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داخل العدد

عرض موسيقي عالمي
ألميرات ديزني ص ١٢

 200مريض نفسي يوم االعتصامات

ً
في الكويت يوميا

معتصمو «الكهرباء» طالبوا بـ  6بدالت

«كورونا» وراء زيادة االكتئاب والتوتر وقلة النوم بجميع األعمار

• موظفات «الشؤون» طلبن إيقاف دوام العطل وكادر االختصاصيين
•  300عامل في إحدى الشركات دون رواتب منذ  3أشهر
●

• الشطي :قانون الصحة النفسية طفرة نوعية لضمان حقوق المرضى
• تدشين حملة ميدانية لتطعيم من فاتهم أخذ اللقاح
عادل سامي

في مؤشر الفت ،كشفت وزارة الصحة عن تنامي
ح ــاالت ال ـمــرض النفسي خ ــال جــائـحــة «ك ــورون ــا»،
ً
خصوصا ما يتعلق باالكتئاب والتوتر والقلق وقلة
النوم ،موضحة أن عدد مراجعي العيادات النفسية
ً
ً
وصل إلى  6آالف شهريا ،بواقع  200مراجع يوميا
في جميع المراكز.
واعتبر مــد يــر منطقة الصباح الطبية د .أحمد
ال ـش ـط ــي ،أن ه ـ ــذه األرق ـ ـ ـ ــام ال ـم ـن ـقــولــة ع ــن دراس ـ ــة
الس ـت ـش ــاري ال ـط ــب ال ـن ـف ـســي وال ـش ــرع ــي ف ــي مــركــز
الكويت للصحة النفسية د .عبد المحسن الحمود،
تعد طبيعية ومقبولة مقارنة بتعداد السكان الذي
يصل إلى أكثر من  4ماليين و 500ألف شخص ما
ً
بين مواطن ومقيم ،موضحا أنها في حدود المتوقع
ً
عالميا ،وتشمل جميع الفئات العمرية.

وأكد الشطي أهمية قانون الصحة النفسية الذي
ً
ً
أقــر مــؤخــرا فــي الكويت ،مشيرا إلــى أنــه يعد طفرة
نــوعـيــة لـضـمــان حـقــوق الـمــرضــى وج ــودة الخدمة
المقدمة.
مــن جهتها ،ا عـتـبــرت منظمة ا لـصـحــة العالمية
ً
أن بعض الفئات تضررت من الجائحة وخصوصا
العاملين في الرعاية الصحية والخطوط األمامية
والطلبة واألشخاص الذين يعيشون بمفردهم.
إل ــى ذل ــك ،أعـلـنــت وزارة الـصـحــة تــدشـيــن حملة
تطعيم ميدانية شاملة لكل الفئات التي فاتها أخذ
ً
اللقاح اعـتـبــارا مــن الـيــوم ،موضحة أنها ستباشر
عملها بمنطقة بنيد القار ،على أن تشمل وفق خطة
موضوعة تغطية عدة مناطق في البالد.
٠٣

اقتصاديات

دمج الشركات
النفطية ...خطوة
صحيحة وتحدياتها
٠٩
كبيرة

شهدت الكويت ،أمس 3 ،اعتصامات
ببعض الجهات الحكومية والعمالة
ً
ال ــواف ــدة ،احـتـجــاجــا على عــدم صرف
ال ــروات ــب ،والمطالبة بــإقــرار الـبــدالت
ويوم راحة.
و ن ـ ـ ـفـ ـ ــذ « ت ـ ـج ـ ـمـ ــع عـ ــا م ـ ـلـ ــي وزارة
ً
ال ـك ـهــربــاء» اع ـت ـصــامــا أمـ ــام الـ ـ ــوزارة،
طــال ـبــوا ف ـيــه ب ــإق ــرار بـ ــدالت ال ـت ـلــوث،
والخطر ،و«العيار» ،واألعمال الشاقة،
وال ـس ـه ــر ،وطـبـيـعــة ع ـمــل ل ــإداري ـي ــن.
كما نظمت موظفات بــوزارة الشؤون
وق ـف ــة لـلـمـطــالـبــة بــإي ـقــاف قـ ــرار دوام
الجمعة والسبت والعطل الرسمية،
وطالبن بإقرر كــادر االختصاصيين
االج ـت ـم ــاع ـي ـي ــن وال ـن ـف ـس ـي ـي ــن ،أس ــوة
بالعاملين في وزارة التربية.
إلــى ذلــك ،أضــرب  300عــامــل بإحدى
الـ ـش ــرك ــات ،ف ــي م ـح ــاف ـظ ــة ال ـف ــروان ـي ــة،
ً
احتجاجا على عدم تلقيهم رواتب ألكثر
من ثالثة أشهر.
٠٣

جانب من الوقفة االحتجاجية لموظفات «الشؤون» أمس

أموال الصناديق
الملغاة ...مضاربية
في البورصة!

جورج عاطف وسيد القصاص

هيئة األسواق تطور
نماذج تقييم الشركات
ذات المالءة المالية
٠٨
المتدنية

٠٨

مليون م 2بالصبية لـ
 705أنشطة العراق ينتخب :مقاطعة الشباب تخدم الوجوه القديمة
من «المشاريع الصغيرة»
البلدية أحالت المشروع إلى «البلدي» العتماده
●

ً ً
الكاظمي يعلن اليوم «انتصارا أمنيا» ...وقآني حضر االقتراع

محمد جاسم

أحالت بلدية الكويت إلى المجلس البلدي ،موافقتها على
تخصيص مليون م 2بصـفة مؤقتـة ،من أول نوفمبر المقبل
حـتــى  1أ بــر يــل  ،2022لمصلحة ا لـ ـصـنــدوق ا ل ــوطني لرعا يـة
وتنميـة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقـة الصـبية؛
الستقطاب العربات المتنقلـة ،وإنشـاء سينما للسيارات.
وكشف المدير العام للبلدية م .أحمد المنفوحي ،في كتاب
لرئيس «الـبـلــدي» أســامــة العتيبي ،أنــه سيتم تخصيص تلك
األرض لـمــا ال يـقــل ع ــن  705أنـشـطــة مـتـنــوعــة م ــن الـمـشــاريــع
ً
الـصـغـيــرة ،مــوضـحــا أن الـبـلــديــة اشـتــرطــت اعـتـمـ ــاد األنـشـطــة
الترفيهيـة والرياضية واالستثمارية والتجار يـة مـن الجهة
الـمـشــرفــة ،بالتنسيق مــع إدارة الـمـخـطــط الـهـيـكـلــي ،وجـهـاز
تطـوير مدينـة الحريـر وبوبيـان والجـزر الخمـس بخصوص
التجديد كل عام.
٠٣

إطالق االستراتيجية
األولى لديوان رئيس
الوزراء

اقتصاد

١٠

الماجد :شراكة وثيقة
طويلة األمد مع المملكة
المتحدة

محليات

٠٤

أكاديميون لـ ةديرجلا:.
«المقرر الخامس» يخفض
تقييم جامعة الكويت

برلمانيات

06

«الزراعة» 120 :مليون
متر مربع زيادة مساحات
الحيازات الزراعية منذ 2011

«اإلعاقة» :تسليم 14395
شهادة «مدى الحياة»
●

الثانية

جورج عاطف

كشفت مديرة الهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة د .شفيقة
العوضي ،عن إصدار وتسليم
 14395شـ ـه ــادة إع ــاق ــة م ــدى
الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة ،ل ـم ـس ـت ـح ـق ـي ـه ــا مــن
أص ـح ــاب اإلع ــاق ــات ال ـشــديــدة
الدائمة.
وقـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــي ،ل ـ ـ
«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،إن ع ـ ــدد ح ــاالت
اإلعاقات الشديدة يبلغ 20125
حــالــة ،مما يعني أنه 02

دوليات
ً
الكاظمي مغادرا مركز االقتراع في بغداد بعد اإلدالء بصوته أمس (أ ف ب)
ً
ً
اجتاز العراق ،أمس ،اختبارا أمنيا بإجرائه
ً
انـتـخــابــات عــامــة الق ــت إق ـبــاال مــن المسنين
وقاطعها الشباب؛ لعدم ثقتهم بحدوث تغير
كبير في موازين القوى وكسر سيطرة النخبة
السياسية بأجنحتها المسلحة ،التي تهيمن
ً
على المشهد منذ  18عاما.

١٦
وقــد تـســدي مقاطعة شـبــاب الـحــراك
ل ـه ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات ،ال ـت ــي ج ـ ــاء ت قبل
مــوعــدهــا الـمـقــرر ب ـعــدة أش ـهــر؛ نتيجة
احـتـجــاجــاتـهــم ال ـحــاشــدة مـنــذ عامين
ضد الفساد وتردي األوضاع المعيشية
االق ـت ـصــاديــة واألم ـن ـي ــة ،خــدمــة كـبـيــرة

للوجوه المعتادة واألحزاب المنقسمة
عـلــى ذات ـه ــا ،وس ــط تــوق ـعــات بحصول
كتلة رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى
الصدر على أكبر عدد من المقاعد على
غرار االستحقاق االنتخابي السابق.
مـ ـ ــن نـــاح ــي ــتـــه ،أك ـ ـ ــد رئ ـي ــس 02

عبداللهيان :ال نريد رهن أنفسنا لبكين وموسكو

أسابيع حاسمة أمام «نووي» إيران ...والتهدئة مع باكو تهتز
●

خليل لـ ةديرجلا:.
المغتربون اللبنانيون
سيقلبون موازين االنتخابات

١٧

طهران  -فرزاد قاسمي

مع استمرار التجاذب حول موعد
وشــروط استئناف مفاوضات فيينا
النووية ،قال وزير الخارجية اإليراني
حسين عبداللهيان ،إن حكومة الرئيس
األصــولــي المتشدد إبــراهـيــم رئيسي
ال تريد رهــن سياسة الـبــاد لروسيا
أو الصين ،في تصريح الفت رأى فيه
مــراقـبــون محاولة إث ــارة انتباه إدارة
الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن ،الــذي
ً
يتموضع استراتيجيا ضد بكين.

وف ــي اسـتـحـضــار لـشـعــار مــؤســس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة ،روح ال ـلــه
الـخـمـيـنــي« ،ال ش ــرق وال غ ـ ــرب» ،قــال
عـبــدالـلـهـيــان ،أم ــس ،فــي خ ـتــام جولة
شـمـلــت روس ـيــا ول ـب ـنــان وس ــوري ــة إن
«نظرتنا إلى الشرق ال تعني االستغناء
ع ــن الـ ـ ـغ ـ ــرب» .وأض ـ ـ ــاف« :س ـيــاس ـت ـنــا
الخارجية ستكون مـتــوازنــة ونشطة
وديناميكية ،وسنتخذ قراراتنا وفق
مصالحنا الوطنية».
جـ ـ ــاءت ه ـ ــذه ال ـت ـص ــري ـح ــات ،رغ ــم
م ـع ـل ــوم ــات وص ـل ــت إلـ ــى «الـ ـج ــري ــدة»

بــأن عبداللهيان ناقش خــال زيارته
لـمــوسـكــو ،إدخ ــال إي ــران فــي معاهدة
ً
دفــاعـيــة مــوجــودة حــالـيــا بـيــن بعض
دول آسيا الوسطى ،ومنها أرمينيا
وروس ـ ـي ـ ــا ،وم ـ ــن الـ ـم ــرج ــح أن يــوقــع
الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي إب ــراه ـي ــم رئـيـســي
هذه االتفاقية ،خالل زيارته المرتقبة
لموسكو.
وأشار مصدر إلى أن طهران تسعى
كذلك لالنضمام إلــى اتـفــاق للتعاون
األمـ ـ ـن ـ ــي والـ ـعـ ـسـ ـك ــري بـ ـي ــن روسـ ـي ــا
ً
والصين سيعلن عنه قريبا.

ّ
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،حـ ـ ـ ــذر رئ ـي ــس
ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي نـفـتــالــي بينيت
والمستشارة األلمانية أنجيال ًميركل،
الـ ـت ــي زارت إس ــرائـ ـي ــل مـ ــودعـ ــة قـبــل
االستقالة ،من أن العالم دخل مرحلة
حاسمة فيما يخص مستقبل ملف
إيران النووي.
ورأى بـيـنـيــت أن الـقـبــول
ب ـت ـح ــول إيـ ـ ـ ــران إل ـ ــى دولـ ــة
عـلــى عتبة الـحـصــول على
ت ــرس ــان ــة نـ ــوويـ ــة س ـي ـكــون
بـمـثــابــة «وص ـمــة 02

العرب يخففون عزلة
األسد ...وواشنطن
في اتجاه آخر

رياضة

١٨
األزرق األولمبي يواجه
العنابي  15و 18الجاري
بالدوحة

ةديرجلا

•
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ً ً
بن ناجي مراقبا دوليا
بانتخابات رئاسة
أوزبكستان

نائب األمير استقبل رئيسي السلطتين
ووزراء الدفاع والداخلية والعدل

األمير يعزي خادم الحرمين بوفاة
عبدالله بن محمد آل سعود
بعث سمو أمير البالد الشيخ
نـ ــواف األح ـم ــد ب ـبــرق ـيــة تـعــزيــة
إلــى خــادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك
الـسـعــوديــة أع ــرب فـيـهــا سموه
ع ــن خ ــال ــص ت ـع ــازي ــه وصـ ــادق
م ــواس ــات ــه ب ــوف ــاة ال ـم ـغ ـفــور له
األم ـي ــر عـبــدالـلــه ب ــن مـحـمــد بن
ع ـبــدال ـعــزيــز آل س ـع ــود ،ســائــا
سموه المولى تعالى أن يتغمده
بواسع رحمته ويسكنه فسيح
جناته ،وأن يلهم األسرة المالكة
الكريمة جميل الصبر وحسن
العزاء.
وبعث سمو نائب األمير ولي
ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ مـشـعــل األح ـمــد
وس ـمــو الـشـيــخ ص ـبــاح الـخــالــد
رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي
تعزية مماثلتين.

اسـتـقـبــل سـمــو نــائــب األمـيــر
وول ـ ــي ال ـع ـه ــد ،ال ـش ـي ــخ مـشـعــل
األحـ ـم ــد ،بـقـصــر ب ـي ــان ،صـبــاح
أمـ ـ ـ ــس ،رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األم ـ ــة
مرزوق الغانم.
ً
واستقبل سموه أيضا سمو
ال ـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد رئـيــس
مجلس الوزراء ،ثم نائب رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع
ال ـش ـيــخ ح ـمــد ال ـج ــاب ــر ،ووزيـ ــر
الداخلية الشيخ ثامر العلي.
كـ ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو ن ــائ ــب
األمير وولي العهد ،نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير العدل وزير
الــدولــة لـشــؤون تعزيز النزاهة
عبدالله الرومي.

ً
نائب األمير مستقبال الجابر والعلي أمس

إطالق االستراتيجية األولى لديوان رئيس الوزراء

أعـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــة
الدستورية أمس أن رئيسها
المستشار محمد بن ناجي
س ـ ـي ـ ـشـ ــارك ب ـص ـف ــة م ــراق ــب
دولي في انتخابات الرئاسة
ل ـج ـم ـه ــوري ــة أوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــان
المقرر عقدها في الفترة من
 22الى  26الشهر الحالي.
وأوضـحــت "الدستورية"
فـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان ص ـ ـح ـ ـف ـ ــي أن
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ت ـ ــأت ـ ــي ت ـل ـب ـيــة
لــد عــوة موجهة للمستشار
محمد بن ناجي من سفارة
أوزب ـ ـك ـ ـس ـ ـتـ ــان لـ ـ ــدى الـ ـب ــاد
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي ان ـت ـخــابــات
الرئاسة بصفة مراقب دولي
على هذه االنتخابات.

وزير الخارجية يلتقي رئيس صربيا

• تتضمن  4أهداف و 8مؤشرات قياس أداء وتعتمد على الكوادر الوطنية
• الدخيل :تجسد رؤية وتطلعات تطوير أداء موظفي الديوان وإيجاد قيادات شابة

عبدالعزيز الدخيل

أعلن رئيس ديــوان سمو رئيس مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز الـ ــدخ ـ ـيـ ــل ،إط ـ ــاق
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـ ــدي ـ ــوان األول ـ ـ ــى ل ــأع ــوام
ً
 2024-2021ان ـط ــاق ــا م ــن رؤي ـ ــة ال ـكــويــت
 2035ال ـت ــي ت ــأت ــي ب ـن ــاء ع ـل ــى تــوج ـي ـهــات
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
ال ـخــالــد ب ــأن يـ ــؤدي ال ــدي ــوان أع ـمــالــه وفــق
أط ــر مؤسسية تتميز بــالـكـفــاء ة والــريــادة
والفاعلية.
وقال الدخيل ،في تصريح صحافي ،عقب
اللقاء الذي عقده أمس مع قياديي وموظفي
الديوان ،إن االستراتيجية تتضمن تعزيز
الهيكل التنظيمي لتجسد مالمح المرحلة
الجديدة من مسيرة الديوان باالعتماد على
ال ـكــوادر الوطنية المؤهلة وتطوير األداء
المؤسسي للديوان.
وأوض ـ ـ ــح أن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـجــديــدة
تتضمن أربعة أهداف استراتيجية وثمانية
مؤشرات قياس أداء باإلضافة الى المشاريع
االسـتــراتـيـجـيــة والتشغيلية الـتــي تعكس
ات ـج ــاه ــات ال ــدي ــوان الـمـسـتـقـبـلـيــة ف ــي رفــع
الفاعلية والكفاءة التشغيلية لتوفر أفضل
الممارسات في دعــم قــرارات وأعمال سمو
رئيس مجلس الوزراء.

وأكــد أن االستراتيجية اعتمدت ليكون
الديوان مؤسسة ذات فاعلية متميزة تدعم
قرارات وأعمال سمو رئيس مجلس الوزراء،
ً
موضحا أن رسالة الــديــوان تنص على أن
يكون بيئة متمكنة بقدرات وطنية مؤهلة
تعتمد على األداء الـفـعــال فــي دعــم اتخاذ
القرارات المناسبة بالوقت المناسب.

ً
وطـمــوحــات الــديــوان المستقبلية ،مــردفــا:
كما أنها تواكب المستجدات والمتغيرات
لمحاكاة الواقع القائم على الحلول الرقمية
والتي تشكل أحد األهداف الرئيسة للديوان
عـبــر تهيئة بيئة ر قـمـيــة تــر تـقــي بخدمات
ً
ومهام وأعمال الديوان واتساقا مع توجهات
الدولة للتحول الرقمي.

قيم العمل

متابعة اإلنجازات

وقال إن الوثيقة "ركزت على أن قيم العمل
تقوم على توجهات رئيسة هــي :االنتماء،
االحترافية ،المبادرة ،نقل المعرفة ،الشراكة،
والسلوك األخالقي ،وهي قيم تدعم توجهات
الديوان المستقبلية".
ً
وبين الدخيل أن الوثيقة تتضمن قيما
ً
وأهدافا ومبادرات ومشاريع ترسم للديوان
ً
مساره الجديد ليكون فاعال في إنتاجيته
وأدائ ــه المؤسسي ضمن مــؤشــرات قياس
أداء تم تحديدها على أساس تقييم عميق
وشــامــل يـســاعــد عـلــى تحسين أدائـ ــه وفــق
قواعد الشفافية والمساءلة والعدالة.
وأك ــد أن ال ــدي ــوان اتـبــع منهجية علمية
وتحليلية تجسد سياسة التخطيط السليم
في إعداد االستراتيجية وتراعي متطلبات

وأشار إلى أن الخطة االستراتيجية أولت
العناية واالهـتـمــام فــي بناء آلية لمتابعة
اإلنجازات وقياس األداء المؤسسي لتحقيق
مقاصد األهداف االستراتيجية.
وأكد الدخيل أن تطوير قدرات العاملين
يشكل أولوية رئيسة للديوان وهو مؤشر
حيوي يعبر عن كفاء ة أداء الــديــوان خالل
ً
تنفيذ الـخـطــة الـتـنـفـيــذيــة ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
استراتيجية الديوان تجسد رؤية وتطلعات
سمو رئيس مجلس ال ــوزراء لتطوير أداء
وانتاجية موظفي الديوان وإيجاد قيادات
شابة تمتلك اإلمكانيات في تنفيذ األهداف
االستراتيجية.

«تجمع الدواوين» :نبارك جهود المصالحة
وما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا
ً
• المرحلة تتطلب وحدة الصف ومعالجة الملفات بعيدا عن تصيد األخطاء
• لو ركزنا على «المشتركات» لما وصلنا إلى الخالف والتشكيك بالوالء

ثمن تجمع دواوين الكويت جهود الحوار
الوطني بين السلطتين ،آمال أن تنتهي األمور
إل ــى م ـعــال ـجــة ال ـم ـل ـفــات ال ـم ـه ـمــة ل ـمــا يحقق
مصلحة الكويت.
وأش ــار التجمع ،فــي بيان أص ــدره باسمه
فهد المعجل ،أمس ،إلى أنه "تابع باهتمام كما
تابع أهل الكويت موضوع الحوار الوطني،
وم ــا تـبـعــه م ــن ت ـط ــورات وآراء ق ــد نـتـفــق مع
بعضها وقد نختلف مع بعضها اآلخر".
وأشاد بالدعوة إلى الحوار ،وقال" :بحكمة
الراعي المسؤول عن رعيته ،ونظرة المتفحص
لحقائق األمـ ــور ،وكـمــا عـهــدنــاه مــن الـقـيــادة
السياسية متمثلة بسمو أمير البالد وسمو
ول ــي الـعـهــد وال ـظ ــروف الـتــي تـفــرض نفسها
عندما تـكــون الـبــاد أح ــوج مــا تـكــون إليهم،
وما طرحوه من توجهات وتوجيهات ،حيث
إن ـن ــا ن ـمــر ب ـمــرح ـلــة بــال ـغــة ال ــدق ــة ،وتـتـطـلــب
وح ــدة الـصــف ووض ــع مصلحة الــوطــن فوق
كل اعتبار".
وتــابــع" :انـنــا فــي تجمع دواوي ــن الكويت،
وب ـص ـف ـت ـنــا م ـك ــون م ــن م ـك ــون ــات الـمـجـتـمــع

ال ـك ــوي ـت ــي بـمـخـتـلــف أطـ ـي ــاف ــه ،ن ــؤك ــد أن مــا
يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا ،ولو ركزت
النخب السياسية وأصحاب الرأي على هذه
المشتركات لكان الواقع مغايرا لما وصلنا
إلـيــه الـيــوم مــن تشكيك فــي ال ــوالء واالنـتـمــاء
واختالفات في الرأي".
واض ـ ـ ـ ــاف" :ان ت ـج ـم ــع دواوي ـ ـ ـ ــن ال ـك ــوي ــت
ي ـب ــارك م ــا ت ـقــوم ب ــه ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة من
ج ـه ــود ف ــي تـحـقـيــق األمـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار عن
ط ــري ــق ال ـم ـصــال ـحــة ال ــوط ـن ـي ــة ،ض ـمــن إط ــار
ال ــدسـ ـت ــور وال ـ ـقـ ــانـ ــون ،ل ـن ـن ـعــم ب ــاالس ـت ـق ــرار
السياسي لمعالجة ملفات و قـضــا يــا بالغة
األهمية مطلوب حسمها من قبل السلطتين
التشريعية والتنفيذية بالرقابة المسؤولة
وال ـت ـشــريــع الـمـثـمــر وال ـم ـحــاس ـبــة الــرصـيـنــة
البعيدة عن التراشق واالستعراض اإلعالمي
وتصيد كل طرف ألخطاء الطرف اآلخر".
وختم داعيا الله أن يحفظ الكويت من كل
ً
الـشــرور والفتن ،وأن يكألنا جميعا بفيض
ً
رحـمـتــه ،ويــديــم علينا جـمـيـعــا نـعـمــة األمــن
واألمان.

«الهالل األحمر» توزع نظارات
طبية على  100محتاج
أعلنت جمعية الهالل األحمر توزيع نظارات طبية على  100مستفيد من
األسر المحتاجة ،ممن يعانون مشاكل في النظر ،والمسجلين بكشوفات
الجمعية ،بمناسبة "يوم اإلبصار العالمي" الذي صادف أمس.
وق ــال نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس إدارة الـجـمـعـيــة ،أن ــور الـحـســاوي،
لـ"كونا" إن "الهالل األحمر" تسعى دائما للبحث عن المشاريع التي
تسهم في خدمة األسر المحتاجة ،لذلك حرصت ،تفاعال مع هذه
المناسبة ،على عمل فحص النظر ،وتزويد من يعانون مشاكل فيه،
بما يحتاجونه من نظارات طبية.
وذكــر أنــه بالتعاون مع إحــدى شركات النظارات وزعــت الجمعية
نظارات طبية على  100مستفيد من األسر المحتاجة ،للتخفيف عن
كاهل األسر المحتاجة ومساعدتها في التغلب على ضعف البصر.
ودعا إلى رفع الوعي الصحي بصحة العين وسالمتها لدى أفراد
كل المجتمع من خالل التعريف بأمراض العيون الشائعة ،وطرق
عالجها والوقاية منها.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع إنسانية تقوم
بها الجمعية ،التي تولي أهمية كبيرة لتوزيع المساعدات محليا
إلــى جانب المساعدات الكبيرة التي تقدمها للمحتاجين خارج
الكويت على مدار العام.
من جانبه ،أكد المدير العام بـ"الهالل األحمر" عبدالرحمن العون
لـ"كونا" حرص الجمعية على متابعة األمور الصحية لألسر المحتاجة
من خالل برنامج توفير األدوية وعالجات األسنان ،وتركيب السماعات
لألطفال الذين يعانون مشاكل بالسمع وغيرها من األمور الصحية.

فهد المعجل

الناصر خالل لقائه رئيس صربيا أمس
التقى وزيــر الخارجية وزير
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء
الشيخ الدكتور أحمد الناصر
أم ـ ـ ــس م ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس ج ـم ـه ــوري ــة
صــربـيــا ألـكـســانــدر فوتشيتش
ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــى ق ـ ـ ـصـ ـ ــر صـ ــرب ـ ـيـ ــا
ال ــرئ ــاس ــي وذلـ ـ ــك ع ـل ــى هــامــش
تـ ـ ـ ــرؤس الـ ـن ــاص ــر لـ ــوفـ ــد دول ـ ــة
الكويت المشارك في االجتماع
رفـ ـي ــع ال ـم ـس ـت ــوى لـ ـل ــذك ــرى ال ـ ـ
 60لـلـمــؤتـمــر األول لـ ــدول عــدم
االن ـح ـي ــاز ال ـ ــذي ت ـع ـقــد أع ـمــالــه
فــي عاصمة جمهورية صربيا
ب ـل ـغ ــراد خـ ــال ي ــوم ــي  11و12
الجاري.

وكالء الثقافة بدول «الخليجي»
يناقشون االستراتيجية الموحدة
بحث االجـتـمــاع التحضيري لــوكــاء وزراء
الثقافة ب ــدول مجلس الـتـعــاون ل ــدول الخليج
ال ـع ــرب ـي ــة ص ـي ــاغ ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـث ـقــاف ـيــة
الخليجية ( )2030-2020لعرضها في اجتماع
وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون في دورته
الـ  25والمقرر انعقادها اليوم (عن بعد).
وق ــال ال ـنــاطــق الــرس ـمــي للمجلس الــوطـنــي
للثقافة والفنون واآلداب االمين العام المساعد
ل ـق ـطــاع ال ـث ـقــافــة ال ــدك ـت ــور ع ـي ـســى االنـ ـص ــاري
فـ ــي تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي امـ ـ ــس ان االجـ ـتـ ـم ــاع
التحضيري لوكالء وزراء الثقافة تناول عددا
من الموضوعات الثقافية منها خطة األنشطة
الثقافية المعتمدة للعامين  ،2022-2021اضافة
ال ــى مـنــاقـشــة ل ــوائ ــح وأن ـظ ـمــة الـعـمــل الـثـقــافــي
المشترك.
وأضاف أن االجتماع الذي شارك فيه االمين
ا ل ـعــام للمجلس ا لــو طـنــي كــا مــل العبدالجليل
ممثال عــن دول ــة الـكــويــت نــاقــش أيـضــا تعزيز
ال ـت ـع ــاون م ــع الـ ـ ــدول وال ـم ــؤس ـس ــات الـثـقــافـيــة
وتطوير العمل المشترك بين قطاعي الثقافة
والسياحة بدول مجلس التعاون.
وذكر االنصاري أنه من المقرر أن يصاحب
ا جـ ـتـ ـم ــا ع ــات وزراء ا ل ـث ـق ــا ف ــة بـ ـ ــدول مـجـلــس
التعاون حفل تكريم للمبدعين الخليجيين
والـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــام ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع االجـ ـتـ ـم ــاع ــات
ال ـ ـس ـ ـنـ ــويـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة ع ـ ـبـ ــر تـ ـك ــري ــم
شخصيتين من كل دولة خليجية في مختلف
المجاالت الثقافية.

«اإلعاقة» :تسليم  14395شهادة...
تــم تسليم ا ل ـش ـهــادات إ ل ــى  %74مــن المستحقين ،مضيفة أن
«الهيئة من خالل فريق متخصص ،باشرت تطبيق قرار منح هذه
الشهادات منذ فترة ،وذلك عقب تجديد معظم شهادات المعاقين
المسجلين لديها» .ولفتت إلى أن «بعض درجات اإلعاقة تكون
مستقرة فترات زمنية طويلة ،من دون أن يطرأ عليها تغيير،
ً
ومن هذا المنطلق ارتأينا منح الشهادات ،خصوصا أن التجديد
ً
وتحديث البيانات قد يشكالن عبئا على المعاقين وذويهم».

العراق ينتخب :مقاطعة الشباب...
الـحـكــومــة مصطفى الـكــاظـمــي ،أن عملية الـتـصــويــت ،التي
تجري للمرة األولى منذ عام  2003دون فرض حظر تجوال،
ً
ً
ً
«تسير بانسيابية» ،مؤكدا أن حكومته حققت «إنجازا أمنيا
ً
كـبـيــرا» ،أرجــأ إعــانــه إلــى الـيــوم لترك الفرصة لالنتخابات
لتكون الحدث األبرز.
وقـ ـ ــال ال ـك ــاظ ـم ــي ،إن ح ـكــوم ـتــه ن ـج ـحــت ب ـم ـل ـفــي «األمـ ـ ــن»
و«السياسة الخارجية» ،وقدمت ورقة إصالح بيضاء تحتاج
ً
ما بين ثــاث وخمس سنوات لتنفيذها ،مـشــددا على أنها
«تولت قيادة دولة شبه مفلسة».
وبينما قــال مسؤولون عراقيون ودبلوماسيون أجانب
ومحللون ،إن من غير المتوقع أن تغير النتيجة موازين القوى

وتــم خــال اللقاء استعراض
أوج ــه الـعــاقــات الثنائية التي
تـ ــربـ ــط الـ ـبـ ـل ــدي ــن ال ـص ــدي ـق ـي ــن
والتي سيحتفل بمرور  60عاما
على تأسيسها فــي  ،2023كما
تضمن اللقاء بحث سبل تعزيز
الـعــاقــات الثنائية وتوطيدها
فـ ـ ــي ك ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت وعـ ـل ــى
م ـخ ـت ـلــف األص ـ ـعـ ــدة وم ـنــاق ـشــة
عدد من القضايا محل االهتمام
المشترك.
وال ـت ـق ــى ال ـن ــاص ــر م ــع وزي ــر
خـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة ص ـ ــربـ ـ ـي ـ ــا نـ ـيـ ـك ــوال
سيالكوفيتش ،وتم خالل اللقاء
اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض أوج ـ ـ ــه الـ ـع ــاق ــات

ال ـث ـنــائ ـيــة ال ــوط ـي ــدة الـكــويـتـيــة
ـ ال ـص ــرب ـي ــة ،ك ـمــا ب ـحــث ال ـل ـقــاء
سبل تعزيز العالقات الثنائية
وت ـطــويــرهــا ف ــي ك ــل ال ـم ـجــاالت
وعلى مختلف الصعد ،ومناقشة
آخر التطورات على الصعيدين
ً
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي وال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ،وعـ ـ ـ ــددا
م ــن ال ـق ـض ــاي ــا م ـح ــل االه ـت ـم ــام
المشترك.

«نزاهة» :الكويت حريصة على تعزيز
اإلجراءات المرتبطة بقيم الشفافية
أكد نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة
ّ
المهمل
الفساد (نــزاهــة) المستشار ن ــواف
سعي الكويت في العقدين الماضيين إلى
تعزيز وتطوير ووضع المزيد من إجراءاتها
وس ـي ــاس ــات ـه ــا ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ـم ـن ــع ال ـف ـس ــاد
ومكافحته وترسيخ قيم النزاهة والشفافية،
حيث إنه إثر انضمامها إلى اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة الفساد ،توجهت مباشرة
إل ــى بـحــث ودراسـ ــة سـبــل التطبيق األمـثــل
ألحكام االتفاقية على الصعيد الوطني من
المنظورين التشريعي والمؤسسي.
وقــال المهمل خالل مشاركة "نزاهة" في
الــدورة العاشرة لجمعية األطــراف التابعة
ل ــأك ــادي ـم ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد
( :)IACAمن واقــع االهتمام الكبير بإيجاد
المناخ المناسب والجيد لمتطلبات تنفيذ
أح ـك ــام االت ـفــاق ـيــة ،قــامــت ال ـكــويــت بــإنـشــاء
ه ـي ـئــة ع ــام ــة م ـس ـت ـق ـلــة ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد
ت ـتــولــى م ــن ب ـيــن جـمـلــة أه ــداف ـه ــا ،تطبيق
أحـكــام االتفاقية وتعزيز مقومات وآليات
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ع ـب ــر ال ــوطـ ـن ــي مـ ــع ال ـم ـن ـظ ـمــات
الدولية ذات العالقة بمنع ومكافحة الفساد،
ه ــذا بــاإلضــافــة إل ــى إصـ ــدار حــزمــة جــديــدة
وم ـت ـطــورة م ــن الـتـشــريـعــات الــرام ـيــة لمنع
ومكافحة جرائم الفساد في شتى صورها
ً
وأشـكــالـهــا ،واسـتـكـمــاال لجهودها ،أطلقت
ال ـك ــوي ــت اسـتــراتـيـجـيـتـهــا األول ـ ــى لـتـعــزيــز
ً
النزاهة ومكافحة الفساد ،لتأتي انعكاسا

القائمة ،اعتبر الرئيس برهم صالح ،عقب اإلدالء بصوته ،أن
«االنتخابات تاريخية ومطلب شعبي لالنطالق نحو حياة
ً
كريمة» ،مشددا على أن «العراق يستحق األفضل».
وفــي تقرير أولــي لسير االنتخابات ،التي دعــي إليها 25
ً
ً
مليون عراقي الختيار  329نائبا من  3240مرشحا ،أكدت
رئيسة بعثة االتـحــاد األوروب ــي فيوال كــرامــون ،أن العملية
االنـتـخــابـيــة تسير ب ـهــدوء وســاســة دون تـخــوفــات كبيرة،
متمنية أال يؤثر التشديد األمني بسبب المخاطر المحتملة
على الناخبين.
بــدوره ،قال رئيس مفوضية االنتخابات القاضي عدنان
خلف ،إن العملية تسير بشكل جيد بمشاركة المجتمع الدولي
ُ
واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي ،ولم تسجل أي خروقات،
ً
آمال أن يصل الناخبون إلى مراكز االقتراع بكل حرية الختيار
برلمان جديد يلبي طموحهم للسنوات المقبلة.
في سياق آخر ،علمت «الجريدة» ،أن قائد «فيلق القدس»
الجنرال إسماعيل قآني زار العراق في يوم االقتراع ،لإلشراف
ً
على أداء الفصائل الموالية إليران ،وأيضا في مسعى إلعادة
تــرمـيــم ال ـعــاقــات مــع األك ـ ــراد؛ عـقــب الـتــوتــر الـعـسـكــري على
الحدود بين إقليم كردستان وإيران.
١٥

عبداللهيان :ال نريد رهن...

ً
عار على جبين العالم الحر ،وسيشكل خطرا على السالم في العالم».
ً
وكــان الفـتــا إش ــارة ميركل إلــى «مسؤولية روسـيــا والصين» فيما

إليمانها العميق بضرورة التخطيط الجيد
والمستمر للجهود الوطنية الداعمة لمنع
ومكافحة الفساد وتطبيق نصوص وأحكام
ً
االت ـفــاق ـيــة ب ـص ــورة ُمـحـكـمــة أك ـثــر ات ـســاعــا
وشموال وفاعلية بما يتسق مع مقتضيات
تنفيذ أهـ ــداف الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة لألمم
المتحدة (.)2030

تدابير الوقاية
وأض ــاف :على مستوى اتـخــاذ التدابير
الوقائية وإعداد وتنظيم البرامج التدريبية،
ُ
ت ــول ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد
بــدولــة الكويت ،اهتماما كبيرا بسياسات
وت ــدابـ ـي ــر ال ــوق ــاي ــة مـ ــن الـ ـفـ ـس ــاد وت ـن ـف ـيــذ
البرامج التدريبية ،من خالل ابتكار اآلليات
واإلجــراء ات الكفيلة بتحقيق سبل الوقاية
الـمـطـلــوبــة ،وإع ـ ــداد وتـنـفـيــذ الـمـشــروعــات
التوعوية والتثقيفية والتدريبية بالتنسيق
والتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية
وم ـن ـظ ـمــات ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي س ـ ــواء في
داخل الكويت أو خارجها من أجل التعريف
ب ـم ـخــاطــر ال ـف ـس ــاد وآث ـ ـ ـ ــاره ،وت ـع ــزي ــز دور
المجتمع في األنشطة المناهضة للفساد
ومكافحته.

يـخــص الـمـفــاوضــات ال ـنــوويــة .وج ــاء الـتـحــذيــر الـثـنــائــي مــن الـقــدس،
بعد ساعات من إعــان رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية محمد
ً
إسالمي ،ليل السبت ـ األحــد ،أن بالده تملك أكثر من  120كيلوغراما
من اليورانيوم المخصب بنسبة .%20
على صعيد منفصل ،عاد التوتر بين إيران وأذربيجان ،ولو بوتيرة
منخفضة ،بعد تراجعه فــي األي ــام المقبلة وســط حديث عــن تهدئة.
وأعلنت باكو عن مناورات مفاجئة ستجريها اليوم لحماية آبار النفط.
جاء ذلك بينما اتهمت تقارير أذربيجانية صادرة عن وسائل إعالم
مقربة مــن الحكومة ،طـهــران بــإدخــال ق ــوات مسلحة إيــرانـيــة أراضــي
أذربيجانية خالل حرب كاراباخ العام الماضي لمصلحة أرمينيا.
وأكــد مصدر في قيادة األركــان اإليرانية أن طهران ستضاعف في
األسبوعين المقبلين عدد قواتها العسكرية الموجودة على المثلث
الحدودي بينها وبين أذربيجان وأرمينيا ،إضافة إلى مضاعفة كمية
ونوعية األسلحة والتجهيزات العسكرية في هذه المنطقة.
لـكــن الـمـصــدر أوض ــح ،فــي الــوقــت نـفـســه ،أن الـمــرشــد األع ـلــى علي
خامنئي ،بصفته القائد العام للقوات المسلحة ،أمر أن تتراجع قوات
الجيش والحرس الثوري إلى خلف حرس الحدود ،بعد أن تلقت إيران
ضمانات مــن قبل روسـيــا بأنها لــن تسمح بــأي تغيير فــي الخريطة
الجيوسياسية للمنطقة ،وأنها مهتمة مثل اإليرانيين بالتغلغل التركي
ً
في منطقة القوقاز ،وتعتبر تواجد الحلف األطلسي خطا أحمر.

ةديرجلا
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محليات

ً
النفسية» شهريا
«الصحة
لـ
مراجع
آالف
6
ً

«الصحة» :االكتئاب والتوتر والقلق األمراض األكثر انتشارا وهي طبيعية وال تشكل خطورة
عادل سامي

أكد الشطي أن المرض
النفسي ال يعني أن المريض
خطر على ًالمجتمع أو على
غيره ،الفتا إلى أن الخطورة
تكمن في اإلدمان والمدمنين.

ً
ت ــزام ـن ــا م ــع ال ـي ــوم الـعــالـمــي
لـ ـلـ ـصـ ـح ــة الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة وإعـ ـ ـ ــان
«ال ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة» ت ــزاي ــد
ال ـ ـحـ ــاالت ال ـن ـف ـس ـيــة ال ـمــرض ـيــة
تـحــت تــأث ـيــر جــائ ـحــة ك ــورون ــا،
أعـلـنــت وزارة الـصـحــة أن عــدد
مراجعي عيادات مركز الكويت
للصحة النفسية يـصــل إ ل ــى 6
ً
آالف مراجع شهريا.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر م ـن ـط ـق ــة
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح الـ ـطـ ـبـ ـي ــة د .أحـ ـم ــد
ال ـش ـط ــي ،خـ ــال اح ـت ـف ــال مــركــز
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـص ـح ــة ال ـن ـف ـس ـي ــة،
أمــس ،باليوم العالمي للصحة
النفسية ،تحت شعار «الرعاية
ال ـص ـح ـي ــة ال ـن ـف ـس ـي ــة لـلـجـمـيــع
ً
لـنـجـعــل هـ ــذا ال ـش ـع ــار واقـ ـع ــا»،
ً
نـ ـق ــا ع ــن دراسـ ـ ـ ــة الس ـت ـش ــاري
ال ـط ــب ال ـن ـف ـســي وال ـش ــرع ــي في
مركز الكويت للصحة النفسية
د .ع ـبــدال ـم ـح ـســن ال ـح ـم ــود ،أن
أك ـ ـثـ ــر أمـ ـ ـ ـ ــراض االض ـ ـطـ ــرابـ ــات
ً
النفسية انتشارا في الكويت هي
االكتئاب والتوتر والقلق ،والتي
ال تشكل خطورة ،وهي أمراض
عادية وطبيعية.
وقـ ــال ال ـش ـطــي ،ف ــي تـصــريــح
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،إن هـ ــذه األرق ـ ــام

والنسب طبيعية جدا ومقبولة،
ً
خ ـص ــوص ــا أن تـ ـع ــداد ال ـس ـكــان
يصل إلــى أكثر من  4.5ماليين
ش ـخ ــص ب ـي ــن م ــواط ــن وم ـق ـيــم،
الفـ ـ ـت ـ ــا إلـ ـ ـ ــى أن هـ ـ ـ ــذه األع ـ ـ ـ ــداد
يـتــم اسـتـقـبــالـهــا ف ــي ال ـع ـيــادات
ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي م ــرك ــز الـكــويــت
ل ـل ـص ـحــة ال ـن ـف ـس ـيــة وع ـ ـ ــدد مــن
العيادات النفسية في المناطق
الصحية ،من جميع محافظات
الكويت الست.
وذكر أن هذ األرقام تشمل كل
الفئات العمرية ،سواء من الكبار
أو األطفال ،مشيرا إلى أنها في
حدود المتوقع عالميا.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن ال ـ ـمـ ــرض
الـنـفـســي ال يـعـنــي أن الـمــريــض
خ ـطــر ع ـلــى الـمـجـتـمــع أو على
غ ـ ـيـ ــره ،كـ ـم ــا تـ ــؤكـ ــد ذلـ ـ ــك أك ـث ــر
الدراسات ،الفتا إلى أن الخطورة
تكمن في اإلدمان والمدمنين.
وأشار إلى أن مرض انفصام
ال ـش ـخ ـص ـيــة غ ـي ــر م ـن ـت ـشــر فــي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت وال يـ ـشـ ـك ــل خ ـ ـطـ ــرا،
ً
مضيفا أنه مرض نادر الحدوث
بين المقيمين ،حيث إن مريض
انفصام الشخصية ال يستطيع
العمل.

وشـ ــدد ع ـلــى أه ـم ـيــة قــانــون
ال ـص ـح ــة ال ـن ـف ـس ـيــة ال ـ ـ ــذي أق ــر
مــؤخــرا فــي الكويت ،الفتا إلى
أنه يعتبر طفرة نوعية لضمان
ح ـ ـ ـقـ ـ ــوق ال ـ ـم ـ ــرض ـ ــى وج ـ ـ ـ ــودة
الخدمة المقدمة.
وأض ــاف أن مفهوم الصحة
ي ـ ـت ـ ـكـ ــامـ ــل ب ـ ـ ــوج ـ ـ ــود الـ ـصـ ـح ــة
النفسية ،الفتا إلى أن االحتفال
اشتمل على إقامة محاضرات
تـ ــوعـ ــويـ ــة ومـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة أطـ ـب ــاء
ومتخصصين بــا لـمــر كــز و مــن
القطاع الخاص ،لرفع مستوى
جودة الحياة.
وذكـ ـ ــر أن م ـن ـظ ـمــة الـصـحــة
العالمية اختارت هذا الشعار
فـ ـ ــي ش ـ ـهـ ــر م ـ ــاي ـ ــو ال ـ ـمـ ــاضـ ــي،
السـيـمــا بـعــد م ــرور فـتــرة على
جــائـحــة «ك ــورون ــا» وتــأثـيــرهــا
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــة ال ـ ـن ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــة
تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدا ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال وج ـ ــود
بعض األمــراض مثل االكتئاب
واالضطرابات النفسية ،حيث
يجب التركيز عليها لليافعين
وال ـش ـبــاب ،فـضــا عــن تسليط
الـ ـض ــوء ع ـل ــى ن ـت ــائ ــج ال ـغــربــة
للعمالة الوافدة.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـشـ ـط ــي أن ـ ـ ــه تــم

ً
الشطي يتوسط عددا من الحضور خالل االحتفالية
تشكيل فــر يــق يهتم بالصحة
ال ـ ـن ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــة والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل م ــع
األش ـخ ــاص الــذيــن يحتاجون
إلـ ــى تــوف ـيــر ت ـلــك ال ــرع ــاي ــة في
المناطق الصحية ،مشددا على
أن االضطرابات النفسية ليست
وصمة.
وأضاف أن هناك شخص من
كــل  5قــد يـعــانــي مــن شـكــل من
أشكال االضطرابات النفسية،
مشيرا إلى الرغبة في التوسع
في توفير تلك الخدمات ،سواء

(تصوير ميالد غالي)

عن طريق المركز أو العيادات
بالمراكز الصحية.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس ق ـســم
الطب النفسي في مركز الكويت
ل ـل ـص ـح ــة ال ـن ـف ـس ـي ــة د .ع ـم ــار
الـ ـص ــاي ــغ أن االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ي ــأت ــي
ل ـل ـت ــذك ـي ــر ب ــأه ـم ـي ــة ال ـص ـح ـيــة
النفسية وزيادة الوعي بأهمية
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة ،الس ـي ـم ــا
خ ــال أزمـ ــة جــائـحــة «ك ــورون ــا»
وبعدها ،الفتا إلــى عــدم وجود
إحـصــائـيــات محلية عــن نسب

اإلص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات ب ـ ــاالضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات
الـنـفـسـيــة ،إال أن اإلحـصــائـيــات
الـعــالـمـيــة تـشـيــر إل ــى زيــادت ـهــا
خالل الجائحة االكتئاب والتوتر
وقلة النوم.
وأض ـ ـ ــاف ال ـص ــاي ــغ أن ف ـتــرة
ال ـج ــائ ـح ــة شـ ـه ــدت زيـ ـ ـ ــادة فــي
طلب خدمات الصحة النفسية،
خصوصا خارج مركز الكويت
لـلـصـحــة ال ـن ـف ـس ـيــة ،خ ــوف ــا مــن
ال ــوصـ ـم ــة ،وذلـ ـ ــك ف ــي ال ـم ــراك ــز
الصحية والمستشفيات.

ً
موظفات بـ «الشؤون» يعتصمن رفضا لـ «دوام العطل»

«طالبن بإيقاف حضور الجمعة والسبت واإلجازات ...وإقرار الكادر»
ُجملة مطالبات نادت بها
موظفات وزارة الشؤون
المحتجات ،أمس ،أبرزها
إيقاف قرار الدوام يومي
الجمعة والسبت وخالل
العطل الرسمية ،وضرورة
مخاطبة ديوان الخدمة
المدنية إلقرر الكادر المالي.

شعيب أكد حرصه
على عدم انتقاص
حقوقهن ووعد
بإعادة درس
مطالبهن

●

جورج عاطف

ّ
ن ـ ــف ـ ــذت نـ ـح ــو  50م ــوظـ ـف ــة ب ـق ـط ــاع
الرعاية االجتماعية في وزارة الشؤون
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،صـ ـ ـب ـ ــاح أمـ ـ ـ ـ ــس ،وق ـف ــة
احتجاجية مقابل مكتبي وزير الشؤون
ووك ـي ــل ال ـ ـ ــوزارة ف ــي مـجـمــع ال ـ ـ ــوزارات،
رافعات الفتات يطالبن خاللها بإيقاف
ق ـ ــرار ال ـ ـ ــدوام ي ــوم ــي ال ـج ـم ـعــة والـسـبــت
وخ ــال الـعـطــل الــرسـمـيــة ،مـعـتـبــرات أن
«ال ـقــرار غير انـســانــي ومـخــالــف لقانون
العمل ،السيما أنــه من حق كل موظف،
على األقل ،يوم راحة أسبوعيا».
كـ ـم ــا ط ــالـ ـب ــن بـ ـ ـض ـ ــرورة م ـخ ــاط ـب ــة
دي ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة إلقـ ـ ــرر ك ــادر
االختصاصيين االجتماعيين والنفسيين
أسـ ــوة بـقــرنــائـهــم الـعــامـلـيــن ف ــي وزارة
الـتــربـيــة ،خـصــوصــا أنـهــم أه ــل الـمـيــدان
ومــن صميم عملهم البحث االجتماعي
ً
النفسي ،فضال عن استمرار صرف بدل
ُ
النوبة ليومي الجمعة والسبت والعطل
الرسمية.

حفظ حقوق الموظفين
وأكــد وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز
شعيب ،الذي خرج للقاء المحتجات عقب
تجمهرهن أمــام مكتبه لنحو  15دقيقة،
حــرص ال ــوزارة على حفظ حقوق جميع

تعاون مع «الخارجية»
لتسليم طفلين لبلديهما

جانب من الوقفة االحتجاجية لموظفات «الشؤون» أمس
موظفيها وعدم االنتقاص منها ،ال سيما
العاملين في إدارات مجمع دور الرعاية
االجـتـمــاعـيــة ،موضحا أن آلـيــات تنظيم
س ــاع ــات الـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ت ــوض ــع وفــق
القوانين وال ـقــرارات الـصــادرة عن ديــوان
الخدمة المدنية ،الفتا إلى أنه من منطلق
الحرص على حقوق موظفي الوزارة تمت
مخاطبة الديوان بالعديد من المطالبات
ومنها ال ـكــادر الـخــاص ببعض موظفي
الرعاية االجتماعية ،غير أن الديوان رفض،
ً
واعدا إياهن بإعادة درس مطالباتهن كافة
ســواء الخاصة بآلية ال ــدوام أو الـبــدالت،
شريطة عدم تجاوز القانون.

ُّ
اعتصام تجمع العاملين في «الكهرباء»
يطالب بإقرار  6بدالت
الوزارة :خاطبنا  3جهات العتمادها ُ
ورفض بعضها ليس من اختصاصنا
●

سيد القصاص

ّ
ن ــف ــذ «تـ ـج ـ ّـم ــع ع ــام ـل ــي وزارة
الكهرباء وال ـمــاء» ،صـبــاح أمــس،
اعـتـصــامــا أم ــام وزارة الـكـهــربــاء
وال ـ ـم ـ ــاء ،ط ــالـ ـب ــوا ف ـي ــه بـتـعــديــل
الــوضــع الوظيفي وإق ــرار بــدالت
«ال ـ ـت ـ ـلـ ــوث ،والـ ـخـ ـط ــر ،والـ ـعـ ـي ــار،
واألع ـمــال الـشــاقــة ،وب ــدل السهر،
وب ــدل طبيعة عـمــل لــإداري ـيــن»،
مؤكدين أن تجمعهم مستمر حتى
إقرار تلك المطالب.
وقالت المهندسة نور السالم
م ــن م ــراق ـب ــة ال ـت ـش ـغ ـيــل بـمـحـطــة
الـشــويــخ إن ب ــدل الـعـيــار يصرف
للمهندس والفني منذ عام ،2002
وفــي عــام  2017خاطبت ال ــوزارة
ديوان الخدمة المدنية بوقف هذا
البدل من دون أي مبرر ،وأوجدت
تفرقة وتمييزا بين الموظفين،
وهذا يتناقض مع مبدأ المساواة
بين المراكز القانونية المتماثلة.
وأضـ ــافـ ــت أنـ ــه ث ـب ــت لـ ـل ــوزارة
خطأها ،وطالبت ديــوان الخدمة
ال ـمــدن ـيــة ب ــإع ــادة صـ ــرف ال ـب ــدل،
مشيرة إلى أن كتاب الوزارة بإقرار
ه ــذا ال ـبــدل لــه أك ـثــر مــن سنتين،
وال يــوجــد رد ال بــالـمــوافـقــة وال
بالرفض ،وفي المقابل لم تتخذ
الـ ـ ــوزارة أي إجـ ــراء ب ـهــذا ال ـشــأن،
وهــذا دليل على أنها غير جــادة

اعتصام العاملين في وزارة الكهرباء والماء أمس
في إعادة صرف هذا البدل .ولفتت
ّ
إلى أن الوزارة شكلت لجنة إلقرار
ال ـبــدل الـمـتــوقــف مـنــذ ع ــام 2017
إلــى اآلن ،ولــم يتم إق ــراره ،مبينة
أن هناك وظائف إدارية تستحق
إقــرار بعض الـبــدالت ،منها «بدل
شاشة ،وبدل تعامل مع جمهور،
وبدل عدوى ،وبدل سماعة» ،وعدد
كبير من الموظفين ال يصرف لهم
هذه البدالت.

رفض المطالب
مــن جــانـبـهــا ،كـشـفــت مـصــادر
في «الكهرباء والماء» أن الــوزارة
خـ ــاط ـ ـبـ ــت م ـ ـنـ ــذ أش ـ ـه ـ ــر دي ـ ـ ـ ــوان
الخدمة المدنية ،ووزارة الصحة،

والـمــؤسـســة ال ـعــامــة للتأمينات
االجـتـمــاعـيــة بمطالب العاملين
ل ــدي ـه ــا فـ ــي ج ـم ـي ــع ال ـق ـط ــاع ــات،
ّ
خــاصــة الـمـحـطــات ال ـتــي تتعلق
بالبدالت ،حرصا منها على تلبية
مطالب العاملين فيها.
وقـ ــالـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر إن رف ــض
ب ـع ــض ال ـم ـط ــال ــب أم ـ ــر ال ي ـعــود
لـ ـ ـ ــوزارة ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء ،لكن
ل ـب ـع ــض ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـم ـخ ـت ـص ــة،
ّ
ال ـت ــي ت ـشــكــل ف ــي ال ـغــالــب لـجــانــا
لدراسة مطالب الموظفين ومدى
اس ـت ـح ـق ــاق ـه ــم ل ـت ـل ــك ال ـم ـط ــال ــب
وال ـبــدالت مــن عــدمــه ،وبـنــاء على
تقارير تلك اللجان وتوصياتها،
إم ـ ــا تـ ـق ـ ّـر ت ـل ــك ال ـ ـبـ ــدالت أو يـتــم
رفضها.

