك العـبـيــن رائـعـيــن،
لكن بها ثـغــرات تكتيكية يمكن
إلسبانيا استغاللها.
كما يــرى البــورت أن إسبانيا
لـ ــدي ـ ـهـ ــا ه ـ ــوي ـ ــة م ـ ـ ـحـ ـ ــددة ل ـك ـيــا
تخشى أي منافس ،وأنه في حالة
تتويجها بدوري األمم األوروبية
فـ ــإن ل ــوي ــس إن ــري ـك ــي "سـيـسـكــت
أفواها كثيرة".
وع ـلــق البـ ــورت عـلــى انـتـصــار
إسـبــانـيــا عـلــى إيـطــالـيــا وإن ـهــاء
سـ ـلـ ـسـ ـل ــة ال ـ ــاه ـ ــزيـ ـ ـم ـ ــة" ،كـ ــانـ ــت
إيطاليا تقدم سلسلة طويلة من
الــاهــزي ـمــة ،واالن ـت ـص ــار عليهم

البورت
أمر جيد لنا .تعثرنا في مباراة
وي ـم ـب ـلــي ،وك ـنــا نـحـلــم بــالـتــأهــل
لنهائي يورو  ،2020لكن ركالت
الـ ـت ــرجـ ـي ــح قـ ـ ـ ــررت خـ ـ ــاف ذل ـ ــك،
وثأرنا في المباراة الماضية".
وأضاف :ينبغي علينا القتال
فـ ــي كـ ــل مـ ـ ـب ـ ــاراة ك ـم ــا لـ ــو كــانــت
نهائية.

غافي نجم منتخب إسبانيا

أك ـ ـ ــد أن ـ ـ ـطـ ـ ــوان غ ـ ــري ـ ــزم ـ ــان ،أن
ت ـح ـط ـيــم رق ـ ــم تـ ـي ــري هـ ـن ــري فــي
ت ـس ـج ـي ــل األهـ ـ ـ ـ ـ ــداف ل ـل ـم ـن ـت ـخــب
ال ـفــرن ـســي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ال يمثل
هاجسا كبيرا بالنسبة له ،وذلك
بعد اقترابه من الوصول إلى 100
مباراة دولية.
ولدى غريزمان فرصة تحقيق
بـطــولــة مــع المنتخب الـفــرنـســي،
وذل ــك حـيـنـمــا يـلـعــب ال ـفــريــق في
ن ـهــائــي دوري األم ـ ــم األوروبـ ـي ــة
أمـ ـ ــام ن ـظ ـي ــره اإلسـ ـب ــان ــي الـ ـي ــوم،
وذلك بعدما تأهل الفريق للمباراة
النهائية بعد أن قلب الطاولة على
بلجيكا وفاز عليها  ،2-3في الدور
قبل النهائي.
وسجل غريزمان  41هدفا مع
المنتخب الفرنسي طوال مسيرته
الدولية ،مما يعني أنه على بعد
عشرة أهداف من رقم هنري.
وقال غريزمان ،مهاجم أتلتيكو
مــدريــد ،فــي تصريحات لوسائل
اإلع ـ ــام ،ام ــس االول" :إن ــه قريب

غريزمان

بنزيمة

(ال ـ ــرق ـ ــم الـ ـقـ ـي ــاس ــي) ل ـك ـن ــه لـيــس
ً
هــا جـســا بالنسبة ل ــي" ،مضيفا :
"أشارك في العديد من المباريات
بــدون أن أســدد على المرمى مما
يعني أنه ليس هاجسا بالنسبة
لــي ،عشرة أه ــداف ليست كثيرة،
سأتعامل مع األمر بسهولة".

