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«الخدمة المدنية» للحكومة :أوقفوا
الكوادر المالية الضخمة والمكافآت
مجلس الوزراء استعرض توصيات الديوان بشأن إيجاد حلول جذرية لعجز الميزانية
سيولة االحتياطي العام
نضوب
لمواجهة
مرئياته
تقديم
مذكرته
في
عرض
الديوان
•
ً
• إلغاء تخصيص هاتف للقياديين حق أصيل لوزير المالية وفقا لتعاميم الوزارة
محيي عامر

أبلغ ديوان الخدمة المدنية مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء بـ ــأن ه ـن ــاك ج ـه ــات حـكــومـيــة
تتلقى تـمــويـلـهــا مــن ال ـخــزانــة الـعــامــة
للدولة وتتمتع بنظم وظيفية وكوادر
ضخمة منظمة بلوائح مالية وإدارية
ً
خاصة بها ،موضحا أن تلك الجهات
تصرف مكافآت لموظفيها عن تكليفات
الـفــرق والـلـجــان تصل إلــى أكـثــر مــن 5
آالف دينار كل  3أشهر.

وأوصــى الــديــوان ،في مذكرته التي
حصلت «الجريدة» على نسخة منها،
واس ـت ـع ــرض ـه ــا م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء فــي
ً
اجتماع له أخيرا ضمن ردود الجهات
الـحـكــومـيــة عـلــى ق ــراره بـشــأن نضوب
ال ـس ـي ــول ــة ف ــي صـ ـن ــدوق االح ـت ـي ــاط ــي
الـعــام ،وض ــرورة إيـجــاد حلول جذرية
لمواجهة عجز الموازنة ،بإيقاف تلك
ً
الـكــوادر والمكافآت ،مبديا استعداده

اقتصاديات

الجهات الحكومية تواصل
مشاركاتها الخارجية
رغم التقشف
١١

لتقديم مرئياته بهذا الشأن ،إن ارتأى
المجلس ذلك.
واسـ ـتـ ـع ــرض «الـ ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة»
إجراء اته بشأن إعادة النظر في مزايا
الـقـيــاديـيــن وم ــن يـعــادلـهــم ف ــي جميع
ً
الجهات الحكومية ،بدء ا من تخفيض
نفقات السفر فــي المهمات الرسمية،
والـمـكــافــأة المخصصة لـفــرق العمل،
ً
ولـألعمال الممتازة ،وصوال إلى إلغاء

ميزة حصول القيادي على سيارة ،التي
ص ــدر بـهــا ق ــرار م ــن الـمـجـلــس ،وتـمــت
االسـتـعــاضــة عـنـهــا ب ـبــدل قيمته 250
ً
ً
دينارا أصبح جزءا من مفردات الراتب،
ً
مـبـيـنــا أن ال ـم ـيــزة ال ــوح ـي ــدة العينية
للدرجة الممتازة أو لوكيل الوزارة هي
تخصيص هاتف نـقــال ،غير أن إلغاء
ذلك أو تعديله حق أصيل لوزير المالية
ً
وفقا لتعاميم الوزارة.

الكويت تخفض
أسعار النفط آلسيا
والسعودية تزيد
13
كمياتها

وبشأن إج ــراء ات تكويت الوظائف
الحكومية ،أشــار إلــى أن عــدد موظفي
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـح ـك ــوم ــي ح ـت ــى أغ ـس ـطــس
 2018بلغ  388700موظف %82 ،منهم
ً
مواطنون ،والبقية وافدون ،مؤكدا أنه
ي ـخــاطــب ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة بشكل
دوري للوقوف على مدى حاجتها من
الوظائف والتخصصات المختلفة من
الكوادر الوطنية.
٠٦

طالبوا بوقف المناهج الحالية شهرين ومحو أمية المتعثرين قبل فوات األوان
الجاسر :ضعف كبير لدى طلبة
العاشر ومنهم من ال يعرف
كتابة اسمه باإلنكليزية
●

فهد الرمضان

ً
تفاعال مع جرس اإلنذار المؤلم الذي
أطـلـقـتــه «ال ـجــريــدة» فــي عــددهــا األحــد
الـمــاضــي تـحــت ع ـنــوان «طـلـبــة الثالث
االبتدائي ال يجيدون كتابة أسمائهم»،
تداعى عدد من التربويين إلى إطالق
ص ـي ـح ــات اس ـت ـغ ــاث ــة تـ ـن ــادي بـ ـت ــدارك
الــوضــع التعليمي قـبــل ف ــوات األوان،
بعدما هــوى بكثير من الطلبة في كل
الـمــراحــل إلــى درجــة األمـيــة الحقيقية،
م ـطــال ـب ـيــن ب ــوق ــف ت ــدري ــس ال ـم ـنــاهــج
الحالية وتكليف المعلمين العمل على
تأسيس الطلبة ،السيما في الصفوف
االبتدائية األولى ،وإدخال التعليم إلى
غرف «العناية المركزة».
وقـ ـ ـ ــال الـ ـب ــاح ــث ال ـ ـتـ ــربـ ــوي ،ح ـم ــزة

الخياط ،وهو مدير مدرسة متقاعد ،إن
المناهج الحالية لن تحل مشكلة التعثر
ً
الــدراســي ،موضحا أن الحل يكمن في
وقـفـهــا شـهــريــن ،والـعـمــل عـلــى تحديد
مستوى األطفال في القراء ة والكتابة،
واستخدام كتب تحوي مناهج تتناسب
معهم إلى جانب التركيز على المهارات
األساسية ،والتخلي عن األفكار القديمة.
وبـيـنـمــا دع ــت أس ـت ــاذة قـســم أصــول
ال ـت ــرب ـي ــة ب ـج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت د .لـيـلــى
ال ـخ ـيــاط الـ ـ ــوزارة إل ــى تـ ــدارك األمــر
وت ــدري ــس ط ـل ـبــة ال ـص ـف ـيــن ال ـثــانــي
وال ـ ـثـ ــالـ ــث مـ ـن ــاه ــج ال ـ ـصـ ــف األول
إلع ــادة تأسيسهم حـتــى ال يحدث
لهم ضعف تراكمي ،أكدت زميلتها
بالجامعة د .إسراء العيسى أن التعليم
بحاجة إلى «العناية المركزة» ،معتبرة

أن عـ ــودة الـطـلـبــة إل ــى م ــدارس ـه ــم كــان
أف ـضــل مــا تــم خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة،
وأن أزمـ ــة الـتـعـلـيــم سـبـقــت «ك ــورون ــا»
والجائحة ساهمت فقط في كشفها.