وقـ ـ ـ ــال شـ ـعـ ـي ــب ،خ ـ ــال ح ــديـ ـث ــه مــع
الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـج ــات :نـ ـع ــرف ظـ ـ ــروف الـ ـ ــدوام
واالل ـتــزامــات الـتــي تــواجـهـنـهــا ،غـيــر أن
األمر محكوم بقوانين وقرارات الديوان،
وليس من المقبول استدعاء رجال األمن
ل ـفــض ه ــذه ال ــوق ـف ــة ،مــوض ـحــا أن آلـيــة
صرف البدالت ليومي الجمعة والسبت
محكومة بالنظام اآللي للدوام الخاص
ً
بالديوان ،مجددا تأكيده على معاودة
مـخــاطـبــة ال ــدي ــوان بــالـمـطــالـبــات كــافــة،
السيما أن ال ــوزارة تقف مــع موظفيها
وفقا للقانون.
وأضـ ـ ــاف :س ـي ـتــم درس ال ـم ـطــال ـبــات

«القوى العاملة» :إجراءات
حيال إضراب  300عامل
بإحدى الشركات
أكدت الهيئة العامة للقوى
العاملة اهتمامها بالتحرك
في قضية اضراب  300عامل
عن العمل في إحدى الشركات
داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل نـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق مـ ـح ــافـ ـظ ــة
الفروانية ،اذ قامت بتسجيل
مـ ـحـ ـض ــر بـ ــالـ ــواق ـ ـعـ ــة وذك ـ ــر
االسـبــاب التـخــاذ االج ــراءات
القانونية واالداري ــة الالزمة
كافة بالتنسيق مع الجهات
المعنية.
وقالت المتحدثة الرسمية
مديرة إدارة العالقات العامة
واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ب ــال ـه ـي ـئ ــة أس ـي ــل
المزيد ،في تصريح صحافي،
إن «إدارة عـ ــا قـ ــات ا ل ـع ـمــل
التابعة لقطاع حماية القوى
العاملة تلقت بالغا من مركز
شرطة الفروانية يفيد بوقوع
اضــراب عمالي صباح اليوم
(ام ـ ـ ـ ــس) ،ح ـي ــث ق ـ ــام مـمـثـلــو
االدارة بــالـتـحــرك نـحــو مقر
االضراب فور تلقيهم البالغ».
وتــاب ـعــت أن «ال ـب ــاغ افــاد
بـ ــإضـ ــراب ن ـح ــو  300عــامــل
احتجاجا على عــدم تلقيهم
رواتب ألكثر من ثالثة اشهر،
فضال عــن دفــع مبالغ مالية
لتجديد اإلقامات» ،الفتة إلى
أن االدارة استمعت لشكاوى
العمال ويجري حاليا اتخاذ
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـع ـم ــول بـهــا
ل ــدى ال ـه ـي ـئــة إلزالـ ـ ــة أس ـبــاب
الشكاوى واتخاذ الالزم.

كـ ــافـ ــة ال ـ ـتـ ــي قـ ــدمـ ــت لـ ــي فـ ــي م ـخــاط ـبــة
رسمية ،والرجوع إلى الضوابط والنظم
ال ـم ــوض ــوع ــة م ــن ق ـب ــل دي ـ ـ ــوان ال ـخــدمــة
والصادرة بشأن آليات الدوام.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت االخـ ـص ــائـ ـي ــة
االجتماعية فــي إدارة رعــايــة المسنين
سعاد الياسين ل ـ «الـجــريــدة» إن «هناك
جملة مطالبات يأتي في مقدمتها عودة
ال ــراح ــة خ ــال يــومــي الـجـمـعــة والـسـبــت
أسبوعيا ،فضال عن إقرار الكادر المالي
أفـضــل مــن الـبــدل الـحــالــي ،السيما أننا
ن ـقــوم بـعـمــل زي ـ ــارات لـمـنــازل المسنين
خالل الخدمة المتنقلة».

أكـ ــد ال ــوك ـي ــل ال ـم ـســاعــد لـقـطــاع
ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة بـ ـ ـ ــوزارة
ا ل ـش ــؤون مـسـلــم السبيعي أهمية
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك م ـ ــع وزارة
ال ـخــارج ـيــة فـيـمــا ي ـخــص أوض ــاع
األطفال والمسنين.
وقـ ـ ــال ال ـس ـب ـي ـعــي ل ـ ـ «كـ ــونـ ــا» إن
هــذا التعاون أثمر تسليم طفلين
معلومي األ م ـهــات غـيــر كويتيين
م ــن أ ص ــل  15طـفــا إ ل ــى بلديهما
بالتنسيق مع سفارتيهما ،مؤكدا
أن ال ــوزارة لــن تألو جهدا فــي حل
هــذه الملفات المهمة مــن أ جــل لم
ش ـم ــل هـ ـ ــؤالء األط ـ ـفـ ــال ب ــأس ــره ــم،
م ـ ـعـ ــربـ ــا عـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـكـ ــر والـ ـتـ ـق ــدي ــر
لـ ـسـ ـف ــارت ــي الـ ـهـ ـن ــد وس ـي ــري ــان ـك ــا
عـلــى تـعــاونـهـمــا الـكـبـيــر وال ـج ــاد،
مبينا أن ه ـنــاك  13طـفــا مــود عــا
بـ ــدار األطـ ـف ــال ج ــار اس ـت ـك ـمــال كل
اإلجراء ات والبيانات الخاصة بهم
بالتعاون مع الجهات المختصة
م ــن أج ــل تسليمهم إل ــى س ـفــارات
بلدانهم الحقا.

البلدية تحيل تخصيص مليون م2
بالصبية إلى «البلدي»
المنفوحي :تحديد  705أنشطة بالموقع لـ «المشاريع الصغيرة»
●

محمد جاسم

وافقت بلدية الكويت علـى قرار مجلس الــوزراء
بشأن تخصيص أرض بمساحة مليون متر مربع
بصفة مؤقتة ،خالل الفترة من  1نوفمبر 2021إلى
 1أبريل  2022لصالح الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقـة
الصبية الستقطاب العربات المتنقلة وإنشاء سينما
السيارات ،وتمت إحالة القرار إلى المجلس البلدي
العتماده.
وكشف المدير العام لبلدية الكويت المهندس
أح ـم ــد ال ـم ـن ـفــوحــي ف ــي ك ـت ــاب م ــوج ــه إلـ ــى رئـيــس
المجلس البلدي أسامة العتيبي عن التوجه لتدشين
تطبيق إلـكـتــرونــي ألص ـحــاب مـشــاريــع الـمــركـبــات
المتنقلة الراغبين بحجز أ مــا كــن لمشاريعهم في
الصبية لفترة مـحــددة فقط ،وذلــك إلعـطــاء فرصة
لالستفادة ألكـبــر عــدد مــن الـمـشــاريــع ،مشيرا إلى
تدشين تطبيق الكتروني آخر إلصدار التراخيص
والتصاريح المطلوبة للمشاريع التجارية ،حيث
سيتم ربــط التطبيق مع الجهات الحكومية التي
تصدر هــذه التراخيص لتبسيط العملية وسرعة
اإلنجاز.
وأوض ــح أن البلدية اشترطت اعتماد األنشطة
الترفيهية والرياضية واالستثمارية والتجارية مـن
قبل الجهة المشرفة ،بالتنسيق مع إدارة المخطط
الهيكلي ،والتنسيق مـع جهاز تطوير مدينة الحرير
وبوبيان والجزر الخمس بخصوص التجديد كل
ً
عام ،فضال عن تفـويض اإلدارة بتعديل أبعاد الموقع
ومساحته فـي حــال تعارضه مع أي خدمات بنية
تحتية قائمة ،أو لدواع تنظيمية أو فنية بالتنسيق
مع وزارات الخدمات قبل البدء باستغالل الموقع.
وأف ـ ــاد ال ـم ـن ـفــوحــي ب ــأن مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء اطـلــع

على عـرض مرئي للتصور المقدم مــن الصندوق
الــوطـنــي لــرعــايــة وتـنـمـيــة ال ـم ـشــروعــات الصغيرة
والمتوسطة تطرق إلى المكونات المقترحة ضمن
الموقع ،والتي تتمثل في موقف سيارات ،ومنطقة
ال ـخــدمــات ،ومـضـمــار دراجـ ــات هــوائ ـيــة ،وسينما،
وس ـي ـن ـمــا س ـ ـيـ ــارات ،ومـ ـي ــدان ل ـل ــرم ــاي ــة ،ومـنـطـقــة
احـتـفــاالت وم ـهــرجــانــات ،وأل ـعــاب أط ـفــال ،وعــرض
إض ـ ــاءات وأن ـ ــوار ،وأل ـع ــاب ال ـك ـتــرون ـيــة ،ومـمـشــی،
وال ـعــربــات المتنقلة واألك ـش ــاك ،وكـمــالـيــات ل ــوازم
الــرحــات البرية والبحرية ،ومقصف ،واستوديو
إذاع ـ ــة وت ـل ـفــزيــون ون ـقــل ح ــي ،وح ـل ـبــة ال ـس ـي ــارات،
وعرض السيارات وتجربتها واستعراض ،وخدمات
وصيانة السيارات ،وتأجير وتعليم ركوب الخيل،
ومـنـطــاد ،وبـعــض األل ـعــاب الـخـطـيــرة «للبالغين»،
ومنطقة خــاصــة بأنشطة الـمـشــروعــات الصغيرة
والمتوسطة «الترفيهية والخدمات» ،وطائرات ورقية
والسلكية ،والرياضات البحرية ،ومالعب كرة قدم
وطائرة شاطئية.

 705أنشطة
وبـيــن أنــه سيتم تخصيص مــا ال يقل عــن 705
أنشطة متنوعة للمشاريع الصغيرة ،مؤكدا تفعيل
دور القطاع الخاص من خالل أنشطة سوق مركزي،
وشركات التنظيف والصيانة ،ومطاعم ذات عالمات
تجارية عالمية ،ومحطة تعبئة وقود.
وب ـي ــن ال ـم ـن ـفــوحــي أن م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وض ــع
مقترحات إلدارة مشروع بوابة الحرير إما عن طريق
الصندوق الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية،
أو عـبــر إنـشــاء شــركــة مــن قـبــل الـصـنــدوق الوطني
إلدارة بوابة الحرير ،أو إسناد إدارة المشروع إلى
القطاع الخاص.

سلة أخبار
«الرحمة» تكرم طالبها
المتفوقين في الصومال

أقامت جمعية الرحمة
العالمية ،عبر ممثلها
في الصومال ،حفل
تكريم للطالب المتفوقين
التابعين لمجمع الكويت
التعليمي ،تقديرا
لجهودهم الدراسية التي
بذلوها خالل توقف
العملية التعليمية بسبب
جائحة كورونا في العام
الدراسي ،2021-2020
وتشجيعا لزمالئهم
الطالب من أجل تحقيق
التفوق والتميز الدراسي.
وقال رئيس قطاع افريقيا
في الجمعية بدر بورحمة،
في تصريح صحافي،
أمس ،إن االحتفالية
جرت بحضور مسؤولة
قطاع التعليم بجمهورية
صوماليالند آمنه عسير،
التي أبدت إعجابا شديدا
بمجمع الكويت التعليمي،
واحتضانه أكبر عدد من
الطالب.
وأشار بورحمة إلى
تكريم  60طالبا وطالبة
من المتفوقين دراسيا
في جميع المراحل
التعليمية ،وكذلك تكريم
الطالب عبدالغني محمد
الذي حصل على المركز
األول في مسابقة رئيس
الجمهورية للقرآن الكريم،
ومجموعة من الطالبات
المشاركات في مسابقة
قمم لتحويل القيم إلى
منتجات.

«التعريف باإلسالم»2645 :
ً
مهتديا تعلموا اإلسالم

أعلنت لجنة «التعريف
باإلسالم» في تقريرها
الربع السنوي لمشروع
«علمني اإلسالم» ،والذي
يهتم بتعليم المهتدين
الجدد من ضيوف الكويت
والجاليات من غير
الناطقين باللغة العربية،
أن إجمالي عدد الدورات
خالل الفترة ما بين مايو
وأغسطس الماضيين
بلغ  164دورة ،استفاد
منها  2645دارسا ودارسة
ً
مهتديا
موزعين على 975
و 1670مهتدية.
وقال مدير إدارة العالقات
العامة واإلعالم والموارد
باللجنة عمار الكندري ،في
تصريح صحافي ،أمس ،إن
عدد الدورات بأفرع الرجال
باللجنة بلغ  91دورة،
بينما وصل عدد الدورات
الممنوحة للنساء .73
وأوضح الكندري أن هذه
الدورات تتنوع ما بين
شرعية ،ودورات القرآن
الكريم وعلومه ،باإلضافة
إلى دورات اللغة العربية،
ً
مشيرا إلى أن نسبة
اإلنجاز بلغت  131في
المئة.

ً
«األشغال» 2944 :بالغا
إلصالحات الطرق في سبتمبر
أعلنت وزارة األشغال
العامة عن إحصاءات
عدد الشكاوى والبالغات
الخاصة بإصالحات الطرق
والشبكات التي تلقاها
قطاع هندسة الصيانة
خالل سبتمبر الماضي
والتي بلغت  2944شكوى
في محافظات البالد الست،
وذلك من خالل بدالة
طوارئ األشغال وعبر
الواتساب وبدالة اإلدارة.
وأوضحت الوزارة في بيان
صحافي أن إجمالي عدد
الشكاوى المنجزة خالل
نفس الفترة بلغ 2761
شكوى ،في حين بلغ عدد
الشكاوى الجاري العمل
بها  183شكوى.
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أكاديميون« :المقرر الخامس» يخفض تقييم جامعة الكويت
دعوا عبر ةديرجلا إلى مضاعفة أعداد البعثات الخارجية وفتح باب التعيين لزيادة أعضاء التدريس
•

فيصل متعب

تدريس
األساتذة
للمقرر يؤثر
على جودة
التعليم
ويشغلهم عن
البحث العلمي
الحمود
يحجز
األساتذة في
سجن المقررات
العلمية
الخمسة
البسام

أثــار قــرار تدريس األساتذة
للمقرر الخامس ،الحتواء أزمة
القبول واستيعاب أكثر عدد من
الشعب الــدراسـيــة فــي جامعة
الكويت ،موجة انتقاد واستياء
لدى أعضاء الهيئة التدريسية
ب ــال ـج ــام ـع ــة ،ح ـي ــث أك ـ ـ ــدوا أن ــه
سيوقع عليهم تبعات ثقيلة،
وسيؤثر على جــودة التعليم،
ويـ ـخـ ـف ــض ت ـق ـي ـيــم ال ـج ــام ـع ــة،
ن ـظ ــرا الن ـش ـغــال ـهــم بــالـعـمـلـيــة
التدريسية دون التفرغ للبحث
العلمي.
وشـ ــدد األسـ ــاتـ ــذة ،ف ــي لـقــاء
م ــع "ال ـج ــري ــدة" ،عـلــى ض ــرورة
زيادة أعداد البعثات الخارجية،
ل ـ ـم ـ ـضـ ــاع ـ ـفـ ــة أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ه ـي ـئ ــة
التدريس فــي الجامعة ،وفتح
باب التعيين لمن لديهم القدرة
على األعمال األكاديمية.
وكشف رئيس جمعية أعضاء
ه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس فـ ــي جــام ـعــة
ال ـك ــوي ــت د .إب ــراه ـي ــم ال ـح ـمــود
أن إق ــرار المقرر الخامس على
األساتذة ستترتب عليه تبعات
ثـقـيـلــة ع ـلــى ال ـجــام ـعــة وعـضــو
هيئة التدريس والطالب ،مشيرا
إل ـ ــى أن ـ ــه س ـي ــؤث ــر ع ـل ــى جـ ــودة

الـتـعـلـيــم ،وسـيـجـعــل األس ــات ــذة
ينشغلون بالعملية التدريسية
دون االلتفات أو التفرغ للبحث
العلمي.
وأردف" :ان إ قـ ـ ــرار ا ل ـم ـقــرر
ال ـخــامــس سـيـكــون ثـقـيــا جــدا
ع ـلــى ع ـضــو هـيـئــة ال ـتــدريــس،
نظرا لزيادة عدد الطلبة الذين
يشرف على تدريسهم ،وكثرة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــررات ،وزي ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـع ــبء
التدريسي ،مما تنتج عنه قلة
في العطاء ،ويجب على جامعة
الكويت زي ــادة أع ــداد البعثات
الخارجية ،لزيادة أعضاء هيئة
التدريس فيها ،وفقا للشروط
المنصوص عليها في القانون
بعودتهم للجامعة بالتدريس
والبحث العلمي".
وشدد على ضرورة فتح باب
التعيين أمام من لديهم القدرة
على األعمال األكاديمية ،حيث
إن الكثير من الكويتيين لديهم
شهادات علمية "دكـتــوراه" من
جامعات عالمية متميزة ،كما
أن هـنــاك مــدرسـيــن مساعدين
فــي الـجــامـعــة لــديـهــم دك ـتــوراه
ومـ ــؤه ـ ـلـ ــون لـ ـلـ ـت ــدري ــس ،وآن
األوان لـ ـيـ ـصـ ـبـ ـح ــوا أ ع ـ ـضـ ــاء

مقياسا للتقاعد أو االستغناء
وإنما الكفاءة.

العملية التعليمية

إبراهيم الحمود

صادق البسام

وليد العنزي

هيئة تدريس لدينا لمساندة
زمالئهم اآلخرين في العملية
التعليمية.

األس ــات ــذة ،الف ـتــا إل ــى أن "ق ــرار
إدراج تدريس المقرر الخامس
ف ــي م ـ ـقـ ــررات الـ ـت ــدري ــس يـنـتــج
عنه سحب البساط حــول عمل
البحوث العلمية".
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـ ـمـ ـ ــردود
ال ـمــالــي ،ال ــذي سيحصل عليه
عضو هيئة التدريس عن إضافة
المقرر الخامس مجز ،ولكن من
جانب آخر يضر جامعة الكويت
في تكديس الطلبة ،مما ال يخدم
ال ـت ـع ـل ـي ــم وال األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة عـلــى
المديين المتوسط والبعيد".

و ب ـ ـ ـيـ ـ ــن أن ا ل ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرر ا لـ ـ ـ ــذي
سيقع على األســاتــذة فــي حال
انشغالهم بــا لـتــدر يــس سيؤثر
ع ـل ــى ال ـت ــرق ـي ــات الـمـسـتـقـبـلـيــة
والتطور العلمي وعدم قدرتهم
عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـ ـضـ ـ ــور الـ ـ ـم ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــرات
العلمية ،نـظــرا لـعــدم امتالكهم
بحوثا علمية ،بحيث سيحجز
األس ــات ــذة فــي سـجــن الـمـقــررات
العلمية الخمسة ،ويجب على
ال ـجــام ـعــة زي ـ ــادة م ــدة الـتـقــاعــد
لعضو هيئة التدريس ألكثر من
 60عاما ،بحيث ال يكون العمر

انخفاض التقييم
من جانبه ،ذكر رئيس قسم
الـمـحــاسـبــة فــي كـلـيــة الـعـلــوم
اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ب ـج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت
د .ص ــادق الـبـســام أن الجامعة
تـعــانــي م ــن ان ـخ ـفــاض التقييم
ل ـك ـث ـيــر م ــن األسـ ـ ـب ـ ــاب ،أب ــرزه ــا
عدم عمل بحوث علمية من قبل

«األميركية» تدشن الدراسة بأسبوع الترحيب
فـ ـ ــي ظـ ـ ــل ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق ال ـ ـعـ ــام
ا لــدرا ســي الجديد بالجامعة
األميركية في الكويت (،)AUK
ّ
نظم مكتب الحياة الطالبية
فـ ـ ــي ق ـ ـسـ ــم شـ ـ ـ ـ ــؤون الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
ف ـعــال ـيــات أس ـب ــوع الـتــرحـيــب
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوي ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـض ـم ـن ــت
ج ـل ـســات تــوج ـيــه اف ـتــراض ـيــة
حـ ـض ــر ه ــا  400مـ ــن ا ل ـط ـل ـبــة
ا لـجــدد لتعريفهم بالجامعة
وج ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـت ـ ـ ـس ـ ـ ـه ـ ـ ـيـ ـ ــات
والخدمات المتاحة لهم.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت نـ ـ ــائ ـ ـ ـبـ ـ ــة رئ ـ ـيـ ــس
ال ـج ــام ـع ــة ل ـ ـشـ ــؤون ال ـط ـل ـبــة،
د .ح ـنــان مـظـفــر" ،إن الطلبة
ج ــزء م ــن مـجـتـمــع الـجــامـعــة،
ون ـ ــدع ـ ــوه ـ ــم إل ـ ـ ــى االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد
على هــذا المجتمع ،فلديهم

جانب من الجلسات االفتراضية
مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة دع ـ ـ ـ ـ ــم ضـ ـخـ ـم ــة
س ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــون م ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــة ل ـ ـهـ ــم
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاع ــدة ع ـ ـنـ ــد الـ ـح ــاج ــة

وإر شــاد هــم عندما يشعرون
بالضياع".

ً
 130طالبا

وأشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـج ــامـ ـع ــة ،فــي
بـيــان صحافي أ مــس ،إ لــى أن
األسبوع اشتمل على معرض
ا فـ ـت ــرا ض ــي ح ـض ــره  130مــن
ال ـط ـل ـبــة ،وح ـض ــر رئ ـي ــس كــل
من األندية الـ  19التي تشتمل
ع ـل ـي ـهــم ال ـجــام ـعــة لـلـتـعــريــف
ب ــأن ــديـ ـتـ ـه ــم ،وت ـ ـحـ ـ ّـدثـ ــوا عــن
أ ه ــداف كــل نــاد و مــا خططوا
لــه عـلــى م ــدار ال ـعــام ومــا هي
تـ ـج ــاربـ ـه ــم الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة مــع
األندية.

ّ
وح ـ ـ ــث ـ ـ ــت م ـ ـ ــدي ـ ـ ــرة م ـك ـت ــب
الـ ـحـ ـي ــاة ال ـط ــاب ـي ــة ،ش ـيــرلــي
سـ ــول ـ ـي ـ ـفـ ــان "ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة ع ـل ــى
اال نـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــام أو تـ ـشـ ـكـ ـي ــل
ن ـ ـ ــاد يـ ـغـ ـط ــي اهـ ـتـ ـم ــام ــاتـ ـه ــم
واستكشاف فرص التواصل
والـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــة وت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر
ال ـم ـه ــارات ال ـق ـي ــادي ــة" ،الفـتــة
إ ل ــى أن ا لـتـجــر بــة تـعـمــل على
توسيع آفاق الطالب ،وتسمح
لـ ـه ــم ب ـت ـح ـس ـي ــن مـ ـه ــاراتـ ـه ــم
ّ
وتقديم تجارب ّ
وتعد
قيمة،
نــوادي الطالب طريقة رائعة
ل ـت ـم ـك ـيــن الـ ـط ــاب وإث ــرائ ـه ــم
أ ثـنــاء خدمة المجتمع و تــرك
إرث في الحرم الجامعي".

«حفاظ» تكرم
الفائزين في مسابقة
«المتقن الصغير»
ك ــرم ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـخ ـيــريــة
الكويتية لخدمة القرآن وعلومه
(ح ـف ــاظ) طــابـهــا الـفــائــزيــن في
م ـس ــاب ـق ــة "الـ ـمـ ـتـ ـق ــن ال ـص ـغ ـي ــر"
ل ـل ـقــرآن ال ـكــريــم ضـمــن مـشــروع
ال ـم ـجــاز ال ـص ـغ ـيــر ،خ ــال حفل
أقــامـتــه بـحـضــور نــائــب المدير
ال ـعــام الـشـيــخ أحـمــد الـفــارســي،
والمشرف على مشروع المجاز
الصغير الشيخ أحمد النفيس،
وعـ ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــاب وأولـ ـ ـي ـ ــاء
األم ــور ،وأعـضــاء لجنة تحكيم
المسابقة.
وقــال الفارسي ،في تصريح
صـحــافــي ،أم ــس ،إن المسابقة
التي أقيمت تحت شعار "اإلتقان
طريق اإلك ــرام" تعنى بالتالوة
المتقنة لما تم أخذه من منهج
القرآن الكريم في حلقات المجاز
الصغير.
وبـ ّـيــن ال ـفــارســي أن إجمالي
عــدد المشاركين فــي المسابقة
ب ـلــغ  102ط ــال ــب وط ــال ـب ــة ،فــاز
ً
م ـن ـهــم  24م ـش ــارك ــا ي ـتــوزعــون
بـيــن  12فــائــزا مــن الطلبة و12
ً
فائزة من الطالبات ،مشيرا إلى
أن معايير المسابقة تمثلت في
ســامــة اللغة الـعــربـيــة ،وإتـقــان
أحكام التجويد وحسن األداء.

مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،أكـ ـ ـ ـ ــد أسـ ـ ـت ـ ــاذ
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـت ـع ـل ـي ــم عـضــو
هيئة التدريس في قسم مناهج
وطرق التدريس في كلية التربية
جامعة الكويت د .وليد العنزي
أن ت ــدري ــس ال ـم ـق ــرر ال ـخــامــس
ي ـع ـت ـبــر أحـ ــد ال ـح ـل ــول م ــن قـبــل
أعـضــاء هيئة التدريس إلتمام
العملية التعليمية أل كـبــر قــدر
من الطلبة.
وأضـ ــاف الـعـنــزي أن الـمـقــرر
الخامس سيجعل عضو هيئة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــس ي ـ ـخـ ــالـ ــف جـ ــدولـ ــه
األس ـ ــاس ـ ــي ال ـ ـ ــذي يـ ـك ــون عـ ــادة
ثالثة أيام في األسبوع ،أما اآلن
فسيكون الـجــدول خــال جميع
أي ـ ـ ــام األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،م ــوضـ ـح ــا أن
هذا من الحلول التي يقوم بها
األساتذة في الجامعة الستقبال
األعـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ال ـم ـق ـب ــول ــة،
وخــاصــة فــي الـكـلـيــات األدب ـيــة،
مثل التربية واآلداب ،والتي لها
النصيب األكبر في القبول.

«األوقاف» :تصفيات مسابقة
حفظ القرآن تنطلق األحد
أع ـلــن األم ـي ــن ال ـع ــام لــأمــانــة
العامة لألوقاف باإلنابة رئيس
اللجنة التحضيرية لمسابقة
الـكــويــت الـكـبــرى لحفظ الـقــرآن
ال ـ ـكـ ــريـ ــم وتـ ـ ـج ـ ــوي ـ ــده ال ــرابـ ـع ــة
والعشرين منصور الصقعبي،
ان ـط ــاق الـتـصـفـيــات الـنـهــائـيــة
ل ـل ـم ـســاب ـقــة لـ ـه ــذا الـ ـع ــام تـحــت
ْ
شـعــار "اط ـ َـم ـ ِـئ ــن" األح ــد المقبل
في المسجد الكبير ،بعد صالة
المغرب في القاعة الغربية.
وبين الصقعبي ،في تصريح
صـحــافــي أم ــس ،أن ع ــدد الــذيــن
ت ــأه ـل ــوا لـلـتـصـفـيــات الـنـهــائــي
ً
بـلــغ ه ــذا ال ـعــام  1943مـشــاركــا
وم ـ ـشـ ــاركـ ــة ،بـ ـمـ ـع ــدل  863مــن
الذكور و 1080من اإلناث ،بينما
ب ـلــغ عـ ــدد ال ـج ـه ــات ال ـم ـشــاركــة
فــي المسابقة  42جهة رسمية
وأه ـ ـل ـ ـيـ ــة تـ ـتـ ـن ــاف ــس م ـ ــن خ ــال
ال ـم ـت ـســاب ـق ـيــن وال ـم ـت ـســاب ـقــات
ف ــي ح ـف ــظ ك ـت ــاب ال ـل ــه الـعـظـيــم
وتـ ـج ــوي ــده ،بـمـخـتـلــف شــرائــح
وفئات المسابقة.
ولفت الصقعبي إلى أن فترة
التصفيات النهائية للمسابقة
ت ـم ـت ــد ع ـل ــى م ـ ـ ــدار أس ـب ــوع ـي ــن،
ويخصص األسبوع األول منها
ل ـلــرجــال م ــن األحـ ــد  17إل ــى 20
الشهر الجاري ،بينما يخصص

منصور الصقعبي

األسبوع الثاني للنساء من 24
إلى 27الجاري.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن أك ـ ـبـ ــر ث ــاث
جـهــات مـشــاركــة مــن حيث عدد
ال ـم ـت ـســاب ـق ـيــن وال ـم ـت ـســاب ـقــات
وفـ ـ ـ ــق ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج األولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة هــي
وزارة األو قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف وا ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
اإلسالمية بعدد  218متسابقا
ومتسابقة ،ومبرة المتميزين
لخدمة علوم القرآن والعلوم
الشرعية ،ب ـ  203متسابقين،
ثم الجمعية الخيرية الكويتية
لخدمة القرآن الكريم وعلومه،
بـ  192متسابقا ومتسابقة.

المكراد :نسعى لتقليل فترة االستجابة للحوادث
افتتح مركز االستقالل لإلطفاء بمنطقة غرب عبدالله المبارك
رابع مركز إطفاء يفتتح بالمناطق الجديدة خالل العام الجاري
●

محمد الشرهان

اف ـت ـتــح رئ ـي ــس قـ ــوة اإلط ـف ــاء
الـ ـع ــام ال ـف ــري ــق خ ــال ــد ال ـم ـك ــراد
بــاالنــابــة ع ــن وزيـ ــر الـخــارجـيــة
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مجلس
الــوزراء الشيخ د.أحمد الناصر
صـبــاح ام ــس ،مــركــز االستقالل
لإلطفاء الكائن في منطقة غرب
عبدالله المبارك بحضور نائب
رئيس الـقــوة لقطاع المكافحة
اللواء جمال البليهيص.
وقـ ــال ال ـم ـك ــراد ع ـلــى هــامــش
االفـ ـتـ ـت ــاح ان هـ ــذا ال ـم ــرك ــز هــو
الـ ـ ــرابـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـت ــم اف ـت ـت ــاح ــه
خالل العام الجاري بالمناطق
الجديدة وسيتم افتتاح مراكز
اخرى قريبا الستكمال خطة قوة
اإلطـفــاء العام الخاصة بتقليل
فـ ـت ــرة االسـ ـتـ ـج ــاب ــة لـ ـلـ ـح ــوادث
وأيضا تحقيق األمن المجتمعي
كون مراكز اإلطفاء صمام أمان
لجميع المواطنين والمقيمين
لـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أرواحـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم
وممتلكاتهم.
وأشــار المكراد الى أن مراكز
االطفاء الحديثة والتي أنشئت
مـ ــؤخـ ــرا شـ ـه ــدت ن ـق ـل ــة نــوع ـيــة
وه ــي ال ــوح ـي ــدة ع ـلــى مـسـتــوى
المنطقة التي تم تجهيزها بمثل
هــذه التجهيزات والتي تتعلق
براحة رجال االطفاء ،الفتا الى
ان ال ـم ــراك ــز ال ـحــدي ـثــة تـحـتــوي
على حمامات سباحة وصاالت
مغلقة وصــاالت للرياضة ،وان
الـ ـم ــراك ــز ت ـح ـت ــوي ايـ ـض ــا عـلــى
اح ــدث الـمـعــدات واآلل ـيــات على
م ـس ـتــوى ال ـع ــال ــم ،مــوض ـحــا أن
قوة االطفاء العام بصدد افتتاح
مــركــز اطـفــاء الـجـهــراء بالقريب
العاجل بعد ان تم هدمه واعادة
بنائه من جديد.

المكراد مفتتحا المركز بحضور البليهيص وقيادات اإلطفاء
وفيما يتعلق بمكافآت رجال
االطفاء العاملين في الصفوف
االمامية خالل جائحة كورونا،
قال المكراد ان الكشوفات جار
تـسـلـيـمـهــا م ــع ب ــاق ــي كـشــوفــات
الـ ـجـ ـه ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة ،م ـش ـيــرا
الــى انــه جــار العمل على اعــداد
الـمـخـطـطــات الـمـتـعـلـقــة بـنــادي
ض ـ ـبـ ــاط ق ـ ـ ــوة االط ـ ـ ـفـ ـ ــاء الـ ـع ــام
بــاالضــافــة ال ــى ان ــه ج ــار اع ــداد
االمور المتعلقة بالميزانية.
ومن جانبه ،قال البليهيص
إن المركز صمم بشكل نموذجي
م ـت ـك ــام ــل لـ ـم ــا ي ـح ـت ــاج ــه رج ــل
اإلط ـف ــاء فــي عـصــرنــا المتطور
بشكل متسارع مثلما صممت
ال ـ ـمـ ــراكـ ــز الـ ـح ــديـ ـث ــة ال ـس ــاب ـق ــة
الـتــي جـهــزت بــأحــدث الـمـعــدات
الـم ـت ـطــورة والـ ـك ــوادر الـبـشــريــة
المدربة.

إصابة وافدين في حريق
بالجهراء الصناعية
أصيب وافدان آسيويان بحاالت اختناق وإجهاد حراري جراء
حريق كبير اندلع مساء أمس األول في سكن للعمال بمنطقة
صناعية الجهراء ،كما أسفر الحادث عن خسائر مادية جسيمة
لحقت بالموقع.
وقال مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء العام،
العقيد محمد الغريب ،إن غرفة عمليات قوة اإلطفاء العام تلقت
بالغا مساء أمس األول يفيد باندالع حريق بصناعية الجهراء،
فتم تحريك مركزي إطفاء الجهراء والجهراء الحرفي إلى الموقع،
حيث تبين انه اندلع في مبنى يستخدم سكنا للعمال ،وتبلغ
مساحته  400متر مربع ،الفتا إلى أن رجال اإلطفاء شرعوا في
إخالء السكن من العمال ،ومكافحة الحريق والحد من انتشاره.
وذكر الغريب أن الحادث أسفر عن اصابة وافدين من الجنسية
اآلسيوية بحاالت اختناق واجهاد حــراري ،وتم عالجهما في
نفس موقع الحادث من قبل فنيي الطوارئ الطبية ،الفتا إلى أن
ضباط وحدة التحقيق في حوادث الحريق انتقلوا إلى الموقع
للمعاينة والتحقيق في أسباب اندالعه.

سلة أخبار
«االتصاالت» يصدر
دليل إنجازاته
أصدر المعهد العالي
لالتصاالت والمالحة ،في
الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،دليل
سلسلة إنجازاته التي
حققها خالل الفترة من
 2021-2015واألهداف التي
يسعى لتحقيقها.
وأعرب المعهد ،في بيان
صحافي أمس ،عن فخره
بأنه أول جهاز حكومي
في الكويت يحصل على
شهادة الجودة /2015
 ،ISO 9001وأول جهاز
تعليمي تدريبي يستحدث
 6برامج تدريبية خالل
 6سنوات ،إضافة إلى
كونه يمتلك في مبانيه
أول مجمع محاكيات
مالحي بحري جوي على
مستوى المنطقة ،وأكثر
جهاز تعليمي تدريبي
حاصل على اعتمادات
عالمية ،كما أنه أكبر معهد
تدريبي من حيث عدد
المتدربين والمتدربات
والذي يزيد على 4000
متدرب ومتدربة ،إضافة
إلى أنه أكبر جهاز تدريبي
من حيث عدد أعضاء هيئة
التدريب وأعضاء الهيئة
اإلدارية.

اعتماد مجلة JKSPS
بالمركز الدولي للمنشورات

أعلنت الجمعية الكويتية
للدراسات العليا اعتماد
المجلة العلمية للجمعية
الكويتية للدراسات العليا
( )JKSPSفي ( )ISSNالمركز
الدولي لتسجيل المنشورات
الدورية المعروف بالمركز
الدولي لنظام الرقم
التسلسلي الدولي الموحد
للدوريات.
وقال رئيس الجمعية
د .محمد العتيبي في
تصريح صحافي إن المجلة
العلمية للجمعية الكويتية
للدراسات العليا ()JKSPS
تم اعتمادها من قبل مركز
( )ISSNوالذي يعد من أفضل
المراكز العلمية المعتمدة
من منظمة اليونسكو
لنشر األوراق العلمية
والمنشورات الدورية .وتابع
العتيبي ان اعتماد مجلة
علمية متخصصة للجمعية
يعد نقلة نوعية في تاريخ
عمل النقابات وجمعيات
النفع العام ،الفتا إلى أن
المجلة تهدف إلى االرتقاء
بمستوى األكاديميين
بالجامعات والخريجين
بمختلف درجاتهم
وشهاداتهم العلمية ،وفي
شتى المجاالت العلمية
والعملية بالبالد.

«اتحاد بريطانيا» يطالب
بإقرار بدل «فيزا»

طالب رئيس اللجنة اإلعالمية
والعالقات العامة باالتحاد
الوطني لطلبة الكويت -فرع
المملكة المتحدة علي
رجب بإقرار بدل لرسوم
الفيزا الدراسية ،وزيادة
المخصصات المالية للطلبة
في ظل الغالء المعيشي في
المملكة المتحدة.
وقال رجب لـ "الجريدة" انه
التقى رئيس المكتب الثقافي
في لندن د .فوزان الفارس
والملحق الثقافي د .فهد
المضف ،وذلك لعرض عدد
من المطالبات التي تهم
الطلبة الكويتيين الدارسين
في بريطانيا.
وبين أنه تمت المطالبة
أيضا خالل اللقاء بضم طلبة
الدراسات العليا للجامعات
المتميزة وحصولهم على
امتيازاتها ،وكذلك مناقشة
آلية تحديث قائمة الجامعات
المميزة وإضافة المزيد من
الجامعات .وأضاف رجب
أنه تمت مناقشة إمكانية
زيادة عدد مقاعد الطلبة
للتخصصات الطبية في
البعثات الخارجية ،مثمنا
دور المكتب الثقافي الكويتي
في خدمة الطلبة الكويتيين
في الجامعات البريطانية.
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«الزراعة» 120 :مليون متر مربع زيادة مساحات
الحيازات الزراعية منذ 2011

majles@aljarida●com

نافذة نيابية

بنسبة  %22لتسجل مشروعات األمن الغذائي  666مليون متر مربع
علي الصنيدح

من باب النهوض بالقطاع
وتشجيع االستثمار الزراعي،
كشفت الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية أن
«الحيازات الزراعية» في البالد
زادت  22في المئة من إجمالي
المساحة الكلية المسجلة منذ
عام  ،2011وذلك بنحو 120
مليون متر مربع.

فـ ــي رده ـ ـ ــا على س ـ ــؤال برلمـ ــاني للن ـ ــائـ ــب
د .محمد الحويلة بشأن خطتها لزيادة اإلنتاج
الزراعي لتحقيق األمن الغذائي قالت الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ،أنها
اتخذت العديد من االجراءات لتنمية وحماية
األراض ــي الــزراعـيــة مــن خــال التوسع األفقي
«تخصيص القسائم الزراعية» ،مع االهتمام
بالدراسات والبحوث لمكافحة التصحر.
وأضافت أنها قامت بزيادة الرقعة الزراعية
النباتية من بعد عام  2011وحتى  2018من
خالل توزيع العديد من الحيازات ،سواء على
الشركات أو األفــراد بهدف العمل على زيادة
اإلنتاج الزراعي ،والذي يساهم بشكل كبير في
توفير الغذاء وتقليل االعتماد على االستيراد
مــن ال ـخ ــارج وزيـ ــادة نـســب االك ـت ـفــاء الــذاتــي،
موضحة أنها زادت الرقعة الزراعية النباتية
من نحو ( 170496496م )2خالل عام  2011إلى
نحو ( 249917496م  )2خــال عــام  ،2014ثم
تزايد بعد ذلك إلى أن بلغت نحو (262785615
م )2عام  2016وذلك بمنطقة الوفرة الزراعية،
كـمــا ت ــزاي ــدت الـمـســاحــات الــزراع ـيــة بمنطقة
العبدلي الزراعية من ( 377258550م )2خالل
عام  2011إلى نحو ( 404258550م )2خالل عام
 2016نتيجة للتوسعات في إقامة مشروعات
األمن الغذائي.
ولفتت الهيئة إلى التوسع الرأسي من خالل
العمل على زيــادة التكنولوجيا الحديثة في
المجال الزراعي والتوسع في إنشاء البيوت
المحمية والتكثيف الزراعي ،من خالل زيادة
معدل االستثمار الــزراعــي بالمزارع القديمة
والجديدة واستخدام األصناف ذات اإلنتاجية
ال ـعــال ـيــة ف ــي ال ــزراع ــة وااله ـت ـم ــام ب ــاإلرش ــاد
الزراعي وإقامة الحقول االرشادية واستغالل
ال ـ ـمـ ــوارد ال ــزراعـ ـي ــة االس ـت ـغ ــال األمـ ـث ــل ،مــع

السويط يمطر الفارس بـ  8أسئلة

االهتمام بها مــن منظور تكاملي ،وذلــك من
خــال تأصيل مفهوم التكامل فــي استغالل
الـ ـم ــوارد ال ــزراع ـي ــة وع ـمــل ح ـصــر وتصنيف
للموارد الزراعية المتاحة لالستخدام.
وقــالــت الهيئة إنـهــا تسعى الــى «تشجيع
االستثمار الزراعي الخاص ،ويتمثل ذلك في
ضرورة توفير مناخ استثماري مالئم ومستقر
لجذب اهتمامات القطاع الـخــاص لألنشطة
التنموية الزراعية».

األمن الغذائي
وفي السياق نفسه ،قالت الهيئة ،في مذكرة
رد على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف
بشأن االستراتيجية المطبقة لتحقيق األمن
الغذائي ،خالل العقود المقبلة ،إنه تم وضع
استراتيجية خاصة لألمن الغذائي حتى 2035
تــو ضــح رؤ ي ــة الهيئة على المديين القصير
والطويل بشأن زيــادة اإلنتاج ورفــع معدالت

االكتفاء الذاتي ودعم اإلنتاج الزراعي ،األمر
الذي يساهم بشكل كبير في الحد من تقلبات
األسعار والحفاظ على توازنها.
وأوض ـ ـحـ ــت أن ـ ــه تـ ــم ات ـ ـخـ ــاذ الـ ـع ــدي ــد مــن
اإلجراءات لزيادة اإلنتاج وزيادة المساحات
ال ـمــزروعــة لتحقيق األم ــن ال ـغــذائــي ،بوضع
استراتيجية عــا مــة للتنمية ا لــزرا ع ـيــة حتى
ع ــام  ،2035وال ـتــوســع ال ــرأس ــي واألف ـق ــي في
مشروعات اإلنتاج النباتي ،وإنشاء قسم جديد
للزراعة العضوية ،ومطالبة الجهات المعنية
أراض جديدة لزيادة المساحات
بتخصيص
ٍ
ال ـمــزروعــة .وبـيـنــت الـهـيـئــة أن «نـسـبــة إنـتــاج
المنتجات الزراعية المحلية مقابل المستوردة
متفاوتة ،فتزداد بشكل كبير في الخضراوات
وب ـع ــض ال ـم ـحــاص ـيــل ال ـح ـق ـل ـيــة ال ـت ــي يمكن
زراعتها بالبيوت المحمية ،وتقل في بعض
المحاصيل التي تزرع حقليا وتتطلب ظروف
مناخية مناسبة وتحتاج إلــى مياه عذبة ال
يمكن توافرها بشكل كبيرة بدولة الكويت».

المضف 3 :أسباب وراء انتشار الدروس الخصوصية
●

محيي عامر

أكــد وزيــر التربية د .علي
المضف أن ظــاهــرة الــدروس
الـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـ ـعـ ـ ــد م ــن
السلوكيات المرفوضة على
الـمـسـتــوى الــرسـمــي لـلــدولــة،
وبالتالي تندر اإلحـصــاء ات
الــدق ـي ـقــة والـحـقـيـقـيــة عـنـهــا،
ولكن قامت الوزارة ممثلة في
قطاع التعليم العام على مدار
سنوات سابقة بعمل دراسات
متعددة لمحاولة السيطرة
عـ ـل ــى الـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرة ورصـ ــدهـ ــا
وتقويمها.
وقــال د .المضف ،فــي رده
عـلــى س ــؤال للنائب د .حمد
المطر ،إن أهم أسباب انتشار
الـ ـ ــدروس الـخـصــوصـيــة هي
أن ا ل ـطــاب ذوي التحصيل
الدراسي المنخفض يلجأون
إلـ ـيـ ـه ــا رغـ ـب ــة فـ ــي ال ـت ـح ـســن

علي المضف
وتلبية الحتياجاتهم التعليمية
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،ورض ـ ـ ـ ـ ــوخ أول ـ ـيـ ــاء
األمور لطلبات أبنائهم الملحة،
ب ـح ـجــة الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى نـســب
عــالـيــة ،واالن ـف ـتــاح المجتمعي
وال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــاتـ ــي (ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل
التكنولوجية الـحــديـثــة) الــذي
شغل حيزا كبيرا من اهتمامات

األب ـن ــاء عـلــى ح ـســاب االهـتـمــام
بالتحصيل الدراسي والعلمي.
و شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أن وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة ات ـ ـخـ ــذت الـ ـع ــدي ــد مــن
الـخـطــوات اإلجــرائـيــة للحد من
ه ــذه ال ـظ ــاه ــرة ،مـنـهــا التقنين
م ــن خ ــال شـ ــروط الـتـعــاقــد مع
الـمـعـلـمـيــن ال ـتــي تـحـظــر تماما

ال ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال ال ـ ـ ـ ــدروس
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ـ ـيـ ــة ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ــى
الـنـشــرات والتعميمات ،فهناك
تـ ــأك ـ ـيـ ــدات م ـس ـت ـم ــرة ل ـتــوع ـيــة
المعلمين الجدد بحظر اللجوء
إل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــدروس ال ـخ ـص ــوص ـي ــة،
ومن يثبت مخالفته يتم إنهاء
ت ـ ـعـ ــاقـ ــده ف ـ ـ ـ ــورا وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـل ـن ـظــم
وتنفيذا لشروط التعاقد ،وكذلك
الـ ـخ ـ ـطـ ــوات اإلج ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــة ،حـيــث
ح ــرص ــت ال ـ ـ ــوزارة ع ـلــى تنظيم
مــرا كــز لــر عــا يــة المتعلمين في
الفترة المسائية للراغبين من
ال ـط ـل ـبــة وأول ـ ـيـ ــاء أمـ ــورهـ ــم فــي
االستعانة بمعلم متميز لرعاية
تعليمية مكثفة في إطار تنظيم
قانوني يحمي الطلبة وأولياء
أمــورهــم مــن االستغالل السيئ
ويحفظ كرامة وهيبة المعلم.
وأ كـ ـ ـ ـ ــد أن وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة
واجـهــت هــذه الظاهرة بصورة
اي ـج ــاب ـي ــة ،م ــن خـ ــال قـنــاعـتـهــا

بـ ـ ــال ـ ـ ـفـ ـ ــروق ال ـ ـ ـفـ ـ ــرديـ ـ ــة ب ـي ــن
ال ـم ـت ـع ـل ـم ـي ــن ووجـ ـ ـ ـ ــود ف ـئــة
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج إلـ ــى
مساندة ودع ــم خــاص خالل
عملية التعليم ،فتم تنظيم
مـ ــراكـ ــز رعـ ــايـ ــة الـمـتـعـلـمـيــن
فــي الفترة المسائية بمبان
مدرسية بمختلف المناطق
السكانية ،تستوعب الطالب
الراغبين في دروس خاصة
بـ ــرسـ ــوم رم ـ ــزي ـ ــة ،وب ــرع ــاي ــة
ك ــوادر تعليمية متخصصة
وم ـ ـت ـ ـم ـ ـي ـ ــزة لـ ـم ـ ـجـ ـمـ ــوعـ ــات
صغيرة من الطلبة متقاربي
المستوى التعليمي ،وتشرف
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة،
«ون ـ ــؤك ـ ــد أن هـ ـ ــذه الـ ـم ــراك ــز
على درجة من االستعدادات
تمكنها من البدء في العمل
وا سـتـقـبــال المتعلمين فــور
صدور الموافقات الالزمة من
الجهات المعنية في الدولة».

«الميزانيات»
توافق على 14
ً
ً
حسابا ختاميا
وترفض 2

وجه النائب ثامر السويط  8أسئلة برلمانية إلى وزيرة األشغال
العامة وزيرة الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات رنا
الفارس ،عن استياء بعض موظفي وزارة المواصالت من شاغلي
الوظائف اإلشــرافـيــة ،الــذيــن ألغيت وحداتهم التنظيمية بإصدار
الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة ،وذلك من خالل إصدار تكاليف
بمهام وحدات أخرى.
وطلب في أسئلته تزويده بصورة ضوئية من الهيكل التنظيمي
الجديد لـ «الـمــواصــات» ،وأسباب تأخير ال ــوزارة في تسكين ذلك
الهيكل منذ 2018م من تاريخه ،وبمالحظات الجهات الرقابية ومنها
ديوان المحاسبة بشأن الهيكل التنظيمي ،والمخالفات المالية التي
ترتبت على إصدار الهيكل الجديد.
واستفسر عن صحة تقدم أحد قياديي الوزارة باستقالة مسببة،
وهل استعانت بفرق من خارجها للعمل بمهام وحدات تنظيمية
ً
قائمة وفقا للهيكل التنظيمي المعمول به؟

ثامر السويط

المناور يسأل عن األعمال الممتازة في «السكنية»
ً
ً
ّ
وجه النائب أسامة المناور سؤاال برلمانيا إلى
وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون
اإلسكان والتطوير العمراني شايع الشايع ،طلب
فيه تزويده بأسماء من تم منحهم مكافآت أعمال
ممتازة منذ تــاريــخ  2021-1-1مــن العاملين في
«اإلسكان» وإدارة مكتب الوزير والمؤسسة العامة
للرعاية السكنية ،مــع تحديد تــاريــخ انتقاله أو
تعيينه في الوزارة أو المؤسسة.
وتساءل :ما الشروط التي تم اعتمادها لمنح

مكافأة األعمال الممتازة؟ وطلب تزويده بأسماء
يمض على تعيينهم
من تم منحهم المكافأة ممن لم
ِ
سنة في الوزارة أو المؤسسة ،مع تحديد من قام
بكتابة آخر تقييم لهم إن كان جهة عمله السابقة أو
الجديدة .وأضاف :هل تم االلتزام بقوانين وقرارات
ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة ف ــي تـحــديــد م ــن ي ـقــوم بتقييم
الموظف في حــال انتقاله إلــى جهة عمل جديدة
وااللتزام بعدم تقييم تلك الجهة للموظف إذا كانت
مدة عمله في مقر عمله السابق أطول مدة؟

الخليفة يقترح إنشاء شركة
المخازن الوطنية
تقدم النائب مرزوق الخليفة
باقتراح بقانون بشأن تأسيس
شركة مساهمة كويتية باسم
شركة المخازن الوطنية ،على
أن تلتزم الحكومة خــال سنة
من تاريخ العمل بهذا القانون
بتأسيسها ،و ي ـكــون غرضها
ت ـق ــدي ــم كـ ــل أع ـ ـمـ ــال ال ـت ـخــزيــن
والـنـقــل وال ـتــوزيــع والـمـنــاولــة
وال ـ ـت ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ــص ال ـ ـج ـ ـمـ ــركـ ــي
للبضائع ،بما ال يتعارض مع
احكام الشريعة اإلسالمية.
واشـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرط االق ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراح أن
تخصص أسهمها على النحو
ال ـت ــال ــي ،ن ـس ـبــة  24ف ــي الـمـئــة
لـلـحـكــومــة وال ـج ـه ــات ال ـعــامــة
ال ـتــاب ـعــة ل ـه ــا ،ون ـس ـبــة  50في
الـمـئــة ت ـطــرح لــاكـتـتــاب الـعــام
لـلـكــويـتـيـيــن ،وت ـخ ـصــص لكل
منهم بعدد ما اكتتب بــه ،فإن
ج ــاوز ع ــدد األس ـهــم المكتتبة
بـهــا ع ــدد األس ـه ــم الـمـطــروحــة
خ ـ ـص ـ ـصـ ــت ج ـ ـم ـ ـيـ ــع األس ـ ـهـ ــم
ال ـم ـط ــروح ــة ب ــال ـت ـس ــاوي بين

مرزوق الخليفة

يغط
جميع المكتتبين ،أما إذا لم ِ
االكتتاب كامل األسهم المطروحة
فيطرح للبيع ماال لم يكتتب به من
ً
األسـهــم فــي مــزايــدة علنية ،وفقا
ألحكام البند (ج) من هذه المادة.
وبموجبه يجوز للمتقاعدين
والـمـسـتـحـقـيــن عـنـهــم الــراغـبـيــن
ف ـ ــي االك ـ ـت ـ ـتـ ــاب أن ي ـط ـل ـب ــوا مــن
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة لـلـتــأمـيـنــات

االجـتـمــاعـيــة االك ـت ـتــاب عنهم،
مـ ــع اس ـت ـي ـف ــاء ق ـي ـم ــة األس ـه ــم
المكتتبة فيها لحسابهم من
ال ـم ـعــاش ال ـت ـقــاعــدي ،ع ـلــى أن
ن ـس ـب ــة  26فـ ــي ال ـم ـئ ــة ت ـطــرح
للبيع في مزايدة عامة تشترك
فـ ـيـ ـه ــا شـ ـ ــركـ ـ ــات ال ـم ـس ــاه ـم ــة
ال ـم ــدرج ــة ف ــي سـ ــوق ال ـكــويــت
ل ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة ،وال ـشــركــات
األج ـن ـب ـي ــة ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة فــي
الـ ـمـ ـج ــاالت أع ـ ـمـ ــال ال ـت ـخــزيــن
والـنـقــل وال ـتــوزيــع والـمـنــاولــة
وال ـ ـت ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ــص ال ـ ـج ـ ـمـ ــركـ ــي
للبضائع ،ويستثنى مــن ذلك
ش ــرك ــة (اج ـي ـل ـي ـت ــي ل ـل ـم ـخــازن
العمومية) القائمة في تاريخ
طرح هذا المزاد ،حيث يمتنع
ع ـل ـي ـه ــا ال ـم ـس ــاه ـم ــة ب ـطــريــق
مباشر او غير مباشر في هذه
الشركة ،على أن تؤول الزيادة
في سعر السهم المباع بالمزاد
عــن سعر السهم فــي االكتتاب
الى االحتياطي العام.