ً
البرازيل لتحقيق الفوز الـ  10تواليا

ميسي :التعامل مع مبابي سهل
تحدث األرجنتيني ليونيل ميسي عن طبيعة عالقته
بالفرنسي كيليان مبابي زميله في باريس سان جرمان
في مقابلة مع مجلة فرانس فوتبول استبعد خاللها
احتمالية فوزه بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.
وف ــي أول مـقــابـلــة كـبـيــرة يـجــريـهــا مـنــذ انـضـمــامــه
لباريس سان جرمان قال ميسي في تصريحاته للمجلة
التي تمنح جائزة الكرة الذهبية :من السهل التعامل مع
العب مثله (مبابي) كما انه يتحدث اإلسبانية بطالقة،
لذا تحدثنا كثيرا خارج الملعب.
وتابع :لقد وصلت للفريق منذ فترة قصيرة ومن
السابق ألوانه استخالص استنتاجات ولكنني واثق
بأن األمور ستسير على ما يرام.
وكشف ميسي أنه لم يقدم نصائح لمبابي عندما
كان قريبا من االنتقال لريال مدريد في الصيف ،وقال:
كنت وصلت لتوي ولم أكن أعرفه بالقدر الكافي ألقدم
لــه الـنـصــائــح ،كـنــت أنـتـظــر مـثــل الجميع مـعــرفــة مــاذا
سيحدث ،لقد بقي وهذا يسعدني كثيرا.
وبـســؤالــه عــن الـفــرق بين الـثــاثــي الهجومي الــذي
شكله مــع األوروغ ــوائ ــي لــويــس ســواريــز والـبــرازيـلــي
نيمار في برشلونة وثالثي باريس سان جرمان الذي
يشكله مع نيمار ومبابي محل سواريز ،أجاب ميسي:
االختالف األول يكمن في العمر فكنا أكثر شبابا في
الـثــاثــي األول ،اآلن كيليان هــو ال ـشــاب ،لــويــس رأس

رياضة

ميسي
حربة صريح يسجل الكثير من األهداف بينما كيليان
يحب لمس الكرة ،إنه قوي وسريع جدا ،يقضي عليك
إذا تركت له أدنى مساحة كما انه يسجل كثيرا أيضا.

تسعى ال ـبــرازيــل إل ــى تحقيق فــوزهــا العاشر
ً
تــوالـيــا منذ انـطــاق تصفيات أميركا الجنوبية
واالقتراب أكثر فأكثر من النهائيات المقررة في قطر
عام  2022عندما تحل ضيفة على كولومبيا فجر
غد في بارانكيا ،في حين تبرز المواجهة النارية
بين األوروغواي واألرجنتين.
وفاز المنتخب البرازيلي بمبارياته التسع حتى
ً
اآلن وسجل  22هدفا ومنيت شباكه بثالثة أهداف
فقط .ونجح السيليساو في تخطي فنزويال خارج
ملعبه  1-3في الجولة األخيرة على الرغم من غياب
نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار بداعي
اإليقاف ليبتعد في صدارة الترتيب بفارق  8نقاط
عن األرجنتين التي اكتفت بالتعادل مع مضيفتها
ً
البارغواي سلبا.
بيد أنه يتعين على المنتخب البرازيلي أن يحذر
من كولومبيا التي تملك  14نقطة وتحتل المركز
الخامس أي الذي يؤهل صاحبه لخوض الملحق
ً
وليس التأهل مباشرة إلى العرس الكروي علما
أنها تتخلف بفارق نقطتين فقط عن األوروغواي
صاحبة المركز الرابع.
وتبرز مواجهة الجارين األوروغواي واألرجنتين
عـلــى مـلـعــب سـنـتـيـنــاريــو الـشـهـيــر فــي العاصمة
مونتيفيدو .يدخل المنتخبان المباراة على وقع
تـعــادلـيــن سلبيين :األرجـنـتـيــن مــع ال ـب ــاراغ ــواي،
واألوروغواي مع كولومبيا.

العبو المنتخب البرازيلي
خالل مباراة سابقة
ومــا يــزيــد مــن أهمية الـمـبــاراة أن األوروغـ ــواي
ً
تستطيع التساوي نقاطا مع األرجنتين برصيد 19
نقطة في حال نجحت بالخروج فائزة لكن التاريخ
الحديث ال يقف إلى جانبها ألنها لم تحقق سوى
انتصارين في آخر عشر مواجهات مع األرجنتين.
ً
وتلتقي أيضا بوليفيا مع البيرو ،فنزويال مع
اإلكوادور ،وتشيلي مع البارغواي.