العيسى :أزمة التعليم سبقت
«كورونا» والجائحة ساهمت
فقط في كشفها
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ط ــال ــب ال ـم ــدي ــر ال ـم ـســاعــد
عبدالرحمن الجاسر ،وكيل «التربية»
د .علي اليعقوب باتخاذ قــرار سريع
وجريء بوقف تدريس المناهج وإقرار

القحطاني :وقف النجاح التلقائي
لطلبة االبتدائي وتعديل آلية
قبول المعلمين

أخــرى تعويضية مكثفة« ،فنحن أمام
أم ـيــة حـقـيـقـيــة ،وي ـح ـتــاج المتعلمون
لعملية انقاذ وإعــان حالة الطوارئ»،
ً
ً
ً
مؤكدا أنه لمس ضعفا كبيرا لدى طلبة

معلمون لـ ةديرجلا:.
• المسوح التشخيصية أظهرت أن  %75من طلبة «السادس» ال يجيدون القراءة والكتابة
• الوقفة العالجية في بداية الحصة والخطة النظرية غير كافيتين لحل المشكلة
المشكلة
• إسناد الصفوف األولى ألساتذة حديثي التخرج يعمق ً
المواد ...ودوام الـ  6ساعات يوميا ال يحل المشكلة
جميع ً
• ضعف شديد في ً
• الطلبة يعانون ضعفا كبيرا في المهارات األساسية وعلى «التربية» تدارك الوضع

الصف العاشر ،ومنهم من ال يستطيع
كتابة اسمه باللغة اإلنكليزية».
أم ـ ــا رئ ـي ـس ــة ق ـس ــم ال ـل ـغ ــة ال ـعــرب ـيــة
ب ـ ـ ــإح ـ ـ ــدى مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ل ـي ـل ــى
ال ـق ـح ـطــانــي ،ف ــأك ــدت أن ض ـعــف طلبة
االبتدائي في مهارات القراءة والكتابة
واقـ ــع ال يـمـكــن إنـ ـك ــاره ،م ـش ــددة على
أهمية دور األسرة في متابعة أبنائها،
إض ــاف ــة إل ــى وق ــف ال ـن ـجــاح الـتـلـقــائــي
ل ـه ــؤالء ال ـط ـل ـبــة ،وت ـعــديــل آل ـي ــة قـبــول
الـمـعـلـمـيــن الخ ـت ـيــار األف ـض ــل واألك ـفــأ
من أصحاب الخبرة وذوي الشهادات
العليا ومن لديهم الموهبة والرغبة في
العطاء لهذه المرحلة.
بــدوره ،كشف رئيس قسم المناهج
وط ـ ــرق الـ ـت ــدري ــس ف ــي ك ـل ـيــة ال ـتــرب ـيــة
د .فــايــز الـظـفـيــري أن فـقــدان 02

السماح بالمعارض المفتوحة  17الجاري الصدر الفائز األكبر في انتخابات العراق
«الشؤون» ترفع صاالت األفراح غير المؤهلة من «الحجز اآللي»
والتجديد للكاظمي احتمال قائم
●
جورج عاطف

وافــق مجلس الـ ــوزراء ،أمــس،
على إقامة المعارض واألنشطة
ذات الطابع التجاري المرخصة
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـن ـ ــاط ـ ــق الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة
ال ـم ـف ـتــوحــة وفـ ــق االشـ ـت ــراط ــات
ال ـخــاصــة ال ـتــي ت ـحــددهــا وزارة
الصحة.
وأوض ـ ــح ال ـح ـســاب الــرسـمــي
لمركز التواصل الحكومي على

ً
"تويتر" أن القرار يسري اعتبارا
من  17الجاري.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ع ـل ـمــت "الـ ـج ــري ــدة"،
من مصادرها ،أن وزارة الشؤون
االجتماعية بـصــدد رفــع صــاالت
األف ـ ــراح ك ــاف ــة ال ـت ــي ت ـح ـتــاج إلــى
ع ـم ـل ـي ــة صـ ـي ــان ــة ش ــامـ ـل ــة وغ ـي ــر
صالحة لالستخدام ،من برنامج
الحجز عبر التطبيق اآل ل ــي "دار
ال ـم ـن ــاس ـب ــات" ،إلـ ــى ح ـي ــن إت ـم ــام
صيانتها.
03

ً
التطعيم ضد «كوفيد» قد يكون سنويا
●

عادل سامي

قالت استشارية الجراحة العامة في مستشفى
مبارك الكبير د .فاطمة خاجة ،إن اللقاح المضاد
لمرض «كوفيد  »19قد ُيعطى في الغالب بشكل
سنوي ،موضحة أن ذلك سيعتمد على عدم وجود

ً
متحورات تقلل من فعاليته خالل الـ 12شهرا.
وصــرحــت خــاجــة ،ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ،بــأنــه بــاإلمـكــان
استخدام لقاح «موديرنا» في الجرعة التنشيطية
لمن حصل على جرعتين من «فايزر» ،الفتة إلى أن
ُ
ذلك اعتمد من هيئة الدواء والغذاء ومركز التحكم
باألمراض األميركيين.
03

حلفاء طهران يتلقون صفعة بخسارة نصف مقاعدهم
●

رسالة لصاحب السمو
من خادم الحرمين تتضمن دعوة
سموه لحضور منتدى االستثمار

الثانية

الناصر :غياب تام للضمير
العالمي عن االنتهاكات
اإلسرائيلية

تراجع مؤشرات البورصة بسيولة قيمتها
 60مليون دينار
 09قصر العدل
«األهلي» ُيكمل إصدار سندات بقيمة
 50مليون دينار
١٠

ُّ
تربويون لـ ةديرجلا :.الطلبة أميون ونحتاج لـ «إعالن الطوارئ»
ليلى الخياط :تدريس الصفين
الثاني والثالث مناهج «األول»
ً
تالفيا للضعف التراكمي

الثانية

٠٧
«التمييز» :من حق الشركات
إنهاء عقد العامل الكويتي
وغير ملزمة بإعادته

مسك وعنبر

١٥
خالد سعود الزيد
وحكاية مهرجان كاظمة
الثقافي

دوليات

١٦

لبنان :بري والسنيورة
ّ
ينسقان للجم تنازالت
ميقاتي

بغداد  -محمد البصري

رغـ ــم ارت ـ ـبـ ــاك رس ـم ــي ب ــإع ــان
نتائج االنتخابات النيابية ،التي
جـ ــرت أمـ ــس األول ،ف ــي الـ ـع ــراق،
انشغل ال ــرأي الـعــام بالمفاجآت
ً
الكبيرة لألرقام األولية ،خصوصا
أن مؤسسات الدولة نجحت للمرة
األولــى في إعــان سريع للنتائج
خالل نحو  24ساعة ،بعدما كانت
تـسـتـغــرق أســابـيــع فــي الـتـجــارب
الماضية.
وكـشـفــت األرقـ ــام أن الـتـيــارات
ال ـمــؤيــدة ل ـلــدولــة تـفــوقــت بنحو
كبير على حلفاء طـهــران ،الذين
ال ـت ــزم ــوا ال ـص ـم ــت ،ف ــي م ـحــاولــة
السـتـيـعــاب ال ـصــدمــة ،وي ـبــدو أن
كتلة «الفتح» ،أبرز ممثل 02