الطريجي يتحرى عن سرقة آثار
من متحف الكويت
ً
وجــه النائب ،د .عبدالله الطريجي ،ســؤاال
ً
برلمانيا إلى وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون
الشباب عبدالرحمن المطيري قال فيه :متى تم
اكتشاف سرقة اآلثار من متحف الكويت؟ وهل
تــم إبــاغ وزارة الداخلية مباشرة بالحادث؟
وطلب صورة من البالغ ورقم القضية وصورا

من المستندات المرفقة به في حال تقديمه.
وســأل الطريجي :هــل تــم تفريغ محتويات
ال ـك ــام ـي ــرات الـ ـم ــوج ــودة بــال ـم ـب ـنــى؟ وهـ ــل تــم
رفــع اآلث ــار والبصمات مــن موقع الـحــادث من
قـبــل األدل ــة الـجـنــائـيــة؟ وه ــل تــم إي ـقــاف بعض
الموظفين بعد اكتشاف السرقة؟

الشاهين :ما خططكم لمدارس
«التربية الخاصة»؟
بدر المال

●

فهد تركي

ان ـت ـه ــت ل ـج ـن ــة ال ـم ـي ــزان ـي ــات
والحساب الختامي في مجلس
األمــة فــي اجتماعها ،أمــس ،من
الـ ـتـ ـص ــوي ــت عـ ـل ــى ال ـح ـس ــاب ــات
الـ ـخـ ـت ــامـ ـي ــة ل ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـ ــدول ـ ــة
ال ـم ـس ـت ـق ـلــة والـ ـمـ ـل ـ ّـح ــة ،ال ـب ــال ــغ
عددها  16حسابا ختاميا ،حيث
عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» م ــن مـصــادر
نيابية في االجتماع رفض لجنة
الميزانيات لحسابين ختاميين،
في حين ّ
تمت الموافقة على 14
حسابا.
وصوتت اللجنة على مشاريع
قــوان ـيــن ال ـح ـســابــات الختامية
ل ـل ـس ـن ـت ـيــن ال ـم ــال ـي ـت ـي ــن /2018
 2019و ،2020 /2019التي انتهت
اللجنة من دراستها.
وت ـ ـمـ ــت ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـص ــوي ــت
فــي لجنة الميزانيات بحضور
رئـ ـيـ ـسـ ـه ــا ب ـ ـ ــدر ال ـ ـمـ ــا و 3مــن
أع ـضــائ ـهــا ،ه ــم خــالــد العتيبي
وحـ ـ ـم ـ ــدان ال ـ ـعـ ــازمـ ــي وش ـع ـيــب
الـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــزري ،فـ ــي حـ ـي ــن اعـ ـت ــذر
الـنــائــب عــدنــان عبدالصمد في
ظ ــل اس ـت ـقــالــة ال ـع ـضــو يــوســف
الـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــال ـ ــة وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدم حـ ـ ـض ـ ــوره
اجتماعات اللجنة.

ً
ً
ّ
وجه النائب أسامة الشاهين سؤاال برلمانيا إلى وزير التربية
د .علي الـمـضــف ،قــال فــي مقدمته« :تــولــي دول ــة الـكــويــت رعايتها
باألشخاص من ذوي اإلعــاقــة ،والسيما في الخدمات التعليمية،
منذ خمسينيات القرن الماضي ،وتجلى ذلك من خالل إنشاء إدارة
مدارس التربية الخاصة في منطقة حولي».
وأض ــاف الـشــاهـيــن« :ومـنــذ م ــدارس التربية الـخــاصــة لــم نشهد
تطويرا جذريا لمبانيها بل قامت الوزارة بنقل بعض مدارس اإلدارة
إلى مواقع أخرى مثل مدرسة الرجاء للبنات التي تم نقلها إلحدى
مدارس منطقة حولي الشاغرة ،وهذا الموقع ال يتناسب كونه يطل
ً
على شارع ضيق مسببا ازدحاما شديدا ،كما أن المدرسة ال يوجد
بها مواقف للمعلمات وال لمركبات أولياء األمور».
وعلى ضوء ما سبق طلب إفادته بسبب عدم قيام وزارة التربية
بتطوير مدارس «التربية الخاصة» الستيعاب ذوي اإلعاقة ،وخطط
الوزارة اإلنشائية بشأن تلك المدارس الحالية والجديدة.

أسامة الشاهين

الجمهور يسأل عن تعاقدات
األمر المباشر في «التربية»
ً
ً
ّ
وجــه النائب فايز الجمهور ســؤاال برلمانيا
إلى وزير التربية د .علي المضف ،قال في مقدمته
إن وزارة الـتــربـيــة أب ــرم ــت ب ــاألم ــر الـمـبــاشــر 13
ً
عقدا مع شركة واحدة إلصالح وصيانة معدات
التكييف بقيمة  958ألــف دينار ،دون الحصول
على موافقة مسبقة من الجهات الرقابية (الجهاز
المركزي للمناقصات العامة ،وديوان المحاسبة)،
كـمــا قــامــت بتجزئة الـعــديــد مــن عـقــود اإلص ــاح
ً
والـصـيــانــة« ،مـمــا يـعــد مـخــالـفــا لـقــوانـيــن إنـشــاء
هذه الجهات».

وت ـ ـسـ ــاءل :ه ــل ق ــام ــت الـ ـ ـ ــوزارة ب ـت ـجــزئــة تلك
العقود من خالل التعاقد المباشر بقصد النأي
بـهــا عــن الـحـصــول عـلــى الـمــوافـقــة المسبقة من
الـجـهــات الــرقــابـيــة؟ وه ــل قــامــت بتجزئة تمديد
عقود إصالح وصيانة أخرى؟ وهل أخذت الوزارة
موافقة مسبقة مــن وزارة المالية قبل االرتـبــاط
بأعمل العقد لتوفير االعتمادات المالية فى بنود
الميزانية؟

ةديرجلا
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تبقى المسألة اإليرانية
حديث الساعة

استفاقات ما بين بين أم
أحالم االغتراب؟ *

أحمد باقر

رياح وأوتاد :خطورة إلغاء قانون الجرائم اإللكترونية

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
الـحــدث يفرض نفسه والـكــام عــن الجغرافيا والكيانات يطول
منطقة الخليج العربي والشرق األوسط ،وربما كانت منطقتنا من
أكثر بقاع العالم عرضة لتغيير الحدود واللعب بالخرائط ،فنحن
تحولنا إلى حقل تجارب جغرافي لم يتوقف منذ قرون ،وعبارة "إيران
ً
عن عظمة وقوة الجغرافيا،
الكبرى" في مقالي السابق كانت تعبيرا ْ
ُ
وهي ظاهرة الزمت تاريخ هذا البلد ،فقد عرضت فكرة للمؤلف روبرت
كابالن ،صاحب كتاب "انتقام الجغرافيا" مفادها أن "إمبراطورية
العقل اإليراني" التي تقف وراء الجغرافيا ،هي امتداد متصل لم ينقطع
من ساللة إلى أخرى ،وكان يقصد المؤلف في إيرادها أن حكم رجال
الدين والقائم على الخوف والترهيب قد يؤدي إلى السقوط وتقليص
حجم القوة للنظام ال الكيان وهناك فرق شاسع بين االثنين.
والمسألة اإليرانية تبقى حديث الساعة تحتمل النقاش واالختالف
واألخذ والرد ،نعود في هذه المناسبة إلى فيلم وثائقي بثته قناة
ً
الــ"بــي بــي ســي" قبل سنة تقريبا وك ــان التركيز فيه على "الهوية
اإليرانية" حيث تظهر كل من "األمــة اإليرانية" و"الهوية اإليرانية"
وكأنهما وجهان لعملة واحدة وإن كان الجانب الفارسي يكمن في
صلب السردية ،كما كتب عنها " ،"Kaveh abbasianوهذه الطريقة
كما يقول عنها مستوحاة بدرجة كبيرة من سردية قومية أضحت
رسمية للمرة األولى خالل حكم أسرة بهلوي.
الزميل يحيى مطر أضفى على المسألة اإليرانية نكهة أخرى ،في
ً
مداخلة مطولة نظرا لمعرفته الميدانية وزيارته لباكو عام 2005
ً
بالسيارة قاطعا مسافة  800كيلومتر وتـجــوالــه فــي مــدن تبريز،
أربيل ،كيالن وقسطرة ،وسرده للمعاناة التي واجهته على الحدود
اإليرانية– األذريــة اقترح العودة إلى قــراءة كتاب "ستالين الشاب"
والدور الذي أداه ،سواء ما له صلة بالشأن اإليراني أو على الصعيد
ً
ً
األذري ،مشيرا إلى أن الكيان اإليراني الراهن كان منقسما إلى ثالثة
أجزاء ،أذربيجان الشرق في الشمال والشريط الحدودي المتاخم لبحر
قزوين ،والجزء الفارسي الممثل في شيراز وأصفهان وما يحيط
ً
بهما ،وأخيرا الساحل الجنوبي العربي (األهواز).
هناك خلط عند البعض بين مفهوم كلمتي "إيراني" و"فارسي" إلى
درجة وجود من يفترض أن كل اإليرانيين هم من الفرس! والحقيقة
الغائبة عند البعض أن معظم المفكرين والنخب اإليرانية تتجه إلى
تعظيم الماضي وفترة ما قبل اإلسالم عندما كانت إيران إمبراطورية
تحكم أجزاء واسعة من المعمورة ،وتعتمد في تفكيرها على االنتماء
العرقي اآلري.
إيــران دولــة قومية ،تحن إلى مجد فارسي وتتطلع إلى تحقيق
طموحها اإلمبراطوري ،حيث ما زالت ذاكرتها ترتبط في زمن هيمنة
األخمينيين والساسانيين.
لقد حافظ اإليرانيون على هويتهم بالرغم من اعتناقهم اإلسالم،
ً
وبقي عيد النيروز الفارسي على سبيل المثال حائزا على التفوق،
وما تكريم قورش مؤسسة اإلمبراطورية الفارسية إال عنوان واضح
لهذا التوجه (راجع دراسة يعقوب يوسف اإلبراهيم تسمية الخليج
قراءة في األصول) .وإيران ،كلمة تعني موطن اآلريين الذين جاؤوا
إليها من موطنهم األصلي "جنوب بحر اآلرال" وبالرغم من ذلك،
ً
عندما تولى رضا خان الحكم مؤسسا لألسرة البهلوية ،واعتبر أن
اسم "فارس" تقزيم وتقليل لدولة كبيرة وصاحبة مشروع ضخم! فقد
أضاف إلى اسمه لقب "بهلوي" والبهلوية كانت لغة ملوك وساللة
"البرثيين" الــذيــن حكموا إي ــران  250-226ق.م ،وكــانــت عاصمتهم
ً
خراسان ،وهي أيضا تطلق على مسمى بلدان أصفهان ،الري ،همدان،
ونهاوند وأذربيجان.
ً
عام ّ 1926
توج نفسه شاها وأصر على أن يذكر في الدستور أال
يجلس على العرش شخص يحمل الدم القاجاري ،وهو الذي أطلق
اسم "إيران" بدل "فارس" ،بعدما ألغى التاريخ الهجري وحارب رجال
الدين وسار في برنامج ْ
"أرينة" إيران بسرعة مذهلة.
الحدود الجغرافية إليــران لم تكن ثابتة على الــدوام ومسميات
ً
ً
الكيان تغيرت تبعا لمن يحكم ،وكثيرا ما توسعت هذه اإلمبراطورية
باتجاه بالد ما بين النهرين أو باتجاه منطقة آسيا الوسطى ،أما
أحــدث كيان لها فقد تم رسمه في عهد األســرة البهلوية بعد ضم
المحافظة رقــم " "13فــي مرحلة االستعمار البريطاني ،أي إمــارة
المحمرة (عربستان).
الروايات التاريخية تنقل أنه في عام  1945تبادر إلى ذهن وزير
ً
خارجية الــواليــات المتحدة ،جيمس بايرنز أن يقدم اقتراحا إلى
روسيا لتقسيم إيران إلى  3كيانات منفصلة ،واحد منها إلى األكراد
والتركمان والثاني إلى الفرس ،والثالث إلى العرب ،لكن وزير خارجية
روسيا مولوتوف لم ترق له الفكرة ،فقد عارضها ستالين وسحبها
األميركيون.
تبقى إيــران دولــة وكيانا جغرافيا مترامي األط ــراف ولــه جذور
ً
ً
ممتدة بصرف النظر عن نظام الحكم ،أكان إسالميا ،أم بهلويا.

قانون الجرائم اإللكترونية هو لحماية
الناس وأموالهم وأعراضهم وليس
فيه رقابة مسبقة ،وليست فيه مصادرة
للحريات أو ما يخالف الدستور ،وإنما هو
تشريع جديد للتعامل مع أداة إلكترونية
جديدة لم تكن موجودة في السابق،
عاملة منزل إفريقية مسكينة تعمل في
ال ـكــويــت اطـلـعــت عـلــى قضيتها قـبــل أي ــام،
حـيــث اسـتـطــاع أح ــد "ال ـه ــاك ــرز" أن يسحب
مــن حسابها خمسة سحوبات بنحو مئة
دينار في المرة الواحدة ،وفي كل مرة كان
ً
ً
ً
ً
يستخدم رقما هاتفيا مختلفا ومزورا يعود
إلى أشخاص كويتيين.
نشر تصريح
تم
الماضي
وفي األسبوع
ُ
مـلـفــق يـحـمــل اس ـمــي وص ــورت ــي ن ـســب إلــى
إح ـ ــدى ال ـج ـه ــات اإلخ ـب ــاري ــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة،
فاتصلت بصاحب هــذه الجهة ،فقال إنهم
ل ــم ي ـن ـشــروا أي تـصــريــح ل ــي ،وإن م ــا نشر
ه ــو ت ــزوي ــر أو (فـ ــوتـ ــوشـ ــوب) أو (ه ــاك ــر)،
ولألسف تم تــداول هــذا التزوير والتعليق
عـلـيــه بـنـطــاق واسـ ــع ،ول ــم تـكــن ه ــذه الـمــرة
األولى ،فقد تكرر نشر التصريحات الملفقة
ً
التي تنسب زورا لي ،لذلك قمت بالشكوى
ل ــدى الـمـبــاحــث اإللـكـتــرونـيــة ألن نـصــوص
قــانــون الـجــرائــم اإللـكـتــرونـيــة تنطبق على
هــذا الفعل اإلجــرامــي ،كما تنطبق على من
نصب على عاملة المنزل المسكينة ،وقبل
أس ـبــوع ـي ــن ت ـع ــرض ال ـس ـي ــد م ـط ـلــق ال ــزاي ــد
ا لــر ئـيــس التنفيذي لشركة المطاحن وهو
الـمـخـلــص صــاحــب اإلنـ ـج ــازات الـمـلـمــوســة
ألكاذيب واتهامات نشرها أحد المغرضين
في الوسائل اإللكترونية.
هذه األمثلة هي نماذج من مئات أو آالف

االعتداءات والجرائم اإللكترونية التي يقع
ضحيتها األ بــر يــاء والمخلصون وحسنو
ً
الـنـيــة ،ومــن الـمــؤســف حـقــا أن نـقــرأ لبعض
السياسيين والمدونين اقتراحات ومطالبات
بإلغاء قانون الجرائم اإللكترونية بحجج
واهية؛ مما سيؤدي إذا تم ذلك ،ال سمح الله،
إلى هدر حقوق الناس وكرامتهم وتسهيل
النصب عليهم وكشف أسرارهم ونسبة أقوال
أو أفعال مسيئة إليهم.
لـقــد ح ــدد ق ــان ــون ال ـجــرائــم اإللـكـتــرونـيــة
الجرائم التي ترتكب باألدوات اإللكترونية،
وذلك بناء على الدستور الذي نص على أال
جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون (م،)32
ف ـقــام بــوصــف مـخـتـلــف ال ـجــرائــم ال ـتــي تتم
باستخدام األجهزة اإللكترونية المختلفة
بدقة وهي:
● ال ــدخ ــول غـيــر ال ـم ـشــروع إل ــى الـمــواقــع
والـ ـحـ ـس ــاب ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة أو
الحكومية.
● تـ ــزو يـ ــر م ـس ـن ــد أو س ـج ــل أو تــو ق ـيــع
إلكتروني.
● القيام بالتهديد أو باالبتزاز بواسطة
الوسائل اإللكترونية.
ً
● اإلعــاقــة أو التعطيل عـمــدا للمواقع أو
الحسابات اإللكترونية لآلخرين.
● الـتـحــريــض عـلــى ارت ـك ــاب ال ــدع ــارة أو
الفاحشة.
● ال ـح ـصــول بــوســائــل إل ـك ـتــرون ـيــة على
المعلومات السرية للبطاقات اإللكترونية.
● االسـتـيــاء بــالـطــرق اإللـكـتــرونـيــة على
أموال الغير.
● استخدام الوسائل اإللكترونية للتجارة
بالبشر أو لإلرهاب أو لترويج المخدرات أو
غسل األموال.
● كما نص القانون على تضمين جرائم
قانون المطبوعات فيه إذا تمت بالوسائل
اإللكترونية الموصوفة في ذلك القانون مثل
خــدش اآلداب العامة أو التعرض لكرامات

الممر المائي وأنابيب النابالم
وقد أدى النصر العظيم الذي حققه الجيش في ساعات،
بعبوره قناة السويس إلى الضفة الشرقية التي تربض
فيها قــوات الـعــدو ،فــي سرعة مذهلة ،والـتــي وضــع فيها
العدو  31نقطة حراسة قوية ،تخرج منها فتحات على
القناة ألنابيب النابالم لتحويل القناة إلى حجيم من نار
تحرق قــوات الجيش المصري إذا حاولت اقتحام الممر
المائي لقناة السويس ،فقامت قوات الصاعقة المصرية في
جنح الظالم بسدها باإلسمنت في ليلة العبور.

خط بارليف
كما استطاعت القوات المصرية أن تهدم خط بارليف
ً
المنيع الــذي يصل ارتفاعه إلــى عشرين مـتــرا ،بخراطيم
المياه التي أزال ــت السد الترابي لهذا الـخــط ،وال ــذي قال
السوفيات عنه إن فتح ثغرة واحدة في خط بارليف يحتاج
الى قنبلة نووية ،وكــان من رأي الخبراء العسكريين ،أن
الـقــوات المصرية ،ستدفع ثمنا باهظا فــي عـبــور الممر
المائي وإزالــة خط بارليف ،وقد تصل خسائر مصر إلى
 %60من قواتها العسكرية.

نوعية المقاتل
ً
وأفرزت حرب أكتوبر عامال جديدا ،لم يظهر من قبل ،في
حسابات القوة العسكرية ،وهو العنصر البشري ،فبفضل
الجندي المصري تحقق إنجاز حرب  ،1973حيث قامت
معاهد الدراسات االستراتيجية والعسكرية بإضافة عامل
جديد لحسابات القوى ،وهو "النوعية القتالية" ،ويقصد
بها الفرد المقاتل ،ذلك العامل الذي غاب قبل  ،1973عن كل
الحسابات والتقديرات ،مما أدى إلى نتائج غير صحيحة
عن تفوق الجيش اإلسرائيلي.
ومــن أسبابه اإليـمــان المطلق بالله وقيم إنكار الــذات
والتضحية وال ـفــداء والـمـجــد كعقيدة قتالية ،وك ــان أول
نداء للجنود المصريين بعد عبورهم القناة "الله أكبر"،
فضال عن التغيير الكبير في نوعية المجندين أنفسهم،
الذين أصبح الكثير منهم من ذوي المؤهالت الجامعية

تحمل اغـتــرابــك فــي بــاطــن قلبك وتــرنــو بــه وبنفسك ،تحلق
ً
أحيانا في عوالم تبقى أحالم يقظة أو على العكس استفاقات
مــا بين بـيــن ...بين جــرعــة مــن الــواقــع وأخ ــرى وكلتاهما بــاردة
حتى الجليد ،في لحظة بحثك عن الــدفء الذي كان هو الوطن
تهت ما بين بين فال أنت قادر على صقيع الوطن وال المباالة
المدن البعيدة.
هــو االغ ـتــراب األب ــدي يـقــول صديقي ال ــذي غ ــادر وطـنــه بعد
أن تالمس مــع الـمــوت فــي إحــدى زنازينهم :مــن هــم؟ ال تسألوا
عن مكان الزنزانة فهي تتشابه وتتنوع وتلتقي كلها رغم بعد
المدن والمسافات واختالف األوطــان واألنظمة! آه كم تتشابه
بمبان
السجون حتى تلك التي ال أسوار لها ،وحتى منها المزينة
ٍ
حديثة ويديرها رجال بربطات عنق أو بشماغ أو حتى نساء
بفساتين فاخرة ،كلها سجون والعامل الذي يجمع بينها هو
اغتراب بعضنا فيها حتى لو كانت هي مسقط رأســه وخزانة
ذكريات طفولته.
تقول له "ابحث عن زاويــة أستطيع أن أستقر بها آخر سني
عمري حتى لو كانت من خرم إبرة" .يضحك كعادته وسخريته
المعتادة ،فيقول لها نحن مصابون بــداء االغـتــراب المزمن أو
األبــدي ،اغتراب في أوطاننا واغتراب في غربتنا ،حيث بعدنا
بحثا عن مساحة ال تنتهك آدميتنا وإنسانيتنا بشكل يومي،
ولكننا قــادرون أن نصنع مساحات لنا أو لمن يشبهنا "أليس
ً
كذلك؟" ،ينقطع االتصال رغم أنه لم يكن صوتيا بل عبر الرسائل
الـنـصـيــة ،ربـمــا انـشـغــل هــو بــأمــر ع ــارض وه ــي األخ ــرى التهت
بتفاصيل األ يـ ــام المغمسة بــا لـتــو جــس ،فـجــأة تصلها وصلة
لمؤتمر فــي بلدها ال ــذي ك ــان ،تـصــاب ببعض الـحـمــاس ألنهم
ً
يكرمون النساء وهو أمر ليس عاديا في أوطان ال تحترم المرأة
وال تمنحها المناصب إال لمن هم من لون واحد أو من يتلونون
بلون اآلمر والحاكم وما يحب.
ّ
هذا مؤتمر آخر لنساء ربما يشبهننا أو كن كذلك ،فقد تتابعت
الصور الصادمة ،ما الذي حدث بنا؟ ما الذي أصابنا في قناعاتنا
ومبادئنا وقيمنا؟ ما الذي نسف ما ناضلنا من أجله ودافعنا
عنه بكثير من التعب ولــن أقــول الــدم ألن في مثل هــذه العبارة
ً
كثيرا من العنف الذي يلون أيامنا.
ال تتمالكين نفسك من طرح السؤال ،بل األسئلة وتتذكرين
ذاك العنوان لصديق وأستاذ كان وال يزال يستحق لقب المعلم،
الدكتور جالل أمين طرح أسئلته في كتب وهي ذاتها التي كان
يـكــررهــا عـنــد ل ـقــاء ات جمعتنا عـلــى مــركــب صغير لصديقتنا
المشتركة في مساءات النيل الساحر ،كيف يحتدم النقاش حول
ما أصابنا جميعا من شعوب وقوميات ونحن في حضن النيل
ً
والشمس تبتعد كثيرا لتترك مساحات لقمر القاهرة الــذي ال
يشبهه أي قمر ..نقاش "نكد" في أجواء ساحرة ،هكذا هي أوطاننا
أو هكذا كانت مليئة بالمتناقضات الجميلة التي صارت من فعل
الماضي البعيد رغم قربه.
عاد هو إلى هاتفه ليصاب بالذهول من هول الصورة ،وما
حدث لنسائنا من مراكش إلى البحرين ،ولم يستطع أن يتفوه
أو يكتب سوى "القادم أسوأ يا صديقتي العزيزة" ،القادم أسوأ
كان جوابها هي أيضا ،صديقة أخرى في مدينة أخرى أو وطن
آخــر لــم تعد هــي أو حتى أخــريــات يشبهنها يتعرفن عليه من
شدة بعده عما كان!
ً
وكأنه كتب عليها في ذاك اليوم تحديدا أن تتلقى الرسائل
التي توقظ بداخلها مساحات االغتراب التي تعمل جاهدة أال
تنغمس في حوار مع نفسها حولها! أرسلت لها رسالة صوتية
قالت فيها "أحببت أن أشاركك هذه العبارة من رواية أمين معلوف
والتي قرأتها فاعتصر قلبي" ،وختمت ارحل اليوم وحتى نلتقي
في القريب ،ونقلت العبارة كاملة وهي:
"متى تعرف أنك تائه؟
عندما تقف في بالدك،
وعيناك ترنو إلى بالد أخرى،
عندما تقف في بالد لم تنشأ فيها ،وعيناك ترنو إلى بالدك..
وعيناك على مستقبل تراه مستحيال ،عندما تبقى في بالدك،
وعيناك على ماض لن يعود أبدا".
تكمل بصوتها الرقيق "خلي بالك من نفسك ومــا تخاطري
كثير ..قلبي معك دوما وابقي بخير"
ترحل هي أو تنتهي أنت من سماع رسالتها الصوتية ،فتزدحم
األسئلة بــرأس أتعبته األيــام واإلصــابــات المتالحقة واألوجــاع
المنثورة بين مدينة ومدينة،
تعود من جديد لفنجان قهوتك واغترابك حتى وأنت في وطنك!
* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية.

د .عبدالحميد األنصاري *

في ظالل الدستور :نصر أكتوبر ...الملحمة العربية ()3-1
وهي متوارثة من العقيدة اليهودية ،فهم يعتقدون أن
ّ
لنبي الله إبراهيم في
أرضهم ،كما ورد في الوعد اإللهي
سفر التكوين اإلصحاح التاسع "هذه األرض من نهر مصر
إلــى النهر الكبير نهر الـفــرات" .فضمنت إسرائيل تأييد
الغرب والعمل على تحقيق هدفعها التوسعى.

د .خولة مطر

ً
المواطنين وخصوصياتهم ،علما أن هذه
الجرائم عقوبتها هي الغرامة فقط.
● أمــا عقوبة الــدعــوة لقلب نظام الحكم
بالقوة أو اإلس ــاء ة ألمير الـبــاد فالعقوبة
ه ــي ذات ـه ــا ال ـم ــوج ــودة ف ــي ق ــان ــون ال ـج ــزاء
حسب األحوال .وال شك أن لهذا القانون ما
يبرره ،فكما هو مشاهد ومعروف يستطيع
بعض النصابين (الـهــاكــرز) استغالل هذه
الوسيلة بطرق إلكترونية خبيثة للدخول
إل ــى حـســابــات وم ــواق ــع ورس ــائ ــل وبـيــانــات
الناس وأسرارهم ومستنداتهم الشخصية
وابتزازهم أو تزويرها ،واألخطر إذا كانت
ح ـس ــاب ــات ح ـكــوم ـيــة رس ـم ـيــة أو بـنـكـيــة أو
وظيفية ،وكل هذا مذكور وموصوف ومجرم
في القانون.
فالقانون هــو لحماية الـنــاس وأموالهم
وأعـ ــراض ـ ـهـ ــم ولـ ـي ــس ف ـي ــه رقـ ــابـ ــة م ـس ـب ـقــة،
وليس فيه مصادرة للحريات أو ما يخالف
الدستور ،وإنما هو تشريع جديد للتعامل
مع أداة إلكترونية جديدة لم تكن موجودة
ف ــي ال ـس ــاب ــقُ ،
وجـ ـ ــرم إسـ ـ ــاءة اسـتـخــدامـهــا
التجريم هــو نفسه على األفـعــال المجرمة
في القوانين السابقة ،ولم يضع في القانون
أكثر من العقوبات السابقة المناسبة لهذه
الجرائم.
ول ـيــس ف ــي ه ــذا ال ـق ــان ــون م ــا يـضـيــر من
يستخدم هذه األدوات اإللكترونية بنزاهة
وأمـ ــانـ ــة ،ألن م ــن الـ ـمـ ـع ــروف أن ال ـقــوان ـيــن
الـجــزائـيــة إنـمــا وضـعــت لحماية المجتمع
من الجرائم والمجرمين ،فقانون المخدرات
وض ــع مــن أج ــل جــرائــم ال ـم ـخــدرات وقــانــون
الخطف للحماية من الخاطفين ومعاقبتهم
وه ـك ــذا ،فــالـقــول إن ه ــذا ال ـقــانــون يـحــد من
حــريــة ال ـنــاس وال ـمــدون ـيــن هــو ق ــول بــاطــل،
وإذا كـ ــان ف ــي ال ـق ــان ــون م ـ ــادة أو ف ـق ــرة قد
ي ـســاء اسـتـخــدامـهــا فيمكن اإلش ـ ــارة إليها
ومناقشتها ،أما إلغاء القانون بأكمله كما
يطالبون فهو خطر وخطأ جسيم.

المستشار شفيق إمام

من حق األجيال العربية التي لم تعاصر حرب أكتوبر
العظيمة أن تزهو مثلنا نحن الجيل الذي عاصرها ،وأن
تتباهى وتزهو وتفتخر بالنصر العظيم الذي حققته األمة
العربية كلها في السادس من أكتوبر سنة  ،1973والذي
يجري االحتفال به في الذكرى الثامنة واألربعين له هذه
األيام ،ومن حقها أن تعرف حقيقة هذا النصر ومقدماته،
وهو النصر الذي أذهل العالم كله ،بخبرائه السياسيين
والعسكريين ،والتضامن العربي السياسي والعسكري
واالقتصادي الذي قام على أساسه هذا النصر ،لتؤمن هذه
األجيال بقدرات هذه األمة وإمكاناتها وعظمتها ،وأنها
قادرة على تحقيق المعجزات.
ً
ويصبح واجبا علينا مضاعف األثقال في أعناقنا أن
تعرف هذه األجيال إمكانات هذه األمة وقدراتها وعظمتها،
في زمن االنكسارات والهزائم ،وفي زمن الدم العربي الذي
يراق بسالح عربي.
فعلى المستوى العسكري العربي كانت جبهات الحرب
الـثــاث المصرية والـســوريــة واألردنـيــة تتلقى قبل حرب
ً
أكتوبر وأثناءها دعما عسكريا من الدول العربية أسرابا
من الطائرات وقوات مشاة وقوات مدرعة من المحيط إلى
الخليج ،من تونس والمغرب والجزائر وليبيا في الشرق
إلى الكويت والمملكة العربية السعودية في الغرب ومن
الـســودان جنوبا ،ولــم يحدث أن عــرف التضامن العربي
مناسبة اجتمعت فيها كلمة العرب جميعا شعوبا وحكاما
على النحو الــذي شهدته حــرب أكتوبر ،في مشهد بديع
ً
افتقدناه كثيرا بعد ذلك.
إن روح أكتوبر العربية يجب أن تتجدد في أعماق هذه
األجيال ،التي لم تعاصر حرب أكتوبر وتتذوق حالوتها
مثلنا ،وأن تصبح أسلوب حياة وحافزا للهمم ،للعودة الى
الوحدة العربية ،وحدة الصف ووحدة الموقف والكلمة،
فتضحيات أكتوبر العربية ال يجوز أن تذهب ســدى أو
تذروها الرياح ،فاألمم العظيمة تصنعها تلك التضحيات،
واألمــة العربية هي عظيمة في ذاتها وقد جمعها الدين
واللغة والعادات والتقاليد ،فتضحيات  6أكتوبر يجب أن
تعيدها الى سابق مجدها.
ومعركتنا مع إسرائيل ،حتى يتحقق السالم العادل،
بــإنـشــاء دول ــة فلسطينية عـلــى أرض  ،1967هــي معركة
قــومـيــة ،مـعــركــة وج ــود وح ـيــاة ،ذل ــك أن أه ــداف إســرائـيــل
التوسعية ،وأحالمها مــن النيل إلــى الـفــرات ،هــي أهــداف
وأحالم معلنة ،تحت سمع وبصر العالم كله ،حيث يقول
بن غوريون ،أول رئيس لوزراء إسرائيل ،إنه ستنشأ ظروف
لتوسيع حدود الدولة ،وإذا لم تنشأ فعلينا أن نصنعها
بأيدينا ،كما قالت غولدا مائير إن حدود إسرائيل في أي
دولة يوجد فيها يهود.
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زوايا ورؤى

الذين دخلوا الجيش غداة  1967لخدمة عسكرية لمدة عام
ولكنهم استمروا حتى أكتوبر  1973وأضافوا إلى نوعية
المقاتل إضافة جديدة من التدريب والتثقيف واللياقة
الذهنية والصحية العالية وهو ما أحــدث تغييرا كبيرا
في مفاهيم مراكز الدراسات االستراتيجية.
لقد كان من أهم اإلضافات التي حققتها حرب أكتوبر،
لـمـبــادئ الـقـتــال فــي الـعـقـيــدة الـغــربـيــة ،م ـبــدأ "الـنــوعـيــة"،
بـعــدمــا اعـتـمــدت مـقــارنــة ال ـقــوات قـبــل ح ــرب أكـتــوبــر على
أعداد األسلحة والمعدات (الدبابات والمدفعية والطائرات
وال ـغــواصــات وال ـم ــدم ــرات) ،ولـعــل أشـهــر ه ــذه الــدراســات
التقرير السنوي الشهير لمعهد الدراسات االستراتيجية
ف ــي لـ ـن ــدن " llssال ـ ـت ـ ــوازن ال ـع ـس ـك ــري" THEMILITARY
 ،BALANCEال ــذي كــانــت تـعـتـمــد م ـقــارنــاتــه بـيــن ال ـقــوات
العسكرية على عــدد الـمـعــدات واألسـلـحــة الـتــي تمتلكها
ال ــدول ،والـتــي أظـهــرت التفوق الكامل إلسرائيل وجــاء ت
حرب أكتوبر لتضيف هذه المراكز إلى استراتيجياتها
"نوعية المقاتل".
وعندما سأل معهد الدراسات االستراتيجية في لندن
" llssمــا مفاجأة حــرب أكتوبر لكم أيها اإلسرائيليون؟".
قالوا :الجندي المصري ،وفي هذا السياق ألف الجنرال
داني أشر كتابه "االستراتيجية المصرية في حرب كيبور"
الصادر عن دار نشر ماكفار الند بوالية نورث كارولينا
األميركية والــذي نشر ألول مــرة بالعبرية ،ثم ترجم إلى
اللغة اإلنكليزية ،يقول فيه إن القيادة المصرية ،طوعت
ال ـخ ـطــط ال ـحــرب ـيــة ال ـت ــي تـبـنـتـهــا دول ال ـعــالــم ف ــي ضــوء
طبيعة الموقف االستراتيجي والجغرافي والعسكري،
الــذي واجهها لشن حــرب شاملة على األراضــي المحتلة
في سيناء.
وق ــد أبـلــى ق ــادة األف ــرع وهـيـئــة أرك ــان ال ـحــرب وســاح
المشاة بالء حسنا في تنفيذ تلك الخطط حسبما يقول
داني أشر ،وفي تنفيذ العمليات العسكرية ،بل التخطيط
المفصل للحرب ،الذي ركز على وضع المشكالت والحلول
عـلــى المستويين التكتيكي والـتـقـنــي ،انـطــاقــا مــن شن
الهجوم الخاطف ،والتغلب على الموانع المائية ،وبناء
رؤوس الكباري والدفاع عنها ،ويقول أشر إن هذا التخطيط
كان متقنا وخاطفا ،على نحو شل قادة الجيش اإلسرائيلي
ً
وضباطه وجـنــوده ،مشيرا إلــى أن الــوقــت القصير الــذي
تمت فيه العمليات ،كان كافيا "لتحطيم أسطورة التفوق
اإلسرائيلي" .وقد أدت شجاعة جنود المشاة المصريين
ً
ً
دورا ك ـب ـي ــرا ،حـسـبـمــا ي ــرى أشـ ــر ،ف ــي إص ــاب ــة الــدبــابــات
اإلسرائيلية بالشلل ،فــي مواجهة الجنود الــذيــن عبروا
القناة بجسارة أذهلت العالم كله.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

aeansari@qu.edu.qa

تحية إلى مجلس الشورى القطري ()1
ق ــال ال ـش ـعــب ال ـق ـطــري كـلـمـتــه ف ــي ي ــوم تــاريـخــي
مـشـهــود ،واخ ـت ــار أول مـجـلــس تـشــريـعــي منتخب،
فــي إق ـبــال جـمــاهـيــري كـبـيــر ،بلغت نسبته %63.5
مــن الناخبين ،و هــي نسبة عالية بكل المقاييس،
حتى كبار السن والنساء كانت مشاركتهم الفتة،
فقدم صورة مشرفة للعالم في أول تجربة انتخابية
نـيــابـيــة ،اتـسـمــت بــالـشـفــافـيــة وال ـنــزاهــة والـســاســة
ً
عـبــر مــراحـلـهــا ك ــاف ــة ،بـ ــدءا م ــن تـسـجـيــل م ــن يحق
ً
ً
لهم االنتخاب قانونا ،مــرورا بالتنافس االنتخابي
ً
ً
( 234مــرش ـحــا بـيـنـهــم  28م ــرش ـح ــة) ،وص ـ ــوال إلــى
يوم الحسم والتصويت ،ال تجاوزات ،ال مخالفات،
ال شراء لألصوات ،ال انتخابات فرعية ،ال مشاحنات،
ال تدخالت من الحكومة ،ال اتهامات متبادلة ،ال وعود
زائفة ،الكل التزم باإلجراءات االنتخابية واالحترازية.
ً
يــأتــي مجلس ال ـشــورى المنتخب تـجـسـيــدا لما
تضمنه الدستور الدائم الذي تم االستفتاء عليه 2003
وحظي بموافقة شعبية بلغت  %97من المواطنين،
وص ــدر فــي  ،2004بحيث مجلس لـلـشــورى يتولى
وضــع التشريعات ،ويـمــارس الرقابة على السلطة
التنفيذية ،ويقر الموازنة العامة ،وقد حرص المشرع
الدستوري على تحديد نطاق رقابة المجلس على
الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة فــي وزارات ال ــدول ــة واألج ـهــزة
المتفرعة عنها ،وال تمتد إلــى الهيئات واألجـهــزة
الخاصة التي يشكلها سمو األمير لتعينه بالرأي
والـمـشــورة على توجيه السياسات العليا للدولة،
كالمجلس األعلى للدفاع ،ومجلس األمــن القومي،
والمجلس األعلى الستثمار احتياطي الدولة.
ً
ّ
تكون المجلس من ( )45عضوا )30( ،ينتخبون
ً
ً
انتخابا مباشرا من الشعب ،و( )15يختارهم سمو
األمير ،وعلى هذا فإن مجلس الشورى القطري يتكون
من ثلثين منتخبين وثلث معين ،وثمة تساؤل مهم
هنا :لماذا اختلفت التجربة الديموقراطية القطرية
عن التجربتين العمانية (مجلس عمان) المكون من
مجلسين "ال ـش ــورى" المنتخب و"ال ــدول ــة" المعين،
والكويتية (مجلس األمــة) الــذي يشكل ال ــوزراء فيه
ثلث المجلس؟
ً
والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــواب ،أوال :ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة
للمجتمعات ليست مسطرة واحــدة ،فالمجتمعات
ً
ً
ً
ً
تختلف ثقافيا و تــار يـخـيــا واجتماعيا وسياسيا
ً
ً
ً
ً
واقتصاديا وموقعا جغرافيا وجيوسياسيا ،كما
وضحه بحق المفكر الكويتي د .الرميحي في مقاله
القيم (االنتخابات القطرية).
ً
ثانيا :إذا كان لموقع الدولة الجغرافي من تأثير،

فإن دولة قطر بحكم موقعها الجغرافي الوسطي في
ً
الخليج ،تمثل الوسطية ،سياسة ومجتمعا وثقافة،
ومن هنا كان حرص المشرع الدستوري على أن تكون
التجربة الديموقراطية القطرية تجربة وسطية ،ال
إفراط وال تفريط ،ال إفراط في رقابة معطلة للمسيرة
التنموية كما في تجارب أخرى ،وال تفريط أو تهاون
ف ــي ح ــزم الــرقــابــة عـلــى وزارات ال ــدول ــة وأجـهــزتـهــا
التنفيذية ،ومكافحة الفساد واالنحراف.
وح ـتــى نـ ــدرك أهـمـيــة وتـمـيــز الـتـجــربــة الـقـطــريــة
ً
الجديدة لتفعيل قاعدة الشورى المأمور بها قرآنيا
"وأمرهم شورى بينهم"" ،وشاورهم في األمر" علينا
تــوض ـيــح أن مـجـلــس الـ ـش ــورى ال ـق ـطــري بصيغته
المعاصرة إنما حسم ( )4قضايا جدلية عالقة في
ً
الفكر السياسي اإلســامــي على ام ـتــداد ( )14قرنا
وحتى يومنا ،هي:
 -1هل الـشــورى واجبة على الحاكم أم مندوبة؟
قضية ما زالت جدلية.
 -2هل الشورى ملزمة ،بمعنى الرأي الذي يحظى
بأغلبية  %51من األص ــوات ،هل هو الــرأي الراجح
الذي تلتزم به الحكومة وتنفذه أم لها أال تتقيد به؟
قضية محل خالف.
 -3هل الشورى مقتصرة على أهل الــرأي والعلم
واالخـتـصــاص وكـبــار الـقــوم واألع ـيــان أم هــي عامة
لجميع الشعب؟ قضية غير محسومة.
 -4هل تجوز عضوية المرأة في مجلس الشورى؟
قضية جدلية.
جاء مجلس الشورى القطري وألول مرة في تاريخ
الدول العربية واإلسالمية ليحسم هذا الجدل ويقرر
أن الشورى قاعدة واجبة ،وأن رأي األغلبية ملزم ،وأن
ً
الشورى لجميع المواطنين المستحقين قانونا ،وأن
المرأة مواطنة ومن حقها عضوية المجلس كأخيها
المواطن.
جاء الدستور القطري الدائم ومجلسه المنبثق منه
ليفعل الشورى اإلسالمية في صيغة سياسية تجمع
بين األصالة في أسسها وقيمها وأهدافها وروحها
ً
انطالقا من تعاليم اإلسالم السامية ،والمعاصرة في
آلياتها ووسائلها ومظاهرها ونظمها ،ولهذا فضلت
دولــة قطر اسم الشورى لمجلسها التشريعي دون
ً
غيرها من التسميات ،اعتزازا بأصالة اسم الشورى
ً
في التاريخ اإلســامــي ،والتزاما باالسم ال ــوارد في
ال ـقــرآن الـكــريــم ،وتفعيال لـلـشــورى قــاعــدة فــي نظام
الحكم .يتبع،،،
* كاتب قطري

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

هيئة األسواق تطور نماذج تقييم الشركات
ذات المالءة المالية المتدنية
عيسى عبدالسالم

كـ ـشـ ـف ــت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـعــة
أن ه ـ ـي ـ ـئـ ــة أ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ا لـ ـ ـم ـ ــال
تـعـمــد إل ــى ت ـطــويــر ال ـن ـمــاذج
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة لـ ـتـ ـقـ ـيـ ـي ــم الـ ــوضـ ــع
ال ـمــالــي ل ـل ـشــركــات ال ـمــدرجــة
فـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــورصـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت،
ب ـه ــدف ت ـعــزيــز ال ــرق ــاب ــة عـلــى
الشركات ذات المالء ة المالية
المتدنية ،رغبة فــي الحفاظ
ع ـل ــى ح ـم ــاي ــة ح ـق ــوق ص ـغــار
المساهمين.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر،
لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،أن ــه اسـتـكـمــاال
ل ـ ـم ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر ف ــي
البورصة التي تقودها هيئة
أ ســواق المال خــال المرحلة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،فـ ـق ــد ع ـم ـل ــت ع ـلــى
ت ـص ـن ـي ــف ج ــدي ــد ل ـل ـش ــرك ــات
ال ـم ــدرج ــة ،م ــن خ ــال دراس ــة
المعايير العالمية المطبقة
ف ــي هـ ــذا ال ـم ـج ــال ،واالط ـ ــاع
عـلــى ا لـتـصـنـيـفــات القطاعية
لبعض ا لـبــور صــات العربية
والعالمية.
و لـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ــى أن ه ـي ـئ ــة

األسـ ـ ـ ــواق ت ــول ــت اس ـت ـح ــداث
د لـيــل ا سـتــر شــادي لتصنيف
كـ ـف ــاء ة الـ ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة
فــي بــور صــة األوراق المالية
وتصنيفها الى  5فئات ،بناء
ع ـل ــى ق ـ ـ ــراء ة  17مـ ــؤ شـ ــرا تــم
اختيارها بعناية وتوزيعها
ع ـلــى  4م ـج ـمــو عــات مختلفة
ل ـم ـقــار نــة أداء ك ــل شــر كــة من
هــذه ا لـشــر كــات مــع نظيرتها
لمعرفة أيها أكثر تفوقا.
وأض ــاف ــت أن ــه ت ــم تصنيف
كـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاءة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات وفـ ـ ـق ـ ــا
ل ـ ـ ـ ــ 4مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات ،ت ـت ـض ـمــن
ال ـم ـج ـم ــوع ــة األولـ ـ ـ ــى ال ـن ـســب
وال ـمــؤشــرات المرتبطة بــأداء
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات فـ ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــة،
أم ــا الـمـجـمــوعــة ال ـثــان ـيــة فتم
تـ ـقـ ـسـ ـيـ ـمـ ـه ــا وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـل ـن ـس ــب
وال ـمــؤشــرات الـخــاصــة بسعر
السهم الـمــدرج في البورصة،
إضافة إلى المجموعة الثالثة
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم ت ـص ـن ـي ـف ـهــا حـســب
النسب والمؤشرات المرتبطة
بـ ـ ــديـ ـ ــون الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة وسـ ـي ــول ــة

السوق العام

6.883

السوق األول السوق الرئيسي

7.470

5.743

2.432 2.860 3.310

أموال الصناديق الملغاة...
مضاربية في البورصة!

ً
حماية لصغار المساهمين وتعزيزا لمستويات الرقابة

أص ـ ــولـ ـ ـه ـ ــا ،أم ـ ـ ــا ال ـم ـج ـم ــوع ــة
الرابعة فتصنف حسب النسب
والمؤشرات المرتبطة بأرباح
الشركات.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن
الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورات الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـمـ ـي ــة
والـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة وال ـه ـي ـك ـل ـي ــة
الـتــي يشهدها ســوق الكويت
ل ــأوراق المالية خــال الفترة
الـحــالـيــة ،ومـنــذ ان ـطــاق عمل
هيئة أســواق المال وتأسيس
شركة بورصة الكويت لألوراق
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة س ـ ـي ـ ـكـ ــون ل ـ ـهـ ــا أثـ ــر
إيجابي على ثقة المستثمرين
المحليين واألج ــان ــب لــزيــادة
اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاراتـ ـ ـه ـ ــم ،وت ـ ـعـ ــزيـ ــز
م ـس ـت ــوي ــات ال ـس ـي ــول ــة ،حـيــث
س ـ ـ ـيـ ـ ــؤدي ذلـ ـ ـ ــك الـ ـ ـ ــى ت ـق ــدي ــم
صورة واضحة عن أداء سوق
ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ـ ـ ـ ـ ــأوراق ال ـم ــال ـي ــة
واألداء ا لـحـقـيـقــي للقطاعات
والـشــركــات الـمــدرجــة ضمنها
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـش ــاب ــه ب ــاألنـ ـشـ ـط ــة
الرئيسة ،إضــافــة الــى سهولة
تطبيق الـتـحـلـيــل ال ـمــالــي من

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

ال نجاح لألدوات المالية من دون مبادرات مؤسسية
•

ال ـم ـس ـت ـش ــاري ــن وال ـم ـح ـل ـل ـيــن
الماليين و مــد يــري المحافظ
والصناديق عند مقارنة أداء
أسـهــم الـقـطــاعــات بنظيراتها
ذات األ ن ـ ـش ـ ـطـ ــة ا ل ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة
ومـصــادر الــدخــل المتشابهة،
فضال عن إعطاء صورة أوضح
للجهات التمويلية لتحديد
حـجــم الـتـمــويــل والتسهيالت
االئتمانية ومقارنة المخاطر
ال ـمــرت ـب ـطــة ب ــذل ــك ال ـق ـطــاع مع
التمويالت التي سيتم منحها.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه ي ـت ــم
تصنيف الشركات في السوق
ال ـمــالــي وف ـق ــا لـمـعــايـيــر ع ــدة،
أه ـ ـم ـ ـهـ ــا ال ـ ـس ـ ـيـ ــولـ ــة ،ال ـق ـي ـم ــة
السوقية ،اإلفصاح وااللتزام،
ا لـسـنــوات التشغيلية ،السعر
إل ــى القيمة الـســو قـيــة ،مبينة
أن الـبــورصــة تستهدف خالل
الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ت ـش ـج ـيــع
الشركات العائلية والحكومية
والنفطية على اإلدراج.

محمد اإلتربي

قبل نحو عقد ونصف ساهمت الهيئة العامة
لالستثمار فــي إنـجــاح أداة األج ــل فــي السوق
المالي ،وتم تأسيس صندوق متخصص لتلك
الخدمة ،وكان أحد أسباب نجاحها ،ومن أكثر
الـمـحـفــزات لـهــا وأك ـبــر عــامــل ث ـقــة ،وبالتبعية
شهدت نجاحا غير مسبوق وإقباال الفتا وكبيرا
من مختلف الشرائح من المساهمين.
وقامت شركات بالتعامل على الخدمة حتى
ان بعضها ك ــان يتملك حـصـصــا فــي شــركــات
أخ ــرى لـمــدة ع ــام بـنـظــام األج ــل ،مــا يمكن معه
القول إن تلك الخدمة واحدة من أهم الخدمات
التي القت رواجا ونجاحا ،واألمر نفسه بالنسبة
ألدوات أخــرى مثل الخيارات واألوبـشــن ،وهي
من ضمن األدوات التي توقفت أيضا في السوق
المالي ولم تعد قائمة.
وبحسب مصادر استثمارية ال تــزال أمــوال
الهيئة ،التي ساهمت بها فــي صـنــدوق األجــل
وغيره من األدوات الملغاة ،قائمة ولم تتخارج
منها رغم أن الخدمة تم إلغاؤها منذ أكثر من 4
سنوات تقريبا ولم يتم استحداث بديل.
وتتساءل مصادر لماذا ال تقوم الهيئة بإعادة
توجيه تلك األم ــوال ألدوات استثمارية بديلة
من التي تم استحداثها ولم تجد أي إقبال من
المستثمرين األفراد أو المؤسسين.

وكشفت المصادر أن األموال في الصناديق
المتخصصة الملغى نشاطها كاألجل مجمدة
في الصندوق ،حيث يتم استثمارها والمضاربة
بـهــا مــن ب ــاب تنمية ال ـعــوائــد ،رغ ــم أنـهــا كانت
موجهة لخدمة محددة تمنح البورصة تنوعا
في األدوات.
الـجــديــر ذك ــره أن الـبــورصــة حاليا فــي أمس
ال ـحــاجــة إل ــى تـنــويــع األدوات ،واألهـ ــم إنـجــاح
األدوات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم س ـ ــن األطـ ـ ـ ــر ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة
والقانونية لها ،وفشلت في التطبيق والتنفيذ،
وكل طرف من قوى السوق ينتظر اآلخر.
وفــرصــة هيئة االسـتـثـمــار حــالـيــا فــي إع ــادة
االتفاق مع الشركات التي لديها أموال وتم إلغاء
الهدف والنشاط األســاســي من مساهمتها أن
تعيد توجيه تلك األموال ألدوات جديدة تسهم
في دفع السوق نحو نقلة نوعية جديدة.
وفي هذا السياق شــددت المصادر على أنه
من الصعب أن تجد األدوات المالية الجديدة
طريقها نحو النجاح دون مبادرات مؤسسية
تـتـعــاون فيها جـهــة مـثــل الهيئة مــع الـشــركــات
المالية.
في المقابل ،دعت شركات استثمارية الجهات
الــرقــابـيــة إل ــى إعـ ــادة الـنـظــر فــي إعـ ــادة الـبـيــوع
اآلجلة والمستقبلية ،خصوصا أنها أكثر أداة
حققت نجاحا في البورصة.

تباين مؤشرات البورصة ...والسيولة  46.8مليون دينار
استمرار نمو أسعار األسهم الصغيرة والمتوسطة وتراجع القيادية
•

علي العنزي

تباين أداء المؤشرات الرئيسية الثالثة
لبورصة الكويت في جلسة بداية األسبوع،
إذ ربح مؤشر السوق العام نسبة محدودة
ً
جدا واستقر حول مستواه السابق وكسب
فـ ـق ــط  0.27ن ـق ـط ــة ل ـي ـق ـفــل عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
ً
 6883.78نقطة بسيولة جيدة نسبيا بلغت
 46.8مليون ديـنــار تــداولــت  355.7مليون
سهم عبر  13501صفقة ،وتــم ت ــداول 145
ً
سـهـمــا رب ــح مـنـهــا  71بـيـنـمــا انـخـفــض 56
واستقر  18دون تغير.
بينما خسر مؤشر السوق األول والخاص
باألسهم القيادية الـ  25سهما بنسبة 0.11
في المئة أي  7.95نقاط ليقفل على مستوى
 7470.5نقطة بسيولة متراجعة لم تتجاوز
 16.9مليون دينار فقط تداولت  45.3مليون
سهم فقط من خالل  2817صفقة ،وربحت
 9أس ـه ــم بـيـنـمــا خ ـس ــرت  11واس ـت ـق ــرت 5
دون تغير.
في المقابل ،ربح مؤشر السوق الرئيسي
نسبة  0.34في المئة أي  19.48نقطة ليقفل
على مستوى  5743.22نقطة بسيولة قاربت

 30مليون دينار تــداولــت عــدد أسهم كبير
بلغ  310.3ماليين سهم عبر  10684صفقة،
ً
وتم تداول  120سهما ربح منها  62وخسر
 45بينما استقر  13دون تغير.

سيولة «الرئيسي»
واص ـ ـلـ ــت مـ ـك ــون ــات ال ـ ـسـ ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي
نـشــاطـهــا الـكـبـيــر واس ـت ـح ــوذت ع ـلــى ثلث
السيولة اإلجمالية على حـســاب مكونات
السوق األول واألسهم القيادية التي نشطت
ً
أخيرا في نهاية الجلسة وكانت تميل إلى
ً
البيع واالنتقال ،وبدأ "الرئيسي" قويا منذ
ان ـطــاق الـجـلـســة ل ـيــواصــل صـحــوتــه التي
بــدأهــا بــدايــة األس ـبــوع الـمــاضــي بـعــد نمو
ون ـشــاط كثير مــن األس ـهــم الـصـغـيــرة التي
كانت خاملة معظم الفترات السابقة وفي
ً
مقدمتها أسهم دون الخمسين فلسا مثل
آسيا وتجارة ومنازل الذي تصدر النشاط
ً
وانـتـقــل إلــى مستوى فــوق  50فلسا كذلك
تـ ـج ــارة وآسـ ـي ــا ال ـل ــذي ــن س ـب ـق ــاه ،وت ـص ــدر
ال ـم ـش ـهــد مـنـتـصــف ال ـج ـل ـســة س ـهــم الـبـيــت
ً
وال ـ ــذي يـعـتـبــر م ــن أف ـض ــل األس ـه ــم ح ــراك ــا
وبصانع ســوق قــوي يوفر "الـكــاش" لشراء

من يريد البيع كذلك كميات لمن يريد الشراء
ويحافظ على األسعار بمستويات جيدة،
و ع ــاد سهم االستهالكية لينشط ويحقق
ً
ً
ن ـمــوا ج ــدي ــدا كــذلــك أس ـهــم ع ـقــار وج ــي إف
إتــش وأعـيــان العقارية ال ــذي تـجــاوز سعر
 100فلس وسهم منتزهات وساحل وأرزان
وتجارة كويتية وعقارات الكويت والعديد
م ــن األس ـه ــم الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة الـتــي
أصبحت ذات نشاط كبير.
في المقابل ،كان اللون األحمر من نصيب
األسهم القيادية كبيتك والوطني وأجيليتي
إذ خسرت كل منها  3فلوس وتراجعت تحت
ضغط جني األربــاح أسهم أعيان واألولــى
ب ـي ــن األسـ ـه ــم ال ـع ـش ــري ــن األفـ ـض ــل سـيــولــة
وانتهت الجلسة إيجابية وبانتظار مزيد
من تدفق السيولة والثقة بأسهم صغيرة
تستحق أسعار افضل.
ً
خليجيا ،تراجع مؤشرا سوقي السعودية
وأبوظبي وبنسب محدودة مقابل ارتفاع
بقية مؤشرات أســواق المال بــدول مجلس
التعاون الخليجي وكانت أسعار النفط قد
ً
حلقت فــوق مستوى  82.5دوالرا للبرميل
بنهاية تعامالت األسبوع الماضي.