مباريات اليوم
الوقت

المباراة

القناة

11:00

بوليفيا  -بيرو

beINSPORTS PR3

11:00

فنزويال  -اإلكوادور

beINSPORTS xtra1

12:00

كولومبيا  -البرازيل

beINSPORTS PR2

2:30

األرجنتين  -االوروغواي

beINSPORTS PR2

3:00

تشيلي  -باراغواي

beINSPORTS PR1

ألمانيا وهولندا ...ثبات نحو نهائيات كأس العالم

نابري نجم منتخب ألمانيا يحتفل بهدفه

م ـض ــت ك ــل م ــن أل ـم ــان ـي ــا وغــريـمـتـهــا
هولندا بثبات نحو التأهل لمونديال
قطر  ،2022بعد خروجهما منتصرتين،
أم ـ ـ ــس األول ،م ـ ــن ال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـس ــاب ـع ــة
للتصفيات األوروبية.
فـ ــي هـ ــام ـ ـبـ ــورغ ،واصـ ـ ـ ــل ال ـم ـن ـت ـخــب
األلماني بدايته القوية مع مدربه الجديد
ً
هانزي فليك ،بتحقيقه فوزه الرابع تواليا
في منافسات المجموعة العاشرة بفوزه
ع ـلــى ضـيـفــه ال ــروم ــان ــي بـصـعــوبــة 1-2
ً
بعدما كان متخلفا.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف "مـ ــان ـ ـشـ ــافـ ــت" ال ـم ـن ـت ـخ ــب
ً
الروماني الى قائمة ضحاياه  ،مجددا
ال ـفــوز عـلــى األخ ـيــر بـعــدمــا تغلب عليه
ً
ذه ــاب ــا ف ــي بــوخــارســت -1ص ـف ــر بـهــدف
سيرج غنابري الــذي كــان على الموعد
ً
الجمعة أيـضــا حـيــن أدرك الـتـعــادل في
الـشــوط الثاني ،قبل أن يخطف البديل
تــومــاس مولر هــدف الـفــوز فــي الدقائق
التسع األخيرة.

واقـ ـت ــرب ب ـطــل ال ـع ــال ــم أرب ـ ــع م ــرات
خ ـ ـطـ ــوة إض ــافـ ـي ــة مـ ــن حـ ـج ــز ب ـطــاقــة
المجموعة المؤهلة مباشرة لنهائيات
قطر  2022بعدما رفع رصيده إلى 18
نقطة في الصدارة بفارق  6نقاط عن
وصيفته الجديدة مقدونيا الشمالية،
ال ـتــي اس ـت ـفــادت عـلــى أك ـمــل وج ــه من
تعادل أرمينيا مع مضيفتها آيسلندا
 1-1كي تزيحها وبفارق األهداف عن
المركز الثاني ،بعدما تغلبت بدورها
على مضيفتها ليشتنشتاين -4صفر.

فوز صعب لهولندا
فـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـث ــامـ ـن ــة ،ح ــذت
هولندا حذو ألمانيا وواصلت زحفها
ن ـح ــو ال ـن ـه ــائ ـي ــات ب ـف ــوزه ــا الـصـعــب
والثمين على مضيفتها التفيا -1صفر
في ريغا.
وسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل العـ ـ ـ ـ ــب وسـ ـ ـ ـ ــط أي ـ ــاك ـ ــس

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

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

اإلعالنات:

أمستردام دافي كالسن هدف المباراة
الوحيد في الدقيقة .19
وج ــددت هــولـنــدا فــوزهــا على التفيا
ً
وحـقـقــت انـتـصــارهــا الـثــالــث تــوالـيــا في
رابـ ــع مـ ـب ــاراة ب ـق ـيــادة مــدرب ـهــا الـجــديــد
الـقــديــم لــويــس فــان غ ــال ،والـخــامــس في
مبارياتها الست األخـيــرة التي لم تذق
ً
ف ـي ـهــا ط ـع ــم الـ ـخـ ـس ــارة وتـ ـح ــدي ــدا مـنــذ
سقوطها المدوي أمام مضيفتها تركيا
 4-2في الجولة األولى.
واس ـت ـغ ـل ــت ه ــولـ ـن ــدا ت ـ ـعـ ــادل تــرك ـيــا
والنروج في قمة الجولة في المجموعة
وانفردت بالصدارة بفارق نقطتين أمام
المنتخب االسكندينافي وأر ب ــع نقاط
أمام تركيا.
وفي إسطنبول ،واصلت تركيا نزيف
الـنـقــاط وسـقـطــت فــي فــخ الـتـعــادل أمــام
ضيفتها النروج .1-1
فــي الـمـقــابــل ،انـتــزعــت ال ـنــروج نقطة
ثـمـيـنــة ف ــي سـعـيـهــا إل ــى ح ـجــز الـمــركــز

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

الـثــانــي على األق ــل والـمــؤهــل إلــى الــدور
الفاصل.
وفــي مـبــاراة ثالثة ضمن المجموعة
ذاتـ ـه ــا ،ع ـ ــززت مــونـتـيـنـيـغــرو مــوقـعـهــا
فــي المركز الــرابــع بفوزها الكبير على
مضيفتها جبل طارق برباعية نظيفة.
وف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـث ــامـ ـن ــة ،ح ـقــق
ال ـم ـن ـت ـخ ـبــان الـ ـك ــروات ــي ،وص ـي ــف بطل
العالم ،والروسي األهم بفوز األول الثمين
على مضيفه القبرصي -3صفر ،والثاني
على ضيفه السلوفاكي -1صفر.
ً
وهو الفوز الثالث تواليا لكل منهما
فبقيا شريكين في الصدارة برصيد 16
نقطة مع أفضلية فارق األهداف لكرواتيا.
وفــي مـبــاراة ثالثة ضمن المجموعة
ً
ً
ذاتها ،حققت سلوفينيا فوزا كبيرا على
مضيفتها مالطا بثالثية نظيفة.
وانتزعت سلوفينيا المركز الثالث من
سلوفاكيا بعدما رفعت رصيدها إلى 10
نقاط بفارق نقطة واحدة أمام منافستها.

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا
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آخر كالم
حوار كيميائي