رياضة

18
أنصار الصدر يحتفلون في النجف أمس األول (أ ف ب)

تقي :تعديل لوائح
التفرغات واالستثمار
ومكافآت الحكام

ةديرجلا

•
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الثانية

األمير :االنتخابات العراقية أظهرت
حرص الشعب على أداء واجبه الوطني
هنأ صالح والكاظمي بإجرائها ونجاحها
بـعــث صــاحــب الـسـمــو أمير
ال ـب ــاد الـشـيــخ نـ ــواف األحـمــد
ببرقيتي تهنئة إ لــى الرئيس
العراقي الدكتور برهم صالح،
وال ــى رئ ـيــس مجلس الـ ــوزراء
م ـص ـط ـفــى الـ ـك ــاظـ ـم ــي ،أعـ ــرب
ف ـي ـه ـم ــا س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن خ ــال ــص
تـهــانـيــه بـنـجــاح االنـتـخــابــات
الـتـشــريـعـيــة الخـتـيــار أعـضــاء
مجلس النواب.
وأشاد سموه بما حظيت به
هــذه االنتخابات من مشاركة
ش ـع ـب ـيــة ،ومـ ــا أب ـ ـ ــداه الـشـعــب
ال ـعــراقــي الـشـقـيــق م ــن حــرص
عـ ـل ــى أداء وا جـ ـ ـب ـ ــه ا ل ــو ط ـن ــي
ال خـتـيــار ممثليه فــي مجلس
النواب ،سائال سموه المولى
تعالى أن يديم عليهما موفور
الصحة والعافية ،وأن يحقق

لـجـمـهــوريــة ال ـعــراق وشعبها
الشقيق كل التقدم واالزدهار.
وب ـعــث س ـمــو نــائــب األم ـيــر
ولـ ـ ــي ال ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ مـشـعــل
األحمد وسمو الشيخ صباح
الخالد رئيس مجلس الوزراء
ببرقيات تهنئة مماثلة.

www●aljarida●com

رسالة لصاحب السمو من خادم الحرمين
نائب األمير استقبل السفير السعودي
اسـتـقـبــل سـمــو نــائــب األمـيــر
ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ م ـش ـعــل
األحـمــد ،فــي قصر بيان صباح
أم ـ ــس ،س ـف ـيــر خ ـ ــادم الـحــرمـيــن
الشريفين لــدى الكويت األمير
س ـل ـط ــان ب ــن س ـع ــد آل س ـع ــود،
ح ـ ــام ـ ــا رس ـ ـ ــال ـ ـ ــة خـ ـطـ ـي ــة إلـ ــى
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
الشيخ نــواف األحمد من خادم
الـ ـح ــرمـ ـي ــن ال ـش ــري ـف ـي ــن ال ـم ـلــك
س ـ ـل ـ ـمـ ــان بـ ـ ــن ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز آل
س ـعــود ،مـلــك المملكة العربية
ال ـس ـع ــودي ــة ال ـش ـق ـي ـقــة ،تـتـعـلــق
بــالـعــاقــات األخ ــوي ــة الــراسـخــة
التي تجمع البلدين والشعبين
الشقيقين ،إضافة إلى القضايا
ذات االهـتـمــام المشترك ،وآخــر
الـمـسـتـجــدات عـلــى الـســاحـتـيــن
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة وال ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ك ـمــا
تضمنت الرسالة دعوة لسموه
ل ـح ـض ــور ال ـن ـس ـخ ــة ال ـخــام ـســة
لـ ـمـ ـنـ ـت ــدى مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة م ـس ـت ـق ـبــل
االستثمار.

ً
نائب األمير مستقبال السفير السعودي أمس

الناصر :غياب تام للضمير العالمي عن االنتهاكات اإلسرائيلية
ترأس وفد الكويت في احتفال «عدم االنحياز» ...ودعا األطراف اليمنية الستكمال تنفيذ اتفاق الرياض
ق ـ ــال وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة وزي ــر
ال ــدول ــة ل ـشــؤون مـجـلــس الـ ــوزراء
الـشـيــخ الــدك ـتــور أح ـمــد الـنــاصــر
إن الـكــويــت تــؤكــد مـجــددا أهمية
مواصلة تعزيز التعاون الدولي
وتقوية تعددية األط ــراف ،حيث
إن ـهــا الــوسـيـلــة األن ـج ــع واألم ـثــل
لما نواجهه مــن عقبات وأزمــات
وأسـ ـ ـ ــاس ال غ ـن ــى ع ـن ــه ل ـت ـعــزيــز
ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة وال ـت ـقــدم

االجتماعي وتحقيق األمن والسلم
الدوليين.
وأض ـ ـ ــاف الـ ـن ــاص ــر ،ف ــي كـلـمــة
ل ــه ،خ ــال ت ــرؤس ــه وف ــد الـكــويــت
الـ ـمـ ـش ــارك ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع رف ـيــع
ال ـم ـس ـت ــوى ب ـم ـن ــاس ـب ــة ال ــذك ــرى
الستين للمؤتمر األول لدول عدم
االن ـح ـي ــاز والـ ـ ــذي ت ـع ـقــد أع ـمــالــه
ف ــي عــاصـمــة جـمـهــوريــة صــربـيــا
ب ـ ـل ـ ـغـ ــراد ام ـ ـ ــس والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم« ،أنـ ـن ــا

التضامن مع روسيا جراء
ُّ
تحطم طائرة
أعربت وزارة الخارجية عن تضامن وتعاطف دولة الكويت مع
روسيا االتحادية ،جراء حادث تحطم طائرة روسية أمس األول،
والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
كما أعربت «الخارجية» ،في بيان صحافي ،عن خالص التعازي
وص ــادق الـمــواســاة لقيادة وحكومة وشـعــب روسـيــا االتحادية
الصديقة وأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

نجتمع الـيــوم احـتـفــاال بالذكرى
الستين الجـتـمــاع الـحــركــة األول
ف ــإن مــا تمثله ه ــذه الــذكــرى تعد
فرصة سانحة للوقوف مع الذات
لـ ـلـ ـت ــدارس وال ـت ـب ــاح ــث حـ ــول مــا
حققناه سويا من إنـجــازات وما
واجـهـنــاه كــذلــك مــن تـحــديــات قد
تعتبر بعضها وجودية بالنسبة
ل ـح ــرك ــة عـ ـ ــدم االن ـ ـح ـ ـيـ ــاز ،ول ـعــل
أش ــده ــا هــو تـغـيــر م ـيــزان الـقــوى
ف ــي أع ـق ــاب ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة قبل
 30عــامــا م ـمــا تـطـلــب م ـنــا عــزمــا
أكبر وجهدا أوفر لتحقيق آمالنا
والتمسك بتطلعاتنا في الثبات
على مقاصد وأهداف حركة عدم
االنحياز».