أخبار الشركات
«مركز سلطان» :هيكلة ديون بـ  76.6مليون دينار

ّ
وقعت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية
عقودا ثنائية مع بنك الكويت الوطني والبنك
األهلي الكويتي؛ إلعادة هيكلة ديون بقيمة 76.6
مليون دينار.
وق ــال ــت "م ــرك ــز س ـل ـط ــان" إن ال ـع ـق ــود تنص
على استحقاق طويل األجــل لمدة  10سنوات،
وفـتــرة سـمــاح للسنوات الـثــاث األول ــى ،حيث
ُ
تسدد خاللها الفائدة فقط؛ وذلك بهدف توجيه
الـتــدفـقــات النقدية لتطويل الـنـشــاط التجاري
بشكل أساسي ،على أن تقوم الشركة بسداد أصل
الدين وفــق جــدول ســداد تصاعدي ،ابـتـ ً
ـداء من
السنة الرابعة ،وتبلغ الدفعة النهائية في السنة
العاشرة  58بالمئة من أصل إجمالي الديون.
وأوض ـح ــت ال ـشــركــة أن ال ـع ـقــود ت ـنـ ّـص على
مـ ـع ــدل فـ ــائـ ــدة ت ـن ــاف ـس ــي وم ـن ـخ ـف ــض م ـق ــارن ــة
بالمعدالت المعتمدة قبل الهيكلة ،على أن يزيد
ّ
التحسن المتوقع
مع مرور الوقت بالتزامن مع

تابعة لـ «كابالت» تفوز
بمناقصة بـ  1.1مليون دينار
كشفت شركة الخليج للكابالت
والصناعات الكهربائية عن ترسية
مناقصة توريد موصالت خطوط
هوائية ألمنيوم على شركة تابعة
ل ـ "كــابــات" فــي األردن ،بقيمة 1.1
مليون دينار ( 3.74ماليين دوالر).
وقــالــت "ك ــاب ــات" إن المناقصة
تتعلق بتوريد مــوصــات خطوط
هوائية ألمنيوم لشركة كهرباء إربد
في األردن.
وأوضحت الشركة أن المناقصة
ً
ستحقق أربــاحــا تشغيلية بنسبة
تـ ـت ــراوح ب ـيــن  5و 7بــالـمـئــة خــال
عامي  2022و.2023

ألداء الشركة ،إضافة إلى تحسين نسبة التغطية،
مع تقديم الضمانات الكافية للبنوك المشاركة.
ومع توقيع هذه العقود تكون "مركز سلطان"
قد انتهت من هيكلة كل ديونها القائمة في كل
مــن الكويت وسلطنة ُعـمــان ،والـتــي تبلغ 115
مـلـيــون دي ـن ــار (ب ـمــا فـيـهــا  76.6مـلـيــون ديـنــار
المذكورة أعاله)؛ وذلك بشروط مشابهة للشروط
الــواردة أعاله ،والخاصة بالعقود الثنائية مع
البنوك الرئيسية في الكويت.
و مــن المتوقع أن ينتج عــن عملية الهيكلة
انخفاض مصاريف التمويل السنوية بمعدل
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،إض ــاف ــة إل ـ ــى االنـ ـخـ ـف ــاض فــي
المطلوبات المتداولة (تسهيالت بنكية ودائنو
مرابحة) بقيمة  33مليونا ،مقابل ارتـفــاع في
المطلوبات غير ا لـمـتــداو لــة (تسهيالت بنكية
ّ
سيحسن
ودائنو مرابحة) بقيمة  33مليونا؛ مما
مؤشرات السيولة واالستمرارية للشركة.

«المغاربية» تربح  93.93ألف دينار
بلغت أربــاح الشركة الخليجية المغاربية القابضة
 93.93ألف دينار بواقع  0.63فلس للسهم خالل الفترة
المنتهية في  30سبتمبر  ،2021مابل تحقيقها خسائر
قدرها  312.23ألف دينار ،بما يعادل  2.08فلس للسهم
في الفترة نفسها من عام .2020

«العيد لألغذية» تؤسس شركة في الكويت
أف ـ ــادت ش ــرك ــة ال ـع ـيــد لــأغــذيــة بـتــأسـيـسـهــا شــركــة
ذات مسؤولية محدودة وهي شركة "ليجين الكويت
للمواد الغذائية".
وقالت "العيد" إن الشركة الجديدة برأسمال يبلغ
 100ألف دينار ،تعد الشركة الجديدة مملوكة بنسبة
 70بالمئة لشركة العيد لألغذية.
وأوضحت "العيد" أن تأسيس الشركة الجديدة
ال يــوجــد لــه أث ــر مــالــي عـلــى الـمـجـمــوعــة فــي الــوقــت
الحالي.

«الوطني» :تقرير الوظائف األميركي مخيب لآلمال
«الشيوخ» يصوت على رفع سقف الدين بمقدار  480مليار دوالر بعد ماراثون
صوت أعضاء مجلس الشيوخ األميركي بنسبة 50-48
ً
لرفع سقف الدين العام مؤقتا بمقدار  480مليار دوالر حتى
ً
 3ديسمبر وذلك سعيا من الواليات المتحدة لتجنب عجز
ً
تاريخي عن الـســداد ،وتمت الموافقة أخيرا على مشروع
الـقــانــون بعد أسابيع مــن المناقشات الحزبية ،كما جاء
إقــرار مشروع القانون قبل أقــل من أسبوعين من الموعد
النهائي الــذي كــان مــن شأنه أن يترك الــواليــات المتحدة
غير قادرة على اقتراض األموال أو سداد القروض ألول مرة
على اإلطالق .ويتطلب مشروع القانون اآلن موافقة مجلس
النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ،وسيتم إرساله إلى
ً
الرئيس جو بايدن ليتم التوقيع عليه ليصبح قانونا ساريا.
وعـلــى م ــدار عــدة أشـهــر ،رفــض الـجـمـهــوريــون ن ــداءات
الديمقراطيين برفع سقف الــديــن وأش ــاروا إلــى أن خطط
اإلنفاق التي وضعتها إدارة الرئيس بادين تعد طموحة.
إال أنه في وقت سابق من األسبوع الماضي ،صرح كبير
الـجـمـهــوريـيــن فــي مـجـلــس الـشـيــوخ مـيـتــش مــاكــونـيــل أن
حزبه سيدعم تمديد سقف القروض قصير األمد حتى مع
اعتراض العديد من الجمهوريين .وتصاعدت الضغوط
بالفعل ،حيث دعا الرئيس بايدن قادة األعمال للتعبير عن
مخاوفهم .من جهة أخــرى ،حذرت وزيــرة الخزانة جانيت
يلين من أن الحكومة األمريكية تخاطر بنفاد األموال بحلول
 18أكتوبر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ارتفعت أسهم وول ستريت بشكل متواضع على خلفية
أنـبــاء االت ـفــاق بينما أنـهــى ال ــدوالر األس ـبــوع دون تغيير
يــذكــر .وف ــي غـضــون ذل ــك ،ارتـفـعــت ال ـعــوائــد عـلــى سـنــدات
الخزانة ألجل سنتين وعشرة سنوات لتغلق األسبوع عند
 0.3198٪و 1.6118٪على التوالي .إال أن هذا القرار يوفر
ً
ً
ً
حال مؤقتا فقط نظرا ألنه ما يزال يتعين على الديمقراطيين
والمشرعين الجمهوريين معالجة تلك المسألة مرة أخرى
ً
قبل نهاية العام .باإلضافة إلى ذلك ،يتم التركيز أيضا على
أولويات بايدن الرئيسية على الصعيد المحلي ،إذ تبلغ
قيمة خطة البنية التحتية حوالي  550مليار دوالر باإلضافة
إلــى جهود أكبر بكثير تبلغ قيمتها  3.5تريليون دوالر
وتركز على الرعاية الصحية وبرامج شبكات األمان والبيئة.

ثان على التوالي
بيانات الوظائف مخيبة لآلمال لشهر ٍ

ً
متوقعا
أضافت الواليات المتحدة وظائف أقل مما كان

فــي سبتمبر ،مما يساهم فــي تعقيد أحــد أب ــرز ال ـقــرارات
الحاسمة لمجلس االحتياطي الفيدرالي بشأن تقليص
الــدعــم الـنـقــدي قبل نهاية ال ـعــام .وتـمــت إضــافــة  194ألف
وظـيـفــة غـيــر زراع ـي ــة فـقــط خ ــال الـشـهــر ال ـمــاضــي مقابل
التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنحو  500ألف وظيفة،
فيما يعد أقل معدل نمو يتم تسجيله حتى اآلن هذا العام.
إذ انخفض معدل البطالة إلى  ،%4.8رغم أنه كان يعكس
ً
جزئيا انخفاض مشاركة القوى العاملة .وفي ذات الوقت،
زاد متوسط الدخل في الساعة بنسبة  %0.6في سبتمبر
الـمــاضــي ،فيما يـعــد أق ــوى نـمــو شـهــري مـنــذ أبــريــل وهــو
األمــر الــذي يعكس محاولة الشركات جــذب العمالة .وفي
الوقت الحالي ،ما يزال هناك  5ماليين أمريكي عاطل عن
العمل وذلك بالمقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة .إال
أنــه يجب أن ت ــؤدي إع ــادة فتح ال ـمــدارس وإن ـهــاء إعــانــات
البطالة الفيدرالية الموسعة إلى تسارع وتيرة التوظيف
في األشهر المقبلة.
وفي غضون ذلك ما تزال هناك مخاطر ترجح عدم تلبية
تلك البيانات لمعايير االحتياطي الفيدرالي بشأن "التقدم
الكبير اإلضــافــي" لتحسين ســوق الـعـمــل .وبـعــد اجتماع
الشهر الماضي ،أشار رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي
جيروم باول إلى أن "تقرير وظائف جيد إلى حد معقول"
عن شهر سبتمبر من شأنه أن يدفع البنك إلى البدء فيتقليص مـشـتــريــات األص ـ ــول .وق ــد أدى ذل ــك إل ــى انتشار
التوقعات بإعالن بــدء التناقص التدريجي خــال انعقاد
اجتماع السياسات فــي نوفمبر المقبل ،إال أن البيانات
األخيرة تخلق حالة من عدم اليقين في هذا الصدد .وأكد
باول دعم المسؤولين بصفة عامة لبرنامج التحفيز النقدي
المقرر انتهائه في النصف الثاني من عام  ،2022إال أن مثل
تلك القرارات المتعلقة بالخفض التدريجي لن تقدم "إشارة
مباشرة" حول توقيت زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

كندا
أظهرت أحدث بيانات لهيئة اإلحصاء الكندية ،أن البالد
أضــافــت  157,100وظـيـفــة فــي سبتمبر الـمــاضــي مقابل
توقعات بزيادة  60,000وظيفة .وأدى هذا إلى انخفاض
مـعــدل البطالة إلــى  %6.9فــي سبتمبر مقابل  %7.1في
أغسطس ،بينما تحسن معدل المشاركة في القوى العاملة

ً
هامشيا إلى  %65.5مقابل  %65.1في السابق .ويساهم
ً
تحسن البيانات بوتيرة أفضل مما كان متوقعا في تعزيز
توقعات بنك كندا بتسجيل االقتصاد النتعاش قوي بعد
االنكماش الــذي شهده فــي وقــت سابق مــن الـعــام الحالي
بسبب فرض القيود الحتواء الموجة الثالثة من جائحة
كوفيد .-19وانخفض الدوالر األمريكي أمام الدوالر الكندي
بحدة على خلفية التقرير القوي إلى جانب بيانات العمل
األمريكية المخيبة لآلمال.

السلع
أدى االرتفاع غير المتوقع في مخزونات النفط الخام
األمريكية إلى تراجع أسعار النفط بعد المكاسب القوية
ً
ال ـتــي شـهــدهــا م ــؤخ ــرا وال ـت ــي دف ـعــت األس ـع ــار إل ــى أعـلــى
ً
مستوياتها المسجلة في عدة سنوات .ووفقا لوزارة الطاقة
األمريكية ،كشفت بيانات األسبوع الماضي أن مخزونات
النفط الخام ارتفعت بمقدار  2.3مليون برميل األسبوع
الماضي مقابل توقعات بانخفاض قدره  418ألف برميل.
وأدى ذلــك إلــى عــودة سعر مزيج خــام برنت إلــى مستوى
ً
 80دوالرا ،إال أنــه ما يــزال يسجل ارتفاعا بنسبة %3.65
هذا األسبوع.
من جهة أخرى ،أدى االرتفاع األخير في أسعار السلع إلى
وصول سعر مزيج خام برنت إلى أعلى مستوياته المسجلة
ً
ً
منذ عام  2018وصوال إلى  83.47دوالرا قبل أن يفقد بعض
مكاسبه مرة أخرى .وكما في يوم الجمعة ،ارتفع سعر الخام
القياسي بنسبة  %56منذ بداية العام ،مما ساهم في زيادة
الضغوط التضخمية التي قد تبطئ التعافي العالمي من
جائحة كوفيد  .-19وعلى الــرغــم مــن ارتـفــاع الطلب على
ال ـطــاقــة إل ــى جــانــب ض ـغــوط ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة والـ ــدول
المستهلكة األخرى لزيادة اإلنتاج ،تمسكت منظمة األوبك
وحلفاؤها باتفاقها السابق الذي يقضي بزيادة اإلمدادات
ً
ً
تدريجيا في السوق .ووفقا لالتفاق الذي تم التوصل إليه
في يوليو ،يستلزم قرار المجموعة زيادة اإلنتاج بمقدار
ً
 400ألف برميل يوميا في نوفمبر  -وهو رقم يمثل أقل من
 %0.5من الطلب العالمي .ويرى المحللون أن المجموعة
ً
لديها وجهة نظر أكثر حذرا فيما يتعلق بالطلب حتى مع
اعتقاد الكثيرين أن الطلب على النفط سيتجاوز العرض
بكثير خالل األشهر المقبلة.
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اقتصاد

ّ
قيادات نفطية سابقة لـ ةديرجلا  :يجب التركيز على إزالة الترهل المتسبب بتداخل االختصاصات
•

ووصلت الى أدنى سعر لها وهو  9دوالرات للبرميل ،وذلك
يجب أن تختار ما بين العودة للوضع السابق باستقاللية
يوميا ،تتطلب أسلوب عمل متطورا إذا أراد القطاع تحقيق
أكد عدد من القيادات النفطية السابقة في القطاع النفطي
الشركات ودمج المتشابه منها ،أو الغاء الكيانات القانونية لتلك مع انهيار االقتصاد اآلسيوي عام  ،1998األمر الذي أدى
المحلي ،أن قرار دمج الشركات المحلية وإعادة هيكلة القطاع معدل اإلنتاج المستهدف.
ّ
الى ظهور بوادر عدة لعمليات اندماج واستحواذ بين كبريات
الشركات ودمج األنشطة كقطاعات تحت لواء المؤسسة.
وأشاروا الى أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع
يعد خطوة في االتجاه الصحيح ،متمنين أن يحقق الدمج
وبينوا أن فكرة الدمج وإعادة الهيكلة ليست جديدة ،وقد لجأت الشركات النفطية العالمية ،مثل «أكسون  -موبيل» ،و«كونوكو
أهدافا رئيسية ،مثل تخفيض التكاليف ،خصوصا التشغيلية ،االستكشاف واإلنتاج أن معظم الزيادة في القدرة اإلنتاجية
المستهدفة سيأتي من حقول صعبة اإلنتاج مستقبال ،مما يعني إليها شركات كبيرة وصغيرة في الماضي ،وقد فرضتها ظروف  -فيليبس» ،و«توتال  -إلفا» .وفيما يلي التفاصيل:
إضافة الى تحسين األداء.
تشغيلية صعبة وأزمات اقتصادية حادة مرت على العالم،
أن ذلك األمر يتطلب تكاليف رأسمالية وتشغيلية كبيرة.
وقالوا في تصريحات متفرقة لـ «الجريدة» إن استراتيجية
كما حدث بعد تراجع أسعار النفط من  20دوالرا عام 1996
القطاع للوصول الى قدرة إنتاجية بحوالي  4ماليين برميل نفط في الوقت نفسه ،شددت القيادات على أن أي هيكلة قادمة
أشرف عجمي

مؤسسة
البترول
صرفت ما
بين  65و70
مليار دوالر
خالل السنوات
الماضية
بدون معرفة
مردودها
المالي

العوضي

بداية ،أكد عضو المجلس األعلى للبترول سابقا،
محمد الهاجري ،أن أهم ما تحتاج إليه المؤسسة هو
ّ
إعــادة هيكلة جهازها المتضخم والمترهل ،والذي
أدى الى تداخل االختصاصات بين بعض إداراتها
واإلدارات المتشابهة بالشركات التابعة ،مما انعكس
ً
سلبا؛ أوال على النواحي الفنية وغياب العدالة وتكافؤ
الـفــرص ،وثانيا على التكلفة العالية لبند الرواتب
وال ـمــزايــا لـتـشــابــه وت ـك ــرار اإلدارات وال ـم ـهــام ،بــدءا
من جهاز التخطيط الــذي سلب اختصاص إدارات
التخطيط بالشركات ،مرورا بالقوى البشرية والمالية
والقانونية والعالقات العامة واإلعالم.
وق ـ ــال الـ ـه ــاج ــري إن ك ــل ذل ـ ــك أدى ال ـ ــى ض ـمــور
االستقاللية المطلوبة بــأعـمــال الـشــركــات التابعة،
وأض ــاع المسؤوليات فيما بين أجـهــزة المؤسسة
والشركات التابعة.
وأضاف أنه ال يمكن االستمرار بالهيكل الحالي،
معتبرا أنه هيكل شاذ للمؤسسة وشركاتها.
وأشار الى أنه في وقت تخضع المؤسسة لقوانين
ّ
الـخــدمــة الـمــدنـيــة ،ف ــإن الـشــركــات تـقــوم على أســاس
ال ـشــركــات الـتـجــاريــة ،ولـهــا قــانــون خ ــاص بالقطاع
النفطي.
وشــدد على أن أي هيكلة قــادمــة يجب أن تختار
بين العودة إلى الوضع السابق باستقاللية الشركات
ودمج المتشابه منها ،أو إلغاء الكيانات القانونية
لتلك الشركات ،ودمج األنشطة كقطاعات تحت لواء
الـمــؤسـســة؛ اسـتـخــراج ،وتـكــريــر ،وبـتــروكـيـمــاويــات،
وتسويق عالمي ،ومبيعات محلية.

تضخم الكوادر

من الضروري
تبني سياسة
إنتاج طاقة
نظيفة ومنع
انبعاث
الكربون

الزنكي

وقـ ــال إن اس ـت ـمــرار ال ــوض ــع الـهـجـيــن للمؤسسة
يصحح
وش ــرك ــات ـه ــا ل ــن ي ـخ ــدم هـ ــذا ال ـق ـط ــاع ولـ ــن
ّ
االختالالت التي نجمت عن هيمنة المؤسسة وتضخم
كوادرها وفرض قراراتها على الشركات التابعة ،الفتا
الــى أن ذلــك جعل مجالس إدارات الـشــركــات مجرد
مجالس شكلية ال قرار لها.
وذكر أن كل القرارات والخطط والمشاريع تخضع
لرأي أجهزة بالمؤسسة قد تكون أقل مهنية من تلك
التي بالشركات ،الفتا الــى أن هــذا ما انعكس كذلك
على تجهيز وتطوير القيادات داخــل القطاع ،وإلى
تراجع مستوى األداء.
واختتم الهاجري بالقول إن ما حدث في السنوات
السابقة مخالف لقانون إنشاء المؤسسة ،وللقوانين
التي تخضع لها الشركات النفطية.

تحسين األداء
م ــن جـهـتــه ،أك ــد الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي األس ـب ــق في
مؤسسة البترول الكويتية ف ــاروق الزنكي ،أن قرار
دمج الشركات المحلية خطوة في االتجاه الصحيح،
ً
متمنيا أن يحقق الدمج أهدافا رئيسية مثل تخفيض
الـتـكــالـيــف ،خـصــوصــا الـتـشـغـيـلـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى
تحسين األداء.
وقال الزنكي إن القطاع النفطي ،خصوصا قطاع
االستكشاف واإلنتاج يواجه تحديات فنية كبيرة،
األمـ ــر الـ ــذي ي ـح ـتــاج م ـعــه ال ـن ـظــر إل ــى أمـ ــور أخ ــرى،
باإلضافة إلى عمليات الدمج المزمعة.
وأض ــاف أن استراتيجية الـقـطــاع لـلــوصــول إلــى
قدرة انتاجية بحوالي  4ماليين برميل نفط يوميا،
تتطلب أسلوب عمل متطورا ،إذا أراد تحقيق معدل
اإلنتاج المستهدف.

تشابه
اإلدارات
والمهام
ً
انعكس سلبا
على النواحي
الفنية وبند
الرواتب

الهاجري

قطاع
االستكشاف
واإلنتاج
يواجه
تحديات فنية
تحتاج إلى
إعادة النظر

الزنكي

النتائج السلبية
لبعض المشاريع
الرأسمالية كانت
ً
سببا في سرعة
اتخاذ قرار
الدمج وإعادة
الهيكلة
العوضي

وأش ــار إلــى أن مــن أهــم التحديات التي تواجه
«االستكشاف واإلنتاج» أن معظم الزيادة في القدرة
اإلنتاجية المستهدفة ستأتي من حقول صعبة
اإلنتاج مستقبال ،مما يعني أن ذلك األمر يتطلب
تكاليف رأسمالية وتشغيلية كبيرة ،منوها إلى
أن مــن أهــم هــذه المشاريع ضــخ المياه والبخار،
وتركيب مضخات غاطسة داخل اآلبار ،باإلضافة
إل ــى إدارة وم ـعــال ـجــة ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة م ــن الـمـيــاه
المصاحبة للنفط.

صالحيات واسعة
وتابع الزنكي «لذلك يجب اعطاء قطاع االستكشاف
واإلنتاج الدعم الكامل ،حيث يشتمل ذلك الدعم على
عــدة أمــور ،أهمها االستعانة بخبرات فنية أجنبية
لها بــاع طــويــل فــي تطوير الـحـقــول ،بــاإلضــافــة الى
مـنــح الـقـطــاع صــاحـيــات واس ـعــة تمكنه مــن تنفيذ
المشاريع اإلنتاجية المطلوبة بأقل التكاليف وفي
الوقت المستهدف».
وشدد على ضرورة تبني القطاع في أحد أهدافه
القريبة والبعيدة سياسة إنتاج الطاقة النظيفة ،وخلق
التكامل المتوافق من إنتاجها ،ومنع انبعاث الكربون
وحقنه لدعم اإلنتاج لتخزينه وتقديره واستخدامه
محليا في انتاج الكهرباء ووسائل النقل العام.

استكشاف وإنتاج
من ناحيته ،قــال الخبير المتخصص في تكرير
وتسويق النفط ومدير التسويق في مؤسسة البترول
سابقا ،عبدالحميد العوضي« ،من المعروف أن القطاع
النفطي الكويتي يمارس العديد من األنشطة المختلفة
والمتشابهة المتعلقة بالصناعات النفطية ،منها على
سبيل الذكر ،عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز
الطبيعي محليا وعالميا ،وكذلك عمليات تكرير النفط

ما يحدث
في القطاع
النفطي
ً
حاليا نوع
من الفوضى
والعبثية
في اتخاذ
القرارات

الحرمي

ال فائدة
من إعادة
الهيكلة
والدمج دون
االستفادة
من األسعار
بزيادة اإلنتاج

الحرمي

واسالة الغاز داخليا وخارجيا ،وعمليات تصنيع
البتروكيماويات ،باإلضافة إلى عمليات التسويق
العالمي والمحلي والنقل البحري الدولي ،وذلك من
خــال  7شركات نفطية تعمل تحت مظلة مؤسسة
البترول الكويتية».
وأضـ ــاف ان ــه مـمــا ال شــك فـيــه أن بيئة عـمــل هــذه
األنـشـطــة النفطية الـمـتـبــايـنــة فــي نـشــاطـهــا تحيط
بها مخاطر عديدة مثل المتغيرات الجيوسياسية،
ومتانة وضعف االقتصاد العالمي ،وكذلك تذبذب
أسعار النفط والغاز ،وأسعار المنتجات البترولية
والبتروكيماوية ،وكلها في مجملها مخاطر تؤثر
سلبا وايجابا على االداء العام في عمليات النفط.
وأشار العوضي إلى أن فكرة الدمج وإعادة الهيكلة
لـيـســت ج ــدي ــدة ،وق ــد ل ـجــأت إل ـي ـهــا ش ــرك ــات كـبـيــرة
وصـغـيــرة فــي الـمــاضــي فرضتها ظ ــروف تشغيلية
صعبة وأزمات اقتصادية حادة مرت على العالم ،كما
حدث بعد تراجع أسعار النفط من  20دوالرا عام 1996
ووصلت إلى أدنى سعر لها  9دوالرات للبرميل ،مع
انهيار االقتصاد اآلسيوي عام  ،1998األمر الذي أدى
الــى ظهور بــوادر عــدة لعمليات اندماج واستحواذ
بين كبرى الشركات النفطية العالمية مثل «اكسون -
موبيل» ،و»كونوكو  -فيليبس»« ،توتال  -إلفا».

فكرة الدمج
وأوضح انه في ذلك الوقت برزت في دائرة الضوء
فكرة دمج الشركات النفطية الكويتية أول مرة عام
 1999فــي عهد وزي ــر النفط الــراحــل الشيخ سعود
الـنــاصــر الـصـبــاح ،لتحويل الـشــركــات النفطية إلى
قطاعات ودمجها مع قطاعات المؤسسة وخصخصة
شركات ذات أداء متدن مثل ناقالت النفط وصناعات
الكيماويات البترولية ،مع احتفاظ المؤسسة بحصة
في كلتا الشركتين.
وت ــاب ــع ق ــائ ــا «ك ــان ــت ال ـمــؤس ـســة حـيـنـئــذ ضمن

قائمة أكبر  10شركات نفطية عالمية ،واآلن خارج
الـتـصـنـيــف» ،الف ـتــا إل ــى أن ف ـكــرة الــدمــج ع ــادت مــرة
أخرى للظهور عام  ،2008بعد انهيار أسعار النفط
من  140دوالرا إلى  34دوالرا للبرميل ،وذلك مسمى
مشروع الرؤية.
ولفت العوضي الى أنه بعد  22عاما يعود مشروع
الدمج عقب أزمة كورونا وهبوط سعر النفط من 70
دوالرا للبرميل في أبريل  2019الــى  9دوالرات في
أبريل  ،2020موضحا أن النتائج السلبية لبعض
الشركات النفطية ،مثل شركة نفط الخليج ،نتيجة
توقف اإلنتاج لمدة  5سنوات ،وكذلك شركة البترول
العالمية ،وخسائر مصفاة فيتنام ،وأيضا شركة
االستكشافات الخارجية وخسائر مشاريع رأسمالية
قد تكون سببا رئيسا في سرعة اتخاذ القرار.
وأك ــد أن ق ــرار دمــج الـشــركــات النفطية الكويتية
صــائــب وخ ـطــوة جـيــدة نحو بـنــاء مستقبل أفضل
واس ـت ـغــال أم ـثــل ل ـل ـثــروة الـنـفـطـيــة وتـنـمـيــة أشمل
لمصالح الدولة ،مبينا ان كل ذلك مرهون بالتنفيذ
الجاد لجني الفوائد المتوقعة ،معربا عن خشيته
من أن تؤدي خارطة طريق الدمج إلى جادة لترسيخ
المحسوبية والشللية والــا مهنية في العمل ،وان
تحيد عن بلوغ أهدافها المرجوة للقطاع النفطي.
ول ـفــت إل ــى أن الـمــؤسـســة بــاشــرت عملية الــدمــج
بـضــم شــركــة تــزويــد ال ـطــائــرات بــالــوقــود إل ــى شركة
البترول الوطنية بعد إغــاق مصفاة الشعيبة عام
 2017لتحسين أرباحها ،كما ألغت شركة التنمية
النفطية وشركة خدمات القطاع النفطي ،مضيفا أنه
من المستغرب أن نرى إنشاء شركات جديدة ويتم
إلغاؤها الحقا ،وكذلك الحال مع شركة كيبيك وعودة
دمجها مع «البترول الوطنية».

توجهات استراتيجية
وشــدد العوضي على ضــرورة مــراعــاة عــدة أمور
فــي عملية الــدمــج ،منها التوجهات االستراتيجية
للمؤسسة  ،2040مــع إج ــراء التعديالت المناسبة،
ومشاريع الخصخصة المستقبلية ،وأن تراعي األسس
التجارية والتشريعات البيئية المعمول بها دوليا.
وأشــار إلــى أن الكلفة العالية للمشاريع النفطية
ترفع كلفة البرميل المبيع ،مبينا أنه من المعلوم أن
المؤسسة صرفت منذ سنوات حتى اآلن حوالي 65
  70مليار دوالر وال نعرف كم بلغ مردودها المالي؟وعــدد الفوائد المتوقعة من عمليات الدمج واعــادة
الهيكلة ،والمتمثلة في اآلتي:
 - 1تقليل المصروفات العامة بنسبة %30 - 20
لتعزيز ربحية مؤسسة البترول.
 - 2تـســريــع وت ـيــرة إن ـجــاز الـمـشــاريــع الـمـتــأخــرة
وتعزيز عملية التكامل بين القطاعات الرئيسية.
 - 3ت ـخ ـص ـيــص ب ـع ــض ال ـع ـم ـل ـيــات وال ـم ـصــانــع
لمصلحة القطاع الخاص.
 - 4احتمالية إلغاء وزارة النفط وضم إداراتها إلى
وزارة المالية أو وزارة الكهرباء.
 - 5احتواء الخسائر المتراكمة والخسائر المتوقعة
وخفض كلفة إنتاج النفط الخام.
وأوضح أن عملية الدمج رغم فوائدها لها جوانب
غير مرغوبة ،يترتب عليها إلغاء عدة إدارات ذات نفس
المهام في الشركات المدمجة ،مثل الموارد البشرية،
الـمــالـيــة ،الـقــانــونـيــة ،ال ـعــاقــات الـعــامــة والتخطيط
وتقليص عدد المناصب العليا والوسطى ،وقد يؤدي
هــذا اإلج ــراء الــى إحــالــة عــدد مــن الـقـيــادات للتقاعد
االيجابي الذي يخدم المصلحة العامة.

إدارة متميزة

جهاز المؤسسة
المتضخم أدى
إلى تداخل
االختصاصات
بين بعض
إداراتها وتلك
المتشابهة
بالشركات
التابعة

ب ـ ــدوره ،ان ـت ـقــد الـخـبـيــر الـنـفـطــي ك ــام ــل الـحــرمــي
اإلجراءات التي ستتخذها مؤسسة البترول الكويتية
ســواء في عمليات إعــادة الهيكلة أو الدمج ،مرجعا
اسباب ذلك الى عدم وجود ادارة تتميز بالكفاءة في
القطاع النفطي الدارة مثل ذلك الملف.
وتساءل« :ما الفائدة من زيادة األسعار التي فاقت
 80دوالرا للبرميل ونحن نتحدث عن زيادة اإلنتاج
منذ سنوات كثيرة وال يوجد أي تقدم في ذلك االمر؟
ألم يكن من األجــدر ترتيب األولويات بشكل مبدئي
ومن ثم البحث في إعادة الهيكلة وعمليات الدمج؟»،
معتبرا أن ما يحدث في القطاع النفطي برمته نوع
من الفوضى والعبثية في اتخاذ القرارات ،مشددا على
ضرورة اختيار إدارة جيدة للقطاع تحدث نقلة نوعية
بعيدا عــن تلك المهاترات التي تتم بــدون دراســات
واعية ومتعمقة.

الهاجري

البرميل الكويتي عند أعلى مستوى في  3سنوات
إثر ارتفاع الطلب وخفض قيود «كورونا»
رأى مـحـلــان نفطيان كــويـتـيــان أن
ارتفاع أسعار النفط عالميا ،ووصول
ب ــرم ـي ــل ال ـن ـف ــط ال ـك ــوي ـت ــي ع ـل ــى وج ــه
الخصوص ،فــي ت ــداوالت أمــس األول،
إلى  82.42دوالرا ،وهو أعلى مستوى
له في نحو ثالث سنوات ،أتى مدفوعا
ب ـع ــوام ــل ع ـ ــدة ،ف ــي مـقــدمـتـهــا ارت ـف ــاع
مـعــدالت الطلب وخفض القيود التي
فرضتها جائحة كورونا على األنشطة
االقتصادية وحركة النقل.
وأشـ ــاد الـمـحـلــان ،فــي تصريحين
منفصلين ل ـ ـ «ك ــون ــا» ،أمـ ــس« ،ب ــال ــدور
الـمـهــم» ال ــذي أداه تحالف «أوب ــك - »+
منظمة الــدول المصدرة للنفط ودول
من خارجها  -في الحد من الفوائض
الـنـفـطـيــة ال ـت ــي أس ـه ـمــت ب ــدوره ــا في
انهيار األسـعــار نتيجة االنخفاضات

الـ ـ ـح ـ ــادة عـ ـل ــى الـ ـطـ ـل ــب ب ـس ـب ــب ق ـي ــود
كورونا.
وقــال الخبير في مجال الطاقة جمال
ال ـغ ــرب ـل ـل ــي إن أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط واص ـل ــت
انخفاضها مع بداية تفشي وباء كورونا
ف ــي دي ـس ـم ـبــر  2019بــال ـص ـيــن ،وف ــرض
الـقـيــود ال ـصــارمــة عـلــى الـحــركــة وإغ ــاق
الحدود وتعطيل حركة الطيران وحظر
التجول فــي أغلب ال ــدول ،محاولة منها
الحتواء الجائحة وعدم انتشارها عالميا.
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـغ ــرب ـل ـل ــي أن االس ـت ـه ــاك
العالمي للنفط تضرر ،كما توقفت حركة
ال ـن ـق ــل وال ـش ـح ــن إثـ ــر ان ـت ـش ــار ف ـي ــروس
كورونا في مختلف أنحاء العالم ،وارتفاع
ع ــدد الــوف ـيــات ،مبينا أن أس ـعــار النفط
اس ـت ـم ــرت ف ــي ال ـت ــده ــور نـتـيـجــة تـبــايــن
وجهات النظر بين الدول المصدرة للنفط

ح ــول م ـعــدالت اإلن ـت ــاج ،وال ـتــي أدت إلــى
ضخ كميات كبيرة من النفط في األسواق.
وأوضح أن التوصل إلى االتفاق على
معدالت اإلنتاج من خالل تحالف «أوبك
 ،»+وتخفيض اإلنتاج بكمية  10ماليين
برميل يوميا كان له بالغ األثر على توازن
السوق النفطي وبداية ارتفاع األسعار،
م ــؤك ــدا أن ارت ـ ـفـ ــاع ن ـس ـبــة الـمـحـصـنـيــن
باللقاح المضاد لفيروس كورونا ،وعودة
رح ــات السفر تدريجيا وفـتــح الـحــدود
وتخفيف اال ش ـتــرا طــات الصحية كانت
عوامل لها أثر إيجابي على ارتفاع الطلب
على النفط.
وأفـ ـ ـ ــاد ب ـ ــأن أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط واص ـل ــت
ص ـع ــوده ــا م ــدف ــوع ــة ب ــاس ـت ـم ــرار زيـ ــادة
الطلب على الخام مقابل ضعف اإلمدادات
العالمية وانخفاض المخزون ،إضافة إلى

االرتفاع التاريخي ألسعار الغاز الطبيعي
وت ــوج ــه ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـ ــدول الس ـت ـخــدام
الـنـفــط مـكــان ال ـغــاز الطبيعي ،مبينا أن
قرار «أوبك  »+بالتمسك بسياسة اإلنتاج
الحالية المتعلقة بزيادة اإلنتاج بواقع
 400ألف برميل يوميا في نوفمبر المقبل
سيساعد على استمرار أسعار النفط عند
مستوياتها الحالية ،واإلبقاء على معدل
أس ـعــار بـيــن  80و 90دوالرا ،مــع دخــول
الشتاء واستمرار ارتفاع معدالت الطلب
وتعافي االقتصاد العالمي.
بـ ــدوره ،ق ــال أس ـتــاذ هـنــدســة الـبـتــرول
فــي ا لـهـيـئــة ا ل ـعــا مــة للتعليم التطبيقي
والـتــدريــب د .أحمد الـكــوح ،لــ«كــونــا» ،إن
سعر برميل النفط الكويتي حاليا في
مستوى  80دوالرا للبرميل ،وهو ضعف
س ـعــره ف ــي ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،م ـمــا يشير

إلى االرتفاعات الكبيرة التي شهدتها
أسعار النفط عالميا.
وعزا الكوح ارتفاع أسعار النفط إلى
بداية عودة الحياة الطبيعية في أنحاء
ك ـب ـيــرة م ــن ال ـع ــال ــم م ــع ب ــداي ــة ان ـح ـســار
وباء كورونا وزيادة وتيرة التطعيمات
المضادة للفيروس ،إضــافــة إلــى دخــول
فصل الـشـتــاء ال ــذي يشهد إقـبــاال كبيرا
على الطاقة ومشتقاتها.
وب ـي ــن أن ال ـك ــوي ــت سـتـسـتـفـيــد من
الــزيــادة الشهرية التي قررتها «أوبــك
 »+ع ـبــر ح ـصــة مـتـفــق عـلـيـهــا تـبـلــغ 27
ألف برميل يوميا ،الفتا إلى أن زيادة
أس ـع ــار ال ـغ ــاز ف ــي أوروبـ ـ ــا أدت الــى
تـحــول الطلب للنفط بغية التوفير
وتقليل التكاليف.
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في ندوة نظمها اتحاد المصارف بمناسبة زيارة عمدة لندن ويليام راسل للكويت
نظم اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع السفارة
البريطانية نــدوة يــوم الخميس الماضي ،بعنوان
«،»Fintech, Innovation and Sustainable Finance
بمناسبة زي ــارة عمدة مدينة لندن الـلــورد ويليام
راسل والوفد المرافق له إلى الكويت ،والذي تحدث
فيها عن آخر التطورات في هذه المجاالت.
وأش ـ ــاد رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة ات ـح ــاد م ـصــارف
الـكــويــت ع ــادل الـمــاجــد بــزيــارة عـمــدة مــديـنــة لندن
وال ــوف ــد ال ـم ــراف ــق ل ــه لـلـكــويــت ال ـتــي أكـ ــدت تــوطـيــد
ال ـع ــاق ــات وت ـعــزيــز ال ـش ــراك ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة بين
البلدين.
وق ــال ال ـمــاجــد ،إن الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة والـكــويــت
تتمتعان بشراكة وثيقة طويلة األم ــد ،وتربطهما
ع ــاق ــات اق ـت ـص ــادي ــة ق ــوي ــة وم ـت ـم ـي ــزة ،ح ـي ــث ك ــان
لـلـشــركــات الـبــريـطــانـيــة وج ــود ف ــي ال ـكــويــت لفترة
طويلة ،كما نمت االستثمارات الكويتية في المملكة
المتحدة بشكل ملحوظ على مدى العقود الماضية.
وأشار إلى أن الندوة ستكون فرصة طيبة لتبادل
الـ ــرؤى واألفـ ـك ــار واالط ـ ــاع عـلــى أحـ ــدث الـتـقـنـيــات
والـتـطــورات والـفــرص الممكنة التي تخدم اقصاد
البلدين في مجال التكنولوجيا المالية واالبتكارات

الرقمية ،التي كان لها أكبر األثــر في التخفيف من
ال ـع ــبء الـتـشـغـيـلــي وتـخـفـيــض تـكـلـفــة الـمـعــامــات
البنكية والمالية.
من جانبه ،قال أمين عام اتحاد مصارف الكويت
د .حمد الحساوي ،أن البنوك الكويتية قادت الطريق
فــي م ـجــال الـتـكـنــولــوجـيــا الـمــالـيــة وحـقـقــت نتائج
ملحوظة فــي هــذا الـصــدد ،وهــى تتطلع إلــى البناء
على هذا النجاح من خالل االستثمار المستمر في
االبتكار الرقمي والتقنيات الجديدة.
وأع ــرب الـحـســاوي عــن سـعــادتــه لــاسـتـفــادة من
ً
خبرة المملكة المتحدة في هذا الصدد ،مؤكدا أن
االتحاد يتطلع إلى التعاون المستمر مع السفارة
البريطانية في الكويت لتنظيم الندوات التي تناقش
والمختلفة والتي تهم ليس فقط
الموضوعات الهامة
ً
القطاع المصرفي ولكن أيضا القطاع المالي ككل.
ح ـضــر الـ ـن ــدوة م ــن ال ـجــانــب ال ـبــري ـطــانــي عـمــدة
مدينة لندن المعين القادم اللورد فينسنت كيفيني،
وسفيرة بريطانيا في الكويت بيلندا لويس وعدد
مــن مـســؤولــي الـسـفــارة ومــديـنــة لـنــدن فــي مـجــاالت
التجارة واالستثمار ،ومن الجانب الكويتي حضر
الندوة عدد من قيادات البنوك الكويتية.

لقطة جماعية

ّ
«بيتك» يوقع شراكة مع «الكويتية لرعاية المعاقين»
لتدريب ذوي االحتياجات الخاصة وتمكينهم
ض ـمــن ري ــادت ــه بــالـمـســؤولـيــة
االجـتـمــاعـيــة ودوره الـكـبـيــر في
دعــم وتمكينّ ذوي االحتياجات
الـ ـخ ــاص ــة ،وق ـ ــع ب ـي ــت ال ـت ـمــويــل
الكويتي (بيتك) ،اتفاقية شراكة
هي األولى من نوعها على صعيد
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ـص ــرف ــي ال ـك ــوي ـت ــي،
مــع «الجمعية الكويتية لرعاية
الـ ـمـ ـع ــاقـ ـي ــن» ،ي ـ ـقـ ــوم ب ـمــوج ـب ـهــا
ب ـم ـبــادرات مختلفة مــن ضمنها
تـ ــدريـ ــب م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـط ـل ـبــة
مــن ذوي االحـتـيــاجــات الخاصة
بمختلف اإلدارات في «بيتك».
وال ي ــدخ ــر «ب ـي ـتــك» ج ـه ــدا في
دعــم شريحة ذوي االحتياجات
الـ ـخ ــاص ــة ع ـب ــر ال ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
ت ـث ـق ـي ـف ـه ــم وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة م ـع ــرف ـت ـه ــم
وتـ ــوج ـ ـي ـ ـه ـ ـهـ ــم ن ـ ـحـ ــو ال ـت ـع ـل ـي ــم
وال ـت ــأه ـي ــل ال ـم ـنــاســب م ــن خــال
ب ــرام ــج ت ــدري ــب م ـخ ـص ـصــة لـهــم
تـتـضـمــن زيـ ـ ــارات م ـيــدان ـيــة على
فــروع وإدارات «بيتك» ،وتجارب
عـمـلـيــة ب ـمــا يـكـسـبـهـ ّـم ال ـخ ـبــرات
التي من شأنها أن تمثل الخطوة
األولى على طريق الحياة المهنية
وج ـس ــر ع ـب ــور الـ ــى ال ـن ـج ــاح فــي
الحياة العملية.
ويـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ع ـ ـلـ ــى أن
يـ ـت ــم اخـ ـتـ ـي ــار م ـ ـجـ ــال الـ ـت ــدري ــب
ال ـم ـن ــاس ــب لـ ـق ــدرات الـ ـط ــاب مــن
ذوي االحتياجات الخاصة بدقة،
مــع مــراعــاة إمـكــانــاتـهــم والـفــروق
ال ـ ـفـ ــرديـ ــة لـ ـه ــم ب ــالـ ـتـ ـن ــاس ــب مــع

قدراتهم وميولهم ،والعمل على
تسخير جميع اإلمكانات إلنجاح
هــذه التجربة مــن خــال الـكــوادر
ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـم ـت ـم ـيــزة ل ـتــدريــب
المنتسبين.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى
لــارتـبــاط الوظيفي فــي «بيتك»،
ســارة السالم ،إن هذه المبادرات
ت ـ ــؤدي دورا ك ـب ـي ــرا ف ــي ت ـعــزيــز
االرتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط وال ـ ـ ـ ـ ـ ــوالء ال ــوظ ـي ـف ــي
«بيتك» الهتمامه بهذه
لموظفي
ّ
الفئة التي تمثل جــزء ا ال يتجزأ
من نسيج المجتمع.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـسـ ــالـ ــم أن مــن
أه ــم أه ـ ــداف ش ــراك ــة «ب ـي ـتــك» مع
ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ل ــرع ــاي ــة
ال ـم ـعــوق ـيــن ،ال ـح ــرص ع ـلــى دمــج
ه ــذه ال ـف ـئــة م ــع أف ـ ــراد الـمـجـتـمــع
وتأهيلهم للحصول على التدريب
والتطوير ،مما يساهم في توفير
فرص عمل توفر لهم دخال ماديا
يحقق لـهــم نــوعــا مــن االسـتـقــرار
الـنـفـســي واالج ـت ـم ــاع ــي ،وأي ـضــا
يـ ـس ــاه ــم فـ ــي مـ ـس ــاع ــدة ال ـط ـل ـبــة
مــن ذوي االحـتـيــاجــات الخاصة
على زي ــادة قــدراتـهــم على العمل
واإلنتاج وإظهار طاقة هذه الفئة
و جـعـلـهــا فـئــة منتجة تسهم في
تنمية المجتمع.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن «بـ ـيـ ـت ــك» يــدعــم
ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ل ــرع ــاي ــة
الـمـعــوقـيــن ،ال ـتــي تــوفــر الــرعــايــة
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـت ـك ــام ـل ــة ،ال ـتــي

«برقان» يعلن فائزي «يومي»
أع ـلــن بـنــك ب ــرق ــان أسـمــاء
ال ـف ــائ ــزي ــن ف ــي ال ـس ـحــوبــات
اليومية على حساب يومي،
وقـ ـ ــد فـ ـ ــاز كـ ــل واح ـ ـ ــد مـنـهــم
بجائزة  5آالف د.ك.
وكـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـح ـ ــظ فـ ـ ــي هـ ــذه
الـسـحــوبــات مــن نـصـيــب كل
مــن نبيل إسماعيل مريش،
ومـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد عـ ـ ـل ـ ــي ق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــازرد،
ومـ ـصـ ـطـ ـف ــى ع ـب ــدال ـح ـم ـي ــد
م ـح ـم ــد ،وهـ ــاشـ ــم ال ــرف ــاع ــي
وفيحاء عليان ،وسلوى علي
الشطي.
ويــوفــر البنك سحبا ربع
س ـ ـنـ ــوي لـ ـحـ ـس ــاب «يـ ــومـ ــي»
للفوز بجائزة نقدية بقيمة
 125ألف دينار.
وللتأهل للسحوبات ربع
السنوية يتعين على العمالء
ّ
أل يقل رصيدهم عن  500د.ك
ل ـمــدة شـهــريــن كــامـلـيــن قبل

سـحــب ،كـمــا أن كل
تــاريــخ الـ ّ
 10د.ك تمثل فرصة واحــدة
ل ــدخ ــول ال ـس ـحــب .وإذا كــان
رصيد الحساب  500دينار
وما فــوق ،فسيكون صاحب
الحساب مؤهال للدخول في
الـسـحــوبــات الـيــومـيــة وربــع
السنوية.

سارة السالم

براء الجناعي

ت ـت ـض ـمــن الـ ـخ ــدم ــات الـتــأهـيـلـيــة
والـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة
والـتـعـلـيـمـيــة ،وذل ــك ضـمــن إطــار
دوره ال ـ ــرائ ـ ــد فـ ــي ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
االجتماعية.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال نـ ــائـ ــب ال ـم ــدي ــر
العام للجمعية الكويتية لرعاية
ال ـم ـع ــاق ـي ــن ،ب ـ ــراء ال ـج ـن ــاع ــي ،إن
ً
ال ـج ـم ـع ـيــة ت ــوف ــر م ـن ــذ  50ع ــام ــا
خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات الـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة ال ـص ـح ـي ــة
والتعليمية والتأهيلية المتكاملة
لــأب ـنــاء م ــن ذوي االح ـت ـيــاجــات
ا لـخــا صــة مــن جميع الجنسيات
وم ــن دون مـقــابــل ،وحــالـ ًـيــا تقدم
ال ـج ـم ـع ـي ــة تـ ـل ــك ال ـ ـخـ ــدمـ ــات لـمــا
ي ـق ــارب ال ـ ـ  500م ــن أب ـنــائ ـنــا من
ذوي االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
ف ــي م ــراك ــز ال ــرع ــاي ــة ال ـن ـه ــاري ــة،

ويـسـعــدنــا ال ـت ـعــاون م ــع «بـيـتــك»
لتدريب مجموعة من طلبة ذوي
االحتياجات الخاصة بمختلف
اإلدارات ف ـ ــي « ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» ،س ـع ـيــا
لتحقيق أهداف الجمعية المتمثلة
فـ ــي ت ـق ــدي ــم ال ــرع ــاي ــة وال ـت ـع ـل ـيــم
وال ــدع ــم الـمـبـتـكــر ال ـقــابــل إلث ــراء
وتحقيق تغيير إيجابي مستمر
لحياة األشخاص الذين نخدمهم.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف :لـ ــوحـ ــظ أن ه ـن ــاك
ّ
ع ــوام ــل ط ـلــب م ـت ــزاي ــدة مـتـعــلـقــة
بتوفير فرص العمل لألشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة ،ومن
هنا جاءت فكرة التعاون المشترك
مع «بيتك» لتعزيز تدريبهم ،إلى
جــانــب أقــران ـهــم غـيــر الـمـعــاقـيــن،
خاصة لمن هم فوق سن الثامنة
عـ ـش ــرة ل ــدم ــج األش ـ ـخـ ــاص ذوي

االحتياجات الخاصة في جميع
جوانب الحياة ،ومن خالل تنفيذ
ّ
اتفاقيات الشراكة المتعلقة بحق
األشـ ـخ ــاص ذوي االح ـت ـيــاجــات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
التدريب المهني ،وتوفير فرص
ال ـع ـمــل وال ـت ـش ـغ ـيــل ف ــي مختلف
ال ـم ـجــاالت بـمــا يـنــاســب ميولهم
وق ـ ــدراتـ ـ ـه ـ ــم ،وفـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت ذاتـ ــه
تستفيد البلدان من مساهمتهم
في اقتصاد وتنمية المجتمعات
ال ـ ـت ـ ــي ي ـ ـع ـ ـي ـ ـشـ ــون وي ـ ـت ـ ــدرب ـ ــون
ويعملون فيها لتحقيق العدالة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالس ـ ـت ـ ـقـ ــال فــي
الحياة.
ويتميز «بيتك» بسجل حافل
فـ ـ ــي دعـ ـ ـ ــم ذوي االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
الـ ـخ ــاص ــة ،ب ـم ـخ ـت ـلــف األن ـش ـط ــة
الــريــاضـيــة والثقافية والعلمية،
كـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ف ـ ـ ــي م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــرات
وف ـع ــال ـي ــات مـخـتـلـفــة مخصصة
لـهــذه الشريحة المجتمعية ،مع
التركيز على الــرعــايــة المطلوبة
لهم وعــرض مواهبهم وقدراتهم
ومهاراتهم.

أع ـل ــن ب ـنــك ب ــوب ـي ــان إط ــاق
برنامجه التدريبي Boubyan
 ،Explorerال ـ ــذي ي ـه ــدف إلــى
إتاحة فرص التدريب لحديثي
الـتـخــرج مــن ال ـك ــوادر الوطنية
الشابة ،لتشجيع الفكر اإلبداعي
في جميع التخصصات ،تمهيدا
لبدء حياتهم المهنية وتأهيلهم
لاللتحاق بالعمل فــي القطاع
الـ ـخ ــاص ،أو بـ ــدء مـشــاريـعـهــم
الخاصة.
وقال المدير العام لمجموعة
الـ ـ ـم ـ ــوارد الـ ـبـ ـش ــري ــة ف ـ ــي بـنــك
بوبيان عادل الحماد«ُ :يعد بنك
بوبيان إحدى أكثر المؤسسات
ال ـت ــي ت ــول ــي اه ـت ـمــامــا واس ـعــا
بـ ــاالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار فـ ـ ــي ال ـع ـن ـص ــر
ال ـ ـب ـ ـشـ ــري وت ـ ـعـ ــزيـ ــز م ـ ـهـ ــارات
الشباب ،انطالقا من إيمان البنك
الــراســخ بأنهم أس ــاس اإلب ــداع
واالب ـ ـت ـ ـكـ ــار» ،م ــؤك ــدا ض ـ ــرورة
التركيز على استقطاب الكفاءات
الشابة المناسبة ،السيما من
حديثي التخرج ،وذلــك لتنمية
مهاراتهم العملية وتوظيفها
بــالـشـكــل ال ـص ـح ـيــح« ،وهـ ــو ما
تـ ـق ــوم ع ـل ـيــه اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـنــا
لتنمية العنصر البشري».
وحـ ــول بــرنــامــج Boubyan
 Explorerأو ض ـ ـ ـ ــح ا ل ـح ـم ــاد
أن ـ ــه ب ــرن ــام ــج ت ــدري ـب ــي مــوجــه
خصيصا لحديثي التخرج من
الشباب الكويتي ،ويستمر ستة

عبدالعزيز الرومي

أي ــام ،مضيفا أنــه بمنزلة تجربة
عملية تسمح للمشاركين فيها
بــاكـتـشــاف مــواهـبـهــم وطــاقــاتـهــم
وك ـي ـف ـيــة االسـ ـتـ ـف ــادة ال ـم ـث ـلــى من
المهارات التي يمتلكونها.
وأضـ ـ ــاف أن فـ ـك ــرة ال ـبــرنــامــج
ق ــائ ـم ــة ع ـل ــى م ـش ــارك ــة مـجـمــوعــة
من المتدربين في تقديم نموذج
لفكرة منتج أو خدمة جديدة ،ومن
ثــم وض ــع تـصــور شــامــل يتضمن
مقترحات عملية قائمة على تقديم
الخدمة بصورة مميزة في السوق
الكويتي ،من خالل استخدام نماذج
وأدوات مبتكرة وصوال إلى نتائج
ناجحة يمكن مشاركتها مع البنك.
ك ـم ــا ي ـت ـع ـلــم الـ ـمـ ـش ــارك ــون مــن
خــال التجربة والتطبيق كيفية
البحث عن التطبيقات اإللكترونية

ال ـع ــال ـم ـي ــة الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة ،والـ ـت ــي
ت ـع ـت ـبــر ح ــدي ـث ــة ع ـل ــى ال ـس ــوق
الـكــويـتــي ،كـمــا سيستكشفون
كـيـفـيــة تـطـبـيـقـهــا ف ــي الـكــويــت
ويـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرط ـ ـ ــون ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــل
الميداني الختبار هذه األفكار
على أرض الــواقــع .وعلى مــدار
هـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة ،س ـي ـت ـع ـل ـمــون
كيفية اختبار األفكار وتطوير
ال ـ ـ ـ ـ ــرؤى ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــالـ ـس ــوق،
وسـ ـيـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم الـ ـمـ ـش ــارك ــون
نماذج وأدوات جديدة الختبار
أف ـك ــاره ــم وم ـش ــارك ــة الـنـتــائــج
التي يتوصلون إليها في اليوم
األخـيــر مــن البرنامج مــع إدارة
البنك.
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ذك ـ ــر ال ـم ــدي ــر
التنفيذي إلدارة تطوير وإدارة
ال ـ ـمـ ــواهـ ــب ف ـ ــي بـ ـن ــك ب ــوب ـي ــان
عبدالعزيز الرومي «ان برنامج
 Boubyan Explorerيــأ تــي
ض ـم ــن مـ ـح ــاور اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
البنك الرامية إلى دعم مجاالت
اإلبـ ـ ـ ـ ـ ــداع واالبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار وريـ ـ ـ ــادة
األعمال وتنمية مهارات الشباب
الكويتي ،من خالل تهيئة بيئة
م ـن ــاس ـب ــة ح ــاض ـن ــة لــاب ـت ـكــار
وخلق مساحات واسعة للبحث
والـت ـطــويــر لـحــديـثــي الـتـخــرج،
ت ـس ــاع ــده ــم ع ـل ــى اس ـت ـك ـشــاف
أفـكــار جــديــدة تتحلى بالتميز
واالبـ ـتـ ـك ــار وق ــاب ـل ــة للتطبيق
العملي».