ّ
حلوا مشكلة العمالة
المنزلية يا حكومة

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

د .حمد محمد المطر

ُ
القرارات الحكومية التي تتخذ دون أي مراعاة لمصلحة المواطن،
مأساة
ودون النظر إلى انعكاساتها على حياته اليومية أصبحت ّ
هذا المواطن ،وواحدة من الحاالت هي القرارات التي َص ّعبت وعقدت
حصول المواطن واألسرة الكويتية على العمالة المنزلية ،وإذا كانت
الحكومة تعتبر أن هذا الملف سهل وليس له أي أولوية ،فعليها أن
تدرك أن العمالة المنزلية ليست رفاهية ،بل شيء أساسي ألي أسرة
كويتية ،وحتى لألسر الوافدة؛ وإال فكيف يمكن عودة الدراسة في
المدارس والجامعات وعودة الحياة إلى طبيعتها ،وفي الوقت نفسه
ال تستطيع األســرة توفير سائق يوصل التالميذ إلى مدارسهم.
وكيف يمكن ذهاب األب واألم إلى وظائفهما من دون وجود عمالة
منزلية لإلشراف على األطفال خالل غيابهما؟ هل تفكر الحكومة
ً
فعال بهذه المشكلة؟ وهل تتصور حجم الصعوبات اليومية التي
تواجهها األسرة الكويتية جراء النقص الشديد في العمالة المنزلية
وصعوبة الحصول عليها؟
هل من المعقول أن تصل تكاليف الحصول على خادمة منزلية
إلى  ٧٠٠٠دوالر؟ وهل من المعقول إلزام رب األسرة بدفع  ٥٠٠دينار،
ْ
الحجر المؤسسي للعامل المنزلي عند وصوله إلى
فقط من أجل
َ
ً
الكويت؟ ما الذي يحدث في الكويت؟ هل تحالف الجميع  -تجارا
وحكومة  -على محاربة المواطن وتعذيبه؟ وإذا كان المسؤولون
والتجار ال يشعرون بأهمية ملف العمالة المنزلية فالمواطن يواجه
ً
هذه المشكلة يوميا؛ فعليه أن يوصل أبناءه إلى المدرسة ويعود
بهم ،وأن يذهب إلى عمله ،واألم عليها أن تقلق على أبنائها طوال
الوقت خالل دوامها ،والمشكلة بسيطة ومفتعلة ،وهي ليست إال
نتيجة لقرارات حكومية متخبطة ال تراعي المواطن ،وما يهمها
تنفيع التجار على حسابه.
ولنا أن نسأل عن دور شركة الدرة الحكومية للعمالة المنزلية،
ولماذا أنشئت هذه الشركة إذا كانت الحكومة ال تستطيع السيطرة
على مكاتب الـخــدم الـخــاصــة؟ ول ـمــاذا على الـمــواطــن أن يتحمل
ْ
الحجر المؤسسي الباهظة للعامل؟ إذا كانت هذه الشركة
تكاليف
سبق أن قالت إنها مستعدة أن تتولى الحجر المؤسسي للعمالة
ً
المنزلية القادمة مجانا كجزء من عملها؟ أم أن وراء األكمة ما
وراءها؟
ال ـمــواطــن يشتكي مــن الـ ـق ــرارات الـحـكــومـيــة الـعـشــوائـيــة ومــن
التكاليف الباهظة ،ومن التخبط الذي جعله يدور في حلقة مفرغة،
ويتساءل :لماذا ال توجد مثل هذه المشكالت في الدول المجاورة؟
ولماذا فقط في الكويت يصبح من أكبر مشاكل األسرة ومن أكثر
همومها كيفية الحصول على عامل منزلي؟
على الحكومة أن تسارع إلى حل هذا الملف ،وأن ّ
تفعل شركة
الدرة ،وأن تتصدى للمكاتب الخاصة ،وأن ّ
تيسر حصول األسرة
على العمالة المنزلية التي تحتاجها بأبسط اإلج ــراء ات وبأقل
التكاليف.
***
ّ
« »Catalystمادة حفازة:
ّ
معاناة األسرة  +عمالة منزلية = حكومة مغيبة

ً
 80عاما
سنة التأسيس1941 :
الموقع :الدهلة  -سوق واجف القديم
ق ــرب ال ـشــارع الـجــديــد (شـ ــارع عبدالله
السالم) إلى ما قبل سوق الغربللي.
الـمـبـيـعــات :الـحـنــاء ،ال ـســدر ،الكحل،
الــديــرم ،مستلزمات النساء مــن ألبسة
ودراع ــات ،مستلزمات البيوت وأدوات
النجارة كالمطرقة والقفل والمسامير
وأدوات الخياطة إلخ إلخ إلخ.
وف ــي ال ـســابــق كــانــت ه ـنــاك بسطات
بيض طــازج ودجــاج حي ومستلزمات
أخرى.
االسم :سوق الحريم.
وهذا السوق ممتد في القدم ومازال
ً
ً
م ــوج ــودا بـعــد إنـشــائــه بثمانين عــامــا
والمهنة شريفة ومحترمة.