القضية الفلسطينية
وأردف :فيما يخص قضيتنا
ال ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـقـ ـضـ ـي ــة
الفلسطينية فإن ما يمر به الشعب
الفلسطيني الشقيق يوميا ومنذ
أك ـث ــر م ــن  73ع ــام ــا م ــن أوضـ ــاع
أمـنـيــة واق ـت ـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة

الكويت :حماية حقوق اإلنسان خيار
استراتيجي ومنع التعذيب قيم راسخة
أك ـ ــدت ال ـك ــوي ــت ،أم ـ ــس ،أن م ـشــارك ـت ـهــا فــي
االجـتـمــاع الـ ـ  18لـلــدول األط ــراف فــي "اتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة"
م ـس ـت ـمــدة م ــن االه ـت ـم ــام ال ـ ــذي تــول ـيــه ال ــدول ــة
لقضايا حقوق اإلنسان.
وشـ ــدد م ـن ــدوب ال ـكــويــت ال ــدائ ــم ل ــدى األم ــم
المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير
جمال الغنيم في كلمة ألقاها ا مــام االجتماع
على أن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان خيار
ً
استراتيجي للكويت وأن قيما رائعة مثل منع
التعذيب هي قيم راسخة في وجــدان الشعب
الكويتي.
وقال الغنيم ،إن هذه المشاركة تنسجم مع
تــوجـهــات ال ــدول ــة فــي الـتـعــاطــي بـشـفــافـيــة مع
كل الموضوعات التي تتعلق بقضايا حقوق
اإلنسان.
وأضاف أن مساهمة الكويت في االنتخابات
الـ ـت ــي س ـت ـق ــام خ ـ ــال ه ـ ــذا االجـ ـتـ ـم ــاع لـلـجـنــة
ً
مناهضة التعذيب تأتي انطالقا من مساهمتها
ف ــي دع ــم مـجـمــل ق ـضــايــا ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان في
العالم.
ول ـف ــت إل ــى أن ال ـكــويــت م ــن ال ـ ــدول الـقـلـيـلــة

الـتــي تـحــرص كــل ال ـحــرص عـلــى تنفيذ كامل
واجباتها ،بما في ذلك تقديم تقاريرها الدورية
بـمــوا عـيــد هــا المستحقة بـمــو جــب انضمامها
لالتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان
ومن ضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأشــار إلــى أن هــذا االلـتــزام ينبثق من روح
ال ـم ـســؤول ـيــة وال ـش ـفــاف ـيــة ال ـت ــي ت ـت ـعــامــل بها
الـكــويــت مــع قـضــايــا حـقــوق اإلن ـســان وه ــو ما
رسخ العالقة الطيبة والثقة المتبادلة بينها
وبـيــن مــؤسـســات حـقــوق اإلن ـســان وك ــل لجان
االتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبين الغنيم أن انضمام الكويت الى اتفاقية
مناهضة التعذيب جاء بموجب القانون رقم
" "1لسنة  1996ما يؤكد إيمان الدولة العميق
بالقيم التي تضمنتها هذه االتفاقية مضيفا
انها بــدأت منذ انضمامها في اتخاذ العديد
من التدابير الهادفة إلى تعزيز وتنفيذ ونشر
بنود االتفاقية.

ُ
تربويون لـ ةديرجلا :.الطلبة أ ّميون...
الـمـهــارات األساسية فــي التعليم االبـتــدائــي ،ال سيما فــي الصفوف
األولــى ،يمثل مشكلة كبيرة يجب عــدم االستهانة بها ،مع ضــرورة
وضع اتخاذ التدابير الكافية لمواجهة تداعياتها وإرهاصاتها على
أبنائنا في المستقبل.
وقال الظفيري لـ«الجريدة»« :يجب دراسة هذه الظاهرة ،التي ترجع
ً
إلى مرحلة ما قبل كورونا» ،مبينا أن من أهم أسبابها عدم تركيز
مناهج التعليم على المهارات ،وعدم ترغيب الطلبة في القراءة ،وعدم
ً
خلق تنافس بينهم عبر المسابقات القرائية ،فضال عن عدم التركيز
ً
على القراءة واالتصال والتركيز على اللغة بعيدا عن اللهجة المحلية».
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد ال ـم ـع ـلــم وال ـم ـن ـســق الـ ـع ــام ل ـم ـب ــادرة «مـعـلـمــون
متطوعون» ،بدر بن غيث ،أن الوضع كارثي في المرحلة االبتدائية،
ً
ً
ً
موضحا أن الطلبة يعانون ضعفا كبيرا في المهارات األساسية،
إضافة إلى مشكلة كبيرة في مهارات التواصل االجتماعي.
وقــال بن غيث ،لـ «الجريدة» ،إن تالميذ الصفين الثاني والثالث
فوجئوا بالوضع ،ألنهم لم يشاهدوا المدرسة منذ أن كانوا في مرحلة
ً
رياض األطفال ،الفتا إلى أن «التربية» مطالبة بتدارك الوضع وإيقاف
خطتها الحالية والتركيز على تعزيز المهارات.
بدوره ،ذكر معلم اللغة العربية ،محمد السداني ،أن الفاقد التعليمي
ً
الكبير أدى إلى عجز الطلبة عن تحصيل المنهج الحالي ،الفتا إلى
أن الخطط الموضوعة غير كافية لمواجهة األزمة.
وأضاف السداني :نحن بحاجة إلى إعالن حالة طوارئ تعليمية،
وتأهيل للمدارس بشكل أفضل ،من أجل تحريك مركب التعليم من
جديد.
مــن جـهـتـهــا ،أش ــارت المعلمة رش ــا الـحــربــي إل ــى وج ــود مشاكل

وإنـ ـس ــانـ ـي ــة خـ ـطـ ـي ــرة إن ـ ـمـ ــا هــو
نتيجة الستمرار إسرائيل السلطة
ال ـق ــائ ـم ــة ب ــاالحـ ـت ــال وإم ـعــان ـهــا
ف ــي س ـي ــاس ــات ـه ــا االس ـت ـي ـطــان ـيــة
وا لـتــو سـعـيــة وتدنيسها لحرمة
األم ــاك ــن ال ـم ـقــدســة وذلـ ــك بـخــرق
ص ـ ــارخ ل ـل ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي وك ــل
األع ــراف والـقـيــم اإلنـســانـيــة أمــام
مرأى ومسمع العالم وغياب تام
للضمير العالمي.
وجدد الدعوة لتضافر جميع
الجهود الدولية ومن بينها الدول
األعـ ـض ــاء ف ــي حــركـتـهــا العتيقة
للضغط عـلــى إســرائـيــل السلطة
القائمة باالحتالل لتنفيذ جميع
ال ـق ــرارات والـمــرجـعـيــات األممية
بغية إنـهــاء االحـتــال والــوصــول
لحل عــادل وشامل وقيام الدولة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ال ـم ـس ـت ـق ـلــة عـلــى
حـ ــدود ال ــراب ــع م ــن يــونـيــو 1967
وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشــاد بــالــدور الـهــام والفاعل
وال ـب ـن ــاء لـجـمـهــوريــة أذرب ـي ـجــان
الــرئـيــس الـحــالــي لـحــركـتـنــا هــذه
فـ ــي ال ـ ــدع ـ ــوة ل ـع ـق ــد اج ـت ـمــاع ـيــن