«الخليج» يعقد أول معرض وظيفي فعلي بعد «كورونا»
ع ـق ــد ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج األسـ ـب ــوع
الماضي أول معرض وظيفي فعلي
بعد «كــورونــا» ،في مبنى برنامج
إعادة هيكلة القوى العاملة ،ضمن
التزامه تجاه توفير فرص وظيفية
للشباب في الكويت.
وشهد المعرض مشاركة عدة
أقـ ـس ــام م ــن ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج ،حـيــث
حـضــره ممثلون مــن مــركــز خدمة
الـعـمــاء ،ومــن ال ـفــروع ،ومــن إدارة
المبيعات المباشرة لعرض الفرص
الــوظ ـي ـف ـيــة ال ـم ـت ــاح ــة ف ــي ال ـب ـنــك،
واس ـت ـق ـطــاب ال ـط ــاق ــات الـكــويـتـيــة
ال ـشــابــة للعمل ف ــي إدارات البنك
المختلفة .والتقى موظفو البنك
فــي المعرض العديد مــن الشباب
والشابات الطموحين ،الراغبين في
االنضمام إلــى القطاع المصرفي،
حيث قدم لهم موظفو البنك شرحا
واف ـ ـيـ ــا ح ـ ــول ط ـب ـي ـعــة ال ـع ـم ــل فــي
بنك الخليج ،وأجــابــوا عــن أسئلة

المتقدمين .ويأتي المعرض ضمن
الـشــراكــة االستراتيجية بين بنك
الـخـلـيــج وب ــرن ــام ــج إع ـ ــادة هيكلة
ال ـ ـقـ ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة ،وي ـع ـك ــس دع ــم
البنك لرؤية الكويت « 2035كويت
ج ــدي ــدة» ،وت ـنــدرج الـمـشــاركــة فيه
ت ـحــت مـظـلــة ب ــرام ــج الـمـســؤولـيــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ـب ـنــك ،وهـ ــي ج ــزء
م ــن م ـ ـبـ ــادرات ال ـب ـنــك لــاس ـتــدامــة
االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة ،ومــن
خ ــال ال ـع ـمــل ع ـلــى دع ــم وتمكين
الـ ـشـ ـب ــاب الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ي ـع ـم ــل بـنــك
الخليج بما يتماشى مــع «كويت
جـ ــديـ ــدة» ،ال ـت ــي ت ـس ـعــى لـتـطــويــر
القطاع الخاص واالقتصاد الوطني
بشكل عام.
وح ـ ــول هـ ــذه ال ـم ـش ــارك ــة قــالــت
المديرة العامة للموارد البشرية
فــي بنك الخليج سلمى الحجاج:
«موظفونا هم أساس نجاحنا في
بنك الخليج .ولهذا السبب نعمل

ب ــاس ـت ـم ــرار ع ـلــى ت ـعــزيــز الـثـقــافــة
الـتــي نتمتع بها فــي بيئة العمل،
وعلى إشراك الموظفين وتمكينهم
مــن الـتـفــوق والـتـقــدم فــي حياتهم
المهنية ،مع الحفاظ على مكانتنا
كصاحب عمل مفضل للموظفين
والباحثين عن عمل».
وأض ــاف ــت ال ـح ـج ــاج« :ن ـحــرص
دائما على المشاركة في المعارض
الــوظ ـي ـف ـيــة ،ن ـظــرا ل ــدوره ــا الـمـهــم
فـ ــي ت ــوسـ ـي ــع ش ـب ـك ــة مــوظ ـف ـي ـنــا،
وتماشيا مع رؤيــة الكويت 2035
(كويت جديدة) ،لتشجيع توظيف
الـكــويـتـيـيــن فــي الـقـطــاع ال ـخــاص،
ونفخر في بنك الخليج بمساهمتنا
فـ ــي بـ ـن ــاء اقـ ـتـ ـص ــاد وطـ ـن ــي أك ـثــر
استدامة من خالل تطوير المهارات
المحلية ،ونتطلع إلى قيادة المزيد
من الجهود التي ستؤكد مكانتنا
كبنك المستقبل».
وتتمثل رؤيــة بنك الخليج في

«التجاري» يجري سحبي «النجمة» و«أكثر من راتب»
أج ـ ــرى ال ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري سـحــوبــاتــه
ع ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـن ـج ـمــة وح ـم ـل ــة «أك ـث ــر
م ــن رات ـ ــب» ،أمـ ــس ،بـحـضــور مـمـثــل عن
وزارة الـتـجــارة والصناعة عبدالعزيز
أشـكـنــانــي ،مــع االل ـت ــزام بــاالشـتــراطــات
الصحية والوقائية المتمثلة في التباعد
االجتماعي.
وت ــول ــى ال ـب ـنــك تـغـطـيــة ال ـس ـحــوبــات
مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ع ـ ـبـ ــر وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،وفـ ــاز بـسـحــب «الـنـجـمــة»
األسبوعي جائزة  5آالف دينار محمود
عـبــدالـجـلـيــل ص ــال ــح م ـح ـمــد ،وبـسـحــب
حـمـلــة «أك ـثــر مــن راتـ ــب» جــائــزة تـعــادل
راتب تصل لغاية ألف دينار من نصيب
الفائزة أمل عبدالله الهشام.
وأوض ـ ــح الـبـنــك أن حـمـلــة «أك ـث ــر من
راتب» موجهة للعمالء الكويتيين الذين
ي ـقــومــون بـتـحــويــل روات ـب ـه ــم الـبــالـغــة/
 500دينار أو أكثر على البنك وبصفة
خاصة العاملين في القطاعين الحكومي
والنفطي والشركات المدرجة لدى البنك،
ومن مزايا هذه الحملة الحصول على

«بوبيان» يطلق Boubyan Explorer
لتطوير مهارات حديثي التخرج

هدية نقدية فورية تبلغ قيمتها من /400
إلــى  -/500دينار أو قــرض بــدون فائدة
لفترة تصل إلــى أرب ــع سـنــوات ولغاية
 70ألــف ديـنــار ،وسيكون هناك سحب
أسبوعي للعمالء الكويتيين الحاليين
والجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم
على البنك لربح مبلغ يعادل راتب واحد
ً
من الرواتب التي يتقاضونها شهريا.
كـ ـم ــا ي ـم ـك ــن لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن
المتقاعدين بــاإل ضــا فــة ا ل ــى المقيمين
الذين يقومون بتحويل مديونيتهم إلى
البنك الحصول على هدية نقدية تعادل
 2في المئة من قيمة المديونية المحولة
ولغاية ألف دينار.
ي ــذك ــر أن ج ــوائ ــز «ح ـس ــاب الـنـجـمــة»
مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة،
بــاإلضــافــة إل ــى تـنــوعـهــا ط ــوال الـسـنــة،
وال ـت ــي تـتـضـمــن س ـحــوبــات أسـبــوعـيــة
بقيمة  5آالف دينار ،وشهرية بقيمة 20
ً
ألفا ،باإلضافة الى جائزة نصف سنوية
بـقـيـمــة  500أل ــف دي ـن ــار ،وس ـحــب آخــر
العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة

بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1.5
مليون دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل
لدخول السحوبات ،فمن المعروف أنه
يمكن فتح الحساب فقط بإيداع -/200
دي ـن ــار وي ـج ــب أن ي ـك ــون ف ــي الـحـســاب
مـبـلــغ ال يـقــل ع ــن  /500دي ـن ــار للتأهل
ودخـ ـ ــول ج ـم ـيــع ال ـس ـح ــوب ــات ع ـلــى كل

الجوائز التي يقدمها الحساب ،فكلما
زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز،
ً
فضال عن المزايا اإلضافية التي يوفرها
الحساب ،إذ يحصل العميل على بطاقة
سـحــب آل ــي ويستطيع الـحـصــول على
بطاقة ائتمان بضمان الحساب وكذلك
الحصول على كل الخدمات المصرفية
من البنك التجاري.

ٔ
فريق البنك اثناء المقابالت الشخصية
سلمى الحجاج

أن يكون البنك الرائد في الكويت،
ويشرك البنك موظفيه في العمل
في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم
خدمة عمالء ممتازة ،مع الحرص
عـ ـل ــى خـ ــدمـ ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع ب ـش ـكــل
مستدام ،وبفضل الشبكة الواسعة

م ــن الـ ـف ــروع وال ـخ ــدم ــات الــرقـمـيــة
المبتكرة ،يتمكن البنك مــن منح
عمالئه حق اختيار كيفية ومكان
إتـمــام معامالتهم المصرفية ،مع
ضمان االستمتاع بتجربة مصرفية
بسيطة وسلسة.
ويـ ـلـ ـت ــزم ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج بــدعــم
االس ـ ـ ـتـ ـ ــدامـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
المجتمعي ،واالقتصادي ،والبيئي،

ف ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــادرات يـ ـت ــم اخـ ـتـ ـي ــاره ــا
وتـ ـح ــدي ــده ــا اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا بـمــا
ي ـعــود بــالـنـفــع عـلــى الـبـنــك بشكل
خ ــاص ،وعـلــى ال ـبــاد بشكل عــام.
ويدعم بنك الخليج رؤيــة الكويت
( 2035كويت جديدة) ،ويعمل مع
الجهات المختلفة لتحقيقها على
أرض الواقع.

«وربة» يكافئ فائزي «السنبلة» األسبوعية
أعـلــن بنك ورب ــة أسـمــاء الـفــائــزيــن فــي سحوبات
الـسـنـبـلــة األس ـبــوع ـيــة ،م ــؤك ــدا اس ـت ـم ــراره ف ــي عمل
الـسـحــوبــات لـعـشــرة رابـحـيــن أسـبــوعـيــا ،بحضور
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك.
وبالنسبة للعمالء ا لــذ يــن حالفهم ا لـحــظ خالل
سحب السنبلة األسبوعي الخامس والثالثين ،فقد
تــوج  10رابحين من عمالء بنك وربــة ،وحصل كل
منهم على  1000ديـنــار ،وهــم :محمد رجــا سلمان
العتيبي ،ووليد جعفر عبدالوهاب القطان ،وعبير
جبر جاسم الغانم ،وعيد محمد هميجان العازمي،
وجابر ناصر سليمان الشعيل ،وعائشة نبيل محمد
مفتاح ،وأحمد خضر خليل يوسف ،وعفاف عبدالله
دبـيــان الــرشـيــدي ،ومـحـمــد سـعــود ســالــم الـشـمــري،
وأحمد خلف محمد الدعاس.
وبالنسبة للرابحين فــي سحب السنبلة Kids
التاسع ،فقد فاز بالجوائز المحددة  7رابحين ،وهم:
فيصل أحمد ناصر الرشيد الـبــدر ،وهاني مشعل
خالد العازمي ،ونادية عمر طارق الدويسان ،وخالد
محمد نجيب العبيد ،و عـلــي عبدالله عبدالهادي
ال ـ ــوزان ،ولـيــن محمد عـبــاس أب ــو س ـم ــاره ،والــدانــة
عبدالرحمن عبدالكريم العنزي.
وي ـم ـثــل ح ـس ــاب ال ـس ـن ـب ـلــة ال ـخ ـي ــار األمـ ـث ــل لـكــل
الراغبين في توفير األمــوال وتحقيق عوائد مالية

مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه ،باإلضافة
إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
وحــول الـشــروط ،يتطلب اآلن وجــود  100دينار
لدخول سحوبات السنبلة األسبوعية والسحوبات
الكبرى ،علما أن العميل مازال يحصل على فرصة
واحدة مقابل كل  10دنانير في الحساب ،والفرص
تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خالل
الشهر .لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ
شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب األسبوعي،
وش ـه ــران ك ــام ــان لـلـسـحــوبــات ال ـك ـبــرى الحـتـســاب
الفرص ،وال توجد قيود أو حدود للسحب واإليداع،
وكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.
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«البيت» تنجح في رد  2.4مليون دوالر لمصلحة عمالئها

ّ
المبلغ يمثل  %30من رأس المال المستثمر في أحد مشاريعها العقارية بأميركا
أ عـ ـلـ ـن ــت شـ ــر كـ ــة بـ ـي ــت األوراق
ّ
المالية (البيت) أنها تمكنت من
إ ع ــادة هيكلة أ حــد استثماراتها
ا لـعـقــار يــة فــي ا لــوال يــات المتحدة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارة ل ـم ـص ـل ـحــة
مـسـتـثـمــريــن ،وه ــو ّ م ــا ن ـتــج عـلــى
أ ث ــره ّ
رد مـبـلــغ ي ـمــثــل  30بــا لـمـئــة
م ـ ـ ــن رأس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع إل ـ ــى
الـمـسـتـثـمــريــن ،وبـقـيـمــة تـجــاوزت
 2.4مليون دوالر.
وق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي فــي
الـشــركــة ،فـهــد ب ــودي ،إن "الـبـيــت"
ّ
ت ـمــل ـكــت ق ـط ـعــة أرض ف ــي مــد يـنــة
ج ـ ــون ـ ــزب ـ ــورو ب ـ ــوالي ـ ــة ج ــورجـ ـي ــا
م ـســا ح ـت ـهــا  11.9فـ ــدا نـ ــا ،ب ـهــدف
ت ـطــويــرهــا ل ـت ـكــون ع ـق ــارا مـجـهــزا

للصناعات الخفيفة في ديسمبر
 ،2020ونجحت الشركة في توقيع
اتفاقية مبكرة لبيع ا لـعـقــار فور
إتـ ـم ــام ال ـت ـط ــوي ــر ،وان ـع ـك ــس ه ــذا
ً
األمر إيجابيا على المشروع ،مما
ّ
مــكــن ا ل ـشــر كــة م ــن رد  30بــا لـمـئــة
م ــن رأس ا لـ ـم ــال ا ل ـم ـس ـت ـث ـمــر إ لــى
المستثمرين في مدة لم تتجاوز
 10أشهر.
وأ ضــاف بــودي أن توقيع هذه
االت ـف ــاق ـي ــة س ـي ـم ـكــن ال ـش ــرك ــة مــن
التخارج من المشروع قبل انتهاء
مدة االستثمار المتوقعة ،والتي
ك ــان ــت ُم ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدرة بـ ـث ــاث سـ ـن ــوات،
مــوض ـحــا أن ه ــذا ال ـن ـجــاح يـعــود
ً
إلى توفيق الله أوال ،ثم إلى نظرة

فهد بودي
"الـ ـبـ ـي ــت" ال ـث ــاق ـب ــة فـ ــي اق ـت ـن ــاص
أفضل الفرص العقارية بالواليات

المتحدة األميركية وانتقاء أفضل
الـ ـش ــرك ــاء االس ـت ــرات ـي ـج ـي ـي ــن ،مــن
خ ــال خ ـب ــرة اس ـت ـث ـمــاريــة دول ـيــة
تجاوزت العقدين من الزمن.
وأ ك ـ ـ ــد أن ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــة س ـت ـس ـت ـمــر
فــي ط ــرح ف ــرص مـمــا ثـلــة لتطوير
عـ ـق ــارات ص ـنــاع ـيــة ف ــي ال ــوالي ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة تـ ـتـ ـمـ ـي ــز بـ ـقـ ـص ــر م ــدة
اال سـتـثـمــار ،ال فـتــا ا لــى أن الشركة
طـ ــر حـ ــت حـ ـت ــى اآلن  5م ـش ــار ي ــع
تـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر ع ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــة بـ ـ ــالـ ـ ــواليـ ـ ــات
ا لـمـتـحــدة األ مـيــر كـيــة ،تمكنت من
ال ـت ـخــارج مــن  2مـنـهــا قـبــل الـمــدة
المتوقعة وبعوائد مجزية.

«وفرة لالستثمار» :خفض استقطاع مخصصات البنوك
ساعد على نمو إيراداتها

تحديات رفع التصنيف االئتماني للكويت ما زالت قائمة
قــال تقرير شــركــة وف ــرة لالستثمار الــدولــي
الـشـهــري عــن سبتمبر ،إنــه مــع اق ـتــراب إصــدار
التصنيف االئتماني الجديد للكويت عن 2021
مازالت بعض التحديات ،كما هي ،والمتمثلة في
ارتفاع المصروفات واالعتماد على مصدر وحيد
للدخل ،وعدم قدرة الحكومة على إقناع السلطة
التشريعية بالسماح لها بــاالقـتــراض (إصــدار
سندات) أو السحب من احتياطي األجيال.
ووفق التقرير ،فإن هناك الكثير من الخبراء
يــرون أنــه ال غضاضة على اإلطــاق في إصــدار
ال ـكــويــت ل ـس ـنــدات مـثـلـمــا فـعـلــت ب ـعــض ال ــدول
الخليجية كــاإلمــارات وقطر والـسـعــوديــة ،رغم
متانة اقتصاداتها ،لكن المحك الرئيسي هو
بــاس ـت ـخــدام تـلــك األم ـ ــوال ف ــي م ـشــروعــات بنى
ً
تحتية عمالقة تــدر دخ ــا على الـمــدى البعيد
وقادرة على سداد خدمات الدين (الفوائد) التي
هــي اآلن فــي أدن ــى مستوياتها العالمية على
اإلطــاق (تعرف السندات بأنها أداة من أدوات
الدين طويلة األجل تلجأ إليها الدول في تمويل
ً
عجز الموازنة) ،علما أن هناك بعض التطورات
اإليجابية مقارنة بالعام السابق والتي ال يمكن
إغفالها ،منها ،على سبيل المثال ،ارتفاع أسعار
ً
النفط خالل  2021بنسبة  50في المئة تقريبا
حـتــى نـهــايــة سـبـتـمـبــر  2021وعـ ــودة الـنـشــاط
ً
تدريجيا مع انحسار جائحة كورونا وارتفاع
نسبة المحصنين تـجــاه ا ل ـف ـيــروس بالكويت
ً
مما قد يساهم إيجابا في التصنيف المرتقب
ً
صدوره قريبا .وبين التقرير أن وكالة "موديز"
خفضت تصنيف الكويت االئتماني ألول مرة
على اإلطــاق في سبتمبر  ،2020درجتين إلى
 A1من  ، Aa2مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق
بالسيولة ،إذ أرجعت هذا القرار إلى انخفاض
أسـعــار النفط (فــي حينها) وتــأثـيــرات كــورونــا
السلبية وصعوبة تمرير قانون يتيح إصــدار
ديـ ــون عــال ـم ـيــة ،ك ـمــا بـ ــررت وك ــال ــة الـتـصـنـيــف
االئتماني قــرار التخفيض وقتها أنــه "فــي ظل
الغياب المستمر لتفويض قانوني إلصدار دين
أو السحب من أصول صندوق الثروة السيادية

الموجودة في صندوق األجيال القادمة ،توشك
موارد السيولة المتاحة على النفاد مما يشكل
مخاطر سيولة ،على الــرغــم مــن الـقــوة المالية
االستثنائية للكويت".

البورصة
وتناول التقرير أبرز أخبار بورصة الكويت
وهيئة أس ــواق الـمــال فــي سبتمبر ،إذ واصلت
ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ن ـش ــاط ـه ــا وارت ـف ـع ــت
جميعها باإلضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية
ً
أيضا ،وصاحب ذلك انخفاض في قيمة وحجم
التداول وعدد الصفقات مقارنة بالشهر السابق،
ون ـش ـطــت مـعـظــم األس ـه ــم ال ـق ـيــاديــة وارت ـف ـعــت
ً
مـعــدالت السيولة عليها تــزامـنــا مــع المراجعة
الدورية لمؤشر فوتسي لألسواق الناشئة.
وم ــع نـهــايــة ال ــرب ــع ال ـثــالــث م ــن الـمـتــوقــع أن
يكون ألخبار البيانات المالية المبدئية لبعض
ال ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة الس ـي ـمــا ال ـب ـن ــوك الـعــامــل
الرئيسي في نشاط السوق خالل الفترة المقبلة
السيما مع تخفيض العديد من البنوك نسبة
استقطاع المخصصات مقارنة بالسابق خالل
ف ـتــرة جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،م ـمــا ي ـســاعــد ف ــي نمو
إيراداتها مع استقرار األوضاع وعودة األنشطة
لطبيعتها إلى حد ما.
وبين التقرير أن هيئة أسواق المال خاطبت
الـ ـجـ ـه ــات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة الـ ـف ــاعـ ـل ــة ب ــال ـك ــوي ــت
الستطالع رأيها في بعض التعديالت المقترحة
ب ـشــأن أح ـك ــام تـنـظـيــم إجـ ـ ــراءات تـسـلـيــم أم ــوال
ال ـع ـمــاء وأص ــول ـه ــم ف ــي ح ــال إل ـغ ــاء تــرخـيــص
ً
الشخص المرخص له استمرارا لتوجه الهيئة
في هذا الصدد لتحسين البيئة االستثمارية من
خالل انعكاس الممارسات العملية على القوانين
واللوائح الحالية.

ملخص التداول
وق ــال الـتـقــريــر ،إن الـمــؤشــر ال ـعــام أقـفــل عند

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ً
 6.864.83نقطة مرتفعا بنسبة  1.15في المئة
م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـش ـهــر ،وب ـل ــغ ال ـمــؤشــر الــرئـيـســي
ً
 5.618.67نقطة مرتفعا بنسبة  2.02في المئة
م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـش ـه ــر ،ك ـمــا ب ـلــغ ال ـم ــؤش ــر األول
ً
 7.496.50نقطة مرتفعا بنسبة  0.87في المئة
منذ بــدايــة الشهر ،كما بلغت القيمة السوقية
لـلـشــركــات ال ـمــدرجــة ف ــي نـهــايــة الـشـهــر 39.90
مليار دينار مرتفعة بنسبة  3.09في المئة منذ
بداية الشهر.
وأض ــاف أن الكمية المتداولة بلغت للشهر
 5.84مـلـيــارات سـهــم منخفضة بنسبة 14.14
في المئة عن الشهر السابق ،كما بلغت القيمة
المتداولة للشهر  990.85مليون دينار منخفضة
بنسبة  22.10في المئة عن الشهر السابق ،وبلغ
عدد الصفقات للشهر  225.922صفقة منخفضة
بـنـسـبــة  8.00ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن ال ـش ـهــر ال ـســابــق.
ً
خـلـيـجـيــا ،حـقــق مــؤشــر ال ـس ــوق الـبـحــريـنــي
أعـلــى ارت ـفــاع بين األس ــواق الخليجية بنسبة
بلغت  3.66فــي المئة منذ بــدايــة الشهر ،فيما
شـ ـه ــد مـ ــؤشـ ــر س ـ ـ ــوق دب ـ ـ ــي أع ـ ـلـ ــى ان ـخ ـف ــاض

بنسبة بلغت  1.98في المئة منذ بداية الشهر.

السوق العالمي
وعــن أبــرز األح ــداث العالمية ،أشــار التقرير
إل ـ ــى ت ـص ــري ــح وزارة ال ـع ـم ــل األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ــأن
الــوظــائــف غـيــر الــزراع ـيــة ارتـفـعــت بـمـقــدار 235
ً
ألفا في أغسطس فاالقتصاديون الذين شملهم
االستطالع من قبل داون جونز كان يتوقعون
 720ألــف وظيفة ،كما لفت التقرير إلــى تباطؤ
كـبـيــر م ــن شـهــر يــولـيــو ال ـبــالــغ  1.053مـلـيــون،
ويأتي في وقت أدى متغير دلتا  Covid-19إلى
إعادة فرض القيود الصحية في بعض الواليات
والمدن.
كما أبـقــى مجلس االحتياطي الـفــدرالــي في
 23سبتمبر على أسعار الفائدة القياسية قرب
الصفر ،لكنه أشــار إلــى أن رفــع أسـعــار الفائدة
ً
يمكن أن يأتي في وقت أقرب مما كان متوقعا،
وقلص بشكل كبير توقعاته االقتصادية لهذا
العام.

ً ً
بوخمسين« :وابميد» تقدم عرضا طبيا
إلجراء الفحوصات المبكرة لعمالئها
تــزام ـنــا م ــع فـعــالـيــات الشهر
ال ـع ــال ـم ــي ل ـل ـت ــوع ـي ــة ب ـس ــرط ــان
الـ ـث ــدي والـ ـ ـ ــذي يـ ـص ــادف شـهــر
أكتوبر من كل عام ،قدمت شركة
وابميد إلدارة خــدمــات التأمين
عرضا خاصا لعمالئها الجــراء
فحوصات أشعة سونتر الثدي
" "Ultrasoundو"ال ـمــامــوغــرام"
بأسعار رمــزيــة وبــإشــراف كــادر
طبي مختص.
وقــالــت الــرئـيـســة التنفيذية
ل ـل ـش ــرك ــة ه ـب ــة ب ــوخ ـم ـس ـي ــن إن
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ح ـم ـل ـت ـه ــا
التوعوية حــول الكشف المبكر
لسرطان الثدي ضمن حمالتها
ً
للتوعية الصحية وانطالقا من
مسؤوليتها المجتمعية التي
تدعو إلــى تثقيف أكبر شريحة
ممكنة من المجتمع حول خطورة
مرض سرطان الثدي ،الذي يعد
م ــن أك ـث ــر ال ـس ــرط ــان ــات شـيــوعــا
بين النساء.
وأضــافــت بوخمسين أن هذا
ال ـ ـعـ ــرض ال ـم ـم ـي ــز ي ــأت ــى ضـمــن
المبادرات النوعية التي أطلقتها
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار االهـ ـتـ ـم ــام
ً
بصحة العائلة عموما والمرأة
ً
خ ـص ــوص ــا ،وال ـت ــي ت ـه ــدف إلــى
تشجيع السيدات على استمرارية
عـمــل الـفـحــص ال ــذات ــي وتــوعـيــة
ذويـهــن بأهمية الكشف المبكر
الح ـ ـتـ ــواء ال ـ ـمـ ــرض ،والـ ـح ــد من
انتشاره.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت بــوخ ـم ـس ـيــن أن
"وابميد" تقدم خدماتها كطرف
ثــالــث إلدارة مطالبات التأمين
ال ـص ـحــي ح ـيــث "ن ــدي ــر خــدمــات
ال ـت ــأم ـي ــن ال ـص ـح ــي ع ـل ــى مـ ــدار
الـ ـس ــاع ــة ل ـع ـمــائ ـنــا ال ـتــاب ـع ـيــن
ل ـشــركــات ال ـتــأم ـيــن الـ ــرائـ ــدة في
السوق ،وذلك بتسهيل حصولهم
ع ـل ــى الـ ـم ــوافـ ـق ــات ال ـط ـب ـي ــة مــن
العيادات والمستشفيات الخاصة

هبة بوخمسين

للحصول على الخدمات الطبية
العالجية المختلفة".
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن "واب ـم ـيــد"
هدفها األساسي من هذا العرض
ال ـخــاص الـتــوعـيــة ورف ــع الــوعــي
الصحي والوقائي لدى العمالء
حـيــث قــامــت الـشــركــة بالتعاون
مـ ــع م ــرك ــزي ــن ط ـب ـي ـيــن ل ـت ـقــديــم
عـ ـ ــروض خ ــاص ــة خ ـ ــال الـشـهــر
الجاري "أكتوبر الوردي" من أجل
التوعية بمرض سرطان الثدي،
مــن خــال إج ــراء أشـعــة وفحص
بأسعار خاصة ومميزة للعمالء
وال ـ ــذي يـشـمــل اج ـ ــراء ال ـســونــار
و"مـ ــامـ ــوغـ ــرام" ،وهـ ــي اجـ ـ ــراءات
وقائية من خالل الفحص المبكر
لتفادي أي مضاعفات – ال قدر
الـ ـل ــه .-وأكـ ـ ــدت أن هـ ــذا ال ـعــرض
الـمـمـيــز خ ــاص لـحــامـلــي بطاقة
التأمين الصحي الـمــذكــور بها
اســم "وابميد" كمدير للخدمات
التأمينية ،ويأتي ضمن باقة من
العروض المميزة على مدار العام
التي استأنفت الشركة تنظيمها،
وذل ــك تــزامـنــا مــع ع ــودة الحياة
الطبيعية بعد جائحة "كورونا"،
موضحة أن "وابميد" تستأنف
نشاطها بتنظيم مجموعة من
الفعاليات النوعية والمتخصصة
لنشر الوعي الصحي .
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وجهة نظر

إقالة مسؤولي «القوى
العاملة» مستحقة
حسن مصطفى الموسوي
ُ
ً
بعد أن أ سدل الستار تقريبا على مصير القرار القراقوشي الذي
ً
أصدرته هيئة القوى العاملة قبل سنة تقريبا بمنع تجديد إقامات
ً
من بلغ الستين عاما من غير حملة الشهادات الجامعية ،والذي تم
ً
اقتراح تعديله الحقا بفرض رسوم غير منطقية مقابل تجديد اإلقامة،
فــإن هــذا الحدث يجب أال يمر مــرور ا لـكــرام؛ أل نــه ال يكشف عن حجم
الخلل في تفكير بعض مسؤولي الدولة فقط ،بل عن اختالالت أخرى
ً
يجب معالجتها جذريا حتى نضمن عدم حدوث تضارب في القرار،
والذي بان بشكل واضح في هذا الموضوع.
فإذا أتينا للقرار نفسه ،فلم ُي َ
عر ف لماذا قررت الهيئة تحديد سن
الـسـتـيــن ب ــال ــذات؟ فـهــل هـنــاك إحـصــائـيــات تـبـيــن أن هـنــاك زي ــادة في
األمراض التي يصاب بها المقيمون بعد هذه السن؟ وإذا كان الهدف
تعديل التركيبة السكانية ،أليس من األولى عدم تجديد إقامات حملة
الشهادات الجامعية ألن أغلب المواطنين الباحثين عن وظائف هم
جامعيون بينما أغلب المقيمين ممن ال يحملون شهادات جامعية
يعملون في وظائف ال يريدها المواطنون؟! و قــد رأينا أ ثــر ذ لــك في
ارتفاع أجور العمالة نتيجة نقصها الحاد ،وكأن وباء كورونا لكم
ً
يكن كافيا للتسبب في شح العمالة وز يــادة األ سـعــار .كما لم يأخذ
القرار في االعتبار أن هناك من ولد وعاش في الكويت طوال عمره وله
عائلة وأقارب في البلد ،وما للقرار من آثار اجتماعية سيئة نتيجة
تشتت وتفكيك العائالت!
وحتى عندما تم اقتراح فرض رسوم خيالية مقابل تجديد اإلقامة،
ً
مما يعد ترقيعا ويعبر عــن عـنــاد و عــدم ا عـتــراف بالخطأ ،لــم تبين
ً
الهيئة لماذا ال تفرض الرسوم أيضا على حاملي الشهادات الجامعية!
فهل األمراض مقتصرة فقط على المقيمين ممن ال يحملون شهادات
جامعية؟! وحتى لو أردنا فرض تأمين صحي على المقيمين في هذه
السن ،فلماذا ال يفرض تأمين على جميع المقيمين من أجل تخفيض
تكاليف التأمين نفسها؟ ففكرة التأمين مبنية على تأمين الجميع
مــن أ جــل تخفيض المخاطرة ،لكن عندما يتم تحديد التأمين على
فئة كبار السن فقط الذين تــزداد مخاطر إصابتهم باألمراض ،فمن
الطبيعي أن ترتفع تكاليف التأمين.
هــذه مجرد أمثلة على حجم الخلل ا لــوا ضــح في تفكير مسؤولي
الهيئة و عــدم إلمامهم بأبجديات اآل ثــار اال قـتـصــاد يــة واالجتماعية
لمثل قرارهم األخرق هذا .والمصيبة أن مجلس الوزراء ال يزال يوكل
لنفس الهيئة مهام أخرى لتعديل سوق العمل ،آخرها تكليفها بتوفير
 100ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص خالل السنوات األربع
القادمة! فهل من أ صــدر مثل قــرار ا لـستين الفاشل قــادر على القيام
بمثل هذه المهمة الجسيمة؟!
لكن الخلل اآلخر الذي بينه هذا القرار هو تضارب القرار نفسه في
ً
الحكومة .فحسب معلوماتي أن وزير التجارة لم يكن راضيا عن هذا
ً
القرار ،وحتى الحكومة لم تكن راضية عنه .إذا من يحكم الدولة؟ هل
مجلس ا لــوزراء مهيمن على الهيئة أم أن الهيئة هي المهيمنة على
مجلس ا ل ــوزراء؟! ثــم لـمــاذا يجبر وز يــر ا لـتـجــارة  -أو أي وز يــر -على
ً
التعامل مع مسؤولين هو غير مقتنع بهم ،خصوصا إن كانوا قد
أتوا بالواسطة في السنوات السابقة؟ ولماذا يضطر الوزير لسحب
ً
صالحية مدير هيئة القوى العاملة بدال من إعطائه صالحية إقالته
وتعيين من هو أكفأ منه؟ وكيف نريد أن نحاسب أي وزير إن لم يكن
باستطاعته التخلص من بعض المسؤولين الفاشلين في وزارته؟!
ً
ً
إن هــذا الخلل الكبير يتطلب تـعــد يــا تشريعيا تنتهي بموجبه
مراسيم تعيين جميع الوكالء ومجالس إدارات الهيئات ومديريها
في حال تغير الوزير المشرف على كل هذه المناصب ،حتى يستطيع
ال ــوزي ــر ال ـجــديــد ات ـخــاذ ق ــرار الـتـجــديــد لـهــم أو تـعـيـيــن غـيــرهــم ممن
يثق بهم حسب قناعته .وهذا هو حال جميع الحكومات في الدول
المتقدمة ،فما إن تأتي حكومة جــد يــدة حتى تتم تغييرات واسعة
فــي الـمـنــاصــب الــرئـيـسـيــة فــي ال ـ ــوزرات الـمــؤسـســات الـخــاضـعــة لـهــا.
ً
هــذا طبعا ليس بحل سحري في بلدنا ،فكثير من ا ل ــوزراء على مر
ا لـسـنــوات الماضية كــا نــوا سيئين ،لكن هــذا التعديل يعطي فرصة
على األقل للوزراء المصلحين -مع قلة عددهم -إلنجاز شيء ما على
ً
ً
األ قــل .أما إن كنا نريد إصالحا جذريا  ،وحكومة كفؤة ،يجب إعادة
بناء مؤسسات الدولة من الصفر والتخلص من عشرات آالف البطالة
المقنعة فيها حتى يتم ترشيق الحكومة مع محاسبة فعلية على
األداء ،وللحديث بقية.

ستيوارت تحضر العرض األول لـ«»Spencer
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حـ ـض ــرت ال ـم ـم ـث ـل ــةال ـعــال ـم ـيــة
ت إل ـ ــى ل ـنــدن
كــري ـس ـتــن سـ ـتـ ـي ــوار 
م ـ ــن أجـ ـ ــل الـ ـ ـع ـ ــرض األول لـفـيـلــم
"  ،"Spencerبـ ـع ــد أ سـ ــا ب ـ ـيـ ــع مــن
حضورها ضمن فعاليات مهرجان
فينيسيا السينمائي في البندقية،
ً
حيث كان فيلمها الجديد مشاركا في
المسابقة الرسمية.
فــي ه ــذا الـفـيـلــم لـلـمـخــرج التشيلي
 ،Pablo Larrainتلعب ستيوارت دور
األمـ ـي ــرة دي ــان ــا ف ــي أول الـتـسـعـيـنـيــات
عندما قررت أميرة ويلز أن تنهي زواجها
مع األمير تشارلز.
وتألقت الممثلة البالغة من العمر 31

سنة في فستان من دار أزياء شانيل باللون
ال ــرم ــادي .ه ــذا ال ـثــوب ال ــذي يظهر الجهة
األع ـلــى وه ــو ل ــدون أك ـمــام مـ ّ
ـزيــن بأحجار
الشواروفسكي.
وعن شخصيتها بالفيلم قالت النجمة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،إن ـه ــا ع ــان ــت ب ـع ــض ال ـم ـشــاعــر
الــروحـيــة المخيفة أث ـنــاء تـصــويــر الفيلم،
والذي يركز على فترة  3أيام خالل موسم
األعياد لعام  1991عندما كانت ديانا تقيم
في ساندرينغهام ،قبل أن تتعرض األميرة
المحبوبة لحادث سيارة ،عام  ،1997أدى
إلى وفاتها.
كريستن ستيوارت

عرض موسيقي عالمي ألميرات ديزني
استضافته الرياض بمشاركة ريد ووينترز وإيجان

كيليان مورفي يستعد لبطولة
فيلم Oppenheimer
أعـلـنــت ت ـقــاريــر صـحــافـيــة م ـشــاركــة النجم
ال ـعــال ـمــي كـيـلـيــان م ــورف ــي ف ــي فـيـلــم الـمـخـ 
ـرج
كريستوفر ن ــوالن الجديد ،ال ــذي حمل عنوان
"."Oppenheimer
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ،في
تقريرها ،أنه من المرتقب أن يبدأ تصوير الفيلم
العام المقبل ،على أن يتم طرحه في .2023
وأضافت التقارير أن مورفي سيجسد دور
جيه روب ــرت أوبنهايمر ،الفيزيائي األميركي
الذي شارك بإدارة مختبر لوس أالموس إلنتاج
قنبلة نووية في زمن الحرب العالمية الثانية.
يشار إلى نوالن ومورفي تعاونا سابقا في
عدة أفالم سينمائية ،منها ""Batman Begins" ،
."Dunkirk" ،"Inception
في سياق آخر ،أعلن القائمون على مسلسل
دراما العصابات الشهير  ،Peaky Blindersالذي
ي ـشــارك فــي بطولته م ــورف ــي ،انـتـهــاء تصوير
الموسم السادس األخير من المسلسل الضخم،
بعد نشر الشركة المنتجة ملصقا يكشف انتهاء
التصوير.

مورفي

فرقة «جينيسيس» ترجئ حفالتها
في بريطانيا بسبب كورونا
نجمات العرض
حقق العرض الموسيقي العالمي األول ألميرات ديزني على مدى  4أيام نجاحا كبيرا،
حيث وضـعــت فتيات صغيرات التيجان ُ وارتــديــن فساتين مستوحاة مــن تلك الخاصة
باألميرات ،خالل حضورهن العرض الذي أقيم على مسرح في العاصمة السعودية الرياض.
وهذا العرض الموسيقي هو األول للنجمات األميركيات الذي ُيقام في السعودية ،حيث
جرى تنظيمه في إطار معرض الرياض الدولي للكتاب ،وذلك في أول محطة خالل الجولة
العالمية للفرقة الفنية التي ضمت الممثالت سيندي وينترز ،وسوزان إيجان ،وكورتني ريد.
وسعدت الموسيقيات والممثالت المشاركات في العرض بما رأين في المملكة من حفاوة
واهتمام وتقدير لعرضهن ،كما انبهر الحضور بالحفل ،وأكدت أمهات اصطحبن أطفالهن
ّ
معهن أنه أعاد لهن ذكريات الطفولة الجميلة.
ومن المشاركات في الحفل الموسيقية سيندي وينترز ،التي تحدثت عن إحساسها قائلة
لتلفزيون "رويترز"" :شعور كأنه تجربة سريالية ،أن يكون أول حفل موسيقي لديزني في
السعودية .نشأت مع ديزني ،ال سيما على متابعة األميرات حين كنت طفلة ،لذلك كنت أحس
بفضول لمعرفة ما سيكون عليه الجمهور السعودي ،وكيف سيحدث التفاعل بيننا ،وهل
سيتفهم الجمهور تأثير ديزني في حياتنا .كانت مفاجأة جميلة عندما اكتشفت أن هؤالء
النسوة ،األمهات ،الالئي أحضرن أطفالهن للحفل ،نشأن أنفسهن على معرفة ديزني ،نشأن
وهن يرون أغنيات أميرات ديزني التي تشبه ،إلى حد ما ،لغة أخرى يمكننا أن نتشاركها
ونتواصل من خاللها بين بالدنا".
وقــالــت الممثلة األمريكية س ــوزان إيـجــان ،التي شــاركــت كذلك فــي الحفل "الــوجــود في
السعودية ،وحقيقة أن هذا العرض األول للحفل الموسيقي من محاسن المصادفات من
نواح كثيرة ،أوال أعتقد أنه من المناسب افتتاح العرض في مملكة ..أليس كذلك؟ لذلك نحن
ٍ
ّ
سعداء نوعا ما ألن الجميع كان مضيافا ولطيفا للغاية ،ألننا ما زلنا نجري تغييرات في
العرض .ممتنة حقا للكثير من السعوديين ،ساعدونا بأفكارهم اإلبداعية الخاصة التي
ّ
طبقناها في العرض ،وسنواصل استخدامها في اإلنتاج مستقبال أيضا".
كما قالت الممثلة األميركية ،كورتني ريد ،لتلفزيون "رويترز" أيضا "حقيقة أننا نقدم
العرض العالمي األول للحفل الموسيقي ألميرات ديزني هنا ،على ُبعد آالف األميال من
المكان الذي بدأ فيه مفهوم العرض بالفعل ،أمر مذهل.
من الصعب للغاية فهم حجم الـعــرض ،وكيف نقوم بذلك ،وكيف نؤثر على اآلخرين.
أعتقد أنه يمكنني أن أقول شخصيا وعن نفسي أنني ممتنة جدا ،ألن هذه الفرصة سنحت
لي ألكون قادرة على الدخول في هذه الشخصيات ،وأن أكون نموذجا يحتذى لكل هؤالء،
سأقول فقط األطفال الصغار ،لكن ليس فقط األطفال الصغار ،بل للبالغين أيضا ،ألنه يترك
بصمة حقا على الجميع".
ولم يختلف اإلحساس بالروعة واالنبهار لدى الجمهور ّ
عما هو عليه لدى المشاركات
في الحفل.
وأدت المشاركات في العرض العديد من األعمال الناجحة المعروفة ،بينها مجموعة
طويلة من رســوم ديزني الكرتونية ،ومشاهد من األفــام ُعرضت على شاشة كبيرة فوق
خشبة المسرح.
(رويترز)

فرقة «جينيسيس»

أجـ ـل ــت ف ــرق ــة "ج ـي ـن ـي ـس ـيــس" آخ ـ ــر ح ـفــات
جولتها البريطانية "ذي الست دومينو؟" بسبب
تشخيص حاالت "كوفيد "19 -في أوساط الفرقة
التي يقودها فيل كولينز.
وكانت الحفالت األربع المتبقية في بريطانيا
مبرمجة مساء الجمعة في غالسكو وفــي 11
و 12و 13أكتوبر في لندن.
وكانت جولة "ذي الســت دومينو؟" أطلقت
فــي بيرمنغهام فــي  20سبتمبر لتتضمن 16
حفلة في بريطانيا و 21في الواليات المتحدة
بـيــن  15نوفمبر و 16ديـسـمـبــر .وه ــذه الـمـ ّـرة
ً
األولى منذ  14عاما ،التي يلتئم فيها شمل فيل
كولينز وتوني بانكس ومايك راذرف ــرد الذين
ّ
وينضم إليهم نيكوالس
دخلوا عقدهم السابع
ً
( 20عاما) ابن فيل كولينز عزفا على آلة الدرامز.
وبرزت "جينيسيس" في بادئ األمر كفرقة رائدة
في موسيقى الروك التقدمي ،مع أغنيات مثل "آي
كانت دانس" و"ماما" و"إنفيزيبل تاتش" لكنها
ّ
(أ ف ب)
اتجهت نحو البوب  -روك.

وليام شاتنر نجم «»Star Trek
يسافر إلى الفضاء

كورتني ريد

عندما بدأ عرض مسلسل " "Star Trekعام
 ،1966لم يكن األميركيون وصلوا بعد إلى القمر،
لكن النجم الشهير وليام شاتنر الذي لعب دور
الكابتن كيرك في ذاك العمل الشهير سيصبح
ً
غدا أول ممثل من فريق عمل المسلسل يذهب
ً
فعال في رحلة إلى الفضاء،
ً
كما سيكون "صاحب الـ  90عاما" أكبر راكب
يبلغ حدود األرض.
ً
وق ــال شاتنر" :أعـتــزم أن أبقى مـسـ ّـمــرا على
ً
ً
النافذة وأال أرى مخلوقا غريبا ينظر إلـ ّـي من
الجانب المقابل".
ولن تتعدى مدة الرحلة  10دقائق وسينتقل
فيها الطاقم إلى ما وراء خط كارمان مباشرة
على بعد  100كم فوق األرض.
ُعرض مسلسل الخيال العلمي ""Star Trek
ً
لثالثة مواسم فقط بدءا من عام  ،1966لكن كان
له تأثير كبير في الثقافة الشعبية وانبثقت منه
(أ ف ب)
أفالم ومسلسالت كثيرة.

وليام شاتنر

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :لتكن ثقتك كبيرة بما تعمل فتأتي مهنيا :أنــت مشغول البال في موضوع
ً
مهني وتبحث عن الحلول.
النتائج حسنة.
ً
ً
ً
ـف أم ــرا عــن شــريــك حياتك عاطفيا :ال يهنأ بال الحبيب قبل أن يراك
ـ
خ
عــاطـفـيــا :ال تـ ِ
ً
ً
ّ ً
ً
مطمئنا ومرتاحا.
مهما كان حسنا أم سيئا.
ً
ً
اجتماعيا :تنبئك األفالم بأيام تحمل معها اجتماعيا :اكــرام الوالدين واجــب ديني
ً
واجتماعي فال تنس ذلك أبدا.
الطمأنينة والرفاهية.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ّ
ً
ً
مهنيا :يعاندك برجك قليال فال توقع
ً
ً
عقدا وال تبدأ بمشروع راهنا.
ً
عاطفيا :تنتابك شكوك تجاه الحبيب
وهذا أمر قد تعوده.
ً
اجـتـمــاعـيــا :بـعــد التغيير فــي أسـلــوب
حياتك قد يفيدك ويفيد اآلخرين.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :تنهض مجددا بعد خيبة أمل
أصابتك في محيط عملك.
ً
عاطفيا  :تخوض غمار حــب يستهلك
ً
ً
تفكيرا وقرارا لالستمرار فيه.
ً
اجتماعيا :استفد مــن صداقتك وابــق
على اتصال مع المخلصين بينهم.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :إذا لم تكن تحب مهنتك فابحث عن
أخرى تحبها.
ً
ً
عاطفيا :ال تعمل من ّ
الحبة قبة في حياتك
مع شريك عمرك.
ً
اجتماعيا :اسع الى اسعاد عائلتك بتصرفك
اللطيف وكالمك الجميل.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا  :تتابع عملك فــي ا نـجــاز مشروع
ً
خططت سابقا لنجاحه.
ً
عاطفيا :اذا أردت نجاح عالقتك بالحبيب
فكر بقلبك ال بعقلك.
ً
اجتماعيا :قد تشعر بالحزن أو اإلحباط
تجاه حدث جرى في العائلة.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تداوم على عملك بانتظام وهذا من
حسنات تصرفاتك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـل ـقــي ال ـف ـل ــك ب ـح ـم ـلــه عـلـيـكـمــا
ً
فواجهاه بتعاونكما معا.
ً
اجتماعيا :يعجبك عنوان كتاب فتسعى
الى شرائه وقراءته.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً ّ
ً
مهنيا :كن واعيا لكل ما يدور حولك وال
ً
تدع أحدا يخدعك.
ً
عاطفيا  :تشعر أن الحبيب غامض في
تصرفاته بينما أنت هو الغامض.
ً
اجـتـمــاعـيــا :الـمـعــرفــة تنقلك ال ــى أج ــواء
ّ
أفضل فتابع االطالع على كل جديد.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :اعمل بصمت واجتهاد فال بد أن
ً
ً
تثمر أعمالك ربحا وافرا.
ً
عاطفيا :تــدعــى مــع الشريك الــى حفلة
تمضيان فيها أسعد األوقات.
ً
اجتماعيا :تعتذر عن تلبية دعوة أحد
األصدقاء فيغضب منك.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :أضـ ــف الـ ــى خ ـب ــرت ــك الـمـهـنـيــة
معلومات جديدة لتطويرها.
ً
عاطفيا :تمتنع عن تلبية أحــد مطالب
الحبيب فيأسف ويبتعد عنك.
ً
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :تـ ـح ــب الـ ــريـ ــاضـ ــة ك ـث ـي ــرا
وتتشكى من ضيق الوقت لديك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :عدم نجاحك في مشروع ما ال يعني
ً
فشال فانظر في السبب.
ّ
ً
عاطفيا :ال يتطلب الحبيب منك أكثر من
معاملة يحلو كالمك فيها.
ً
ّ
اجتماعيا :ابتعد عن السياسة وركز على
ما هو مفيد في حياتك االجتماعية.
رقم الحظ.56 :

ً
م ـه ـن ـي ــا :ع ـل ـي ــك ال ـت ـك ـ ّـي ــف فـ ــي الـ ـظ ــروف
ّ
الـجــديــدة بحكمة وصـبــر الــى أن يتغير
الوضع.
ً
عاطفيا :كالمك المقنع والجميل يضمن
لك أفضل عالقة مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :ابحث عن النشاطات الثقافية
والفنية وشارك في حضورها.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

ً
ناصر سالمين« :عندما كنت أسيرا» يتحدث عن أبطال الكويت
خالل حفل توقيع اإلصدار في ديوان عبدالعزيز الصباح
فضة المعيلي

يركز العقيد المتقاعد ناصر
سالمين في كتابه "عندما كنت
أسيرا" على أبطال الكويت
إبان فترة الغزو العراقي.

تحت رعاية وحضور الشيخة
بيبي اليوسف ،أقيم حفل توقيع
اإلصدار الثاني من كتاب "عندما
ك ـن ــت أس ـ ـيـ ــرا" ل ـمــؤل ـفــه الـعـقـيــد
الركن المتقاعد ناصر سالمين،
ف ــي ديـ ــوان الـشـيــخ عـبــدالـعــزيــز
س ـعــود ال ـص ـبــاح وإخ ــوان ــه في
منطقة السالمية.
وحضر حفل توقيع الكتاب
العقيد الــركــن الـبـحــري الشيخ
مـبــارك علي الـصـبــاح ،والفريق
ال ــرك ــن ب ـحــري مـتـقــاعــد م ــرزوق
الـبــدر ،والـلــواء الركن المتقاعد
حميد العنزي ،والعقيد الركن
متقاعد عبدالرحيم السالحي،
والـ ـعـ ـقـ ـي ــد الـ ـمـ ـتـ ـق ــاع ــد ح ـس ـيــن
الفرس ،والعقيد المتقاعد محمد
أيوب وغيرهم.

األسرى والشهداء

مستعدة لدعم
أي فكرة تركز
على تضحيات
الشهداء أو
األسرى
بيبي اليوسف

وت ـم ـن ــت ال ـش ـي ـخــة ب ـي ـبــي أن
تكون بمنزلة العون ،وال يقتصر
دعمها فقط على كتاب "عندما
كـنــت أس ـي ــرا" ،بــل يمتد دعمها
وت ـش ـج ـي ـع ـه ــا إلـ ـ ــى دع ـ ـ ــم كـتــب
وثــائ ـق ـيــة أخـ ـ ــرى ،م ــؤك ــدة أنـهــا
على استعداد لدعم من لديهم
أي مـبــادرة تناقش فترة الغزو
العراقي ،أو فكرة عن تضحيات
الشهداء أو األسرى ،وتمنت أن
ينتج فيلم يــوثــق هــذه الـفـتــرة،
م ــوضـ ـح ــة أن ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ي ـه ــدى
ل ـكــل أس ـي ــر وش ـه ـيــد وم ــواط ــن،
والكويت.
وطـ ــال ـ ـبـ ــت ب ـ ـتـ ــدريـ ــس ف ـت ــرة

القديري شاركت في إكسبو
دبي  2020بـ«كيميرا»

ال ـغ ــزو ال ـعــراقــي ف ــي ال ـم ــدارس،
مشيرة إلى أن "الجيل الحالي ال
يعرف معنى الغزو ،لذلك يجب
عـلـيـنــا أن ن ـ ــدرس هـ ــذه ال ـف ـتــرة
ف ــي الـ ـم ــدارس ،ألن ذل ــك تــاريــخ
ال يمكن أن نـنـســاه ،وم ــن يريد
أن ينسى التاريخ ينسى الغزو
ال ـعــراقــي ،وأن ــا حــامـلــة ل ــواء لن
ننسى ،ألن هذا تاريخ الكويت".
وت ــابـ ـع ــت" :نـ ـح ــن ت ـعــرض ـنــا
لغزو ،واحـتــال ،واألمــر لم يكن
س ـه ــا ع ـل ـي ـنــا أب ـ ـ ــدا ،ولـ ـك ــن لـلــه
الحمد رجعنا ،وأثـنــاء األشهر
السبعة دافع الشهداء واألسرى
عن الوطن ،ولوالهم لما رجعت
الكويت" ،الفتة إلى أنها تكن كل
الشكر والتقدير للمشاركين في
عملية عاصفة الصحراء ودول
التحالف.

كتاب وطني
وف ـ ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة ح ــديـ ـث ــه وج ــه
ســال ـم ـيــن ال ـش ـكــر إلـ ــى الـشـيـخــة
بيبي على ما قامت به من جهد
ودعـ ــم م ـع ـنــوي وم ـ ــادي وأم ــور
كـ ـثـ ـي ــرة لـ ـظـ ـه ــور ه ـ ـ ــذا ال ـك ـت ــاب
ال ــوط ـن ــي ال ـم ـم ـي ــز ،م ـت ـم ـن ـيــا أن
ي ــدخ ــل ال ـك ـتــاب ك ــل ب ـي ــت ،حتى
يتعرف كل فرد على التضحيات
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ق ـ ـ ــدم ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــن األس ـ ـ ـ ـ ــرى
والشهداء ،ومن جميع مواطني
هـ ــذا ال ـب ـلــد ال ـع ـظ ـيــم والـحـبـيــب
الكويت.
وتابع" :الكتاب جاء بعد جهد
وتعب كبيرين ،فقد طرقنا أبوابا

غالف اإلصدار
وذهـبـنــا لكثير مــن األس ــرى في
بيوتهم لرصد بعض التفاصيل"،
مضيفا أن الكتاب يقع في 330
صفحة ،ويتكلم عن أبطال هذا
الوطن من خالل  8فصول.