د .ناجي سعود الزيد
الـ ـبـ ـل ــدي ــة الـ ـت ــي ال ت ـف ــوت ـه ــا شـ ـ ــاردة
وال واردة ق ــررت ب ـقــدرة ق ــادر السماح
لـلـمـتـقــاعــدات الـكــوي ـتـيــات بــالـعـمــل في
سوق الحريم.
ال أع ـ ــرف م ــدي ــر ال ـب ـلــديــة الـمـهـنــدس
ً
أحمد المنفوحي شخصيا ،ولم أسمع
عـ ـن ــه إال الـ ـخـ ـي ــر وتـ ـمـ ـي ــزه بــال ـم ـه ـن ـيــة
واالس ـت ـقــامــة ،لــذلــك اسـتـغــربــت صــدور
ً
قرار منه شخصيا بالسماح للكويتيات
المتقاعدات بالعمل في بسطات سوق
الحريم.
ه ــذا الـ ـق ــرار أثـ ــار الـكـثـيــر م ــن الـلـغــط
وال ـ ـس ـ ـخـ ــريـ ــة فـ ـ ــي ق ـ ـ ـنـ ـ ــوات ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،م ـمــا جـعـلـنــي أب ـح ــث عن
ال ـس ـب ــب ،ف ـ ــإذا ب ــي أك ـت ـشــف أن الـسـبــب
هو القانون الذي ينص على" :السماح

ل ـ ـل ـ ـمـ ــرأة ب ــال ـع ـم ــل ف ـ ــي سـ ـ ــوق ال ـح ــري ــم
يشترط أال تكون المتقدمة قد سبق لها
العمل في أي وظيفة وغير مسجلة في
التأمينات االجتماعية".
وهـ ـ ــذه ال ـ ـشـ ــروط ت ــم ت ـعــدي ـل ـهــا لـكــي
تـسـمــح لـلـمـتـقــاعــدة بــالـعـمــل ف ــي ســوق
الحريم.
آم ــل أن ي ـك ــون ف ــي ذل ــك رد ع ـلــى من
تهكموا وسخروا من القرار ،واعتبروه
ً
إسفافا بمكانة المرأة الكويتية ،مع أن
الحقيقة هــو أنــه عمل شــريــف ومنتج،
وأداؤه يسهم في ترسيخ وإثراء التراث
الشعبي ،ويعطي قيمة لتاريخ "سوق
الحريم".

نتمنى لكم التوفيق

حسن العيسى

ال يوجد فرض على النواب الوسمي والمضف وجوهر أن
يخرجوا بتصريح يعلموننا فيه أين وصلوا بحوارهم مع
الحكومة ،ليس عليهم التزام أن يقولوا لنا ماذا يجري بكل
دقيقة تمر فــي مفاوضاتهم مــع الحكومة ،وإلــى أي مرحلة
وصلوا فيها من التفاهمات أو االختالفات.
ً
حوار أو مفاوضات ،أيا كان عنوانها ،على هؤالء النواب
الذين يمثلون وجهة نظر األغلبية النيابية أن ينتهوا "بزبدة"
الكالم ،كما نكرر ،أي إلى حل ينهي أزمــة النواب المهجرين
ً
في تركيا بعودتهم لبلدهم ـ وأيضا العفو عن جميع معتقلي
الرأي  -وأن ينتهوا إلى نوع من التوافق مع الجانب الحكومي
لـلـخــروج مــن أزم ــة الـعـجــز الـكـبـيــرة فــي الـمــالـيــة الـعــامــة .هــذا
ً
المطلوب اآلن ،وليس مطلوبا منهم أن يرفعوا الميكروفونات
ً
عــالـيــا لـيـخـبــروا ال ـنــاس بـكــل صـغـيــرة وكـبـيــرة تـحــدث أثـنــاء
"ال ـحــوار" ،فمثل هــذا سيضر بمشوار حــوارهــم مــع السلطة،
والمتضرر األخير هو االقتصاد وحريات النواب المهجرين
ومن معهم.
هناك بعض النقد من المخلصين يتم بحسن نية ،يرفض
ً
دعاته سكوت النواب المفاوضين ،لكن هناك فريقا آخر وجدوا
فــي هــذا االمـتـنــاع عــن التصريحات االستعراضية مناسبة
للطعن في النواب الثالثة ،فمثل هذا أصبح فرصة للنيل من
وطنتيهم والغمز في ذواتهم ،ومن الطبيعي أن يكون النائب
الوسمي الوجبة الدسمة لتصفية حسابات قديمة معه!
الـ ــواعـ ــون ل ـم ــا ي ـج ــري يـ ــدركـ ــون لـ ـم ــاذا اآلن وجـ ــد ه ــؤالء
"الوطنيون المستجدون" ضالتهم في عرض نضالهم الكبير
للحريات ،وحرصهم على الشفافية السياسية ،وهــم الذين
كانوا صامتين وضالعين في كل الخروقات التي دمرت قضية
الحرية والصمت عن "بالوي" الفساد والمتبقي من "الشكل"
الديموقراطي الكويتي ،ومادامت تلك الشاكلة من األبطال هي
ً
ً
من ينتقد اآلن ساخرا ،فاعلموا يقينا أن مسألة الحوار عند
النواب الثالثة المتفاوضين هي في يد أمينة وال يصح أن
نشكك فيهم ،لندعهم يعملون ،داعين لهم بالتوفيق.