ً
الناصر مترئسا وفد الكويت في احتفال «عدم االنحياز» أمس
هــامـيــن األول الـقـمــة االفـتــراضـيــة
فــي شـهــر مــايــو ( 2020مـتـحــدون
ضــد كــوفـيــد )19 -والـثــانــي لعقد
الـ ـ ــدورة االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ال ـحــاديــة
والثالثين للجمعية العامة لألمم
الـمـتـحــدة فــي ديمسبر الماضي
وأهمية ما تناوله االجتماعان من
نقاش ومخرجات مثمرة ودعوة

ً
الياسين نائبا لرئيس «مجلس
الشباب العربي»
ّ
زكــى مجلس الشباب العربي
لـلـتـنـمـيــة ال ـم ـت ـكــام ـلــة ال ـكــوي ـتــي
محمد ا لـيــا سـيــن لشغل منصب
نائب رئيس المكتب التنفيذي
ل ـل ـم ـج ـل ــس ،بـ ـع ــد ت ــزكـ ـيـ ـت ــه مــن
ممثلي الــدول العربية األعضاء
في المكتب.
وق ــال ــت رئ ـي ـســة ال ـم ـج ـلــس د.
مـشـيــرة أبــوغــالــي ،فــي تصريح
أم ــس ،إن مـنـصــب نــائــب رئيس
ال ـ ـم ـ ـك ـ ـتـ ــب ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي ،ال ـ ـ ــذي
ً
اسـ ـتـ ـح ــدث أخـ ـ ـي ـ ــرا لـ ـيـ ـك ــون مــن
نصيب الكويت ممثلة بالياسين،
يـ ـتـ ـك ــون مـ ـ ــن ش ـ ـبـ ــاب ي ـم ـث ـل ــون
الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،م ــوض ـح ــة أن
المجلس يدعم ويساند الشباب
العرب في المجاالت التنموية،
وي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم الـ ـت ــوعـ ـي ــة وال ـت ـث ـق ـي ــف
لـهــم ،ويحفزهم على المشاركة
ف ــي الـتـنـمـيــة الـمـتـكــامـلــة ،وذل ــك
لتحقيق أهداف القومية العربية
التي نص عليها ميثاق جامعة
ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،وت ـع ـم ــل عـلــى
تحقيقها.

سلوكية واجتماعية لدى الطلبة ،إلى جانب الفاقد التعليمي ،الفتة
إلى أن أغلب المعلمات رصدن تغيرات سلوكية كبيرة لدى الطالبات،
ً
خصوصا بالمرحلة الثانوية.
وقال أحد معلمي المرحلة المتوسطة في إحدى مدارس الوزارة
ل ــ«ال ـجــريــدة» إن مشكلة ال ـق ــراءة والـكـتــابــة مــوجــودة قـبــل «كــورونــا»
ً
بسنوات طويلة ،غير أن هذا العام يشهد ترديا غير مسبوق في عدم
ً
معرفة األحــرف الهجائية لطلبة الصف الـســادس ،مبينا أن نتائج
المسوح التشخيصية أسفرت عن رسوب أكثر من  75من المئة من
الـطــاب ،إلــى درجــة أن بعض طــاب الـســادس يتعاملون مع الكلمة
كصورة ال كــأحــرف ،فيبدأ بكتابتها من الشمال إلــى اليمين أو من
الوسط.
ودعا إلى أن ُي َّ
ضمن منهج الصف السادس المعتمد من التوجيه،
ً
وقبله مناهج المرحلة االبتدائية ،مبادئ القراء ة والكتابة أوال ،مع
ً
انتهاج إحدى طرق التدريس القديمة التي كان اإلقالع عنها سببا في
الوصول إلى هذا التردي ،مثل منهج «نور البيان» أو القواعد المتعددة
في تدريس األحرف والكلمات والجمل.
ولفت إلــى أن تجاهل المشكلة واالكتفاء بوقفة عالجية بسيطة
في بداية كل حصة أو عمل خطة عالجية وهمية كما يحدث عادة،
كلها أمور ليست كافية لمعالجة الكارثة المحدقة بمستويات الطلبة،
ً
معتبرا أن هذه المشكلة إن لم تعالج فستكون بداية لوصول األمية
الهجائية إلى طلبة الثانوية والجامعة.
من جانبه ،قال أحد معلمي المرحلة االبتدائية لـ«الجريدة» إن أبرز
أسباب ضعف الطلبة في مهارتي القراءة والكتابة يتمثل في إسناد
ً
مهمة تدريسهم إلى معلمين حديثي التخرج تنقصهم الخبرة ،فضال
عن انشغال توجيه المادة بمهارات أكاديمية غير أساسية وإشغال
ً
المعلمين بها ،معتبرا أن تمكين الطلبة في هاتين المهارتين لن

محمد الياسين

ب ـ ـ ــدوره ،أع ـ ــرب ال ـيــاس ـيــن عن
اع ـ ـتـ ــزازه ب ـث ـقــة زم ــائ ــه أع ـض ــاء
المكتب التنفيذي في المجلس،
ً
ّ
الذين زكوه نائبا لرئيس المكتب،
ً
معتبرا أنها خطوة جــديــدة في
ح ـيــاتــه الـمـهـنـيــة ،سـيـسـعــى من
خاللها لتحقيق رسالة المجلس
وأه ـ ــداف ـ ــه ،وسـ ـيـ ـك ـ ّـرس ج ـه ــوده
لخدمة الشباب العرب.

إلى المزيد من التآزر والتضامن
والتنسيق بين الدول األعضاء في
الحركة لمواجهة هــذه الجائحة
حاليا وتعزيز مقومات التحصين
الجماعي بين الدول مستقبال.
في مجال آخر ،التقى الناصر
مساء أمس األول وزير الخارجية
وشـ ــؤون الـمـغـتــربـيــن الـيـمـنــي د.