ً
درعا تذكارية
العقيد ناصر سالمين يهدي الشيخة بيبي اليوسف
من جانب آخر ،ذكر سالمين
أن ــه بـقــي فــي األس ــر  238يــومــا،
ت ـن ـق ــل خ ــالـ ـه ــا هـ ــو واألس ـ ـ ــرى
ب ـيــن ع ــدة مـعـتـقــات وس ـجــون،
وواج ـه ــوا مـعــانــاة وآالم البعد

المؤلف في سطور
نــاصــر سـلـطــان ســالـمـيــن عقيد رك ــن مـتـقــاعــد ،حــاصــل على
شـهــادة الماجستير بالعلوم العسكرية ،وقــع أسـيــرا بتاريخ
 3أغسطس  ،1990وأطلق سراحه في  27مــارس  ،1991صدر
لــه كـتــاب سنة  2015تحت عـنــوان "يــومـيــات أسـيــر كويتي في
الـسـجــون والـمـعـتـقــات الـعــراقـيــة" ،وتـمــت تــرجـمــة الـكـتــاب إلــى
اللغة اإلنجليزية  ،2017وهو محاضر في العديد من الجامعات
والكليات والمدارس محليا وعربيا ،إضافة إلى إجرائه العديد
من اللقاءات اإلذاعية والمتلفزة.

عن الوطن واألهل" ،ولكن صبرنا
وق ــدرن ــا أن نتحمل تـلــك األي ــام
المؤلمة" ،معربا عن أمنيته أن
ينجح الكتاب في جزئه الثاني
كما نجح الجزء األول.
وخ ـ ــال ح ـفــل ال ـت ــوق ـي ــع ،قــام
سالمين بتوقيع أول نسخة من
الكتاب التي سيهديها لصاحب
السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحـ ـم ــد ،أم ــا الـنـسـخــة الـثــانـيــة
فسيهديها لسمو و ل ــي العهد
الشيخ مشعل األحمد ،والنسخة
الـثــالـثــة لـسـمــو رئ ـيــس مجلس
الوزراء الشيخ صباح الخالد.
ومن أجواء ما كتبه سالمين
فــي مـقــدمــة الـكـتــاب "وددت في
هذا الجزء أن أجيب عن العديد
م ــن ال ـت ـس ــاؤالت ال ـتــي وردت ـنــي
مــن الـســادة الـقــراء والمتابعين

الذين لم يعاصروا فترة الغزو
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ال ـ ـبـ ــائـ ــد عـ ـل ــى دول ـ ــة
الكويت ،فاستعنت بالله العلي
القدير ثم ببعض زمالء السالح
واألسـ ـ ـ ــر وبـ ـع ــض ال ـمــواط ـن ـيــن
الذين ال تربطني بهم أية معرفة
ســاب ـقــة إال م ــن خـ ــال بــرنــامــج
التواصل االجتماعي ،فكان لهم
دور كبير في إثــراء هــذا الجزء،
وكــذلــك األخ ــوة الـصــامــدون في
الـ ـك ــوي ــت ال ــذي ــن ع ــايـ ـش ــوا تـلــك
الفترة وسطروا أروع األمثلة في
الصبر على الشدائد ،كانوا خير
نموذج في التحدي وحب الوطن
رغم ما تعرضوا له من ترهيب
وترغيب وتعذيب".

شاركت الفنانة منيرة القديري
بمجسم فني عــرض فــي معرض
إكسبو «دبي  »2020أطلقت عليه
عـ ـن ــوان "ك ـي ـم ـي ــرا" يـ ـن ــدرج تـحــت
ال ـف ـن ــون ال ـب ـص ــري ــة ال ـم ـع ــاص ــرة،
والمجسم هو عبارة عن منحوتة
كبيرة ذات ألــوان قزحية والمعة
تشبه حفارة النفط.
وب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،أع ــرب ــت
ال ـق ــدي ــري ع ــن س ـعــادت ـهــا ب ــردود
الفعل تجاه المجسم ،وقالت ،إن
المنحوتة تــأتــي فــي إط ــار زمني
بين فترتين هما ما قبل وما بعد
عصر النفط.
أم ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن س ـ ـبـ ــب ت ـس ـم ـي ـت ـه ــا
"كيميرا" فتقول القديري ،إن االسم
جاء من األساطير اإلغريقية ،الفتة
إلى أن له عالقة بتاريخ اللؤلؤ في
الخليج ،وتاريخ النفط وما بعد

ً
المسلسل ينطلق تصويره قريبا وتتصدى إلنتاجه «أبيز برودكشنز»

ظهوره ،مشيرة أن العمل يتضمن
العديد من الدالالت والمضامين.
وعن المواد التي استخدمتها
في صناعة العمل أوضحت أنها
م ــن األل ـم ـن ـيــوم ،وأن تـلــك ال ـمــادة
تتحمل تغيرات الجو المختلفة،
ذل ــك ألن ال ـع ـمــل س ـي ـعــرض فـتــرة
طويلة.
وأضـ ــافـ ــت أن ال ـم ـت ـل ـقــي عـنــد
رؤيـتــه العمل ســوف تكون عنده
تفسيرات وانطباعات شخصية
م ـ ـت ـ ـف ـ ــاوت ـ ــة ،ل ـ ـح ـ ـيـ ــن ق ـ ــراء تـ ـ ـه ـ ــم
الـمـعـلــومــات ال ـمــوجــودة ليجدوا
أن ــه ع ـب ــارة ع ــن ح ـفــار ن ـفــط على
شكل لؤلؤي.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن ال ـقــديــري
دكتورة في الفنون المرئية ،أقامت
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـمـ ـع ــارض الـفـنـيــة
ً
العالمية ،وتقيم حاليا في ألمانيا
وهي ابنة الفنانة ثريا البقصمي.

ملصق المسلسل

أحمد العونان

نعمان حسين

خالد المظفر

عبدالعزيز النصار

أيـ ـ ـ ــام وت ـن ـت ـه ــي الـ ــدي ـ ـكـ ــورات
الخاصة التي صممها م .سعيد
و ي ـصــا للمسلسل اال جـتـمــا عــي
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــدي "زواج إال رب ـ ـ ــع"،
لينطلق تصوير أول مشاهده
من خالل كاميرا المخرج المميز
نـعـمــان حـسـيــن ،بـعــد أن وف ــرت
شركة أبيز برودكشنز لإلنتاج
الفني كل احتياجاته.
وتتصدى لتنفيذ المسلسل
شركة بست برودكشن لإلنتاج
الفني ،وهو من تأليف اإلماراتي
جــاســم ال ـخ ــراز ،وبـطــولــة أحمد
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــون ـ ـ ــان وخـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـظـ ـف ــر
وع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـن ـص ــار ولـيـلــى
عبدالله وإيمان فيصل ومحمد
عاشور وأحمد المظفر ،إضافة
إلـ ـ ــى م ـح ـم ــد ال ـح ـم ـل ــي وخ ــال ــد
العجيرب ومبارك المانع وأحمد

الفرج وسلطان الفرج وعبدالله
الخضر وآخرين ،الذين سيحلون
ضيوفا على حلقات المسلسل
التي تقع في  30حلقة.

أح ـ ـمـ ــد ال ــدلـ ـيـ ـم ــي والـ ـم ــونـ ـت ــاج
عبدالعزيز العجيل ومدير إدارة
اإلنـ ـت ــاج ع ـبــدال ـلــه م ـطــر ومــديــر
اإلنتاج فيصل المظفر.

المسلسالت الكوميدية

مفارقات ومواقف

واخ ـ ـ ـتـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ن ـع ـم ــان
ح ـس ـيــن ف ــري ـق ــه ال ـف ـن ــي بـعـنــايــة
كـبـيــرة ،حـتــى يـظـهــر المسلسل
بأفضل صورة ،في ظل المنافسة
الـ ـت ــي ن ـش ـه ــده ــا فـ ــي الـ ـقـ ـن ــوات
الـ ـفـ ـض ــائـ ـي ــة ،خـ ـص ــوص ــا فـيـمــا
يخص المسلسالت الكوميدية.
ويـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــون الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق الـ ـفـ ـن ــي
من مدير التصوير عمر الخالدي
والـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج الـ ـمـ ـنـ ـف ــذ م ـن ـص ــور
ال ــودع ــان ــي وم ـس ــاع ــد ال ـم ـخــرج
تركي الشمري ومهندس الصوت

ف ـ ـك ـ ــرة الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل خ ـف ـي ـف ــة
وس ـي ـطــرح ـهــا ال ـم ـخ ــرج نـعـمــان
ح ـ ـس ـ ـيـ ــن بـ ـ ـ ــرؤيـ ـ ـ ــة إخ ـ ــراج ـ ـي ـ ــة
مـخـتـلـفــة ع ــن أع ـمــالــه الـســابـقــة،
م ـ ــن خ ـ ـ ــال أح ـ ـ ــداث ال ـم ـس ـل ـســل
ال ـتــي ت ــدور ح ــول الشخصيات
الرئيسية (االزواج) حمد ومنى،
وول ـي ــد وس ـم ـيــة ،وه ـمــا جــديــدا
ال ـع ـهــد بـ ــالـ ــزواج ،ح ـمــد وول ـيــد
أصدقاء منذ الطفولة ويسكنان
بـنـفــس ال ـع ـم ــارة ( )20وبـنـفــس
الطابق (.)8

يـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزوج ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد ،صـ ــاحـ ــب
الشخصية الشفافة ،منى ذات
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة ق ـ ــوي ـ ــة وال ـم ـه ـت ـم ــة
بالقضايا النسائية ،أ مــا وليد
فهو شخص مــراوغ يتزوج من
سمية وهي امرأة قليلة الحيلة،
تنشأ مــن خ ــال ه ــذه الـعــاقــات
العديد من المفارقات والمواقف
والـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــص بـ ـيـ ـنـ ـه ــم بـ ــوجـ ــود
الشخصيات األساسية االخرى
م ـث ــل فـ ـ ــوزي حـ ـ ــارس الـ ـعـ ـم ــارة،
وابوسمية وخال حمد.
وح ـل ـقــات ال ـم ـس ـل ـســل ع ـب ــارة
ع ــن ك ـشــف أله ـ ــواء وط ـمــوحــات
ورغـ ـ ـب ـ ــات هـ ـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـي ــات،
خ ـص ــوص ــا ع ـن ــدم ــا ي ــواج ـه ــون
م ــواق ــف ت ـك ـشــف شـخـصـيــاتـهــم
بـ ـط ــريـ ـق ــة س ـ ــاخ ـ ــرة ك ــوم ـي ــدي ــة
وبعيدة عن اإلسفاف.

شيماء علي تدافع عن «هيا»

طه عشماوي يحذر من الخطر الدائم

تعرضت الممثلةشيماء علي لموجة مــن االنـتـقــادات بسبب
شخصية "هيا" ،التي تجسدها في مسلسل "كف ودفوف" ،والتي
اعتبرها البعض مشمئزة.
ّ
وردت شيماء على هذه االنتقادات بنشر صورة عبر "إنستغرام"
تجمعها بمخرج المسلسل منير الزغبي ،وكتبت تعليقا قالت
فيه إنها أحبت الشخصية خالل العمل ،موضحة أن الشخصية
فقيرة وكــانــت تحتاج إلــى أن تـكــون شخصا مهما ،إلــى جانب
كونها مهمشة من جانب البعض في العمل ،معلقة" :وعلى فكرة
(هيا) على نياتها".
ووجهت الشكر للجمهور على متابعة المسلسل ،وللمخرج
منير الزغبي لتوجيهاته خالل التصوير ،مبينة أن تلك المالحظات
أفادتها في تجسيد الشخصية لتخرج "هيا" بالشكل المطلوب.
وتفاعلت الفنانة هدى حسين مع الصورة وعلقت عليها" :يا شيماء علي
حلوكم" ،لترد عليها شيماء" :والله إنت الحال والطيب كله".

●

بدر الشعيبي خجول في «هيا الروح»
يشارك الفنان بدر الشعيبي
في مسلسل "هيا ال ــروح" ،مع
مجموعة مــن نـجــوم الخليج،
وان ـط ـل ــق ت ـصــويــر ال ـع ـمــل في
أغ ـس ـطــس ال ـم ــاض ــي ،وتــوقــف
لفترة إلى أن عاد مجددا منذ
أيام.
وقـ ــال الـشـعـيـبــي ع ــن دوره
فــي المسلسل" :أص ــور حاليا
مسلسل هيا الروح الى جانب
ل ـي ـل ــى عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،وس ـي ـع ــرض
فــي رم ـضــان  2022وسـيـكــون
دوري االس ـ ـتـ ــاذ ف ـه ــد أس ـت ــاذ

تعاقدت الفنانة نيللي
كريم على سيناريو
مسلسلها الجديد
للعرض خالل املوسم
الرمضاني القادم من
إخراج محمد جمال
العدل ،ومن إنتاج جمال
العدل.
الالفت هذه املرة أن
املسلسل الجديد من
تأليف الكاتب الصحافي
واإلعالمي إبراهيم
عيسى املثير للجدل
دائمًا في كتاباته
املختلفة صحافيا
وسينمائيا.
وهي املرة األولى التي
تتعاون فيها نيللي
مع عيسى ،ومن املقرر
التطرق في العمل إلى
فكرة األحوال الشخصية
والقوانني الخاصة بها،
ومن املتوقع أن تثير
ً
جدال كبيرًا ،خصوصًا
أنها من عوامل الجدل
بني الرجل واملرأة
في املجتمع املصري
والعربي حاليا.

«زواج إال ربع» كوميديا ساخرة عن عش الزوجية

منيرة القديري

●

نيللي كريم تتعاون مع
إبراهيم عيسى للمرة األولى

خطبة مريم منيب تجمع
األسرة واألصدقاء

يركز مسلسل «زواج إال ربع»،
المكون من  30حلقة ،على
المواقف الكوميدية التي
تحدث في عش الزوجية ،من
خالل طرح ساخر بعيد عن
اإلسفاف.

فضة المعيلي

خبريات

مـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى ،وه ـ ـ ـ ــو خ ـ ـجـ ــول،
وي ـع ـيــش ق ـصــة ح ــب م ــع ابـنــة
ع ـ ـمـ ــه ،ل ـك ـن ــه يـ ـصـ ـط ــدم ب ـع ــدم
موافقة عمه على هــذا الــزواج
بسبب المشكالت التي تعصف
بحياة العائلتين وتجهض أي
محاولة للصلح".
وفيما يتعلق بالمسرح ،ذكر
أن مسرحية "األرانب" ستشارك
في معرض الكتاب بالشارقة
في نوفمبر المقبل.
بدر الشعيبي

َّ
القاهرة -أحمد الجمال

تحت رعاية وزيرة الثقافة
المصرية إيناس عبدالدايم،
افـتـتــح رئ ـيــس ق ـطــاع الـفـنــون
الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـيـ ـلـ ـي ــة خ ـ ــال ـ ــد سـ ـ ــرور
ً
م ـ ـعـ ــرضـ ــا ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "غ ـ ـيـ ــاب"
للفنان طــه عشماوي ،بقاعة
"ن ـ ـه ـ ـضـ ــة مـ ـ ـص ـ ــر" فـ ـ ــي م ــرك ــز
مـ ـحـ ـم ــود مـ ـخـ ـت ــار ال ـث ـق ــاف ــي
بالقاهرة.
وحـ ــول م ـعــرضــه ال ـجــديــد،
قال عشماوي" :نعيش وسط
كـ ـ ــم ه ـ ــائ ـ ــل مـ ـ ــن ال ـ ـ ـصـ ـ ــور فــي
ا لــوا قــع تـقــع عليها أ بـصــار نــا
فـ ــي كـ ــل ل ـح ـظ ــة ،وت ـب ـق ــى فــي
ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــدان ص ـ ـ ـ ــورة ج ــام ـع ــة
تـ ـ ـج ـ ـ ِّـس ـ ــد ك ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـص ـ ــور
نـتـيـجــة مـعــايـشـتـنــا لــواقـعـنــا
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي واتـ ـ ـص ـ ــالـ ـ ـن ـ ــا
بتاريخنا ا لـضــارب بجذوره
فـ ــي عـ ـم ــق الـ ــزمـ ــن وه ــوي ـت ـن ــا
وم ــا ت ـت ـعــرض ل ــه م ــن تـهــديــد
خ ـ ــارج ـ ــي والـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـت ــدع ــي
تجمعنا و تـقـبـلـنــا لبعضنا،
هذا العمل يبحث فيما وراء
الصورة اآلنية لمجتمعنا في
ظل خطر دائم".
يـضــم ا ل ـم ـعــرض مجموعة
م ـ ــن أ عـ ـ ـم ـ ــال ا لـ ـغ ــرا فـ ـي ــك ذات
تـقـنـيــة خــا صــة يـعـمــل عليها
ً
الفنان منذ عام  ،1988وعددا

طه عشماوي

من أعماله الفنية في المعرض
من االسكتشات نفذها خالل
فترة الحظر في بداية جائحة
كورونا مع مجموعة "أبيض
وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود" ،الـ ـ ـت ـ ــي أس ـس ـت ـه ــا
الـفـنــانــة هـيـلــدا ح ـي ــاري ،إلــى
ج ــان ــب م ـج ـمــوعــة م ــن أع ـمــال
التصوير إللقاء الضوء على
سـ ـن ــوات ال ـغ ـي ــاب ف ــي حـضــن
وك ــال ــة ال ـ ـغـ ــوري ال ـتــاري ـخ ـيــة
ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك ي ـض ــم
ال ـم ـعــرص ن ـمــاذج مــن أعـمــال

النحت للفنان لتأكيد الوحدة
ال ـع ـض ــوي ــة ب ـي ــن أع ـم ــال ــه فــي
الغرافيك والنحت والتصوير.
يـ ـش ــار إ لـ ـ ــى أن ع ـش ـم ــاوي
ُو ل ــد فــي  10د يـسـمـبــر ،1965
وتـ ـ ـخ ـ ــرج ف ـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـف ـن ــون
ا ل ـج ـم ـي ـلــة  -ق ـس ــم ا ل ـغ ــرا ف ـي ــك
ع ـ ــام  ،1990وأ قـ ـ ـ ــام و ش ـ ــارك
فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـع ــارض
ال ـخــاصــة والـجـمــاعـيــة داخ ــل
مصر وخارجها ،وهو عضو

بنقابة الفنانين التشكيليين،
وأت ـي ـل ـيــه ال ـق ــاه ــرة ،وجـمـعـيــة
ف ـنــانــي الـ ـغ ــوري ،والـجـمـعـيــة
األهـ ـلـ ـي ــة لـ ـلـ ـفـ ـن ــون ،ورئـ ـي ــس
جمعية أصالة ،والمدير العام
للمراسم وبيوت اإلبداع.

احتفى الوسط الفني
بحفل خطبة مريم ابنة
املطرب الراحل الفنان
عامر منيب ،والذي تم
وسط تجمع من األهل
واألصدقاء ،حيث شارك
عدد من أصدقائها خالل
اللحظات األولى للحفل
بمجموعة من الصور
والفيديوهات من الحفل.
وأقيم حفل املطربة
الشابة مريم عامر منيب،
وسط تجمع من األسرة
واألصدقاء ،بينما حرصت
الفنانة شيرين رضا،
صديقة األسرة ،على
الحضور ملساندة ودعم
األسرة التي ترتبط بهم
بعالقة جيدة.
وكانت مريم أعادت توزيع
وغناء أغنية "عامل ايه
في حياتك" لوالدها
الراحل الفنان عامر منيب،
وحققت مشاهدات عالية
ورد فعل عاليا ،وتستعد
للدخول لعالم املوسيقى
والغناء خالل الفترة
القادمة.

محمد نور في فيلم
موسيقي «قرار حازم»

يستعد املطرب محمد
نور نجم فريق "واما"
الغنائي للعودة إلى
السينما من جديد من
خالل فيلم جديد باسم
"قرار حازم" تعاقد عليه
خالل الفترة املاضية،
وبدأ تحضيراته
الفعلية مع أبطال
العمل.
الفيلم الجديد ينتمي
إلى فئة األعمال
الكوميدية واملوسيقية،
ومن املقرر تصويره
نهاية الشهر الجاري
بني القاهرة وعدد من
الدول العربية منها
البحرين ،ويشارك في
الفيلم عدد من النجوم
الشباب جار التعاقد
معهم بشكل نهائي.
وعلى صعيد آخر،
يستعد الفريق الغنائي
"واما" إلطالق أغنية
جديدة على طريقة
السينغل ،بعد العودة
خالل رمضان املاضي
معًا من خالل مسلسل
إذاعي باسم "دايرة
الشك" على إحدى
اإلذاعات املصرية.

ةديرجلا
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دوليات
العراق ينتخب ...إنجاز أمني ومقاطعة شبابية

مشاكل تقنية محدودة والمراقبون راضون عن سير االقتراع وآمال ضعيفة بالتغيير

الصدر بعد االقتراع أمس

شهد العراق ،أمس ،خامس
انتخابات برلمانية منذ سقوط
نظام صدام حسين عام
 2003في عملية جرت بهدوء
وانسيابية ،ويأمل مؤيدوها في
ّ
تحول حقيقي باإلدارة ،ويرى
ُ
معارضوها أنها لن تحدث
ً
تغييرا في ميزان القوى.

«ممنوع حمل السالح» على مدخل مركز اقتراع في الكرادة ببغداد (أ ف ب)
ضعيفة بحدوث
وســط آمــال ّ
تغيير كبير ،وتوقعات بعدم قلب
موازين القوى التي تهيمن على
الـمـشـهــد مـنــذ ال ـغــزو األمـيــركــي
ع ـ ــام  ،2003أدلـ ـ ــى ال ـع ــراق ـي ــون
بأصواتهم ،أمس ،في انتخابات
عامة تمت قبل موعدها المقرر
ب ـ ـعـ ــدة أش ـ ـهـ ــر ل ـت ـه ــدئ ــة غـضــب
ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع وح ـ ـ ـ ـ ــراك  2019ضــد
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد وتـ ـ ــراجـ ـ ــع الـ ـخ ــدم ــات
العامة والـتــدهــور االقـتـصــادي،
وج ّـ ــرت وفـ ــق ق ــان ــون ج ــدي ــد تم
س ــن ــه لـ ـمـ ـس ــاع ــدة ال ـمــرش ـح ـيــن
المستقلين.
ّ
ومر اليوم االنتخابي من دون

ُ
حوادث أمنية تذكر ،وهو إنجاز
أمني لقوات األمــن العراقية في
بلد خرج قبل سنوات قليلة من
حرب مدمرة.
ومــع فتح الصناديق ،توافد
ّ
كـ ـب ــار الـ ـس ــن ،لـ ـك ــن ال ـع ــدي ــد مــن
الشباب لم يندفعوا للمشاركة،
يــائ ـس ـيــن م ــن إم ـك ــان ـي ــة تـغـيـيــر
األوضـ ــاع الــراه ـنــة ،وس ــط عمق
األزمات .وخلت شوارع العاصمة
من االزدحــام المعتاد ،في حين
ان ـت ـشــر ع ــدد كـبـيــر م ــن عـنــاصــر
ّ
األمـ ـ ـ ــن ،وح ــلـ ـق ــت فـ ــي أج ــوائ ـه ــا
طائرات .F16
ّ
وصوتت شخصيات سياسية

بـ ــارزة وم ـســؤولــون بــأصــواتـهــم
في فندق َّ
مؤمن داخــل المنطقة
الخضراء ،التي تضم السفارات
األجـنـبـيــة وال ـم ـقــار الـحـكــومـيــة،
وأدلـ ـ ـ ــت ق ـ ـيـ ــادات أخ ـ ــرى خـ ــارج
بغداد في دوائرها االنتخابية،
بينها رجل ّ الدين مقتدى الصدر،
ال ــذي يـتــوقــع أن يـتـصــدر تـيــاره
النتائج.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
مـصـطـفــى ا ل ـكــا ظ ـمــي أن عملية
ال ـت ـص ــوي ــت ،ال ـت ــي ت ـج ــرى ألول
مرة منذ  ،2003دون فرض حظر
ً
ّ
تجوال ،وتشكل اختبارا للنظام
الديموقراطي ،تسير بانسيابية،
وق ـ ـ ـ ّـدم ال ـش ـك ــر ل ـك ــل م ــن ش ـ ــارك،
ودع ــا «غـيــر المصوتين إلــى
سرعة التوجه نحو المراكز
االنتخابية الختيار ممثليهم
م ــن أج ــل الـ ـع ــراق ،ومستقبل
أجياله».

إنجاز أمني
وفــور فتح بــاب التصويت،
أدل ـ ــى ال ـكــاظ ـمــي ب ـصــوتــه فــي
بغدادّ ،
ووجه رسالة للعراقيين
ب ـ ــأن ال ـ ــوق ـ ــت مـ ـ ـ ـ ــازال أم ــام ـه ــم
ل ـل ـخــروج وتـغـيـيــر ال ــواق ــع من
ً
أج ـ ــل م ـس ـت ـق ـب ـل ـهــم ،مـ ــؤكـ ــدا أن
ً
ً
حكومته حققت «إنـجــازا ّأمنيا
ً
كـبـيــرا» ،ستعلن عنه ،وفضلت
التكتم عليه اليوم ،حتى تترك
الفرصة لالنتخابات كي تكون
هي الحدث األبرز.
وأك ــد الـكــاظـمــي أن حكومته
نجحت بالملف األ م ـنــي وملف
السياسة الخارجية ّ
وقدمت ورقة
إصالح بيضاء تحتاج من  3إلى
 5سنوات لتنفيذها ،مشددا على
أنها قادت البالد في وقت صعب،
خالل وباء كورونا «والدولة شبه
مفلسة» ،على حد قوله.
والحـ ـق ــا ،وفـ ــي ت ـغ ــري ــدة عبر
حسابه بـ «تويتر» قال الكاظمي:
«ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزنـ ـ ــا مـ ـنـ ـتـ ـص ــف ال ـ ـيـ ــوم
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،وج ـ ـ ــرت ال ـع ـم ـل ـيــة
االنتخابية بانسيابية».
وق ـ ّـدم الشكر لكل مــن شــارك،
ً
داع ـ ـ ـيـ ـ ــا الـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن «م ـ ـ ــن غ ـيــر

المصوتين حتى اآلن إلى سرعة
التوجه نحو المراكز االنتخابية
الخ ـ ـت ـ ـيـ ــار مـ ـمـ ـثـ ـلـ ـيـ ـه ــم» .وق ـ ـ ــال:
«صـ ّـوتــوا مــن أجــل ال ـعــراق ،ومن
أجل مستقبل أجيالنا».
وقال الكاظمي ،إن العراقيين
ً
سيسمعون اليوم (االثنين) خبرا
ً
ً
ً
أمنيا مهما ،مؤكدا أن الحكومة
ً
ً
ً
ح ـق ـق ــت إن ـ ـ ـجـ ـ ــازا أمـ ـنـ ـي ــا م ـه ـمــا
لكنها فضلت عدم إعالنه أمس،
بالتزامن مع يوم االقتراع.

مطلب شعبي
بينما قال مسؤولون عراقيون
ودبلوماسيون أجانب ومحللون
إن م ــن غ ـيــر ال ـم ـتــوقــع أن تـغـ ّـيــر
النتيجة موازين القوى القائمة،
اعتبر الرئيس برهم صالح ،عقب
اإلدالء بصوته ،أن «االنتخابات
ت ـ ــاريـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــة ومـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــب ش ـع ـب ــي
لــان ـطــاق نـحــو ح ـيــاة كــريـمــة»،
ً
مشددا على أن «العراق يستحق
األفضل».
وفـ ـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــريـ ــر ّأولـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـس ـيــر
االن ـت ـخــابــات ،ال ـتــي ُدع ــي إليها
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ً
ً
نــائ ـبــا مــن بـيــن  3240مــرشـحــا،
أك ـ ـ ــدت رئ ـي ـس ــة ب ـع ـث ــة االتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـي ــوال ك ـ ــرام ـ ــون أن
ال ـع ـم ـل ـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ت ـس ـيــر
ب ـ ـهـ ــدوء وس ـ ــاس ـ ــة ،ومـ ـ ــن دون
تخوفات كبيرة ،متمنية أال يؤثر
التشديد األمني بسبب المخاطر
المحتملة على الناخبين.
ب ــدوره ،قــال رئيس مفوضية
االن ـت ـخ ــاب ــات ،ال ـق ــاض ــي عــدنــان
خلف ،إن العملية تسير بشكل
جيد بمشاركة المجتمع الدولي
واألم ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة واالت ـ ـح ـ ــاد
ُ
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ولـ ـ ـ ــم ت ـ ـس ـ ـجـ ــل أي
ً
خروقات ،آمال أن يصل الناخبون
إل ــى مــراكــز االق ـت ــراع بـكــل حرية
الخ ـت ـي ــار ب ــرل ـم ــان ج ــدي ــد يلبي
طموحهم للسنوات المقبلة.

حيادية األمن
وأكــد المتحدث باسم القائد

الـعــام للقوات المسلحة ،يحيى
رسـ ـ ــول ،ال ـج ــاه ــزي ــة ل ـل ــرد بـقــوة
وح ـس ــم ع ـلــى أي ت ـهــديــد لسير
االنتخابات ،مبينا أن الكاظمي
زار م ـ ـقـ ــر قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة ا لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
المشتركة ،وأش ــرف على األمــن
االن ـت ـخــابــي ،واج ـت ـمــع باللجنة
األم ـن ـيــة الـعـلـيــا ّ
ووج ـ ــه ال ـق ــوات
ال ـم ـس ـل ـح ــة ب ـت ــوف ـي ــر ال ـح ـم ــاي ــة
ال ـكــام ـلــة ل ـم ــراك ــز االق ـ ـتـ ــراع بكل
حيادية.
وفـ ـيـ ـم ــا أشـ ـ ـ ــار مـ ــديـ ــر إع ـ ــام
الشرطة االتحادية ،الـلــواء أنور
عباس ،أن العملية تسير بوتيرة
جيدة ،ذكر قائد عمليات بغداد،
أحمد سليم ،أنــه ال يوجد حظر
للتجوال وال قطع للطرقات.
وف ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن أكـ ـ ـ ـ ـ ــدت قـ ـ ـي ـ ــادة
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـ ـبـ ـ ـص ـ ــرة أن خ ـطــة
تأمين المراكز تسير بانسيابية
وجـمـيــع الـقـطــاعــات األمـنـيــة في
ن ـف ـيــر عـ ـ ــام ،وأنـ ـ ــه ال ي ــوج ــد أي
حظر للتجوال ،أكد جهاز األمن
الوطني «انسيابية سير الخطة
ً
ب ـش ـكــل ج ـيــد جـ ـ ــدا ،ولـ ــم تـحــدث
ً
أي خـ ـ ــروقـ ـ ــات ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة» ،الفـ ـت ــا
ً
إل ــى تــوق ـيــف ن ـحــو  77مـخــالـفــا
للضوابط االنتخابية وإحالتهم
إلى القضاء.

مشاكل تقنية
وف ـ ــي ح ـي ــن شـ ـه ــدت ال ـل ـجــان
مشكالت تقنية وفنية باألجهزة
المسؤولة عــن ق ــراء ة وتسجيل
اختيارات الناخبين وأخرى في
البصمات ،مما أدى إلــى تأخير
االقتراع في بعض منها ،أفادت
خـلـيــة اإلعـ ــام األم ـنــي ب ــأن أحــد
جنود حماية مركز انتخابي في
حمرين بمحافظة ديالى ،أطلق
النار من بندقيته لتفريق ّ
تجمع
ف ــوض ــوي ،م ـمــا أدى إل ــى مقتل
زميل له وإصابة آخر بالخطأ.
ورغ ـ ـ ـ ــم ب ـ ـقـ ــاء الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات
ال ـ ـمـ ــرش ـ ـحـ ــة ذاتـ ـ ـه ـ ــا والـ ـنـ ـخ ــب
ال ـم ـع ـتــادة ،فـقــد ش ـهــدت معاقل
ً
الـ ـ ـح ـ ــراك ال ـش ـع ـب ــي ،خ ـص ــوص ــا
ً
الناصرية ،إقباال على االقتراع،
وأبـ ـ ــدى ق ـ ــادة ت ـظ ــاه ــرات 2019

حـ ــرصـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
االنتخابات الخامسة منذ عام
ً
 ،2003آ م ــا أن تــأ تــي بالتغيير
وعـ ــدم اس ـت ـئ ـثــار ن ـفــس الــوجــوه
بالبرلمان.

قوات الدفاع المدني وعناصر أمنية بموقع االعتداء في عدن أمس (رويترز)
ً
قتلى وعدد من الجرحى من مرافقي المسؤولين ،فضال عن
سقوط جرحى من المدنيين المارين في الشارع.
وتسبب االنفجار في أضرار مادية كبيرة في المباني
والمركبات ،كما أثار حالة من الهلع في أوساط طالب عدد
من المدارس التي تقع في المنطقة ،إذ تزامن االنفجار مع
لحظة انتهاء فترة الدراسة الصباحية.
وتــزامــن االنـفـجــار كــذلــك مــع م ـغــادرة رئـيــس الحكومة
ً
اليمنية معين عبدالملك العاصمة المؤقتة عدن ،متوجها
ً
إلى مصر ،في زيارة لم ُيعلن عنها سابقا.
وقـبــل م ـغــادرتــه ت ــرأس عـبــدالـمـلــك اجـتـمــاعــا هــو األول
للحكومة منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة.
وذك ــرت وكــالــة األن ـبــاء اليمنية أن اجـتـمــاع الحكومة
ّ
المعدة النتظام صــرف رواتــب القطاعات
ناقش الخطط

العسكرية واألمنية .وأفادت بأن الحكومة ستتخذ «جملة
من اإلجراءات لتحقيق استقرار أسعار العملة ،ووقف تردي
الخدمات واألوضاع االقتصادية والمعيشية».
ونقلت عــن عبدالملك قوله إن عــودة الحكومة للعمل
مــن عــدن والعمل على استكمال تنفيذ «اتـفــاق الــريــاض»
ستعزز قدرتها على معالجة التحديات واستكمال معركة
استعادة الدولة.
مــن جــانــب آخ ــر ،بــدأ المبعوث األمـيــركــي الـخــاص إلى
اليمن ،تيم ليندر كينغ ،جولة إقليمية انطالقا من األردن،
بهدف الدفع باتجاه إحالل السالم ،على وقع تصعيد غير
مسبوق تقوم به جماعة أنصار الله الحوثية المتمردة
جنوب محافظة مأرب االستراتيجية.
(عدن  -أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

القوات اإلسرائيلية تقتحم
منزل خطيب األقصى

اقتحمت قوات الشرطة
التابعة لسلطات االحتالل
اإلسرائيلي في مدينة القدس
منزل خطيب المسجد األقصى
الشيخ عكرمة صبري وسلمته
استدعاء للحضور إلى معتقل
المسكوبية للتحقيق معه أمس.
وأفاد الشيخ صبري ،في
تصريحات خالل توجهه
للتحقيق ،إنه يتوقع أن يكون
االستدعاء بسبب قرار المحكمة
اإلسرائيلية األخير الذي سمح
لليهود بالصالة الصامتة في
باحات في األقصى ثالث أقدس
مسجد لدى المسلمين.

احتجاجات حاشدة
ضد «تفرد سعيد»

مشاركة وهيمنة
وي ـتــوقــع م ــراق ـب ــون أن تـكــون
نـسـبــة الـمـشــاركــة ضـئـيـلــة ،على
الــرغــم مــن أن حـكــومــة الكاظمي
تـ ـق ـ ّـدمـ ـه ــا عـ ـل ــى أن ـ ـهـ ــا «ف ــرص ــة
ت ــاريـ ـخـ ـي ــة» مـ ــن أجـ ـ ــل «إصـ ـ ــاح
شـ ــامـ ــل»ُ .
ويـ ـت ــوق ــع أن ت ـحــافــظ
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـتـ ــات الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة ع ـل ــى
هيمنتها ّ في البرلمان الجديد،
ً
الذي يتوقع أن يكون مقسما بما
يرغم األحزاب على التحالف ،كما
يرى خبراء.
وكتبت بعثة األمــم المتحدة،
في تغريدة« ،في يوم االنتخابات،
يـنـبـغــي أن يـتـمـتــع ال ـعــراق ـيــون
بالثقة للتصويت كما يشاؤون،
ف ــي ب ـي ـئــة خ ــال ـي ــة م ــن ال ـض ـغــط
والترهيب والتهديد».
ويعد التيار الصدري األوفر
ً
ً
ح ـظــا ،فـهــو يـمـلــك أص ــا الكتلة
األكـ ـب ــر ف ــي ال ـب ــرل ـم ــان ال ـســابــق.
ويطمح الصدر لتحقيق نتائج
تـتـيــح ال ـت ـف ـ ّـرد بــاخ ـت ـيــار رئـيــس
لـلـحـكــومــة .ل ـكــن عـلـيــه الـتـعــامــل
مــع خـصــومــه األب ـ ــرز ،الـفـصــائــل
ال ـمــوال ـيــة إلي ـ ــران ال ـســاع ـيــة إلــى
زيـ ـ ــادة تـمـثـيـلـهــا ف ــي ال ـبــرل ـمــان
للمرة األول ــى عام
ال ــذي دخلته ً
 ،2018مــدفــوعــة بــانـتـصــاراتـهــا
ضد تنظيم داعش.
ودخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت «ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ح ـ ـقـ ــوق»
الـ ـج ــدي ــدة ،ال ـمــرت ـب ـطــة بـكـتــائــب
حــزب الله المصنفة على قوائم
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب األمـ ـي ــركـ ـي ــة وإحـ ـ ــدى
فصائل الحشد الشعبي األكثر
ً
ً
نفوذا ،االنتخابات أيضا.
فــي األث ـن ــاء ،يـنــافــس تحالف
«ت ـقـ ّـدم» بــرئــاســة رئـيــس مجلس
النواب محمد الحلبوسي بقوة
ّ
السنية.
في المناطق
(بغداد -وكاالت)

ً
لبنان :الكهرباء تعود جزئيا وجدل
متواصل حول «ملعب الغولف»

اليمن :نجاة محافظ عدن
ووزير من سيارة مفخخة

بعد أيــام من اشتباكات دامية شهدتها منطقة كريتر
في العاصمة اليمنية المؤقتة بين فصائل انفصالية ،نجا
محافظ عدن ،أحمد حامد لملس ،ووزير الزراعة والثروة
السمكية وقيادي آخر في الحكومة اليمنية المعترف بها
ً
دوليا ،سالم السقطري ،بعد استهداف موكبهما بسيارة
مفخخة في مديرية التواهي ،حيث يوجد مقر «المجلس
االنتقالي» الجنوبي.
وذكر مصدر أمني وشهود عيان أن السيارة المفخخة
انفجرت عند مرور موكب المحافظ ووزير الزراعة ،اللذين
كانا يتجهان من المعال إلى مقر قيادة المجلس للمشاركة
في الحكومة المدعومة من «التحالف» بقيادة السعودية
في التواهي.
وأشــارت مصادر إلــى أن االنفجار أسفر عن سقوط 5

الكاظمي بعد إدالئه بصوته

سلة أخبار

أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية إعادة تشغيل شبكة الكهرباء
جزئيا أمــس غ ــداة انقطاعها بشكل ت ــام ،بعد توفير الجيش
إمدادات وقود.
وج ــاء فــي بـيــان ل ـلــوزارة أن «الـجـيــش (سـلــم) كمية اجمالية
تبلغ  6000كيلولتر من مادة الغاز اويل مناصفة بين كل من
معملي دير عمار والزهراني» ما يسمح بتوفير الكهرباء بضع
ساعات في اليوم.
وعلى وقع انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين صنفه البنك
الدولي بين األسوأ في العالم منذ  ،1850يشهد لبنان منذ أشهر
تقنينا للكهرباء تجاوز  22ساعة يوميا.
وغرق لبنان السبت في العتمة للمرة الثانية خالل شهر بعد
توقف نشاط معملين رئيسيين إلنتاج الكهرباء .وبــدأ ينفد
مخزون الوقود الذي تحتاج إليه المولدات الخاصة التي تعتمد
عليها المنازل والمتاجر وكذلك المستشفيات.
إلــى ذلــك ،تواصل السجال بشأن معلومات عن بناء معمل
ايراني للكهرباء في الضاحية الجنوبية لبيروت مكان ملعب
الغولف الــذي يعتبر واحــدا من المساحات الخضراء النادرة
في العاصمة.
ي النائب السابق
وشدد أمس رئيسالحزب التقدمي االشتراك 
وليد جنبالط الذي كان أول من أثار القضية على ان «المهم ان
تؤمن الكهرباء فوق كل اعتبار النني ال اريد ان يساء فهمي».
وك ــان جـنـبــاط عـلــق عـلــى اع ــان إيـ ــران اس ـت ـعــدادهــا لبناء
معمل للطاقة في لبنان ،بتغريدة أعاد حذفها الحقا ،بالقول:
في إيــران يحترمون الطبيعة والحدائق الخضراء ويحتفلون
منذ آالف السنين بعيد الربيع النوروز في  21مارس .وأضاف:
أما الممانعة فتصر على تزويدنا بمحطة إنتاج كهرباء فهل
مــن الـضــروري مـصــادرة نــادي الغولف لبنائها وهــو مساحة
خضراء مميزة في غابة الباطون لمدينة بيروت وضواحيها
ّ
لبنان؟ وتمنى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آالن عون ،أل
يتم إنشاء معمل للكهرباء في ملعب الغولف ،حتى يبقى شيء
مساحة خضراء في البلد.

جابت مسيرة احتجاجية
شارك فيها نحو  5آالف،
شوارع العاصمة تونس،
أمس ،ضد إجراءات الرئيس
التونسي ،قيس ّ
سعيد
ّ
«االستثنائية» التي جمد
فيها اختصاصات البرلمان
َ
ورفع الحصانة عن نوابه،
وإلغاء هيئة مراقبة دستورية
القوانين ،وإصدار تشريعات
بمراسيم رئاسية ،وترأس
النيابة العامة ،وإقالة رئيس
الحكومة ،على أن يتولى هو
السلطة التنفيذية.
كما شهدت عدة محافظات
أخرى مسيرات ووقفات ضد
«تفرد سعيد» بالسلطة.

وزير سوداني يتحدث
عن «ميول انقالبية»

انتقد وزير شؤون مجلس
الوزراء السوداني خالد عمر
يوسف ،بعض المكونات
«ذات الميول االنقالبية داخل
مؤسسات السلطة االنتقالية»،
وقال إن تلك المكونات «تستغل
قضية شرق السودان لخنق
الحكومة المدنية االنتقالية».
وأوضح يوسف ،في
تصريحات متلفزة ،عبر
«فيسبوك» ،أن «جهات تسعى
الستغالل قضية الشرق
ألهداف ال عالقة لها بصلب
المشكلة».
وأضاف« :خنق الحكومة
االنتقالية هو عبارة عن مقدمة
لتهيئة الشارع لقبول االنقالب،
وهو الهدف الذي ال عالقة له
بقضية الشرق ،ومدعوم من
أناس موجودين في الخرطوم»،
دون يسميتهم.

ً
 19قتيال بتحطم
طائرة في تتارستان

ً
قتل  19شخصا بتحطم طائرة
روسية ،بالقرب من مدينة
بمنطقة تتارستان أمس.
ونقل عن مصدر روسي ،قوله
إن «طائرة من طراز إل 410
تحطمت بالقرب من مدينة
بمنطقة تتارستان».
وذكرت تقارير روسية ،أن
«وزارة الطوارئ أكدت وجود
ً
 23شخصا على متن الطائرة»
قبل تحطمها.
ونقل عن مصدر في خدمة
الطوارئ أن « 3أشخاص
أصيبوا وتم نقلهم إلى
المستشفى».
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العرب يخففون عزلة األسد ...وواشنطن في اتجاه آخر

إدارة بايدن لم تعد تفرض عقوبات ّ
«بهمة ونشاط» بموجب قانون «قيصر» أو غيره
في حين تنشغل إدارة الرئيس
جو بايدن بالصراع مع الصين
وترسيم «خطوط التماس»
االستراتيجية معها ،بادرت
دول عربية إلى االنفتاح
على دمشق ،المعزولة على
الساحتين الدولية واإلقليمية
منذ أكثر من  10سنوات.

ر غ ـ ـ ـ ــم أن ا لـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب ال ي ـ ـ ــزال
يتحاشى التعامل مع الرئيس
الـســوري بشار األســد ويحمله
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة س ـ ـن ـ ــوات الـ ـح ــرب
األه ـل ـي ــة ال ـق ــاس ـي ــة ال ـع ـش ــر فــي
ب ـ ـ ــاده ،بـ ـ ــدأت م ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
ً
األوسـ ـ ــط ت ـش ـهــد تـ ـح ــوال تعيد
مــن خــالــه دول عــربـيــة حليفة
لواشنطن العالقات مع الرئيس
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري بـ ــإح ـ ـيـ ــاء ال ـ ــرواب ـ ــط
االقتصادية والدبلوماسية.
وقـ ـ ـ ــد أس ـ ـ ـفـ ـ ــرت انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ش ـه ــدت ـه ــا س ـ ــوري ـ ــة ف ـ ــي م ــاي ــو
الـ ـم ــاض ــي عـ ــن ت ـم ــدي ــد رئ ــاس ــة
األ س ــد المستمرة منذ عقدين،
ً
لكن هذا لم يفعل شيئا إلخراجه
من عزلته بين الــدول الغربية،
ً
غير أن قادة عربا بدأوا يتقبلون
حقيقة استمرار قبضته القوية
على السلطة في بالده.
وأدى االنـسـحــاب األمـيــركــي
من أفغانستان بما صاحبه من
فوضى إلى تعزيز اعتقاد بين
الـ ـق ــادة ال ـع ــرب بــأن ـهــم بـحــاجــة
لرسم مسارهم بأنفسهم .ومع
توقع نهج تميل فيه واشنطن
إل ـ ـ ــى الـ ـ ــوقـ ـ ــوف عـ ـل ــى الـ ـحـ ـي ــاد
ال نـ ـشـ ـغ ــا لـ ـه ــا اآلن ب ــا ل ـت ـح ــدي
ال ــذي تمثله الـصـيــن ،أصبحت
أول ــوي ــات ال ـق ــادة ال ـعــرب تحفز
خطواتهم وعلى رأسها كيفية
إصالح اقتصادهم الذي كبلته
س ـ ـن ـ ــوات ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع وج ــائـ ـح ــة
كوفيد.19-
ً
وت ـ ـ ـلـ ـ ــوح فـ ـ ــي األف ـ ـ ـ ــق أيـ ـض ــا
اعتبارات سياسية في عواصم
ع ــرب ـي ــة م ـث ــل ال ـق ــاه ــرة وع ـ ّـم ــان
وأبوظبي ،ومنها عالقاتها مع
روس ـي ــا أقـ ــوى ال ـ ــدول الــداع ـمــة
لألسد والتي تعمل على إعادة
دم ـ ـ ــج دم ـ ـشـ ــق وك ـ ــذل ـ ــك ك ـي ـف ـيــة
الـتـصــدي لـلـنـفــوذ ال ــذي تحقق
لـ ـك ــل م ـ ــن إيـ ـ ـ ـ ــران وتـ ــرك ـ ـيـ ــا فــي
سورية.
فتركيا ودعمها لفصيل من
اإلســامـيـيــن الـسـنــة فــي أنـحــاء
الـمـنـطـقــة ،بـمــا فــي ذل ــك شريط
في شمال سورية ال يزال خارج
س ـي ـطــرة األس ـ ــد ،تـمـثــل مـصــدر
قلق خاص للحكام العرب الذين
ي ـج ـم ـع ـهــم مـ ــع دمـ ـش ــق مــوقــف
واحد من الجماعات اإلسالمية.
غير أنه في الوقت الذي بدأت
ت ـت ـنــامــى ف ـي ــه الـ ـع ــام ــات عـلــى

تقارب عربي مع دمشق إذ تلقى
ال ـم ـلــك ع ـبــدال ـلــه ع ــاه ــل األردن
ً
اتصاال من األســد قبل أسابيع
للمرة األولى منذ عشر سنوات
س ـت ـظــل ال ـس ـي ــاس ــة األم ـيــرك ـيــة
ً
ً
عامال مربكا.
ف ــواشـ ـنـ ـط ــن ت ـ ـق ـ ــول ،إن ـ ـ ــه ال
ت ـغ ـي ـيــر فـ ــي س ـيــاس ـت ـهــا ت ـجــاه
ســوريــة والـتــي تقتضي تنفيذ
انتقال سياسي نص عليه قرار
أص ــدره مجلس األم ــن الــدولــي.
وال ت ــزال الـعـقــوبــات األميركية
الـتــي تستهدف دمـشــق ،والتي
تم تشديدها في عهد الرئيس
الـســابــق دونــالــد تــرامــب ،تمثل
عقبة كبيرة أمام حركة التجارة.
غ ـيــر أن مـحـلـلـيــن ي ـقــولــون،
إن ســوريــة ال تمثل أولــويــة في
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة إلدارة
الرئيس جو بايدن .ويشيرون
في هذا الصدد إلى تركيزه على
التصدي للصين كما أن إدارته
ل ــم تـطـبــق ح ـتــى اآلن عـقــوبــات
بـمـقـتـضــى م ــا ي ـس ـمــى «ق ــان ــون
قيصر» الذي بدأ سريانه العام
الماضي بهدف زيادة الضغوط
على األسد.
وبعد أن كانت إدارة ترامب
تـ ـ ـح ـ ــذر الـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة مــن
التعامل مــع دمشق بــدأت هذه
ال ــدول تـلــح فــي ال ـت ـقــارب معها
من جديد.
وق ـ ــال دي ـف ـيــد ل ـيــش الـخـبـيــر
ف ــي الـ ـش ــأن الـ ـس ــوري بـجــامـعــة
ت ــريـ ـنـ ـيـ ـت ــي بـ ـ ــواليـ ـ ــة ت ـك ـس ــاس
األم ـي ــرك ـي ــة «ح ـل ـف ــاء ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي
يشجعون واشـنـطــن عـلــى رفــع
الحصار عــن دمـشــق والسماح
بعودة اندماجها في المحيط
العربي .ويبدو أن إدارة بايدن
تستمع لذلك إلى حد ما».
ً
وي ـ ـم ـ ـثـ ــل ذل ـ ـ ـ ــك تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوال ع ــن
السنوات األولــى للصراع التي
ُعلقت فيها عضوية سورية في
الجامعة العربية وساندت دول
مــن بينها الـسـعــوديــة واألردن
واإلمارات بعض الفصائل التي
كانت تحارب األسد.

هدم الحواجز
أدى ال ـصــراع ،ال ــذي بــدأ قبل
عقد من الزمان وتصاعد بعد أن

شاحنات تمر عبر معبر جابر بين سورية واألردن قبل أيام (رويترز)
كان في مهده انتفاضة شعبية
عـلــى حـكــم األس ــد خــال الربيع
العربي ،إلى مقتل مئات اآلالف
ون ـ ــزوح ن ـصــف س ـك ــان ســوريــة
ع ــن دي ــاره ــم وأرغـ ـ ــم الـمــايـيــن
على اللجوء إلــى دول مجاورة
وأوروبا.
وال يزال للمعارضة المناوئة
لألسد موطئ قــدم فــي الشمال
بدعم من تركيا بينما تسيطر
ق ـ ـ ــوات بـ ـقـ ـي ــادة أكـ ـ ـ ــراد س ــوري ــة
على الـشــرق والـشـمــال الشرقي
وتدعمها الواليات المتحدة.
ورغم أن الصراع ال يزال غير
م ـح ـســوم ،ف ـقــد اس ـت ـعــاد األس ــد
السيطرة على معظم األراضــي
السورية بفضل روسيا وإيران
ً
ال ـل ـت ـي ــن ك ــان ـت ــا أكـ ـث ــر الـ ـت ــزام ــا
ب ـب ـق ــائ ــه مـ ــن ال ـ ـتـ ــزام واش ـن ـط ــن
بـعــزلــه ،حتى عندما تــم إطــاق
أسـلـحــة كـيـمــاويــة عـلــى مناطق
المعارضة.
وقــاد األردن مسيرة التحول
في السياسة العربية في وقت
يعاني فيه من ضعف اقتصادي
واهتزاز في العالقات مع بعض
الدول الخليجية.
وأعيد بالكامل فتح الحدود
بين سورية واألردن أمام حركة
ال ـت ـج ــارة ف ــي ال ـش ـهــر الـمــاضــي
وكانت ّ
عمان هي القوة الدافعة

وراء اتفاق لضخ الغاز الطبيعي
المصري إلى لبنان عبر سورية
بموافقة أميركية.
وقـ ـ ـ ــال ال ـم ـح ـل ــل ال ـس ـي ــاس ــي
سميح المعايطة الوزير األردني
الـ ـس ــاب ــق ل ـت ـل ـف ــزي ــون الـمـمـلـكــة
الـتــابــع ل ـلــدولــة« :عـنــدمــا يكسر
األردن الحواجز ويقيم عالقات
ً
وبهذه الوتيرة فإن دوال أخرى
ستحذو حذوه».
ك ــان الـمـعـبــر ال ـح ــدودي بين
ً
الـبـلــديــن طــري ـقــا تـقـطـعــه مـئــات
الـ ـ ـش ـ ــاحـ ـ ـن ـ ــات ك ـ ـ ــل ي ـ ـ ـ ــوم ل ـن ـق ــل
الـبـضــائــع بـيــن أوروبـ ــا وتركيا
وم ـن ـط ـق ــة ال ـخ ـل ـي ــج .وس ـي ـكــون
إحـ ـي ــاء ح ــرك ــة الـ ـتـ ـج ــارة دف ـعــة
اق ـت ـص ــادي ــة ل ـ ـ ــأردن وس ــوري ــة
التي يعاني اقتصادها من أزمة
عميقة .كما أن ذلك سيفيد لبنان
الذي يعاني اآلن من واحدة من
أســوأ األزم ــات االقتصادية في
التاريخ الحديث.
وقال جيم جيفري المبعوث
األم ـ ـيـ ــركـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص ال ـس ــاب ــق
ل ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة ف ـ ـ ــي عـ ـ ـه ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب
لرويترز «أنا واثق تمام الثقة أن
األردنيين يشعرون بأن الواليات
المتحدة لن تعاقبهم» .وأضاف:
«يـتــردد كــام كثير بين وسائل
اإلع ــام وأصــدقــاء فــي المنطقة
أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة لــم تعد

تفرض عقوبات بهمة ونشاط
عـ ـل ــى األس ـ ـ ــد بـ ـم ــوج ــب ق ــان ــون
قيصر أو غيره».
وان ـ ـع ـ ـكـ ــس هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـج ـ ــو فــي
الجمعية العامة لألمم المتحدة
ال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي ح ـيــث الـتـقــى
وزي ـ ـ ـ ــرا الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـم ـص ــري
والـ ـس ــوري ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى منذ
ع ـش ــر سـ ـ ـن ـ ــوات ،وف ـ ــي م ـعــرض
إكسبو  2020دبــي حيث بحث
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرا االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد الـ ـ ـس ـ ــوري
واإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي ت ـن ـش ـيــط مـجـلــس
األعمال بين البلدين.
وق ـ ــال غ ـس ــان ع ـب ــاس سـفـيــر
سورية لــدى اإلم ــارات لرويترز
فــي الـجـنــاح ال ـســوري بمعرض
إكـسـبــو « :2020نـعـتـقــد أن أهــم
نـ ــافـ ــذة ي ـع ـط ـي ـهــا إكـ ـسـ ـب ــو هــي
نــافــذة أمــل لكل السوريين بأن
ً
هناك شيئا ما قد تغير ...نحن
من خالل إكسبو ندعو كل دول
ال ـعــالــم لـكــي تـســاعــدنــا بــإعــادة
إع ـم ــار الـبـلــد وأن ت ـكــون هـنــاك
صيغ لنتفاهم بها على أساس
الحوار ،المحبة ،واحترام سيادة
ال ـ ـ ـ ــدول ...ال أن ن ـف ــرض عليهم
ً
صـ ـيـ ـغ ــا قـ ــد ال تـ ـك ــون م ـق ـبــولــة
لشعب أو آخ ــر» .وأض ــاف« :هل
هـنــاك مقاربة جــديــدة للتعامل
مع سورية؟ نعم».
وق ـ ـ ــال آرون سـ ـت ــاي ــن م ــدي ــر

ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــوث ب ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــد أب ـ ـح ـ ــاث
الـسـيــاســة الـخــارجـيــة إن إدارة
بايدن «ليست مهتمة باستهالك
رصـ ـي ــد دبـ ـل ــوم ــاس ــي فـ ــي مـنــع
حكومات بالمنطقة مــن القيام
ب ـمــا تـعـتـقــد أن ــه األف ـض ــل فيما
يتعلق بالنظام».
وقـ ــال مـتـحــدث بــاســم وزارة
ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة« ،م ــا لم
نفعله ولــن نفعله هو إبــداء أي
دعـ ــم ل ـج ـه ــود ال ـت ـط ـب ـيــع أو رد
االع ـت ـب ــار ل ـلــدك ـتــاتــور ال ـغــاشــم
بـ ـش ــار األس ـ ـ ــد أو رف ـ ــع ع ـقــوبــة
واح ـ ــدة ع ــن س ــوري ــة أو تغيير
مــوق ـف ـنــا ف ــي م ـع ــارض ــة إع ـ ــادة
إع ـم ــار س ــوري ــة إل ــى أن يـحــدث
ت ـقــدم ال رج ـعــة فـيــه ص ــوب حل
سـ ـي ــاس ــي» .وفـ ــي ح ـي ــن يـسـعــى
ك ـث ـي ــرون م ــن ح ـل ـفــاء ال ــوالي ــات
المتحدة في المنطقة لعالقات
جـ ـ ــديـ ـ ــدة مـ ـ ــع دمـ ـ ـش ـ ــق ال تـ ـ ــزال
ً
السعودية تبدي ترددا.
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال جـ ـ ـ ـ ــوشـ ـ ـ ـ ــوا الن ـ ــدي ـ ــس
المتخصص في الشأن السوري
بـجــامـعــة أوك ــاه ــوم ــا« :الـجـهــد
ال ـك ـب ـيــر ه ــو ج ـم ــع ال ـس ـعــوديــة
وس ـ ـ ــوري ـ ـ ــة فـ ـ ــي ش ـ ـكـ ــل مـ ـ ــا مــن
أشـكــال المصالحة .وأعتقد أن
السعودية ستغير رأيها وأنهم
يـنـتـظــرون ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
فحسب».