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

الطقس والبحر

04:28
05:47
11:35
02:54
05:23
06:39

العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

36
21
ً
 03:31صب ــاحـ ـ ــا
 07:16م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 11:03ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا
 11:16م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

«نوبل» تكرم الصحافة وتمنحها «السالم»
منحت جــائــزة نــوبــل للسالم ،أمــس األول،
ل ـص ـحــاف ـي ـيــن ه ـم ــا الـفـلـبـيـنـيــة م ــاري ــا ري ـســا
ً
والـ ـ ــروسـ ـ ــي دمـ ـيـ ـت ــري م ـ ـ ــورات ـ ـ ــوف؛ تـ ـق ــدي ــرا
«لكفاحهما الشجاع من أجل حرية التعبير»
المهددة بالقمع والرقابة والدعاية والتضليل
في كل أنحاء العالم.
فـ ــي  ،2012شـ ــاركـ ــت ريـ ـس ــا ال ـب ــال ـغ ــة مــن
ً
العمر  58عاما في تأسيس المنصة الرقمية
للصحافة االستقصائية "رابلر" التي سلطت
الضوء على "حملة نظام (الرئيس الفلبيني
رودريغو) دوتيرتي المثيرة للجدل والدموية
لمكافحة المخدرات" ،حسبما قالت لجنة نوبل.
ً
وقالت ريسا ،التي تحمل أيضا الجنسية
األم ـي ــرك ـي ــة ،إن م ـن ــح ج ــائ ــزة ن ــوب ــل لـلـســام
ً
لصحافيين يثبت أن "ال شــيء ممكنا بــدون
ال ـح ـق ــائ ــق" .وأض ــاف ــت ف ــي م ـقــاب ـلــة أذاع ـت ـهــا
عـلــى ال ـه ــواء مـبــاشــرة عـبــر مــوقـعـهــا لــإعــام
ً
االسـتـقـصــائــي ،أن "عــالـمــا بــا حـقــائــق يعني
ً
عالما بال حقيقة وبدون ثقة".
أما موراتوف فهو أحد مؤسسي صحيفة
نــوفــايــا غــازيـتــا ورئـيــس تـحــريــرهــا .ونوفايا
غــازي ـتــا م ــن األص ـ ــوات الـقـلـيـلــة ال ـتــي ال ت ــزال
مستقلة في روسيا حيث تتعرض المعارضة
للقمع.
أسست الصحيفة في  1993بمساعدة من
ً
ميخائيل غورباتشوف الذي وضع فيها قسما
من المال الــذي تلقاه حين فاز بجائزة نوبل
للسالم قبل ثالثة أعوام من ذلك.

دميتري موراتوف

ماريا ريسا
ً
ك ـش ـف ــت ال ـص ـح ـي ـفــة خـ ـص ــوص ــا "ال ـف ـس ــاد
والعنف الــذي تمارسه الشرطة واالعتقاالت
غير القانونية والتزوير االنتخابي ومواقع
ً
ً
التصيد ودفعت ثمنا باهظا" ،حسب اللجنة
التي أوضحت أن ستة من صحافييها اغتيلوا
بينهم آ نــا بوليتكوفسكايا ا لـتــي قتلت قبل
ً
 15عاما.
وأهــدى مــوراتــوف ُ الجائزة إلــى الصحيفة
ومـ ـع ــاونـ ـي ــه الـ ــذيـ ــن قـ ـتـ ـل ــوا ب ـس ـب ــب عـمـلـهــم
وتحقيقاتهم .وقال "ال أستحق هذا بمفردي.
ً
إنه امتياز لنوفا غازيتا ولمن ماتوا دفاعا عن
حق الناس في حرية التعبير".