أح ـم ــد ب ــن مـ ـب ــارك ،ع ـلــى هــامــش
ترؤسه وفد الكويت المشارك في
االجتماع رفيع المستوى للذكرى
ال ـ ــ 60لـلـمــؤتـمــر األول ل ــدول عــدم
االنحياز ،الــذي تعقد أعماله في
العاصمة الصربية بلغراد من 11
الى  12الجاري.
وأكــد د .الناصر ،خالل اللقاء،
إدانـ ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ب ــأش ــد وأق ـص ــى
العبارات العمل اإلرهابي الجبان
الـ ــذي اس ـت ـهــدف م ــوك ــب مـحــافــظ
ع ـ ــدن ووزي ـ ـ ــر ال ـ ـثـ ــروة الـسـمـكـيــة
والزراعية ،والذي أسفر عن سقوط
ق ـت ـل ــى وجـ ــرحـ ــى ج ـ ـ ــراء ان ـف ـج ــار
سيارة مفخخة ،معربا عن عميق
التعازي للضحايا الذين سقطوا
وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع
المصابين.
ودعــا جميع األطــراف اليمنية
إل ـ ـ ــى اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال ت ـن ـف ـي ــذ اتـ ـف ــاق
الرياض لتوحيد الصف ومواجهة
اإلره ـ ـ ــاب ،م ــؤك ــدا أه ـم ـيــة وق ــوف
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي مــع الحكومة
ال ـش ــرع ـي ــة فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،وم ــوق ــف
الكويت الثابت والداعم لها وفق

المرجعيات الثالث المتفق عليها،
وضرورة نبذ اإلرهاب بكل أشكاله
وأن ــواع ــه وصـ ــوره سـعـيــا لـعــودة
األمن واالستقرار الى ربوع اليمن
الشقيق.
وال ـت ـقــى ال ـنــاصــر م ـســاء أمــس
األول رئيس الدورة الـ 76للجمعية
العامة لألمم المتحدة د .عبدالله
شاهد.
وهـنــأ الناصر شــاهــد على ما
حـقـقــه م ــن ن ـج ــاح خ ــال تــرؤســه
وتـسـيـيــر أع ـم ــال األس ـب ــوع رفـيــع
الـمـسـتــوى للجمعية الـعــامــة في
دورتها الـ( 76رئاسة األمل).
وأعــرب عن تطلع الكويت إلى
توثيق التعاون القائم مع رئاسة
الجمعية العامة لألمم المتحدة،
واسـتـمــراره لــزيــادة فــرص إحــال
األم ـ ــن والـ ـس ــام ف ــي ش ـتــى بـقــاع
العالم ،متمنيا له دوام التوفيق
والنجاح في مهامه.

ديوان حقوق اإلنسان يشيد بدور المؤسسات
الدولية في تعزيز وحماية الحقوق
أكد رئيس الديوان الوطني لحقوق اإلنسان الكويتي السفير جاسم
المباركي أن للمؤسسات الدولية المعنية بحقوق االنسان دورا مهما
وكبيرا في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان وتنفيذ توصيات اآلليات
التعاقدية وغير التعاقدية للدول.
ج ــاء ذل ــك ف ــي كـلـمــة أل ـقــاهــا الـمـبــاركــي أم ــس ف ــي اف ـت ـتــاح ال ــدورة
التأسيسية األولى التي تنظمها لجنة الشكاوى والتظلمات بالديوان
الوطني لحقوق اإلنسان ،بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان ،والتي تستمر يومين ،بمشاركة ممثلين من
داخل الكويت وخارجها.
وأشار إلى أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة وقدرة العاملين بالديوان
فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الوطنية والتعريف بآليات وفعاليات
أجهزة حقوق اإلنسان.
بدوره ،قال المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان سلطان الجمالي ،في كلمة مماثلة ،إن تنظيم هذه
ال ــدورة يعيد التذكير والتعريف بالمبادئ والمفاهيم األساسية
لمنظومة حقوق اإلنسان والمسار التاريخي لهذه المسيرة.
وأوضــح الجمالي أن الــدورة تهدف أيضا إلى التعريف بجوانب
ودور ع ــدد م ــن أص ـح ــاب الـمـصـلـحــة م ــن ح ـيــث ال ـت ـكــويــن وال ـم ـهــام
والمسؤوليات والتفاعل مــع اآللـيــات الدولية لحقوق اإلن ـســان ،ما
يمهد الطريق لتعاون بناء ومتكامل بين أصحاب المصلحة لتحقيق
األهداف المشتركة.

يحدث إال بالعودة إلى المناهج التي تتناسب مع األطفال وال تشتتهم،
مع وجود معلمين مؤهلين ذوي خبرة تتاح لهم الفرصة للتعامل مع
األطفال بما يرونه على أرض الواقع.
ً
وذكر أن كتاب اللغة العربية للصف األول ،مثال ،ال يفي بمتطلبات
تمكين الـتــامـيــذ مــن مـعــرفــة ح ــروف الـهـجــاء بــأصــواتـهــا القصيرة
ً
والطويلة ،فضال عن خلوه من التدريب على مهارات تحليل الكلمات
ً
ً
وتركيبها ،الفتا إلى أن مناهج «العربية» في المرحلة االبتدائية عموما
بحاجة إلى إعادة نظر بما يتالءم مع مستجدات المرحلة الحالية.
بــدوره قال معلم في إحدى المدارس المتوسطة التابعة للوزارة
لـ«الجريدة» ،إن تعامل الوزارة في مثل هذا الوضع االستثنائي يفتقد
ً
كثيرا من الواقعية ،كونها وضعت خططها على أساس أن الطلبة ما
زال لديهم مخزون علمي متوافر من التعليم اإللكتروني (األونالين)
الذي تم خالل العام الماضي ،وفاتها أن هذا التعليم لم يكن فيه أي
طرق للقياس الحقيقي لمستوى الطالب.
وأضــاف أن الــوزارة اعتقدت أن الطالب إذا جلس  6ساعات على
مقعد الدراسة فبإمكانه أن يعوض ما فاته خالل سنتين ماضيتين،
ولم تنتبه إلى أن المسوح التشخيصية التي أجريت في جميع المواد
كشفت عــن ضعف شديد لــدى الـطــاب فــي جميع الـمــواد ،وال يمكن
عالج الضعف إال بتخفيف المنهج والتركيز على المهم ،مع مراعاة
ً
أن يتاول الطالب جميع المواد حتى يتوازن نفسيا.

الصدر الفائز األكبر بانتخابات العراق...
للفصائل المسلحة ،خسرت نصف مقاعدها الـ 47التي حصلت عليها
في االقتراع الماضي.