سلة أخبار
تشيكيا في وضع ضبابي
غداة نقل رئيسها للمستشفى

تشهد جمهورية ُ تشيكيا وضعا
ضبابيا ،بعدما نقل رئيسها
ميلوش زيمان إلى المستشفى
غداة انتخابات تشريعية
فاز فيها حليفه الملياردير
الشعبوي أندريه بابيش بفارق
أمام تحالف ليمين
ضئيل ّ
الوسط .ونقل الرئيس ،الذي
يلعب دورا أساسيا في تسمية
أي رئيس وزراء مستقبلي ،إلى
المستشفى في سيارة إسعاف،
بعد وقت قصير من لقائه
بابيش ،وبدا غائبا عن الوعي
لدى وصوله ،ويأمل بابيش،
الذي يعاني منذ مدة مشاكل
في الكبد ،بالبقاء في السلطة
رغم الهزيمة التي ألحقها به
السبت تحالف "معا" (يمين
وسط) ،الذي أكد استعداده
لتشكيل حكومة غالبية مع
تكتل آخر.

إيطاليا :اعتقاالت في
ّ
صفوف اليمين المتطرف

أوقف عدد من المنتمين
لمجموعة فورتسا نووفا
اليمينية المتطرفة في إيطاليا،
بينهم اثنان من مسؤوليها،
أمس ،إثر أعمال شغب على
هامش احتجاجات مناهضة
لـ "التصريح الصحي" المرتبط
بـ "كورونا" .وتواجه مئات
المحتجين مع الشرطة وسط
ّ
روما ،مساء أمس األول ،وحطموا
مقر الكونفدرالية العامة للعمل
(سي جي إي إل) ،التكتل النقابي
األبرز في البالد والمحسوب
على اليسار.

وفاة «والد» القنبلة النووية الباكستانية
منقذ إسالم أباد مرتين
توفي عبدالقدير خان ،الذي يعد والد البرنامج النووي الباكستاني
ومهندسه الرئيسي ،والذي اتهم بتسريب تقنيات إلى إيران وكوريا
الشمالية وليبيا ،عن  85عاما ،بعدما أمضى السنوات األخـيــرة من
حياته تحت حراسة مشددة.
وذكرت محطة «بي تي في» الحكومية أن خان توفي بعد نقله إلى
مستشفى «كيه آر إل» في إسالم أباد بسبب مشكلة رئوية ،بعد إدخاله
بسبب إصابته أخيرا بفيروس كورونا في أغسطس.
واعتبر خــان بطال قوميا ،ألنــه جعل من باكستان أول بلد مسلم
يمتلك القنبلة النووية ،مما ساهم في تعزيز نفوذها في مواجهة الهند،
العدوة اللدودة المسلحة نوويا.
لـكــن ال ـغــرب اعـتـبــره «خــائ ـنــا» ،بـعــدمــا ك ــان شخصية مـحــوريــة في
فضيحة عالمية لنشر السالح النووي بشكل غير قانوني في  2004مع
دول نووية مارقة تضمنت بيع أسرار نووية لكوريا الشمالية وإيران
وليبيا .وأثــار خبر وفــاة خان موجة من الحزن واإلشــادة بإرثه لدى
الباكستانيين .وكتب رئيس الوزراء عمران خان على «تويتر»« :أشعر
بحزن شديد لوفاة عبدالقدير خان الذي كان رمزا وطنيا ومحبوبا
ً
بسبب مساهمته الحيوية في تحويلنا إلى دولة نووية» ،مشيرا إلى
أنه ُدفن في «مسجد الملك فيصل» التاريخي في إسالم أباد بناء على
طلبه .بدوره ،أعرب الرئيس الباكستاني عارف علوي على «تويتر» عن
«حزن عميق لوفاة العالم الذي ساعدنا في تطوير رادع نووي حيوي
لبقاء األمة ،والبالد لن تنسى أبدا خدماته».
ووص ــف زعـيــم الـمـعــارضــة شـهـبــاز شــريــف وفــاتــه بــأنـهــا «خـســارة
فادحة للوطن» ،مغردا« :فقدت األمة اليوم ّ
خيرا حقيقيا خدم الوطن
بالقلب والروح».
العالم
وأعـلــن وزيــر الداخلية شيخ رشـيــد أحـمــد للصحافيين أن
ِ
ُدف ــن «ب ـمــراســم ال ـش ــرف ال ـكــام ـلــة» ،إذ حـضــر جـمـيــع وزراء الـحـكــومــة
وكبار المسؤولين في القوات المسلحة مراسم جنازته ،وحضر آالف
األشخاص جنازة خان.
وتــم بــث صــاة الـجـنــازة على الـهــواء مـبــاشــرة ،عبر محطات البث
الوطنية والخاصة.
واكتسب خان مكانته كبطل قومي في مايو  1998عندما أصبحت
ً
جمهورية باكستان اإلسالمية رسميا قوة عسكرية ذرية ،وذلك بفضل

ً
محاطا بعناصر من الشرطة في إحدى المناسبات
خان
بإسالم آباد (رويترز)
اختبارات أجريت بعد أيام قليلة من االختبارات التي أجرتها الهند.
بعد ذلك ،وجد نفسه في قلب جدل ،واتهم بتسريب تقنيات إليران
وليبيا وكوريا الشمالية ،ووضع قيد اإلقامة الجبرية في إسالم أباد
منذ عــام  .2004وأق ــر بذنبه فــي ذلــك ال ـعــام ،بعدما وضـعــت الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،وهي هيئة مراقبة تابعة لألمم المتحدة ،العلماء
الباكستانيين في صلب «سوق سوداء ذريــة» .وبعدما منحه الحاكم
العسكري لألمة برويز مشرف عفوا ،وضع رهن اإلقامة المراقبة لمدة
 5سنوات .وفــي مقابلة مع وكالة فرانس بــرس عــام  ،2008قــال خان:
«أنقذت البالد ألول مرة عندما جعلت باكستان دولة نووية ،وأنقذتها
ً
مجددا عندما اعترفت بالذنب وتحملت كل اللوم».
وفــي  ،2009قضت محكمة بإنهاء وضـعــه رهــن اإلقــامــة المراقبة،
ومنحه بعض الحرية في التنقل بالعاصمة ،لكن تحت حراسة شديدة
من السلطات التي كان مجبرا على إبالغها بكل تحركاته.
(إسالم أباد  -وكاالت)

وزير الخارجية النمساوي يتولى المستشارية

ً
الفساد يكتب نهاية مسيرة أحد أصغر قادة أوروبا سنا
ّ
يتجه وزير الخارجية النمساوي ،ألكسندر
شالنبرغ ألن يصبح المستشار المقبل للبالد،
في أعقاب استقالة زباستيان كورتس ،الذي
أع ـل ــن ت ـن ـح ـيــه ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ف ـض ـي ـحــة ف ـســاد
كتبت نهاية مسيرة أحد أصغر قادة أوروبا
ً
السياسيين سنا.
ً
وق ــال شــالـنـبــرغ ( 52ع ــام ــا) ،ال ــذي يتولى
م ـن ـصــب وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،م ـنــذ عـ ــام 2019
ً
«ستكون مهمة صعبة جدا».
وسيجتمع شالنبرغ مع الرئيس ألكسندر
فان دير بيلين ،ومن المتوقع أن يؤدي اليمين
الدستورية في غضون أيام.
وي ـع ـنــي قـ ــرار ك ــورت ــس االس ـت ـقــالــة ،وســط
مزاعم بالفساد ،أن االئتالف الحاكم بين حزبه
«الشعب النمساوي» المحافظ وحزب الخضر
اليساري سيستمر.
وقالت زعيمة الكتلة البرلمانية لـ«الخضر»،
سيغريد مــاوريــر ،إن شالنبرغ ،غير متورط

في قضية الفساد المزعومة ،وبالتالي يمكنه
قيادة الحكومة.
ّ
وكـ ــورتـ ــس ،الـ ـ ــذي ت ـ ـ ــرأس ح ـكــوم ـت ـيــن فــي
الـ ـسـ ـن ــوات األربـ ـ ـ ــع األخ ـ ـي ـ ــرة ،مـ ــن ب ـي ــن ع ــدة
أشخاص ،يخضعون لتحقيق بشأن اتهامات
حول استخدام أموال حكومية لدفع تكاليف
تغطية إعالمية إيجابية.
وقـ ـب ــل لـ ـق ــاء ش ــال ـن ـب ــرغ م ــع ال ــرئـ ـي ــس ،مــن
ال ـم ـت ــوق ــع أن يـ ـج ــري مـ ـح ــادث ــات مـ ــع زع ـيــم
«الخضر» ،المشارك في االئتالف الحاكم ،نائب
المستشار ،فيرنر كوغلر.
وحزب «الشعب النمساوي» المحافظ الذي
يتزعمه كورتس ،يشترك في االئتالف الحاكم
مع «الخضر» ،الذي طالب بعد وقت قصير من
تفجر الفضيحة األسبوع الماضي باستقالة
كورتس.
ً
واستقال كورتس ( 35عــامــا) ،أمــس األول،
وسط تحقيقات في قضية فساد .وقال كورتس

في تصريحات متلفزة ،إنه طلب من الرئيس
تسمية مستشار جــديــد .أض ــاف كــورتــس إن
الحكومة وصلت إلى «وضع متأزم» مع موقف
المعارضة ضده.
وأض ـ ـ ــاف أن ال ــرئ ـي ــس اقـ ـت ــرح أن يـتــولــى
شالنبرغ منصب المستشار.
وقـ ـ ـ ــال م ـك ـت ــب الـ ـم ــدع ــي ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـش ــؤون
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وقـ ـض ــاي ــا الـ ـفـ ـس ــاد ،إن ه ـنــاك
مــؤشــرات عـلــى أن ــه اعـتـبــارا مــن أبــريــل 2016
ُ
ً
فصاعدا ،استخدمت أموال من الــوزارة لنشر
ً
«اسـتـطــاعــات ذات دوافـ ــع حــزبـيــة ،وأحـيــانــا
تــم الـتــاعــب بـهــا مــن شــركــة أب ـحــاث رأي عــام
ً
لمصلحة ك ــورت ــس» ،ال ــذي ك ــان آن ــذاك وزي ــرا
للخارجية.
وك ــان كــورتــس قــال فــي وقــت ســابــق إن أي
ّ
شبهة بالفساد تتعلق بصعوده إلى السلطة
ال أساس لها من الصحة.
(فيينا ـ ـ ا ف ب ،د ب أ)
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ً
• رئيس «مجلس األعمال اللبناني في الكويت» :صوت المغترب مطلوب للتغيير ...ونحتاج وجوها جديدة
• االتهامات للمجتمع المدني والمغتربين بتلقي تمويل خارجي نابعة من خوف السلطة في انتخابات 2022
ربيع كالس

مع اقتراب موعد االنتخابات النيابية في ربيع  2022التي يعتبر كثيرون أنها
ُ ّ
تشكل محطة تاريخية لمسار التغيير السياسي واالجتماعي في لبنان ،سيكون
للصوت االغترابي دور أساسي هذا العام الذي من المفترض أن يشهد أول
تصويت للمغتربين في السفارات.

صوتنا
سيصل إلى
ّ ً
لبنان معبرا
عن رغبة
اللبناني الحر

إذا ألغيت
االنتخابات
فستكون
ردة فعل
المغتربين
قطع الصلة
مع لبنان

ّ
• هــا حدثتنا فــي البداية
عن "مجلس األعمال اللبناني
في الكويت" وأهدافه.
ُ
 أ سـ ـ ـ ـ ــس ا ل ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ق ـب ــلً
عــام ـيــن ،والـ ـه ــدف م ـنــه ،أوال،
تشجيع التبادل االقتصادي
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري ب ـ ـ ـيـ ـ ــن ل ـ ـب ـ ـنـ ــان
ً
وال ـك ــوي ــت ،وث ــان ـي ــا ،تشجيع
ً
االستثمار في لبنان ،وثالثا،
هو مشروع اجتماعي تعليمي
لـ ـت ــوظـ ـي ــف ال ـل ـب ـن ــان ـي ـي ــن فــي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وم ـ ـسـ ــاعـ ــدة أبـ ـن ــاء
الجالية الذين هم بحاجة إلى
مساعدة مادية.
ون ـحــن نـعـمــل ت ـحــت مظلة
الـ ـسـ ـف ــارة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وع ـلــى
مـ ـس ــاف ــة واح ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن ج ـم ـيــع
ابناء الجالية .ونحاول اليوم
اس ـت ـق ـط ــاب ج ـي ــل ج ــدي ــد مــن
الشباب ليتولى إدارة "مجلس
ّ
تتغير
األعمال" ،التي يجب أن
بعد سنتين.
تحقيقه
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
ن
ـ
ح
و م ــا نـجـ
ّ
في الكويت هو أننا تمكنا من
ً
جـمــع نـخـبــة م ــن  25شـخـصــا
م ــن ال ـق ـي ــادي ـي ــن الـلـبـنــانـيـيــن
ال ـع ــام ـل ـي ــن ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،مــن
رؤ ســاء تنفيذيين ومؤسسي
ش ــرك ــات وأس ــات ــذة جــامـعــات
وأطـبــاء وغـيــرهــم ،ومعظمهم
ّ
أكثر مما
لديهم توجه مدني ّ
ه ــو س ـي ــاس ــي .ومـ ــا حــق ـق ـنــاه
خـ ــال ه ــذي ــن ال ـع ــام ـي ــن ،ك ــان
ً
ً
ً
فعال امرا مميزا.
• م ـ ـ ـ ــع ا قـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــراب م ـ ــو ع ـ ــد
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـنـ ـي ــابـ ـي ــة فــي
لبنان ،ما هو دور "المجلس"؟
ً
 أوال  ،ن ـح ــن ن ـن ـط ـلــق مــنً
مـبــدأ مهم ج ــدا ،وهــو أن دور
المغترب تجاه لبنان محوري.
فقيمة تحويالت المغتربين
الى لبنان ،تبلغ اليوم ما بين
 6و 7مليارات دوالر ،ما يعني
ّ
أن المغتربين يشكلون عمود
اقتصاد بلدهم.

وعن االنتخابات وأجوائها ،التقت «الجريدة» ًرئيس «مجلس األعمال اللبناني
في الكويت» علي حسن خليل الذي يؤدي دورا في تشجيع اللبنانيين في الكويت
على التسجيل وممارسة حقهم االنتخابي والتصويت من أجل التغيير وإنقاذ
لبنان من األزمة التي يعيشها والتوجه نحو بناء مستقبل أفضل .وفيما يلي نص
الحوار:

ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ل ـل ـم ـغ ـتــرب
ح ـ ـقـ ــوق م ـ ــن دولـ ـ ـت ـ ــه ال ـ ـتـ ــي ال
ت ـس ـت ـط ـي ــع أن ت ـ ـقـ ــول لـ ـ ــه :قــم
بواجباتك وحول أموالك ،لكن
ليس لك أي حقوق ،وال يحق
لك التصويت.
ل ــذل ــك ،ن ـحــن نــدعــو الــدولــة
لـ ـتـ ـشـ ـجـ ـي ــع ال ـ ـم ـ ـغ ـ ـتـ ــرب ع ـلــى
التصويت من أجل لبنان ،ألن
ً
اللبناني المغترب ،وتحديدا
المقيم في الخليج هو ضيف،
ً
وسيعود يــومــا مــا إلــى بلده،
وعلى الدولة تشجيعه للعودة
الى بلد يتمناه هو وأوالده.
ً
ثــان ـيــا ،ن ـقــول لـلـبـنــانــي في
الكويت ،لقد خسرت ودائعك
ف ــي م ـص ــارف ل ـب ـن ــان ،ولــديــك
مآخذ على الطريقة التي ُيدار
فيها البلد ،الذي بات في أزمة
اقتصادية مستفحلة يعيش
عـلــى ال ـع ـطــاء ات والـتـبــرعــات،
ولـيــس مــن اإلن ـتــاج الــداخـلــي،
ً
اذا ،أن ــت ال ـي ــوم أمـ ــام مـفـتــرق
ً
ُطــرق خطير ج ــدا ،وعـلـيــك أن
ن ـ ـقـ ـ ّـر ر م ــا إذا ك ـن ــت ن ــري ــد أن
ّ
تـتـخــلــى ع ــن ل ـب ـنــان ،أم تــأمــل
بوطن أفضل.
ف ــإذا اخـتــرنــا ال ـقــرار األول،
ف ـ ـ ـلـ ـ ــن نـ ـ ـ ــذهـ ـ ـ ــب ل ـ ـل ّـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت
وبالتالي لن يتحقق التغيير
المطلوب.
ا م ـ ـ ــا إذا ا خ ـ ـتـ ــر نـ ــا ا لـ ـ ـق ـ ــرار
ال ـث ــان ــي ،فـبـعــد ه ــذه األزمـ ــات
ً
التي عاشها لبنان ،بــدء ا من
ً
ال ـف ـش ــل االقـ ـتـ ـص ــادي ،م ـ ــرورا
ً
بالفشل االجـتـمــاعــي وصــوال
إل ـ ــى انـ ـفـ ـج ــار م ــرف ــأ بـ ـي ــروت،
ف ــالـ ـمـ ـطـ ـل ــوب م ـ ــن ال ـم ـغ ـت ــرب
أن ي ــدل ــي ب ـص ــوت ــه ل ـبــرنــامــج
سياسي اجتماعي اقتصادي
وليس ألشخاص وأن يصوت
للرسالة التي يريد ايصالها
إلى لبنان الذي يحلم بالعودة
اليه.
وب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا فـ ــي
"ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس" ،فـ ـلـ ـي ــس ل ــدي ـن ــا
ب ـ ـ ــرن ـ ـ ــام ـ ـ ــج سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ،لـ ـك ــن
ّ
ّ
نشجع اللبنانيين
مهمتنا أن

ل ـي ـم ــارس ــوا دوره ـ ـ ــم وح ـق ـهــم
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدنـ ـ ــي ،ل ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،ص ــوتـ ـن ــا
ً
ً
أيضا سيكون حـ ّـر ا وسيصل
ّ ً
إل ــى ل ـب ـنــان م ـع ــب ــرا ع ــن رغـبــة
اللبناني الحر.

الوعاء القانوني
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،فـ ـ ــال ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــارة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت هــي
الوعاء القانوني لنا وعالقتنا
معها فوق الممتازة ،ووعدنا
ب ـع ـض ـنــا أنـ ـن ــا ج ـم ـي ـعــا نــريــد
أن ن ـع ـم ــل م ـ ــن أجـ ـ ــل ل ـب ـن ــان،
ولـ ـي ــس مـ ــن أج ـ ــل ط ـ ــرف ضــد
ط ــرف آخ ــر .ب ــدوره ــا ،وج ــدت
ً
ً
السفارة سندا من  25قياديا
بالقطاع الخاص في الكويت
ي ــدعـ ـم ــونـ ـه ــا كـ ـ ــي ت ـس ـت ـط ـيــع
القيام بعملها واالرتباط مع
الـمــؤسـســات الـكــويـتـيــة ،وفــي
الوقت نفسه ،منحتنا دعمها
ّ
ك ـ ــي نـ ـتـ ـم ــك ــن م ـ ــن الـ ـت ــواص ــل
م ــع ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة فــي
لـبـنــان وم ــع ال ـق ـطــاع الـخــاص
وال ـن ـق ــاب ــات ف ــي ل ـب ـن ــان ،لـكــي
يمكننا القيام بعملنا ،لذلك،
ً
كان الترابط مثاليا.

اختيار األفضل
ّ
وأشدد ،بأننا ندعو
وأعود
اللبناني المقيم فــي الكويت
إلـ ــى أن ي ـت ـسـ ّـجــل لـلـتـصــويــت
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة أو م ـ ــن خ ــال
"االونالين" ،وبعدها يستعلم
عـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــج ال ـ ـمـ ــرش ـ ـح ـ ـيـ ــن
االنتخابية الختيار األفضل،
وثـ ـ ـ ـ ـ ــم ،ك ـ ـي ـ ـف ـ ـيـ ــة ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت
وتسهيل عملية اال قـتــراع في
أكـثــر مــن مــركــز بالتعاون مع
ا لـ ـسـ ـف ــارة ووزارة ا لــدا خ ـل ـيــة
الكويتية.
ّ
تخوف من
• هل لديكم أي
إلغاء اقتراع المغتربين؟
 -رغ ــم اإلج ـ ـ ــراء ات األول ـ ّـي ــة

التي اتخذتها وزارتا الداخلية
وال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي بـ ـي ــروت ،لم
تتخذ السلطة التنفيذية أي
إج ـ ـ ـ ـ ــراء ات ج ــدي ــة أو تـعـطــي
إش ـ ـ ـ ـ ـ ــارات عـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادهـ ــا
إلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات ف ــي
ال ـ ـخـ ــارج ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـطــرح
عــامــات اسـتـفـهــام ومـخــاوف
ح ـق ـي ـق ـي ــة ح ـ ـ ــول ع ـ ـ ــدم رغ ـب ــة
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض فـ ـ ــي اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع غ ـي ــر
المقيمين .وإذا لــم تجر هذه
االن ـت ـخ ــاب ــات ،ف ـس ـت ـكــون ردة
ً
فـعــل الـمـغـتــربـيــن سـيـئــة ج ــدا
وسنواجه هجرة دائمة وقطع
صلة مع لبنان.

المجتمع المدني
ً
ّ
التحدث
ثم ،اسمح لي قليال
ع ــن الـمـجـتـمــع ال ـم ــدن ــي .ففي
سـ ـ ــاب ـ ـ ـقـ ـ ــة هـ ـ ـ ــي األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ــن
نوعها فــي العالمين العربي
واألوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،تـ ـ ـ ــم إي ـ ـ ـجـ ـ ــاد
مجتمعات مدنية بــا لـخــارج،
غ ـيــر طــائ ـف ـيــة وغ ـي ــر حــزب ـيــة،
وقـ ّـدمــت طــروحــات ودراس ــات
عـ ـ ــدة لـ ـح ــل األزم ـ ـ ـ ــة ب ـل ـب ـن ــان،
و نـحــن نفتخر بالمجتمعات
المدنية و نــؤ يــد هــا ،ألنها في
النهاية غير طائفية وليست
مـ ـسـ ـيـ ـس ــة وت ـ ـح ـ ـلـ ــم بـ ـلـ ـبـ ـن ــان
ّ
التعد دي الديمقراطي ،لذلك،
تـ ــم إن ـ ـشـ ــاء م ـج ـم ــوع ــات ع ــدة
مـنـهــا "ن ـحــو ال ــوط ــن" و"كـلـنــا
إرادة" و" ش ـب ـك ــة ا لـمـغـتــر بـيــن
اللبنانيين"  TLDNمن نخبة
قـ ـي ــاديـ ـي ــن ف ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج فــي
المجال االقتصادي والمالي
وال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي ،وق ـ ــد ت ـحــال ـفــت
ً
مــع بـعـضـهــا وأن ـش ــأت لـجــانــا
صـ ـغـ ـي ــرة لـ ـمـ ـس ــاع ــدة ل ـب ـن ــان.
ودور ه ـ ـ ـ ــذه ا لـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات
ً
الـ ـم ــدنـ ـي ــة أسـ ــاسـ ــي ج ـ ـ ــدا فــي
التغيير المقبل الذي سيأتي
من الخارج وليس من الداخل.
أما فيما يتعلق باالتهامات
عن تمويل المجتمع المدني
والـ ـمـ ـغـ ـت ــربـ ـي ــن" ،فـ ــإن ـ ـمـ ــا هــو

علي خليل
ن ـ ــاب ـ ــع مـ ـ ــن خ ـ ـ ــوف الـ ـسـ ـلـ ـط ــة.
فنحن جيل ا لـحــرب ،ونعتبر
أن لبنان غــدرنــا ،ولـكــن الــذي
ً
منحنا أمال بالحلم ،هو أننا
سـ ـنـ ـص ـ ّـوت هـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــرة لـكــل
ً
شخص يريد أن يبني حلما
لمستقبل أفضل ولوطن نحلم
بــه نحن وأوالدن ــا .كما يجب
ع ـل ـي ـنــا أن نـ ـب ــدأ ب ــال ـح ــدي ــث،
ليس عــن حــل أزمــة الكهرباء،
ب ــل ع ــن ا لـطــا قـتـيــن الشمسية
ال ـبــدي ـلــة والـتـعـلـيــم ع ــن بـعــد،
والـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدء فـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ــن
ل ـب ـنــان ال ـم ـس ـت ـق ـبــل .ي ـجــب أال
نستمر بالمطالبة في أموالنا
الـ ـ ـم ـ ــودع ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـصـ ــارف،
فـهــذه األمـ ــوال لــن نتمكن من
ا س ـت ــرداد ه ــا ،فلنبني حلمنا
نـحــو الـمـسـتـقـبــل ،مـثـلـمــا هو
حاصل في دبي والسعودية.
ن ـع ــم ،أنـ ــا أط ــال ــب بــالـتـغـيـيــر،
ألن المنظومة الحالية ليس
بـمـقــدور هــا أن تتخيل لبنان
سوى الذي تريده هي.
لــذ لــك ،اللبنانيون بحاجة
إلى وجــوه جديدة ومستقبل
ج ـ ــدي ـ ــد ،ونـ ـ ـق ـ ــول ل ـل ـب ـنــان ـيــي
الـ ـك ــوي ــت ،صـ ــوتـ ــوا وأن ـ ـقـ ــذوا
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان فـ ـ ــي االن ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
ا لـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،وال ت ـ ـف ـ ـكـ ــروا فــي
الـ ـم ــاض ــي ،ب ــل بــال ـم ـس ـت ـق ـبــل،
والموازين ستنقلب بانتخاب

الـ ـمـ ـغـ ـت ــرب ،فـ ــي ح ـ ــال ت ـ ّ
ـوح ــد
المجتمع المدني واتفق".
• بـ ـم ــا أن ـ ـ ــك تـ ـتـ ـح ــدث عــن
المجتمع المدني ،من هم ومن
يقف خلف تمويلهم؟
 ه ـ ـنـ ــاك م ــؤسـ ـس ــة اس ـم ـه ــا"نـ ـ ـح ـ ــو ال ـ ـ ــوط ـ ـ ــن" ،مـ ـش ــروعـ ـه ــا
انتخابي وأعضاؤها ملتزمون
ب ـ ــالـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــوعـ ـ ــي بـ ـك ــل
استقاللية.
ً
وهـنــاك أيـضــا" ،كلنا إرادة"،
ً
وأي ـضــا مشروعها بـنــاء وطــن،
مـ ــن خـ ـ ــال ت ـح ـس ـي ــن ال ـت ـع ـل ـيــم
والـ ـكـ ـه ــرب ــاء واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،فــي
ح ـي ــن أن "ش ـب ـك ــة ال ـم ـغ ـتــرب ـيــن
اللبنانيين" تعمل مع االثنتين.
وب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى ت ـمــوي ـل ـهــا،
فهو يعود فقط إ لــى لبنانيين
مغتربين مقتدرين ،ومن خالل
تـبــرعــات ،ولــم يأتهم أي دوالر
من أي حكومة أو من أي سفارة
أو من أي طرف آخر.
• وماذا عن تمويل "مجلس
األعمال اللبناني في الكويت"؟
ً
 أيضا من مالنا الخاص.فـ ـنـ ـح ــن نـ ـجـ ـم ــع األم ـ ـ ـ ـ ــوال مــن
ٌ
بـعـضـنــا ال ـب ـعــض ،وكـ ــل على
ق ـ ـ ــدرت ـ ـ ــه .أمـ ـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات

ال ـك ـب ـي ــرة ،ف ــأت ــت م ــن شــركــات
كــوي ـت ـيــة خ ــاص ــة ومـ ــن أفـ ــراد
ك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن ،وكـ ـ ـن ـ ــا ب ـ ــدورن ـ ــا
نعطي هذه األموال إلى الهالل
األح ـم ــر ال ـكــوي ـتــي ،الـ ــذي هو
ّ
بدوره كان يوزعها ،وعالقتنا
مع رئيس مجلس إدارة الهالل
األحمر ،هالل الساير هي فوق
ال ـع ــادة ،إضــافــة إل ــى "لــويــاك"
ً
التي كان مجهودها جبارا من
خالل فرعهم بلبنان.

بدل الحديث
عن حل أزمة
الكهرباء
يجب التفكير
بالطاقة
والتعليم عن
بعد ودور
لبنان في
المستقبل

«مجلس األعمال» و«كورونا» والهالل األحمر

متحد ً
ّ
ثا إلى الزميل ربيع كالس (تصوير جورج ريجي)
علي خليل

قــال رئيس مجلس اال عـمــال اللبناني
فــي ال ـكــويــت عـلــي خـلـيــل إن ــه "م ــع بــدايــة
جــائـحــة ك ــورون ــا ،تـعــامـلـنــا بـشـكــل كبير
مــع ال ـهــال األح ـمــر الـكــويـتــي ،ال ــذي كــان
عمله ّ
مميزا لمساعدة لبنان ،من خالل
إ قــا مــة جسر جــوي بين الكويت ولبنان
ّ
محملة باألدوية والمستلزمات
بطائرات
الطبية".
وأض ـ ــاف :ق ــام مـجـلــس األع ـم ــال بجمع
ً
تـ ـب ــرع ــات ك ـب ـي ــرة ج ـ ـ ــدا مـ ــن ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن

وم ــن أش ـقــائ ـنــا ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،وه ــي فــزعــة
غير مسبوقة .وفــي الــوقــت نفسهّ ،
قدمنا
مساعدات كبيرة لعدد كبير من اللبنانيين
ف ــي ال ـكــويــت م ــن ال ــذي ــن تــوقـفــت أعـمــالـهــم
ّ
بسبب الجائحة ،ووزعنا نحو  ٧آالف سلة
غذائية لهم.
وتابع :نحن ضيوف بحقوقنا ولكننا
مواطنون بواجباتنا تجاه الكويت ،أي ان
واجباتنا كلبنانيين تجاه الكويت ،هي
نـفــس واج ـب ــات الـكــويـتــي ت ـجــاه ب ـلــده من

حيث المحافظة على أمن الكويت والنظافة
والمشاركة بأي أعمال تطوعية.
وأوضــح خليل :بعد ذلــك ،جــاء انفجار
م ــرف ــأ ّب ـ ـيـ ــروت فـ ــي أغ ـس ـط ــس ال ـم ــاض ــي.
ّ ً
مجددا مع الهالل األحمر الكويتي،
فتعاونا
الذي ال نستطيع أن نكافئه على مجهوده
الرائع تجاه لبنان وشعبه ،وساعدنا في
إعادة إعمار المنازل التي ّ
دمرها االنفجار
في األحياء القريبة من مرفأ بيروت.

زيدان لـ ةديرجلا• :التغيير يبدأ بإيصال عدد من المجتمع المدني للبرلمان
نائب منسق «نحو الوطن» في الكويت :إحجامنا عن االنتخاب يعني منح صوتنا لنظام ال نريده
•

ربيع كالس

أع ـلــن نــائــب م ـنـ ّـســق مــؤس ـســة "ن ـحــو الــوطــن"
اللبنانية واكـيــم زي ــدان أن مؤسسته تؤمن بأن
لمستقبل مــزد هـ ٍـر ومستقر للبنان هو
الطريق
ٍ
عبر دفــع التغيير الـسـيــاســي ،مــن خــال تمكين
ظ ـهــور ق ــادة سياسيين ج ــدد ،ملتزمين خدمة
المصلحة الوطنية.
وش ــدد زيـ ــدان ،فــي ل ـقــاء مــع "ال ـج ــري ــدة" ،على
"أن ـن ــا نـسـعــى ل ــدف ــع الـتـغـيـيــر م ــن خ ــال تمكين
ظ ـه ــور ق ـ ــادة سـيــاسـيـيــن مــؤه ـل ـيــن ومـسـتـقـلـيــن
وصادقين ملتزمين خدمة المصلحة الوطنية،
وتـتــم محاسبتهم أم ــام نــاخـبـيـهــم" ،مـشـيــرا إلــى
أن "هدفنا هو حشد الناخبين وتسهيل تشكيل
معارضة رئيسية واحدة".
قائمة مرشحين
ِ
ووص ــف زيـ ــدان مــؤسـسـتــه ،الـتــي يـقــع مقرها
فــي ب ـيــروت ،بأنها ليست حــزبــا سياسيا ،إنما
منصة تعمل على التنسيق بين اطراف متعددة
لالنتخابات البرلمانية الـمـقــررة فــي  2022في
لبنان ،للتغيير السياسي والتجديد االجتماعي
واالقتصادي.
وعـ ــن ال ـ ـ ــدور الـ ـ ــذي س ـت ـل ـع ـبــه ال ـم ــؤس ـس ــة فــي
ال ـكــويــت ،ق ــال زي ـ ــدان" :لــدي ـنــا فــريــق يـعـمــل على
تشجيع الناس على الذهاب إلى السفارة اللبنانية
للتسجيل ثم االقـتــراع ،نظرا ألنــه في انتخابات
 ،2018امتنع قسم كبير من اللبنانيين في الكويت
ع ــن ال ـت ـصــويــت" ،مـضـيـفــا" :ونـ ـظ ــرا ألن غالبية

المغتربين لم يعد لديهم أي أمل بالتغيير ،فإننا
نــوا جــه صعوبة كبيرة فــي إقناعهم بالحضور
والتسجيل ،حتى وإن كــا نــت العملية تتم عبر
االونالين".
وأشار إلى أن "المساندة اللوجستية للسفارة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ض ـ ــروري ـ ــة ،ألن س ـف ــارت ـن ــا ص ـغ ـيــرة
وام ـك ــان ـي ــات ـه ــا الـ ـم ــادي ــة ق ـل ـي ـل ــة ،وال ـم ـغ ـت ــرب ــون
مستعدون للمساهمة بأموالهم حتى تحصل هذه
االنتخابات" ،معتبرا أن "المغتربين اللبنانيين
بإمكانهم أن يدعموا وبكل سهولة اقتصاد بلدهم
من دون الحاجة إلى أي دعم خارجي ،ال سياسي
وال اقتصادي".
وأوض ــح أنــه "رغــم قلق المغتربين مــن إعــادة
ان ـت ـخــاب األش ـخ ــاص أنـفـسـهــم ال ـمــوجــوديــن في
السلطة ال ـيــوم نـظــرا لـعــدم وج ــود بــديــل ،أعتقد
أنها المرة األولى التي سيكون هناك بديل ليتم
انـتـخــابــه ،والـبــديــل سـيـكــون عـلــى صعيد أع ــداد
النواب في البرلمان الـ 128أجمع".
وأف ــاد بــأن "الـعـمــل الفعلي الـيــوم هــو تثقيف
المغتربين حول حقهم بالتصويت وحثهم على
االدالء بأصواتهم ،وكم هو مهم هذا التصويت
إلحـ ــداث التغيير الـمـطـلــوب ،حـتــى لــو ك ــان هــذا
التغيير مجرد بداية لتغيير أشمل ،وذلك لخلق
بصيص أمل على المدى الطويل ،وصوال إلى قيام
بلد نحلم به جميعنا".
وعن أهداف مؤسسته ،أوضح زيدان أن "نحو
الوطن تتكون من مجموعة أشخاص لبنانيين

مستقلين ،مقيمين ومغتربين ،ومؤلفة من لجنة
توجيهية من  10أعضاء ،وبات لدينا فريق عمل
في بيروت يتعدى الــ 50شخصا تقريبا اضافة
إلى عدد كبير من المغتربين المتطوعين الذين
يعملون فــي بـلــدان اقامتهم ،وهدفنا األساسي
هو االنتخابات ،وإشراك المغتربين فيها ،نظرا
إليمانهم بإحداث نوع من التغيير في بلدهم".
وأكد أن "نحو الوطن موجودة في قارات العالم
الـ 6في  27مدينة ،وبات لنا في كل بلد مغتربون
لـبـنــانـيــون ،ول ـجــان هــدفـهــا تشجيع األشـخــاص
لالدالء بأصواتهم يوم االقتراع ،وخالل التصويت
يكون لدينا فريق على األرض يدعم بكل أنواع
المساعدة اللوجستية ،إضافة إلى التوعية التي
نقدمها إلحدى لوائح المرشحين الذين يعتبرون
بديال للسياسيين الحاليين في البلد".
وق ــال زي ــدان" :نـحــن نعمل بطريقة ال أنانية،
وأعـضــاء اللجنة التوجيهية فــي «نحو الوطن»
وق ـع ــوا ع ـلــى تـعـهــد ب ـعــدم مـشــاركـتـهــم ف ــي هــذه
االن ـت ـخ ــاب ــات ،ل ـن ـقــول لـلـجـمـيــع إن هــدف ـنــا ليس
الوصول إلى مصالح شخصية ،وإنما بناء وطن.
ً
إذا ،نحن لسنا حزبا سياسيا ،وهدفنا األساسي
ه ــو ت ـن ـس ـيــق ال ـع ـم ــل ب ـي ــن م ـج ـم ــوع ــات الـ ـح ــراك
المستقلة ّوالمعارضة في لبنان ،لتسهيل تشكيل
الئحة مرشحين ّ
موحدة لكل الدوائر".
وحــول الدعم المالي لـ «نحو الــوطــن» ،أوضح
زيـ ـ ــدان أن "كـ ــل ال ــدع ــم الـ ـم ــادي ي ــأت ــي م ــن خــال
المغتربين فقط وليس مــن خــال مؤسسات أو

جـهــات أجنبية ،كما أ نـنــا نعتمد الشفافية من
ناحية التمويل ،ومن ناحية الحوكمة ،وعندما
يتم اتهامنا بتلقي أموال من جهات معينة فهذا
أمر إيجابي ،نظرا لخوف السلطة من قدرتنا على
إحــداث أمــر ايجابي وإحــداث التغيير المطلوب
كلبنانيين فقط".
وعما يأملونه من هذه االنتخابات ،قال" :لدينا
قسم كبير من الذين هاجروا لبنان ،وهم اليوم
على استعداد للتغيير ،ولكن إذا لم ننتخب فإننا
سنمنح صوتنا لنظام ال نريده ،ولكن في حال
استطعنا تحقيق اختراق ولو بسيط من ناحية
عدد المقاعد البديلة في البرلمان وايصال عدد
من المجتمع المدني ،فهذا يعني أنه بات بإمكاننا
أن نضع الحجر األس ــاس لبداية التغيير الــذي
نطمح إليه".
وأردف" :اللبناني باالغتراب مستعد للعمل مع
شقيقه اللبناني بغض النظر عن دينه أو توجهه
السياسي ،ألنــه ال يوجد أي أمــر يـفـ ّـرق بينهما.
ونتيجة الــواقــع وتــأثـيــر نحو الــوطــن فالسلطة
تتخوف من نشاط المغتربين ،ألنهم على دراية
بأنه إذا استطاع المغترب االنتخاب فسيقلب كل
ً
الموازين .إذا ،المطلوب من المغتربين أن يسجلوا
ويقترعوا حسب معتقداتهم ،إن كان لالئحة بديلة
أم لحزب ،على شرط محاسبة هذا الحزب .يجب
أن يؤمنوا بالتغيير ،أل نــه مــن غير المقبول أن
نبقى على ما نحن عليه".

واكيم زيدان

ةديرجلا

•
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األزرق األولمبي يواجه العنابي  15و 18الجاري بالدوحة
يستأنف تدريباته اليوم ...وغونزاليس اكتفى بـ «االستشفائي»
حازم ماهر

بعد تمسك اللجنة الفنية في
االتحاد القطري لكرة القدم
بالمباراتين الوديتين لمنتخبنا
األولمبي مع العنابي  15و18
الجاري ،تراجع اإلسباني
غونزاليس عن فكرة االكتفاء
بمباراة واحدة.

تـ ـمـ ـس ــك م ـ ـسـ ــؤولـ ــو ال ـل ـج ـن ــة
الفنية بــاالتـحــاد القطري لكرة
القدم بإقامة مباراتين للعنابي
مـ ــع م ـن ـت ـخ ـب ـنــا األول ـ ـم ـ ـبـ ــي فــي
العاصمة الدوحة يومي  15و18
من الشهر الجاري.
ويستعد "األول ـم ـب ــي" لخوض
منافسات المجموعة الرابعة التي
تستضيفها الكويت خالل الفترة
مــن  25إلــى  31ال ـجــاري ،المؤهلة
لنهائيات كأس آسيا تحت  23سنة،
وتضم المجموعة إلى جانب األزرق
منتخبات السعودية وأوزبكستان
وبنغالدش.
كما يستعد المنتخب القطري
لـلـتـصـفـيــات ذاتـ ـه ــا ،ح ـيــث يلعب
فــي المجموعة األول ــى إلــى جانب

«الناشئين» يلتقي النصر اإلماراتي
يخوض منتخبنا الوطني للناشئين تحت  16سنة مباراته
الودية الثالثة في معسكره اإلماراتي ،حينما يلتقي في الرابعة
عصر اليوم مع النصر اإلماراتي لنفس المرحلة العمرية.
وكان األزرق قد واجه المنتخب اإلماراتي في مباراتين ،خسر
األولى  ،4-0والثانية .1-0
يــذكــر أنــه تـقــرر تأجيل بطولة "غ ــرب آسـيــا" للناشئين إلى
ديسمبر المقبل ،والتي كان من المقرر إقامتها في جدة خالل
الفترة من  15إلى  25الجاري.

مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات ال ـ ـي ـ ـمـ ــن وسـ ـ ــوريـ ـ ــة
وسريالنكا.
وكان هناك اتفاق بين اللجنتين
الفنيتين ف ــي ك ــل م ــن االت ـحــاديــن
بإقامة المباراتين ،يومي  15و،18
بيد أن الـجـهــاز الفني لمنتخبنا
األولمبي بقيادة المدرب اإلسباني
كــارلــوس غونزاليس ومساعديه
محمد ال ـعــزب وطـ ــارق الخليفي،
ط ــال ــب ب ـعــد وص ـ ــول ال ــوف ــد أمــس
ً
األول بإقامة مباراة واح ــدة ،نظرا
لمشاركة المنتخب في بطولة غرب
آسيا مــؤخــرا ،ولعب  3مـبــاراة مع
منتخبات اليمن واألردن وعمان
أيام  4و 6و 8من الشهر الجاري ،ثم
اللعب مع العنابي مباراتين ،وهو
ما ينعكس على الالعبين بالسلب
بسبب ضغط المباريات ،إلى جانب
غ ـي ــاب ع ـبــدالــرح ـمــن ف ـهــد كـمـيــل،
ومحمد الــربـيــع ،ومـهــدي دشتي،
وحمد القالف ،بعد عودتهما إلى
الـبــاد النتهاء التفرغ الرياضي،
والــدراســة ،لكن في النهائية تمت
الموافقة على لعب المباراتين في
موعدهما.

تدريب واحد اليوم
إل ــى ذلـ ــك ،يـسـتــأنــف منتخبنا
الوطني تدريبات مساء اليوم على
ً
ملعب أكاديمية إسبابر ،استعدادا
للمباراتين ،اللتين تـعــدا بمنزلة

من تدريب سابق للمنتخب األولمبي
البروفة للتصفيات اآلسيوية ،لذلك
يـعــول عليهما غــونــزالـيــس كثيرا
في تالفي األخطاء التي وقعت في
بطولة غرب آسيا ،إلى جانب تثبيت
التشكيل األساسي للفريق.

تدريب استشفائي
واكتفى الجهاز الفني لــأزرق
أمــس بإخضاع الالعبين لتدريب
استشفائي ،في الفترة الصباحية
بمقر إقامة الوفد بالدوحة ،فيما
تم منح الالعبين راحة من التدريب
الـ ـمـ ـس ــائ ــي ،تـ ـف ــادي ــا إلصــاب ـت ـهــم
باإلرهاق واإلجهاد.

الكشف على الالعبين

ووقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاز ال ـ ـط ـ ـبـ ــي

المؤدب :تجربة األهلي السعودي مفيدة
•

السالمية بثنائية نظيفة ،في مباراة
أقيمت على ملعب األهلي السعودي
ب ـجــدة أم ــس األول ،وس ـجــل الـحـســن
نداو هدف التقدم ألصحاب األرض في
الدقيقة  19من عمر المباراة ،وأضاف
حسين المقهوي هدف األهلي الثاني
في الدقيقة .61
وقال المؤدب لـ "الجريدة" ،إن المباراة
جــاءت في توقيت مهم ،السيما أنــه كان
يخشى على الالعبين الـتــراجــع البدني
وف ـقــدان لياقة الـمـبــاريــات ،بعد أن ّ
ودع

أحمد حامد

وصـ ـ ــف مـ ـ ـ ــدرب فـ ــريـ ــق ال ـســال ـم ـيــة
لكرة القدم ،التونسي حاتم المؤدب،
الـمـبــاراة الــوديــة الـتــي جمعت فريقه
ً
مع األهلي السعودي بالمفيدة ،مشيرا
إلى أن مواجهة أحد أهم الفرق العربية
من شأنه أن يضيف الكثير لالعبين
على صعيد االحتكاك ،واكتساب خبرة
المباريات القوية.
وحقق األهلي السعودي الفوز على

ال ـس ـم ــاوي م ـنــاف ـســات ك ــأس األم ـي ــر من
الدور األول.
وأضاف أن السالمية سعى لتقديم
ً
أف ـضــل م ــا ع ـن ــده ،وكـ ــان نـ ــدا لألهلي
في أغلب أوقات اللقاء ،بيد أن خبرة
األهلي تفوقت في النهاية.
الجدير بالذكر أن وفد السالمية
انتهز فرصة وجوده في جدة ،وأدى
مناسك العمرة ،قبل أن يعود أمس
لمواصلة التدريبات والمشاركة
في مباريات كأس االتحاد.

ً
األبيض وصيفا في «عربية السلة»

•

جابر الشريفي

خسر فريق نادي الكويت من نظيره األهلي
المصري بنتيجة  66-78خــال الـمـبــاراة التي
جمعتهما أمس األول على صالة برج العرب في
االسكندرية في نهائي البطولة العربية لألندية
لكرة السلة.
ً
وحل الزهراء التونسي ثالثا بعد تغلبه على
االتحاد السكندري المصري بنتيجة .73-78
ويعتبر حصول الكويت على المركز الثاني
في هذه البطولة سابقة لألندية الكويتية ،بينما
فــاز األهلي المصري باللقب للمرة األولــى في
تاريخه.
وق ـ ــام الـ ـل ــواء اس ـمــاع ـيــل الـ ـق ــرق ــاوي رئـيــس
االتحادين االماراتي والعربي ومجدي ابو فريخة
رئيس االتحاد المصري ومحمد مصلحي رئيس
نــادي االتحاد السكندري مستضيف البطولة
بتتويج الفرق الثالثة األولى.
ولم يقدم العبو األبيض المستوى المأمول
الذي قدموه خالل المباريات السابقة ال سيما
محترف الفريق األميركي جيمس فيلدين،
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ــأل ــق ف ـيــه الع ـب ــو األه ـلــي
فــي التسجيل مــن الــداخــل وال ـخ ــارج ،وعلى

فرحة العبي األهلي المصري بعد الفوز
رأسهم المحترف األميركي طومسون.
وبــالــرغــم مــن ان األبـيــض انـهــى الــربــع االول
لمصلحته  20-23بفضل تألق محترفه البوسني
الـمــاديــن كيكانوفيتش ال ــذي سجل  16نقطة
وحافظ على تقدمه في الربع الثاني كذلك الذي
انـهــاه لمصلحته  ،35-36غير ان أداء الفريق
تراجع بشكل كبير في الربع الثالث الــذي كان

طائرة كاظمة تواجه غاز الجنوب
العراقي في «اآلسيوية»
•

محمد عبدالعزيز

يتطلع فريق كاظمة للكرة الطائرة
للمحافظة على صحوته في البطولة
ً
اآلسيوية لألندية للرجال المقامة حاليا
ً
فى تايلند عندما يلتقي في  8.30صباحا
مع نظيره فريق غاز الجنوب العراقي
ضمن الجولة الــرابـعــة مــن المجموعة
األولى للبطولة.
ويسعى البرتقالي صاحب المركز
الثالث ب  4نقاط لمواصلة انتصاراته
وإي ـق ــاف ت ـقــدم غ ــاز ال ـج ـنــوب الـعــراقــي
الثاني ب 5نقاط والمنتشي بفوزه على
"اي بي اسبورت" السريالنكي 3-صفر
أمس ،والطامح كذلك في إبعاد البرتقالي
عن سباق المجموعة األولــى وتحقيق
نتيجة إيجابية في ختام مشواره في
الدور األول.
ويدرك البرتقالي أن المهمة لن تكون
سهلة بعد العروض القوية التى ظهر
بـهــا الـفــريــق ال ـعــراقــي ،لــذلــك سيحاول
استغالل جميع أوراق ــه الــرابـحــة ،على

مـسـتــوى ال ـه ـجــوم وال ــدف ــاع وال ـضــرب
الـ ـس ــاح ــق م ـ ــن عـ ـل ــى طـ ــرفـ ــي ال ـش ـب ـكــة
ً
مدعوما بتألق المحترف الدومينيكاني
سانتوس وعبدالرحمن المطوع ومشعل
الـعـمــر وع ـبــدال ـعــزيــز الـشـطــي وم ـبــارك
عبدالهادي والليبرو عبدالعزيز شاكر.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ي ــأم ــل غـ ــاز ال ـج ـنــوب
الخروج بنتيجة إيجابية تضمن له أحد
المركزين األول أو الثاني في المجموعة
بالتالي التأهل للدور قبل النهائي.

مباريات اليوم
ت ـقــام ال ـي ــوم ث ــاث م ـب ــاري ــات ضمن
الجولة الــرابـعــة قبل األخـيــر مــن الــدور
األول "المجموعات" ،حيث يلتقي في
ً
 6.00صـبــاحــا الـمــاتــي الكازاخستاني
م ــع "اي ب ــي اس ـ ـبـ ــورت" ال ـســريــانـكــي،
ً
وفــي  11.30ظـهــرا يلعب ديموند فود
ال ـتــاي ـل ـنــدي م ــع ريـبـيـسـكــو الفلبيني،
ً
وفي  2.30ظهرا يلتقي فوالد سيرجان
اإليراني مع العربي القطري.

نقطة التحول في المباراة مما منح األهلي التقدم
وإنهاء الربع الثالث لمصلحته .49-63
ولم تنجح محاوالت األبيض في العودة الى
اللقاء في الربع الــرابــع ،وتقليص الـفــارق ،بعد
غياب فيلدين وزمالئه عن التسجيل من خارج
ال ـقــوس ،وهــو الـســاح ال ــذي يتميز بــه الفريق
لتنتهي المباراة بفوز األهلي .66-78

ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـك ـ ـشـ ــف ال ـط ـب ــي
على عــدد مــن الــاعـبـيــن ،الذين
تعرضوا لإلصابات في المباراة

األخ ـ ـيـ ــرة ل ـب ـطــولــة غ ـ ــرب آس ـيــا
أمام المنتخب العماني ،ومنهم
عيد الرشيدي ،حيث اتضح أن

إصابته عـبــارة عــن كدمة قوية
ل ــن ت ـعــوقــه ع ــن ال ـم ـش ــارك ــة في
مواجهتي المنتخب القطري.

الكويت يطلب ضم الرشيدي وناجي
طالب مسؤولو نادي الكويت بعودة الالعبين
يــوســف الــرش ـيــدي ،وعـبــدالـعــزيــز نــاجــي الـلــذيــن
ي ـت ــواج ــدان حــالـيــا م ــع الـمـنـتـخــب األول ـم ـبــي في
ً
قطر ،نظرا للحاجة إليهما في التدريبات الحالية
ً
لألبيض ،استعدادا لمواجهة المحرق البحريني
في الدور النهائي لبطولة كأس االتحاد اآلسيوي
لمنطقة غرب آسيا ،والتي ستقام يوم  20الجاري.
وتتجه النية داخل الجهاز الفني للمنتخب

ً
إلى رفض الطلب ،بسبب نقص الصفوف حاليا
في المعسكر ،بعد عودة  4العبين إلى البالد،
كما أن المباراة الثانية مع المنتخب القطري
ستقام يــوم  18الـجــاري ،وقــد يسمح لالعبين
بالمغادرة لالنضمام إلــى تدريبات ناديهما،
دون المشاركة في اللقاء.