رفضت ارتداء الكمامة
فطلقها في المحكمة
ف ــوج ــئ الـ ـح ــاض ــرون لـحـفــل
زفاف في األردن بقيام العريس
بتطليق عروسه بعد دقائق من
عقد قرانه عليها.
وقـ ــالـ ــت ص ـح ـي ـفــة ال ـم ــرص ــد
السعودية ،في خبرها الذي نقله
موقع سبوتنيك أمس ،إن سبب
ثورة العريس على عروسه هو
رفضها ارتداء الكمامة الطبية،
ض ـمــن اإلجـ ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة
لـلــوقــايــة مــن ف ـيــروس كــورونــا،
ألن ـه ــا سـتـفـســد أح ـم ــر ال ـش ـفــاه
الخاص بها.

وأضاف "بما أنهم ليسوا معنا قررت (لجنة
نوبل) بوضوح أن أقــول للجميع ( )...ها هي
ً
الحقيقة ،إنها لهم" ،موضحا أنــه "لــم يتمكن
مــن الــرد على الهاتف عندما تلقى المكالمة
من لجنة نوبل ألنه كان يعمل ولم يكن لديه
الوقت لقراءة نص اإلعالن".
وتابع "كنت ألصوت للشخص الذي تنصب
عليه المراهنات ،والمستقبل مفتوح أمام هذا
الشخص ...وأعني به أليكسي نافالني".
ً
وهنأ الكرملين موراتوف واصفا إياه بأنه
"شجاع وموهوب".

وفيات
الجمعة 10/8
حصة فواز راجح الدوسري

زوجة مبارك فهد راجح الدوسري
ً
 44عاما ،شيعت ،ت55888578 :

السبت 11/9
فاطمة يوسف عبدالله الحمر

ً
 60عاما ،شيعت ،ت99676336 :

فيصل محمد حجي بوخضور

ً
 74عاما ،شيع ،ت66031111 :

محمد مبارك الفرج

ً
 95عاما ،يشيع بعد صالة عصر اليوم ،ت:
94971375 ،66816406 ،67799980 ،66878863

علي حسين علي اإلبراهيم

ً
 68عاما ،شيع ،ت97877335 :

دخل «غينيس» بقيادة «توك توك»

قماشه محمد السعيدي

استطاع جاغاتش إم ،وهو رجل هندي من تشيناي ،تسجيل
رقم قياسي في موسوعة "غينيس" ،في قدرته على "قيادة التوك
توك على عجلتين" ألطول مسافة.
ً
وقــال موقع "روسيا اليوم" أمــس ،إن مقطعا للفيديو نشره
موقع " "guinnessworldrecordsأظهر الــرجــل الـهـنــدي ،وهو
يقود "التوك توك" ذي الثالث عجالت على عجلتين فقط لمسافة
 2.2كيلومتر.
انتشر الفيديو على نطاق واسع وحصل على أكثر من 429
ألف مشاهدة وحوالي  73ألف إعجاب.

مروي صالح سالم العازمي

زوجة محمد عودة القحطاني
ً
 71عاما ،تشيع بعد صالة عصر اليوم ،ت55444267 ،96666339 :
ً
 78عاما ،التشييع بعد صالة عصر اليوم بمقبرة صبحان ،ت:
97718333 ،51176262

كاظمية يوسف حجي علي بهبهاني

أرملة قاسم محمود اسطى أحمد بهبهاني
ً
 87عاما ،شيعت ،ت99048835 :

أحمد عبدالعزيز محمد الفرج

ً
 69عاما ،يشيع الرابعة من عصر اليوم ،ت65651666 :