جاسم المباركي

كما أحرز التيار الصدري ،الذي يدعم حكومة مصطفى الكاظمي ضد
ً
الفصائل ،نتيجة غير مسبوقة ورفع رصيده من نحو  52مقعدا إلى
أكثر من  60مرشحة للزيادة حتى إعالن النتائج النهائية.
ورغــم المقاطعة الشبابية غير المسبوقة ،جــاء ت المفاجأة األبرز
بحصول المرشحين الممثلين لحركة االحتجاج الشعبي على نحو
ً
ً
 20مقعدا ،علما أنه لم يكن لها أي تمثيل في السابق ،وإذ تعد مقاعدها
ً
قليلة من أصل  325مقعدا ،لكنها تحمل داللة كبيرة على تغير المزاج
العام ،وإمكانية تغيير أعمق؛ لو جرت االنتخابات في ظروف أفضل
واستعداد أكبر لدى تلك الكيانات الناشئة.
ً
وب ـ ــدا واضـ ـح ــا أن االق ـ ـتـ ــراع ،ب ـعــد م ــوج ــات االح ـت ـج ــاج الـشـعـبــي
المتصاعدة منذ عامين ،بــات يجري بشروط صارمة تحت الضغط
الشعبي ،والـتــزام واضــح من حكومة مصطفى الكاظمي المقرب من
ق ــوى االح ـت ـجــاج ،وح ـضــور دول ــي ن ــادر لـلـمــراقـبـيــن ،ســاهــم ،بحسب
الماكينات االنتخابية الرئيسية ،في تقييد حاالت التالعب ،والضغط
على الفصائل الموالية لطهران ،التي أوقـفــت منذ شهرين نشاطها
المسلح ،سواء ضد الناشطين أو ضد الوجود األجنبي ،إلى حد كبير.
وقال زعيم التيار الصدري ،مقتدى الصدر ،في تغريدة مساء أمس،
إنها أول انتخابات تجري بإشراف دولي وعربي ،وإقرار بأنها سارت
ً
على نحو صحيح ،داعـيــا إلــى الـحــذر مــن أي ضغط خــارجــي يحاول
ً
إحــداث تغيير فــي النتائج ،خصوصا مــع تأخر إعــان نتائج المدن
الكبرى مثل بغداد والبصرة.
وحسب القانون النافذ ،بوسع تيار الصدر تقديم مرشح لتشكيل
الحكومة باعتباره الفائز األكبر في االقتراع ،وسيمكنه عبر التحالف
مع خصوم طهران في العراق الدفع بحكومة يرأسها شخص من طراز
ً
مصطفى الكاظمي أو يبقيه شخصيا.
١٦
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محليات

«الشؤون» :حجب صاالت األفراح المحتاجة
للصيانة من تطبيق الحجز

مجلس الوزراء يكلف «الطرق» إزالة
معوقات «السكة الحديدية»

•  %50منها غير صالحة مع انحسار الوباء واحتمال عودة المناسبات
•
ً
مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس
الخالد
قــرر مجلس الـ ــوزراء تكليف الهيئة
العامة للطرق والنقل البري التنسيق
مع الجهات التي تراها مناسبة لسرعة
اتخاذ اإلج ــراءات الكفيلة بإزالة جميع
الـ ـمـ ـع ــوق ــات الـ ـت ــي ت ـع ـت ــرض ال ـطــريــق
اإلقليمي ،الشمالي والجنوبي ،ومسار
السكة الحديدية.
واستمع المجلس ،خــال اجتماعه
امس برئاسة رئيسه سمو الشيخ صباح
الخالد ،إلى العرض المقدم من مجلس
إدارة الهيئة بشأن خطة تنفيذ المرحلة
األول ــى لمشروع السكة الحديدية في
ال ـكــويــت ،والـ ـج ــدول الــزم ـنــي المقترح
بهذا الشأن ،والمعوقات التي قد تواجه
ال ـم ـشــروع والـتــوصـيــات المتعلقة بــه،
وقرر إسناد المشروع بجميع مكوناته
ومراحله إلى هيئة الطرق.
كـمــا ق ــرر الـمـجـلــس تـكـلـيــف الهيئة

تأبين فيصل الحجي
أبــن مجلس ال ــوزراء نــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء ،المستشار
األسبق بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي ،الذي
ً
ً
انتقل إلى رحمة الله مؤخرا ،مستذكرا بكل اعتزاز مناقبه ومآثره
الطيبة وعطاء اته الوطنية في العديد من المواقع الرسمية التي
ً
تقلدها ،سائال المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه
ويسكنه فسيح جناته.

التنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة
التخاذ كل ما من شأنه ترتيب األوضاع
ً
القائمة حاليا ومتابعة مــا يتم بشأن
اتفاقيات دولة الكويت بهذا الشأن ،بما
ً
يضمن التزامها بها مستقبال ،وتدبير
االعتمادات المالية الالزمة لتلك االعمال،
وت ـح ــدي ــد ال ـ ـجـ ــدول ال ــزم ـن ــي ال ـخ ــاص
بالمشروع.
وت ــاب ــع م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء تـ ـط ــورات
الــوضــع الصحي فــي ال ـبــاد ،واستمع
إلى شرح قدمه وزير النفط وزير التعليم
العالي ،ووزيــر الصحة باإلنابة ،حول
آخر المستجدات واإلحصاءات الخاصة
بأعداد اإلصابات والوفيات ومن يتلقى
العالج في العناية المركزة حتى تاريخه،
ً
والتي مازالت تشهد انخفاضا.
ً
كما أحيط المجلس علما بإجراءات
تدشين حملة تقديم الـجــرعــة الثالثة
المنشطة من اللقاح المضاد لـ "كوفيد
 "19حسب األولوية ،وللفئة العمرية من
 18سنة فما فــوق ،ومضى ستة أشهر
عـلــى جرعتها الـثــانـيــة ،بـهــدف توفير
أفضل سبل الحماية ضد "كورونا".
ً
ودع ـ ـ ـ ــا ال ـم ـج ـل ــس م ـ ـ ـجـ ـ ــددا جـمـيــع
المواطنين والمقيمين إلى عدم التهاون
ً
في االلتزام باإلرشادات الصحية ،حفاظا
على صحتهم وسالمتهم ،وللمحافظة
ع ـلــى ال ـم ــؤش ــرات اإلي ـجــاب ـيــة ال ـت ــي تم
تحقيقها وضمان عــودة آمنة مستقرة
للحياة الطبيعية.