كاظمة وبرقان في الجولة الثانية لـ «التنشيطية»
تـ ـنـ ـطـ ـل ــق ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ال ـ ـجـ ــولـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة
م ــن م ـن ــاف ـس ــات ب ـط ــول ــة كـ ــأس االتـ ـح ــاد
الـ ـتـ ـنـ ـشـ ـيـ ـطـ ـي ــة لـ ـ ـك ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ،ب ــإق ــام ــة
 3م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــات ،ت ـ ـج ـ ـمـ ــع الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــر م ــع
الصليبيخات على استاد مبارك العيار،
والشباب مع الساحل على استاد نايف
ال ــدب ــوس ،وت ـقــام ال ـم ـبــاراتــان فــي ،5.50
وكاظمة مع برقان في  7.50على استاد
عبدالله الخليفة.
وفي مباراة كاظمة وبرقان (المجموعة
األولــى) يستمر غياب رباعي المنتخب
نــاصــر فــالــح وعـبــدالـلــه ال ـجــزاف وطــال
القيسي وعثمان الشمري ،بينما تحوم
ال ـش ـب ـهــات ح ــول م ـش ــارك ــة الـمـحـتــرفـيــن

ال ـبــرازي ـلــي ادواردو وال ـج ــزائ ــري عـمــاد
ال ــدي ــن عـ ــزي ،ال ـل ــذي ــن ل ــم يـعـلــن ال ـن ــادي
وصولهما حتى أمس.
وفي المجموعة ذاتها ،يشارك الشباب
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ،ب ـعــد أن جـنـبــه ال ـجــدول
ال ـل ـع ــب ف ــي ال ـج ــول ــة األول ـ ـ ــى لـلـبـطــولــة،
ويــرغــب الجهاز الفني للشباب بقيادة
ال ـم ــدرب ال ـصــربــي نـيـشــا ال ــوق ــوف على
مستوى الفريق البدني والفني ،ال سيما
أنه يواجه الساحل.
أم ــا ال ـســاحــل فـمــن ال ـم ـقــرر أن يــدخــل
مباراة اليوم بتشكيل يشهد اختالفا عن
تشكيله أمــام كاظمة ،في المباراة التي
خسرها الفريق بثالثة أهداف نظيفة.

«يد» السالمية لمواصلة التقدم
والعربي والقرين لمداواة الجراح
يسعي فــريــق الـســالـمـيــة لـمــواصـلــة تـقــدمــه في
ال ــدوري الممتاز لـكــرة الـيــد ب ــدون عـثــرات عندما
يـلـتـقــي ف ــي ال ـ ـ  7.30م ــن م ـســاء ال ـي ــوم م ــع نظيره
الفحيحيل ،ويسبقها فــي الـ ـ  5.30مـســاء مـبــاراة
ً
مهمة جدا بين الجريحين القرين والعربي وتجري
ال ـم ـبــاراتــان عـلــى صــالــة الـشـيــخ سـعــد الـعـبــدالـلــه
بـصـبــاح الـســالــم فــي افـتـتــاح الـجــولــة الـثــالـثــة من
المسابقة.
فــي الـمـبــاراة األول ــى ،يتطلع الـسـمــاوي الثالث
ب ـف ــارق األهـ ـ ــداف خ ـلــف ال ـكــويــت وك ــاظ ـم ــة ،ولـكــل
منهما  4نقاط لتقديم عرض جيد يحافظ به على
سلسلة انتصاراته ويتصدي به لطموح الفحيحيل
الـ ـ ـس ـ ــادس ب ـ ـ ــدون رصـ ـي ــد والـ ـس ــاع ــي ل ـل ـن ـهــوض
مــن كـبــوتــه ،الـتــي أدت لـخـســارتــه فــي ًالمباراتين
الـمــاضـيـتـيــن ال ـعــربــي ،وال ـكـ ًـويــت طـمـعــا فــي عــدم
االبتعاد عن المنافسة مبكرا.
ً
وسيعتمد الـسـمــاوي م ـجــددا عـلــى السرعة
والدفاع الجيد وتصويبات واختراقات العبي
الخط الخلفي ،بينما سيحاول األحمر تفعيل
دوره وإيجاد حلول هجومية أكثر فاعلية أمام

سرعة وقوة مهاجمي السالمية.
وفــي المباراة الثانية ،يأمل العربي الخامس
خسارته
بنقطتين استعادة اتزانه مرة أخرى بعد
ً
أم ــام الـسـمــاوي فــي الـجــولــة الـمــاضـيــة طـمـعــا في
عـ ــدم االب ـت ـع ــاد ع ــن ص ـ ــراع ال ـم ـقــدمــة ع ـبــر بــوابــة
القرين الطامح كذلك في نفض غبار الهزيمتين
الـمــاضـيـتـيــن أم ــام كــاظـمــة وال ـقــادس ـيــة وال ـع ــودة
مجدد للمنافسة.
وسيعمل األخضر على تصحيح أخطاء اللقاء
الماضي الدفاعية بغلق المساحات بين المدافعين
والهجومية بتفعيل دور العـبــي الـخــط األمــامــي
بصورة أفضل "األجنحة والدائرة" ،فيما سيحاول
القرين إيجاد حلول هجومية أكثر فاعلية لحل
العقم التهديفي وكذلك المساحات بين المدافعين.
وت ـق ــام ال ـي ــوم م ـب ــارات ــان ع ـلــى ص ــال ــة االت ـح ــاد
بالدعية ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة
األولى ،إذ يلتقي في  5.30مساء النصر الخامس
"نقطتان" مــع اليرموك "الثالث " 4نـقــاط" تيليها
في  7.30مساء مباراة الشباب الرابع "نقطتان" مع
الجهراء الثامن بدون رصيد.

 6ذهبيات وفضيتان للمنتخب الوطني للدراجات المائية

في منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم في أريزونا
اسـتـكـمــل المنتخب الـكــويـتــي ل ـلــدراجــات المائية
المشكل من النادي البحري الرياضي الكويتي مشوار
تألقه في منافسالت الجولة الثانية من بطولة العالم
ً
للدراجات المائية  2021والمقامة حاليا بوالية أريزونا
األميركية ،بتحقيق ثالث ميداليات إضافية إلى جانب
خمس سابقة وبمجموع ثماني ميداليات ( 6ذهبيات
– فضيتان) ،إثر فوز بطل أبطال العالم محمد بوربيع
بالمركز األول فــي فئة ســو بــر الستوك للمحترفين،
وف ــوز الـبـطــل الـعــالـمــي عـبــدالــرحـمــن الـعـمــر بالمركز
األول في فئة  1100ستوك للمحترفين ،وفوز البطل
العالمي سالم المطوع بفئة البرو أم سوبر ستوك،
فيما سيختتم المنتخب مشاركاته في خوض بوربيع
والعمر سباق فئة (بــرو جــي بــي) لكبار المحترفين
والمطوع سباق فئة برو أم ستوك.
وكان المنتخب قد حقق في بداية منافسات البطولة
أربع ميداليات ذهبية وميدالية فضية ،إذ استطاع البطل
العالمي المتألق يوسف بيان الخلفان تحقيق ثالث
ميداليات ذهبية في أول مشاركة له ،في فئة الجالس
 1100ستوك للمبتدئين ،وفئة الجالس ريك اليت للهواة
وفئة الجالس  1100ستوك للهواة ،وحقق البطل العالمي
محمد جاسم الـبــاز ذهبية الجالس مـحــدود التعديل
للمبتدئين ،فيما استطاع البطل العالمي راشد الراشد

تحقيق فضية فئة الجالس المفتوح سي سي للهواة.
من جانبه أشاد رئيس وفد المنتخب عبدالوهاب
غــازي العمر بما تم تحقيقه من ميداليات واحتكار

ً
للمراكز األول ــى معربا عــن تقديره وشـكــره وأعضاء
الوفد للدعم الذي حظي به المنتخب من قبل الهيئة
العامة للرياضة ومن الجهات الراعية.

باختصار
العربي يتعاقد مع العب
القادسية السابق خالد المرشد

وقع النادي العربي مع العب
القادسية السابق خالد
المرشد ،في صفقة انتقال
حر لمدة موسم واحد قابل
للتجديد .ويجيد المرشد (٢٢
عاما) اللعب في خط الوسط
وخصوصا االرتكاز ،حيث
سبق له التألق مع القادسية
والمنتخب في المراحل
السنية ،ولكن انشغاله في
الدراسة خارج البالد كان
السبب وراء شطبه من صفوف
األصفر .ودخل المرشد
تدريبات األخضر منذ  ٤أيام،
بعد االتفاق مع مسؤولي
الفريق ،وأبدى الجهاز الفني
رضاه عن مستوى وإمكانيات
الالعب ،ويعمل حاليا على
تجهيزه بدنيا الستعادة
جاهزيته بعد انقطاع طويل
عن اللعبة.

الفحيحيل يختتم معسكر
تركيا بالفوز على العمرانية
اختتم فريق الفحيحيل لكرة
القدم معسكره في تركيا
بالفوز على "العمرانية سبور"
بهدفين ممن دون رد ،على
أن يباشر اليوم تدريباته في
الكويت الستكمال ما تبقى من
مباريات كأس االتحاد.
سجل ثنائية الفحيحيل،
عبدالعزيز القطان ،ويوسف
بادي في مباراة وصفها
المدير الفني للفريق ظاهر
العدواني بالمفيدة.
وقال العدواني لـ "الجريدة"،
إن المباراة أمام الفريق
التركي لبت الطموح من حيث
المستوى الفني المرتفع،
مشيرا إلى أن الالعبين
حققوا االستفادة المطلوبة
على الصعيد البدني ولياقة
المباريات القوية.

إجراء قرعة دوري الوزارات
ً
غدا على مسرح «الهيئة»
تقام عند العاشرة من
صباح غد في مقر هيئة
الرياضة بالرقعي قرعة
دوري الوزارات والمؤسسات
الحكومية والهيئات
الحكومية لكرة القدم
"الثيل ،والصاالت" للموسم
.2022/2021
ومن المقرر أن تشرف اللجنة
الفنية على القرعة بمسرح
الهيئة مع مراعاة االلتزام
باالشتراطات الصحية.
وحسب تقسيم النسخة
األخيرة من البطولة،
يشارك في بطولة المالعب
ً
العشبية "الثيل"  13فريقا
هم الحرس الوطني ،وزارة
الصحة ،مجلس الوزراء،
هيئة الرياضة ،اإلدارة العامة
لإلطفاء ،ووزارة الدفاع،
وهيئة الصناعة ،وزارة
الداخلية ،وزارة األوقاف،
وزارة التربية ،واإلدارة العامة
للجمارك ،وجامعة الكويت
ووزارة الكهرباء والماء.
وفي دوري الصاالت يشارك
ً
 11فريقا هم الكهرباء
والماء ،نادي الصم ،األوقاف،
اإلطفاء ،والمالية ،الحرس
الوطني ،الدفاع ،الداخلية،
التعليم التطبيقي والتربية.

طائرة الكويت تفوز على
العربي في معسكر تركيا

الباز يتوسط الخلفان والراشد

فاز الفريق األول للكرة الطائرة
بنادي الكويت على نظيره
النادي العربي بنتيجة ثالثة
أشواط مقابل ال شيء أمس
األول ،في المباراة التجريبية
التي جمعت الفريقين في
تركيا خالل معسكرهما
المقام حاليا هناك ،استعدادا
لخوض منافسات الموسم
الجديد المقرر أن ينطلق
ببطولة كأس السوبر بين
الكويت والقادسية في 20
الجاري.
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رياضة

الدنمارك وإنكلترا على مشارف النهائيات
سحقت الدنمارك مضيفتها
مولدافيا -4صفر ،كما سحقت
إنكلترا مضيفتها أندورا
-5صفر ،أمس األول ،في
الجولة السابعة من التصفيات
األوروبية المؤهلة لنهائيات
كأس العالم  2022في كرة
القدم.

باتت الدنمارك وإنكلترا على مشارف
الـنـهــائـيــات بـمــواصـلــة األولـ ــى للعالمة
الكاملة في سبع مباريات عندما تغلبت
ع ـل ــى مـضـيـفـتـهــا م ــول ــداف ـي ــا بــربــاع ـيــة
نظيفة ،وتغلبت الثانية على مضيفتها
أنـ ــدورا بخماسية نظيفة ،أمــس األول،
ف ــي ال ـجــولــة ال ـســاب ـعــة م ــن الـتـصـفـيــات
األوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022
في كرة القدم.
وشــددت السويد وسويسرا الخناق
على إسبانيا وإيطاليا بفوز األولى على
ضيفتها كوسوفو  -3صفر ،والثانية على
ضيفتها أيرلندا الشمالية بثنائية نظيفة.
تابعت الــدنـمــارك ،بطلة أوروب ــا عام
 ،1992تغريدها خ ــارج ال ـســرب عندما
ً
حققت فوزها السابع تواليا بسحقها
مضيفتها مولدافيا  -4صفر في كيسينوا.
وحسمت الــدنـمــارك نتيجة المباراة
فــي شوطها األول بتسجيلها رباعية
تناوب عليها أندرياس سكوف أولسن
( )23وسيمون كاير ( 34من ركلة جزاء)
وكــريـسـتـيــان ن ــورغ ــارد ( )39ويــواكـيــم
ميهيلي (.)44
وضمنت الدنمارك التي أبهرت الجميع
ببلوغها نـصــف نـهــائــي ك ــأس أوروبـ ــا
هذا الصيف ،أحد المركزين األولين في
المجموعة (األول يتأهل مباشرة فيما
ً
يخوض الثاني ملحقا مع أصحاب
الـمــركــز الـثــانــي فــي المجموعات
العشر من التصفيات).
ورفعت الدنمارك رصيدها
إل ـ ــى  21ن ـق ـط ــة ،وه ـ ــي تملك
فــرصــة حـجــز بـطــاقـتـهــا إلــى
النهائيات للمرة السادسة

سلة أخبار
نوير :أشعر كأنني في
نهاية العشرينيات

فــي تاريخها ،الـثــاثــاء المقبل فــي حال
فوزها على ضيفتها النمسا الثالثة ،أو
تعثر مطاردتها المباشرة اسكتلندا أمام
مضيفتها جزر فارو.
وعززت اسكتلندا موقعها في المركز
ال ـثــانــي بــرصـيــد  14نـقـطــة ب ـف ــارق أرب ــع
نقاط خلف الدنمارك المتصدرة بالعالمة
الكاملة في ست مباريات والتي تالقي
مضيفتها مــولــداف ـيــا الح ـق ــا ،ف ــي حين
تجمد رصيد إسرائيل عند  10نقاط في
المركز الثالث.
وأنعشت النمسا آمالها في المنافسة
على بطاقة الملحق بفوزها على جزر
فارو بهدفين نظيفين.

ساكا نجم منتخب إنكلترا يحتفل بهدفه

خماسية إلنكلترا
ّ
ودك المنتخب اإلنكليزي شباك مضيفه
األن ــدوري بخماسية نظيفة على ملعب
أندورا الوطني ،الذي شهد اندالع حريق
أخمد على وجه السرعة عشية المباراة
الجمعة ،ودنا خطوة إضافية من التأهل
ً
مواصال هيمنته على المجموعة التاسعة.
وسـجــل بــن تشيلويل ( )17وبوكايو
ساكا ( )40وتامي أبراهام ( )59وجيمس
وارد-ب ـ ــراوس ( )79وجــاك غريليش ()86
االهداف.
وع ــزز وصـيــف بطل أوروبـ ــا صــدارتــه
برصيد  19نقطة (ستة انتصارات وتعادل)
بفارق أربع نقاط أمام ألبانيا التي فجرت
مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على
مضيفتها المجر بـهــدف وحـيــد سجله
مهاجم ساوثهامبتون اإلنكليزي أرماندو
برويا (.)80

وعـ ــززت بــولـنــدا موقعها فــي المركز
الثالث بفوزها الساحق على ضيفتها
سان مارينو بخماسية نظيفة.

سويسرا تهزم أيرلندا الشمالية
واسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــادت س ـ ـ ــويـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرا ن ـغ ـم ــة
االن ـت ـص ــارات بـعــد تـعــادلـيــن متتاليين
عـنــدمــا تغلبت عـلــى ضيفتها إيــرلـنــدا
الشمالية -2صفر في جنيف في الجولة
ال ـخــام ـســة م ــن م ـنــاف ـســات الـمـجـمــوعــة
الثالثة.
وسـجــل الع ــب أي ــك أثـيـنــا الـمـعــار من
أينتراخت فرانكفورت األلماني ستيفن
تسوبر ( )3+45وبديله العب وسط يونغ
ب ــوي ــز كــريـسـتـيــان فــاس ـنــاخــت ()1+90
الهدفين.

وهو الفوز الثالث لسويسرا في خمس
مباريات فرفعت رصيدها إلى  11نقطة
وقلصت الفارق إلى ثالث نقاط عن إيطاليا
المتصدرة من ست مباريات والتي تغيب
عن النافذة الدولية للشهر الجاري بسبب
مـســابـقــة دوري األمـ ــم األوروبـ ـي ــة حيث
خسرت نصف النهائي أمام إسبانيا (.)2-1
وفي المجموعة ذاتها ،حققت ليتوانيا
بدورها فوزها األول في التصفيات عندما
تغلبت على ضيفتها بلغاريا .1-3
وف ــي المجموعة الـثــانـيــة ،اسـتـعــادت
السويد توازنها وش ــددت الخناق على
إسبانيا المتصدرة عندما ّ
جددت ّ
تفوقها
على ضيفها الكوسوفي -3صفر.
وفي المجموعة ذاتها ،تابعت اليونان
صحوتها وعززت حظوظها في المنافسة
على البطاقة الثانية المؤهلة للملحق

ً
ً
ً
عندما حققت ف ــوزا قــاتــا وثمينا على
مضيفتها جورجيا بهدفين نظيفين.
ً
وهو الفوز الثاني تواليا لليونان بعد
ثالث تعادالت متتالية فرفعت رصيدها
إل ــى تـســع ن ـقــاط فــي الـمــركــز الـثــالــث مع
مباراة أقل.
انـتــزعــت صــربـيــا صـ ــدارة المجموعة
األولى من البرتغال بفوزها الصعب على
مضيفتها لوكسمبورغ -1ص ـفــر ،فيما
حققت إيرلندا فوزها األول في التصفيات
ّ
بتخطيها مضيفتها أذربيجان -3صفر.
ورفـ ـع ــت ص ــرب ـي ــا رص ـي ــده ــا إل ـ ــى 14
نـقـطــة م ــن س ــت م ـب ــاري ــات ب ـف ــارق نقطة
واحدة أمام البرتغال التي خاضت خمس
مباريات فقط وغابت عن الجولة الحالية
إذ تخوض مباراة ودية مع قطر مضيفة
المونديال.

رونالدو يحطم رقم راموس ليوناردو :ينبغي معاقبة ريال مدريد

رونالدو

قــاد البرتغالي كريستيانو
رونــالــدو منتخب بــاده ،أمس
األول ،ل ــان ـت ـص ــار ع ـل ــى قطر
بـثــاثـيــة نظيفة لـيـصــل بذلك
إلــى مباراته الدولية رقــم 181
مـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوزا ال ـ ــرق ـ ــم ال ـق ـي ــاس ــي
ال ـم ـس ـج ــل بـ ــاسـ ــم اإلسـ ـب ــان ــي
سرخيو رام ــوس ال ــذي ارتــدى
ق ـم ـي ــص (ال روخـ ـ ـ ــا) فـ ــي 180
م ـبــاراة ،ليصبح "ال ــدون" أكثر
الع ـ ـ ــب أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي يـ ـ ـش ـ ــارك فــي
مـ ـب ــاري ــات دول ـ ـيـ ــة مـ ــع فــري ـقــه
الوطني.
وشـ ـ ــارك رونـ ــالـ ــدو ،مـهــاجــم
مانشستر يونايتد وصاحب
ال ـ ـ ــ 36ع ــام ــا ،ف ــي مـ ـب ــاراة قطر
الــوديــة التي انتهت بانتصار
البرتغال بثالثية نظيفة حملت
توقيع "الدون" وجوزيه فونتي
وأندريه سيلفا.
وفي المباراة الماضية ،حطم
رون ــال ــدو رق ـمــا قـيــاسـيــا آخ ــر،
حيث صــار أكثر العــب يسجل

أه ـ ــداف ـ ــا مـ ــع م ـن ـت ـخــب بـ ـ ــاده،
متفوقا على اإليراني علي دائي
الذي وقع على  109أهداف مع
فريقه الوطني.
وشارك "الدون" للمرة األولى
بقميص المنتخب األول في
 20أغسطس  ،2003وكان يبلغ
وقتها من العمر  18عاما ،حيث
لعب الشوط الثاني من مباراة
كازاخستان.
وأح ــرز رون ــال ــدو أول هــدف
له مع البرتغال في  12يونيو
 ،2004ف ــي ال ــوق ــت اإلض ــاف ــي
من مباراة اليونان في افتتاح
منافسات يورو .2004
ُ
وتـ ـ ــوج الـ ـ ــدون م ــع منتخب
بــاده بـيــورو  2016والنسخة
األو لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــن دوري األ مـ ـ ـ ــم
األوروبية في عام .2019
(إفي)

طالب المدير الرياضي لباريس سان جرمان،
الـبــرازيـلــي ل ـيــونــاردو ناسيمينتو دي أراوج ــو،
بمعاقبة ريال مدريد لتفاوضه العلني مع مهاجم
ال ـفــريــق ال ـفــرن ـســي ،كـلـيـلـيــان م ـبــابــي ،م ـنــذ نحو
عامين ،والتعامل معه على أنه صفقة العب حر.
وع ــاد ل ـيــونــاردو خ ــال ح ــدث تــابــع لصحيفة
"غازيتا ديلو سبورت" اإليطالية النتقاد النادي
المدريدي ومفاوضاته مع مبابي ،مشيرا إلى أن
النادي اإلسباني لم يحترم نظيره الفرنسي وال
الالعب نفسه.

أك ــد تـشــافــي هــرنــانــديــز أس ـط ــورة ن ــادي
برشلونة اإلسباني والمدير الفني الحالي
لـنــادي الـســد الـقـطــري ،أنــه "منفتح إزاء كل
االح ـت ـم ــاالت" فـيـمــا يـخــص الـمـسـتـقـبــل ،مع
تصاعد التكهنات بـشــأن إمكانية انتقاله
ً
لتدريب الـنــادي الكاتالوني خلفا للمدرب

وأوضــح أن "العديد من األندية اقتربت من
االنهيار االقتصادي" ،مشيرا على سبيل المثال
إلى أن المارد اإليطالي يوفنتوس تمكن من
إيـقــاف سلسلة خسائره فقط بعد السماح
بضخ رأس المال مجددا.
وطــالــب بــوضــع روات ــب ثــابـتــة لالعبين،
الف ـت ــا إلـ ــى أن ال ـم ـق ـتــرح األخـ ـي ــر بـتـطـبـيــق
ضريبة رفاهية على انتهاك لوائح اللعب
ال ـم ــال ــي ال ـن ـظ ـيــف ل ــن ي ـك ــون ك ــاف ـي ــا ،ألن
بعض األندية يبدو أن لديها وفرة
مالية من خالل مالكها
والمستثمرين.

هاينز رومينيغه

الهولندي رونالد كومان المحاصر باألزمات.
ً
وكان تشافي مرشحا بقوة لتدريب برشلونة
قبل تولي كومان المهمة العام الماضي.
وتولى تشافي تدريب السد منذ اعتزاله
في  2019وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري
بجانب خمسة ألقاب في الكؤوس المحلية.

ليوناردو

فيوري يسقط خصمه بالضربة القاضية

وقـ ـ ـ ــال تـ ـش ــاف ــي ل ـم ـح ـط ــة "تـ ـ ــي فـ ــي إي"
التلفزيونية اإلسبانية" ،أي عــرض سيتم
تقييمه ثم سيتم إتخاذ القرار ،ال أعرف إلى
أين سيأخذني المستقبل لكني منفتح على
كل االحتماالت".

نزال جديد بين جوشوا وأوسيك
اس ـت ـقــر ال ـبــري ـطــانــي ان ـتــونــي
جوشوا على تفعيل بند يقضي
بمواجهته لألوكراني أولسكندر
اوسيك في نزال جديد بينهما.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــرد أوس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــك مـ ـن ــافـ ـس ــه
ال ـب ــري ـط ــان ــي جـ ــوشـ ــوا مـ ــن لـقــب
ب ـط ــول ــة ال ـع ــال ــم لـ ـل ــوزن ال ـث ـق ـيــل،
بعد الفوز عليه بإجماع الحكام
الـثــاثــة خــال ال ـنــزال ال ــذي جمع
بينهما في  25سبتمبر الماضي
عـلــى مـلـعــب ن ــادي تــوتـنـهــام في
لندن.
وحسم أوسيك الفوز بنتيجة
 112 -117و 112-116و113-115
لـ ـيـ ـج ــرد جـ ــوشـ ــوا مـ ــن أح ــزم ـت ــه
الـ ـث ــاث ــة فـ ــي ب ـ ـطـ ــوالت االتـ ـح ــاد
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي لـ ـلـ ـم ــاكـ ـم ــة ،ورابـ ـ ـط ـ ــة
ال ـم ــاك ـم ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ومـنـظـمــة
المالكمة العالمية.
وأك ـ ـ ــد إي ـ ـ ــدي هـ ـي ــرن الـ ـم ــروج
الــرئـيـســي لـجــوشــوا تفعيل بند
النزال بين المالكمين ،كما أشار
ف ــري ــق ال ـم ــاك ــم األوك ـ ــران ـ ــي إل ــى

فيوري يحتفظ بلقب المجلس العالمي للمالكمة
احتفظ البريطاني تايسون فيوري بلقب المجلس العالمي للمالكمة
فــي ال ــوزن الثقيل ،بـفــوزه أمــس األول فــي الس فيغاس على األميركي
ديونتاي وايلدر بالضربة القاضية في الجولة الحادية عشرة.
ً
وفي مبارزة مثيرة تحت أنظار  15820متفرجا في "تي موبايل أرينا"
ً
ً
في الس فيغاس ،قدم المالكمان عرضا رائعا وسقط كل منهما أكثر من
مرة على أرض الحلبة ،قبل أن يكون االنتصار في النهاية من نصيب
فيوري بضربة قاضية في الجولة الحادية عشرة.
ً
وبدا أن فيوري ( 33عاما) في طريقه لحسم المبارزة في الشوط الثالث
ً
ً
حين أسقط منافسه أرضــا ،لكن األميركي البالغ  35عاما نهض ورد
بشراسة في الجولة الرابعة بإسقاطه حامل اللقب مرتين على األرض.
ً
ً
إال أن حجم فيوري ووزنه لعبا دورا أساسيا في تحديد سير المبارزة،
ً
وأرهقا وايلدر الذي وجد نفسه مرتميا على الحبال في الجولة الحادية
عشرة ،األمر الذي فتح الباب أمام البريطاني لكي يمطره باللكمات ،ما
ً
أدى الى سقوطه أرضا من دون أي قدرة بدنية على النهوض.
ً
ً
وبنبرة من التحدي ،قال فيوري بعد الفوز "ال تشككوا بي أبدا" ،معتبرا
ً
ً
أنه عندما يكون الرهان كبيرا سيكون دائما على الموعد.
وأشــاد فيوري بمنافسه األميركي "الرجل القوي الذي تلقى لكمات
كبيرة الليلة .كانت مبارزة رائعة كأي مواجهة ثالثية في التاريخ".
وكانت مواجهة السبت الثالثة بين المالكمين اللذين تعادال في األولى
عــام  2018في لــوس أنجلس ،قبل أن يفوز فيوري في الثانية بضربة
ً
قاضية في الجولة السابعة قبل  20شهرا.
وصنف فيوري نفسه "أفضل مالكم في الوزن الثقيل لهذا العصر من
ً
دون أدنى شك .الرقم واحد .لقد قاتلت صاحب أكثر اللكمات تدميرا في
تاريخ رياضتنا ،ليس مرة واحدة أو مرتين بل ثالث مرات".

جورجينيو يحلم
بالكرة الذهبية

تشافي يزيد التكهنات بشأن تدريبه لبرشلونة

رومينيغه لفرض عقوبات ضد منتهكي
قواعد اللعب النظيف
دعــا رئيس مجلس اإلدارة السابق لنادي
بايرن ميونيخ األلماني كارل هاينز رومينيغه
إلــى مــراجـعــة مخطط اللعب الـمــالــي النظيف
مع تطبيق عقوبات واضحة من أجل معالجة
اإلنفاق المفرط في كرة القدم األوروبية.
وقال رومينيغه ،في عمود بصحيفة "فيلت
ام سونتاج" األلمانية ،أمس" ،نحن في حاجة
إلـ ــى تـنـفـيــذ ق ــواع ــد ال ـل ـعــب ال ـم ــال ــي الـنـظـيــف
بصرامة وثـبــات ،ويشمل ذلــك نظاما محددا
للعقوبات".
وأض ــاف رومينيغه أن االت ـحــاد األوروب ــي
ل ـكــرة ال ـقــدم (يــوي ـفــا) يــواجــه "مـهـمــة ضخمة"
لتحديد العقوبات الرياضية والمالية بشكل
واضــح" ،وإذا انتهك ناد قواعد اللعب المالي
النظيف فال يمكن التعامل معه باستخفاف،
ب ــل يـنـبـغــي أن ي ـعــرف بـشـكــل دق ـيــق م ــا ال ــذي
يـنـتـظــره ،بـمــا فــي ذل ــك االسـتـبـعــاد مــن دوري
أبطال أوروبا".

وقال "في مدريد ينفون حدوث ذلك ،لكن ريال
مدريد يعمل منذ فترة على شراء مبابي (بصفته
اقترب من أن يصبح العبا حرا) ،وهم يتحدثون
منذ نحو عامين وبشكل علني عن مبابي ،هذا
األمر ينبغي أن يتم المعاقبة عليه".
وأضاف "أرى أن هناك قلة احترام تجاه مبابي.
فهو ليس بالالعب العادي ،إنه أحد أفضل العبي
العالم .المدير الفني واإلدارة ،والعبو ريال مدريد
تحدثوا جميعا عن كيليان .اعتقد أنــه جــزء من
خطتهم ،هذا األمر ليس جدير باالحترام".

أشار قائد وحارس مرمى
المنتخب األلماني مانويل
نوير إلى إمكانية بقائه في
المالعب فترة أطول "أشعر
كأنني في نهاية العشرينيات".
وفي مقابلة مع صحيفة
"فيلت آم زونتاج" األلمانية
الصادرة أمس ،قال نوير
( 35عاما) :بالنسبة لي ليس
عندي معيار يتعلق بالعمر،
وال أقول إن الختام سيكون
مع سن األربعين .وأعرب قائد
وحارس مرمى نادي بايرن
ميونيخ عن اعتقاده بأن مسألة
استمراره في حراسة المرمى
تتوقف على "عوامل معينة،
منها ما يتعلق باللياقة بحيث
أكون في حالة بدنية جيدة
وبحيث أال أذهب إلى التدريب
متثاقال ،وأنا ال أحب أن أتدرب
تحت تأثير المسكنات" .تجدر
اإلشارة إلى أن عقد نوير مع
بايرن ينتهي في يونيو .2023
كانت اإلصابة حرمت نوير من
المشاركة مؤخرا في التصفيات
المؤهلة لنهائيات كأس العالم
قطر  2022حيث لم يشارك مع
المانشافت في مباراة رومانيا
بسبب مشاكل في العضلة
الضامة ،ولعب مكانه مارك-
اندريه تير شتيغن العب نادي
برشلونة اإلسباني( .د ب أ)

أقر العب وسط تشلسي
ومنتخب إيطاليا ،جورجينيو،
أمس األول ،بأنه يحلم بالفوز
بجائزة الكرة الذهبية ،بعدما
جاء اسمه في القائمة التي
تضم  30العبا المرشحين
للجائزة التي تمنحها صحيفة
"فرانس فوتبول" الفرنسية
ألفضل العبي العالم .وقال
جورجينيو ،خالل مؤتمر
صحافي ،يسبق مواجهة
منتخب بالده اإليطالي ضد
بلجيكا على المركز الثالث
لبطولة دوري األمم األوروبية
"ومن ال يحلم بالفوز بالكرة
الذهبية؟ ،الحلم بشيء صغير
أو كبير كالهما سيان ،لهذا
من األفضل الحلم بشيء كبير".
وأضاف الالعب البرازيلي
األصل "سيكون أمرا ال
يصدق ،من الصعب إيجاد
كلمات تصف ما قد يعنيه
لي ذلك .إنه حلم كان بعيد
المنال عندما بدأت في اللعب
ولكنه اآلن أصبح قريبا ،إنه
أمر رائع وال يصدق" .وتابع
جورجينيو البالغ من العمر
 29عاما "األمور تسير سريعا.
لعبت بشكل جيد مع تشلسي
وحققنا موسما رائعا ،أنا
مطمئن وسعيد بالدعم الذي
أحظى به من الجميع".

ً
روي كوستا رئيسا
لبنفيكا البرتغالي
جانب من نزال سابق بين جوشوا وأوسيك
أنــه تم االتـفــاق على األمــر بشكل
مبدئي .وقال هيرن خالل وجوده
ف ــي ل ـي ـفــربــول إن الـ ـن ــزال سـيـقــام
خالل الجزء األول من عام .2022
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح "ج ـ ـ ـ ـ ــوش ـ ـ ـ ـ ــوا عـ ـ ــاد

ل ـل ـتــدري ـبــات والـ ـي ــوم قـ ــام بشكل
رسمي بتفعيل بند إعادة النزال
أمـ ــام أول ـس ـك ـنــدر اوس ـي ــك وال ــذي
سيقام بحلول الربيع المقبل".
(د ب أ)

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

7:00

قبرص  -مالطا

beINSPORTS EN1

9:45

التفيا  -تركيا

beINSPORTS xtra1

9:45

هولندا  -جبل طارق

beINSPORTS EN2

9:45

النرويج  -الجبل األسود

beINSPORTS EN3

9:45

ايسلندا  -ليشتنشتاين

beINSPORTS HD1

9:45

مقدونيا الشمالية  -ألمانيا

beINSPORTS PR1

9:45

رومانيا  -أرمينيا

beINSPORTS HD2

9:45

كرواتيا  -سلوفاكيا

beINSPORTS PR2

9:45

سلوفينيا  -روسيا

beINSPORTS xtra2

9:45

روسيا البيضاء  -التشيك

beINSPORTS

9:45

استونيا  -ويلز

beINSPORTS EN1

اختار أعضاء بنفيكا
البرتغالي النجم الدولي
السابق روي كوستا لكي
ً
يكون رئيسا للنادي ،لخالفة
لويس فيليبي فييرا الذي
ألقي القبض عليه في يوليو.
وقال النادي ،أمس األول ،إن
كوستا ( 49عاما) فاز بشكل
مريح في االنتخابات لوالية
مدتها  4أعوام ،بحصوله على
 84.48بالمئة من األصوات،
مقابل  12.24بالمئة فقط
لمنافسه فرانسيسكو بينيتيز.
وكشف النادي أن أكثر من 40
ً
ألفا من أعضائه قد شاركوا
في التصويت ،وهي نسبة
قياسية .وسيتسلم كوستا
رئاسة النادي الذي بدأ فيه
ابن العاصمة لشبونة مسيرته
الكروية في الفئات العمرية
عام  1977ومع الفريق األول
ً
عام  ،1990وأنهى فيه أيضا
مشواره الكروي عام ،2008
بعدما مر بفيورنتينا (-1994
 )2001وميالن ()2006-2001
اإليطاليين .وكان الدولي
السابق الذي دافع عن ألوان
البرتغال في  94مباراة ،يشغل
منصب نائب الرئيس وتولى
منصب الرئيس بشكل مؤقت،
عندما استقال فييرا بعد
اعتقاله ووضعه قيد اإلقامة
الجبرية.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

الفرق بين الحوار
والتفاوض

ال تلتفت

أ .د .غانم النجار

الحوار مطلوب ،وربما ضروري ،للخروج من حالة االنسداد
الـسـيــاســي ،فالمجلس بــالـكــاد يعقد جـلـســاتــه ،والـحـكــومــة تم
تحصينها من االستجوابات .وعلى الرغم من تجارب سابقة
في حــوارات كانت مخيبة لآلمال ،فإنها الوسيلة المتاحة في
الظروف الحالية.
والـمــاحــظ أنــه مــا إن بــدأت عملية ال ـحــوار ،حتى تصورها
البعض عملية تفاوضية ،فطغت عليها الحتميات بأنه "يجب"
ٌ
كــذا أو البــد مــن "ك ــذا" و"ال يمكن قـبــول" كــذا .فتحولت مـبــادرة
لتحريك وفتح الطريق السياسي المسدود إلى تصور بأنها
تفاوض ،وهي ليست كذلك.
التفاوض عادة يتم بين أطراف لكل منها نصيب من موازين
الـقــوة ،وال عالقة لذلك بالنوايا ،واألط ــراف هنا ليست كذلك.
فالنواب ال يمثلون وحدة واحدة ،بل إن بينهم تباينات معلنة،
وقد يؤدي الحوار ،كما يبدو ،إلى مزيد من االنقسامات ،وقوتهم
تكمن في التفاف الشارع حولهم ،والحال ليس كذلك.
أمــا بالنسبة للحكومة ،فمنذ  ١٩٥٢حــدث تحول كبير في
موازين القوى لمصلحة األسرة الحاكمة ،بعد ارتفاع دخل النفط
من  ٤ماليين إلى  ٦٠مليون جنيه إسترليني ،وضعفت القوى
االجتماعية واالقتصادية بالمقابل ،ومن مؤشراتها ،الطريقة
التي تأسس بها البنك الوطني ،وإلـغــاء مناقصات الشركات
الخمس ،وسياسة االستمالكات العامة ،فتراجع دور التجار،
ً
ً
ً
و ظـلــت قــوى اجتماعية/سياسية تلعب دورا مــؤ ثــرا شعبيا ،
بالدفع الذاتي.
ً
أحيانا وفي محطات معينة ،اقترب الحوار إلى شيء قريب من
التفاوض ،ولكن وضعنا الحالي ال ينطبق عليه ذلك الوصف.
وساعد على االنتقال السلس من "الحكم المشترك" قبل النفط،
إلى هيمنة حكومية كاملة على مفاصل القوة ،وجود شخصية
كالشيخ عبدالله السالم على رأس السلطة ،والذي ربطته عالقة
جيدة مع العناصر اإلصالحية .إال أن ذلك لم يمنع من حاالت
ص ــدام ح ــادة ،فــي الـتـصــدي لـلـحــركــات الشعبية أو المجالس
االنتخابية المختلفة ،كان أبرزها تعطيل فكرة المجالس في
الخمسينيات والـصــدام الـحــاد فــي  ،١٩٥٩على أثــر المهرجان
ً
الخطابي في ثانوية الشويخ احتفاال بمرور سنة على الوحدة
بين مصر وســوريــة ،وال ــذي تــرتــب عليه حــل األنــديــة ،وإغــاق
الصحف ،وجملة اعتقاالت شملت الناشطين السياسيين.
إال أنــه ما إن بــدأ التحرك نحو االستقالل ،حتى بــدأ حوار
واســع حــول طبيعة النظام السياسي القادم بعد االستقالل،
والــذي أدى لصدور دستور  ،١٩٦٢بحدوده الدنيا ،والــذي لم
ُ
نخبة سياسية حول الحاكم
يكن له أن ينجز من دون وجود ً
حينها ،وبالتالي لم يكن مصادفة أن يكون رئيس المجلس
التأسيسي ،الــذي أنجز الدستور ،عبداللطيف ثنيان الغانم،
ً
والذي كان عضوا في المجلس التشريعي  ،١٩٣٨والذي اعتقل
وسجن أكثر مــن  ٤سـنــوات ،ويقابله الحاكم الشيخ عبدالله
ً
السالم ،الذي كان رئيسا للمجلس التشريعي ،وكأنهما قد دخال
في محاولة إعادة إنتاج المجلس التشريعي بعد  ٢٤سنة من
ً
حله ،وإن كان الدستور الجديد قد خفض كثيرا من صالحيات
الدستور .وللحديث بقية

وأحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث األيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ت ـ ـح ـ ـلـ ــى ل ـ ـ ــك ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـره ت ـ ـ ـمـ ـ ــر

()1

ْ
م ـ ـ ــو ذن ـ ـ ـ ــب لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــراع ال اشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــد وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاه الـ ـ ـه ـ ــوا
ألطـ ـ ـ ــراف الـ ـبـ ـح ــور ويـ ـ ـح ـ ــاذر ي ـغ ـي ــب إن ه ـ ـ ــوى
َ
ي ـ ـ ــا راك ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوم ل ـ ـ ــو ت ـ ـطـ ــفـ ــح ح ـ ـن ـ ـيـ ــن وه ـ ـ ــوى
()2

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــدار ال ت ـ ـ ـل ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــت لـ ـ ـ ـ ـ ّـمـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــم ت ـ ـمـ ــر
( )1تصبح ُم ّرة
( )2سقط
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ً
وداعا «بوهيثم»

يوسف الجاسم

من حقه علينا الوفاء ،ألنه مدرسة للوفاء.
ومن واجبنا االقتداء بنهجه ،ألنه ّ
أصل مدرسة
اإلخ ـ ــاص ل ـلــوطــن ،وااللـ ـت ــزام بــال ـس ـلــوك ال ـنــزيــه،
وبالمبادئ الديموقراطية والدستورية.
منذ ما يزيد على نصف قرن تعرفت عليه في
صيف عام  ،١٩٦٨من خالل رئاسته للمؤتمر الثالث
لالتحاد الوطني لطلبة الكويت ،الــذي انعقد في
جامعة الكويت ،وهي بالكاد تكمل عامها الثاني،
ً
ً
ً
وكان نقابيا من الطراز األول ،ومنافحا صلبا عن
ّ
مبادئه العروبية الناصرية ،التي تشربها كأحد
أبناء جيل الخمسينيات والستينيات ،الذين سرقت
ً
أحالمهم العروبية نكسة  ،٦٧وكان مدافعا شديد
ال ـبــأس عــن معتقده األص ـيــل بــدولــة المؤسسات
وال ـق ــان ــون ،ال ـتــي انـطـلـقــت عـلــى ي ــد أبــوالــدس ـتــور
وكويت االستقالل ،األمير الراحل الشيخ عبدالله
السالم ،وصحبه من اآلباء المؤسسين.
استمرت مرافقتي له ولقامات وطنية صاعدة
آن ــذاك مــن خ ــال الـعـمــل بجمعية الـخــريـجـيــن في

الـكــويــت ،وأذك ــر منهم بــاعـتــزاز الـمــرحــوم فيصل
المشعان ،وعبدالله الطويل ،وعيسى العصفور،
والشهيد ناصر الصانع ،ومبارك المطوع ،وقائمة
طويلة ال يتسع المقال لحصرها.
تحولت جمعية الخريجين على يده وأيديهم
معقل للعمل الوطني والديموقراطي الكويتي،
إلى
ٍ
وم ــرك ــز م ــن م ــراك ــز ال ـت ـنــويــر والـتـثـقـيــف الــوطـنــي
والديموقراطي.
كان الراحل من رواد العمل الثقافي ،الذي ألهبته
الـجـمـعـيــة فــي حــوارات ـهــا ونــدوات ـهــا وأمـسـيــاتـهــا
المشهودة ،وأبــرزهــا "ن ــدوة فلسطين العالمية"،
وندوة "أزمة التطور الحضاري العربي" المتفردتان
بتجميع قمم العقول العربية المثقفة وا لــرا ئــدة
على أرض الكويت ،وفي رحاب جمعية الخريجين
الكويتية.
قاد العمل ببرنامج "قضايا وردود" ،الذي استمر
مـنــذ تــأسـيــس جـمـعـيــة الـخــريـجـيــن فــي منتصف
الستينيات حتى عــام  ،١٩٩٤وقــد تشرفت بــإدارة

أخ ــذ ي ـهــز جـسـمــه إل ــى األم ــام
والخلف بشكل غريب.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا فـ ـ ـس ـ ــر الـ ـبـ ـع ــض
حــركــات الــزع ـيــم ال ـن ــازي بأنه
ً
ك ــان متحمسا خ ــال متابعة
ال ـم ـبــاراة ،قــال آخ ــرون إن تلك
الحركات ناجمة عن إصابته
بمرض شلل الرعاش.
وق ـ ـ ـ ــال أحـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـت ــابـ ـعـ ـي ــن:
"توجد أدلة قوية على أنه كان

يــد مــن عـقــار الميتامفيتامين
المخدر .وهناك فيلم يظهر يده
اليسرى وهي ترتعش؛ وهو ما
يمكن أن يكون إشارة إلصابته
بالشلل الرعاش .وهناك فيلم
آخر  -تمت إضافة الكلمات له
باستخدام تكنولوجيا قراء ة
ال ـش ـفــاه  -يـظـهــر ه ـت ـلــر ،وهــو
يشكو ارتعاش ذراعه".

أراد أن يـسـعــد زوج ـت ــه ،الـتــي
تمنت أن ت ــرى مـشــاهــد متعددة
ً
من البيت تجنبا للملل ،فبنى لها
ً ّ ً
دوارا يجعلها تــرى شروق
بيتا
الـ ـشـ ـم ــس فـ ــي لـ ـحـ ـظ ــة ،وال ـ ـمـ ــارة
العابرين في اللحظة التالية.
وأمام المنزل الجديد الذي شد
أن ـظــار الــزائــريــن ،ق ــال البوسني
ً
فوجينكوسيتش ( 72عاما) في
تصريحات صحافية نقلها موقع

يومية سياسية مستقلة

ً
"سكاي نيوز" أمس" :كانت كثيرا
ً
مــا تعيد تجديد بيتنا حـبــا في
ً
التغيير ،فقلت :سأبني لك بيتا
ً
شئت".
دوارا تلفينه كيفما
ِ
وفـ ــي س ـهــل خ ـص ـيــب بـشـمــال
الـبــوسـنــة ق ــرب ب ـلــدة ســربــاتــس،
يدور المنزل حول محور قطره 7
أمتار صممه كوسيتش بنفسه.
ويتغير المشهد فــي لحظات
ب ـي ــن حـ ـق ــول ال ـ ـ ـ ــذرة واألراض ـ ـ ـ ــي

الزراعية وبين الغابات والنهر...
كل هذا بالسرعة المطلوبة.
وقال الزوج" :المنزل يمكن أن
يلف دائ ــرة كاملة على مــدى 24
ساعة في أبطأ سرعاته ،في حين
يـكـمــل ال ـ ــدورة فــي  22ثــانـيــة في
أسرع لفة" .واستغرق بناء البيت
 6سنوات ،باستبعاد فترة مكث
فيها الرجل بالمستشفى لعالج
مشكلة في القلب.

الثقافة هذا المساء
● الفعالية:

مـ ـح ــا ض ــرة " م ــن
ش ـك ـس ـب ـيــر إل ـ ــى جـ ـن ــوب ال ـم ـم ـل ـكــة
العربية السعودية :دورين إنغرامز".
ً
مساء.
الوقت7 :
المكان :دار اآلثار اإلسالمية  -مركز
اليرموك الثقافي.

وفيات
فريدة عباس حسين الكندري

زوجة عبدالله حسن حسين حسن
ً
 57عاما ،شيعت ،ت66613677 ،99712331 :

ناصر مطلق مبارك الجنوبي

ً
 75عاما ،شيع ،ت66553339 ،67600500 :

مواعيد الصالة

ال ــداخ ـل ـي ــة ع ـلــى ن ـط ــاق واسـ ـ ــع :تــونـغــا
وال ـجــزائــر ،إندونيسيا وال ـبــرازيــل ،و3
مناطق بين تشيلي والصين.
وتشير النماذج العلمية إلى وجود
مناطق مـتـجــاورة مــن سبائك الحديد

الصلبة واللينة والسائلة أو الطرية في
ً
أعلى  150ميال من اللب الداخلي.
ً
وأوض ـ ــح ب ـت ـلــر" :ه ـ ــذا ي ـضــع ق ـي ــودا
جديدة على التكوين والتاريخ الحراري
وتطور األرض".

وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــون إلـ ـ ـ ــى أن ه ــذا
االك ـت ـش ــاف لـلـبـنـيــة ال ـم ـت ـنــوعــة لـلـنــواة
الداخلية يمكن أن يقدم معلومات جديدة
مهمة حول الديناميكيات على الحدود
بين اللب الــداخـلــي والـخــارجــي ،والتي

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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ً
حواراته مستلهما الكثير من الدروس على أيادي
(أبا هيثم) ،ومن ذكرتهم من قامات وطنية رفيعة.
راف ـق ـتــه ف ــي م ـجــال الـعـمــل الـسـيــاســي الــوطـنــي
وت ـج ـل ـي ــات ــه مـ ــن خـ ـ ــال رمـ ـ ـ ــوز الـ ـعـ ـم ــل ال ــوط ـن ــي
والديموقراطي الكبار؛ الراحل العم جاسم القطامي،
رحمه الله ،والدكتور أحمد الخطيب ،أطال الله في
عمره ،حيث زودته تلك المدارس بحصيلة كبيرة
وثرية من التجارب والتكوين السياسي المليء.
ً
ً
ً
متألقا ومتفردا في العمل الدبلوماسي موظفا
ً
ً
ً
وسـ ـفـ ـي ــرا ،وبــال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي وكـ ـي ــا ووزيـ ـ ــرا
ً
ً
ونــائـبــا لــرئـيــس الـ ــوزراء أو مـسـتـشــارا ،ون ــال ثقة
جميع األطراف في السلطة والحكومة والبرلمان
ً
واألوس ـ ــاط الشعبية فــي آن م ـعــا ،ال فــي الكويت
فحسب ،بل في مملكة البحرين الشقيقة ،التي ترك
ً
ً
خلفه فيها كسفير لبالده رصيدا هائال من محبة
واحترام قيادة وشعب أهل البحرين الكرام.
متوقد الهمة والعزم ،ســواء في المسؤوليات
ال ـت ـجــاريــة أو اإلن ـســان ـيــة ،ال ـتــي ت ــواله ــا كــرئـيــس

Yousef@6ala6.com
ل ـم ـج ـلــس أمـ ـن ــاء "رحـ ـل ــة األم ـ ــل" ال ـخ ــاص ــة ب ــذوي
اإلعــاقــات الــذهـنـيــة ،الـتــي رعــاهــا أمـيــر اإلنسانية
ً
وعملنا بها معا ،وكان هو أحد أسباب نجاحها
وتحقيق أهدافها.
ٌ
(بوهيثم) مثال في التواضع وطيب المعشر،
ويـشـهــد لــه بــذلــك كــل مــن عــرفــه واق ـت ــرب م ـنــه ،أب
ً
رحيم ،وأخ كريم ،وصديق ودود ،مثلما كان صابرا
ً
ومحتسبا فــي مكابدته للمرض الـعـضــال ،الــذي
ً
داهمه وأنهكه طوال سنوات عمره األخيرة ،مرددا
عبارة واحدة "الحمد لله على كل حال".
يـصــدق فــي الـمــرحــوم "فيصل محمد الحجي"
المتنبي:
قول
َ
ً
ـان ـ ـ ـ ـ ــت ا لـ ـ ـ ـ ـ ّـنـ ـ ـ ـ ـ ُـفـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـوس ِكـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارا
وإذا ك ـ ـ ـ ـ ـ
ِ
َتـ ـ ـ ــعـ ـ ـ ـ َـبـ ـ ـ ـ ْـت فـ ـ ـ ــي ُمـ ـ ـ ـ ـ ــرادهـ ـ ـ ـ ـ ــا ْ
األج ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـام
ِ
ِ
هكذا كنت وعلى ذلك رحلت يا "بوهيثم".
إل ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه وغـ ـف ــران ــه ،ون ـس ــأل ــه ال ـص ـبــر
والسلوان لذويك ومحبيك ،وإليه المعاد.

ً ً
ً
بنى بيتا دوارا إرضاء لزوجته

ُ
لب األرض… سائل ولين وصلب!
ي ـق ــع الـ ـل ــب ال ــداخـ ـل ــي لـ ـ ــأرض عـلــى
عمق  3200ميل تحت سطحها ،وهو
كتلة على شكل كرة تتكون في الغالب
مـ ــن الـ ـح ــدي ــد الـ ـمـ ـس ــؤول عـ ــن ال ـم ـج ــال
المغناطيسي للكوكب.
ولم يسبق ألي إنسان أو آلة أن قطعت
هــذه المسافة تحت سطح األرض ،ألن
العمق والضغط ودرجــة حــرارة تجعل
الوصول إليها غير ممكن.
وفي الخمسينيات من القرن الماضي،
اقترح الباحثون أن اللب الداخلي صلب،
ع ـل ــى ع ـك ــس م ـن ـط ـقــة ال ـم ـع ــدن ال ـســائــل
المحيطة به ،لكن دراسة جديدة نشرت
في مجلة  Science Directونقلها موقع
"روسيا اليوم" أمس األول على موقعه
تـقـتــرح أن ه ــذا ال ـلــب الــداخ ـلــي ه ــو في
الــواقــع ،يتمتع بمجموعة مــن الهياكل
السائلة واللينة والصلبة ،التي تختلف
ً
ً
عبر  150مـيــا مــن الكتلة ،وفـقــا لقائد
الدراسة.
ولفهم ميزات اللب الداخلي لألرض
بشكل أفـضــل ،اسـتـخــدم قــائــد الــدراســة
العالم الجيوفيزيائي في جامعة هاواي
ريت بتلر ،وشريكه في التأليف سيجي
تسوبوي ،وهو عالم أبحاث في الوكالة
اليابانية لعلوم وتكنولوجيا األرض
البحرية ،بيانات من مقاييس الــزالزل
الـمـقــابـلــة م ـبــاشــرة لـلـمــوقــع ال ــذي نشأ
فيه الزلزال.
واسـ ـتـ ـخ ــدم ــوا ال ـك ـم ـب ـيــوتــر ال ـفــائــق
الياباني  Earth Simulatorلتقييم 5
ثنائيات لتغطية المنطقة األساسية

nashmi22@hotmail.com

سـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــرات األب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوام ف ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ــي تـ ـم ــر
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـره بـ ـ ـ ــاألخ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاب ،مـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـره فـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـثـ ـ ــوق وت ـ ـمـ ــر

هتلر أصيب بالشلل الرعاش!
ت ـ ـ ــداول ـ ـ ــت ص ـ ـف ـ ـحـ ــات ع ـلــى
مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
ً
مـقـطــع ف ـيــديــو نـ ـ ــادرا لـلــزعـيــم
الـ ـن ــازي أدولـ ـ ــف ه ـت ـلــر ،خــال
م ـ ـشـ ــا هـ ــد تـ ــه دورة األ لـ ـ ـع ـ ــاب
األولمبية عام .1936
وق ـ ــال م ــوق ــع "س ـبــوت ـن ـيــك"
أ مـ ـ ـ ـ ــس إن ه ـ ـت ـ ـلـ ــر ( - 1889
 )1945بــدا خــال جلوسه في
ال ـمــدرجــات غـيــر ثــابــت ،حيث

ّ
وضاح

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

تؤثر على المجال المغناطيسي لألرض.
وقال بتلر "معرفة حالة الحدود هذه
من علم الزالزل قد تتيح نماذج تنبؤية
أ فـضــل للحقل المغناطيسي األر ض ــي
الذي يحمي الحياة على كوكبنا".

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:28

العظمى 36

الشروق

05:47

الصغرى 21

الظهر

11:35

ً
أعلى مد  04:22صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:54

 08:35م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:23

ً
أدنى جزر  12:23ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العشاء

06:39

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

الشكاوى والتوزيع:

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