جورج عاطف

ع ـل ـم ــت "ا ل ـ ـج ـ ــر ي ـ ــدة" أن وزارة
ال ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة ،مـمـثـلــة في
قـ ـط ــاع ــي ال ـت ـن ـم ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
وال ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـط ــوي ــر اإلداري،
بـصــدد إزال ــة ص ــاالت األف ــراح التي
تحتاج إلــى عملية صيانة شاملة
وغير صالحة لالستخدام بالوقت
ال ــراه ــن ،م ــن بــرنــامــج الـحـجــز عبر
التطبيق اآل ل ــي "دار المناسبات"،
إلى حين إتمام صيانتها بالكامل
ً
وال ـت ــأك ــد م ــن جــاهــزي ـت ـهــا ،تــزام ـنــا
مــع اسـتـقــرار الــوضــع الـصـحــي في
ال ـبــاد وان ـح ـســار الـمــوجــة الثالثة
النتشار الوباء واحتمالية سماح
اللجنة الــوزاريــة لـطــوارئ كــورونــا
بمعاودة استئناف عقد المناسبات
االجتماعية المتنوعة من األعراس
وح ـ ـفـ ــات الـ ـتـ ـخ ــرج وغـ ـي ــره ــا مــن
المناسبات األخرى.
ووف ـقــا لـمـصــادر "ال ـش ــؤون" فــإن
ً
هـنــاك قــرابــة  35صــالــة ت ــدار حاليا
م ـب ــاش ــرة م ــن ق ـب ــل ال ـ ـ ـ ــوزارة كــانــت
م ـت ــاح ــة أم ـ ـ ــام ال ـج ـم ـه ــور لـلـحـجــز
عبر التطبيق اآل ل ــي ،غير أن نحو
 50فــي الـمـئــة مـنـهــا بــاتــت بحاجة
ماسة إلــى صيانة شاملة ،فــي ظل
عــدم استخدامها لنحو  20شهرا
مـنــذ بــدايــة الـجــائـحــة والـتــداعـيــات
الـ ـمـ ـص ــاحـ ـب ــة ل ـ ـمـ ــوجـ ــات ال ـ ــوب ـ ــاء
ال ـم ـتــاح ـقــة ال ـت ــي أوقـ ـف ــت أنـشـطــة
ع ـ ــدة وم ـن ـه ــا إقـ ــامـ ــة ال ـم ـنــاس ـبــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ك ــاف ــة ،م ــوض ـح ــة أن
القطاع المعني بالصاالت خاطب
فـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن م ـن ــاس ـب ــة ال ـج ـه ــات
المسؤولة بالوزارة النجاز عمليات
ً
الصيانة تحسبا للسماح بمعاودة

ةديرجلا• :التطعيم ضد «كوفيد»
لـ
خاجة
ً
قد يكون سنويا لمواجهة التحورات
باإلمكان استخدام منصة «موديرنا» في الجرعة التنشيطية لمن حصل على «فايزر»
•

عادل سامي

أك ــدت استشارية الـجــراحــة العامة فــي مستشفى
مبارك الكبير د .فاطمة خاجة أن اللقاح المضاد لمرض
"كوفيد  "19سيعطى في الغالب بشكل سنوي ،الفتة إلى
أن ذلك سيعتمد على عدم وجود متحورات تقلل من
فعالية اللقاح خالل مدة الـ  12شهرا.
وقالت خاجة لـ "الجريدة" إن هذا األمر غير معلوم
حتى اآلن ،وبانتظار نتائج الدراسات حوله والتصريح
من الجهات الصحية ،مشددة على أن الجرعتين األولى
والثانية فعالتان في منع اإلصابة الشديدة ودخول
العناية المركزة والمستشفى.
وأوض ـح ــت أن بـعــض ال ـ ــدول ال ـتــي أع ـطــت جميع
مواطنيها الجرعة الثالثة قد تكون اعتمدت إعطاء
اللقاح بنظام مرتين بالسنة ألسـبــاب خاصة منها
وفرة اللقاحات لديهم ،باإلضافة إلى أن تلك الدول قد
تهدف إلى التقليل من دخول المرضى إلى مستشفياتها
بتوفير أقصى حماية لهم.
وأشارت إلى أنه باإلمكان استخدام منصة "موديرنا"
في الجرعة التنشيطية لمن حصل على جرعتي من
لقاح "فايزر" ،حيث إن ذلك اعتمدته هيئة الدواء والغذاء

ومركز التحكم باألمراض األميركيين.
وحـ ـ ــول إعـ ـط ــاء ب ـعــض دول ال ـ ـجـ ــوار مــواطـنـيـهــا
والمقيمين على أرضها الجرعة الرابعة ،أكدت خاجة
أن هذا كالم غير دقيق إذ إن بعض الدول استخدمت
اللقاح الصيني في البداية للتطعيم وبعد ذلك قامت
بإعطاء مواطنيها والمقيمين على أرضها جرعتين
من لقاح "فايزر" ،ومن ثم فال يعتبر ذلك جرعة رابعة.
وحول الجرعة الثالثة أو التنشيطية أو التعزيزية،
أشارت إلى أنها تعطى للفئات األكثر اختطارا مثل من
يعانون نقص المناعة ،إذ إن فعالية اللقاح لديهم من
البداية تعتبر أقل منها عند ممن ال يعانون أمراضا
مناعية ،لذلك فهم أهم فئة ّ
صرحت من أجلها الجرعة
الثالثة ،أمــا الجرعة التنشيطية والـتــي تعطى بعد
 6أشهر من الجرعة الثانية فهي تعطى لكبار السن
وأصحاب األمــراض المزمنة والكوادر الطبية كفئات
أولــويــة ،ويمكن أن يتلقاها الجميع بـغــرض تعزيز
المناعة والوقاية .وأوضحت أن المتحور "دلتا" أدى
إلى نزول فعالية اللقاحات مثل لقاح فايزر من %95
إلى  ،%88الفتة إلى أنه مع انخفاض الفعالية تجاه
المتحورات باإلضافة إلى تراجع األجسام المضادة
ينصح لبعض الفئات بتلقي جرعة تعزيزية.

ً
«العدل» :ترقية  499موظفا باألقدمية
ورفع المستوى الوظيفي لـ 390
•

محمد راشد

أصدر وكيل وزارة العدل ،عمر الشرقاوي،
ق ــرارا إداري ــا بترقية  499موظفا باألقدمية
بالوزارة شملت مختلف الدرجات الوظيفية.
وقد منحت هذه الترقيات درجــات مالية
للموظفين وتصرف لكل منهم أول مربوطها
مع عالوة من عالواتها الدورية ،ابتداء من أول
يوليو الماضي ،وعددهم  6موظفين ببرنامج
الــديــوان ،و 44موظفا بالتسجيل العقاري

والتوثيق ،و 449موظفا بشؤون القضاء.
واع ـت ـمــد ال ـش ــرق ــاوي كــذلــك ك ـشــوف رفــع
المستوى الوظيفي للعاملين فــي ال ــوزارة
ونقلهم للوظيفة األعلى المتدرجة فنيا ،مع
االحتفاظ بالوظيفة اإلشرافية لمن يشغلها
م ـن ـهــم .ون ــص الـ ـق ــرار ع ـلــى رف ــع الـمـسـتــوى
الوظيفي لنحو  390موظفا ومــوظـفــة من
مختلف الــدرجــات الوظيفية ،وذل ــك حسب
النظم واللوائح وفقا لقرارات ديوان الخدمة
المدنية.

قبول المواطنات بـ «الدفاع» قيد الدراسة
•

محمد الشرهان

أكــد مـصــدر عسكري مطلع فــي هيئة
اإلدارة والقوى والبشرية بوزارة الدفاع،
أن ق ـ ــرار ق ـب ــول ال ـم ــواط ـن ــات عـسـكــريــات
ب ــوزارة الــدفــاع اليــزال قيد الــدراســة ،ولم
يصدر أي تصور رسمي بشأنه.
وأضاف المصدر أن هناك اقتراحات حول
قبول المواطنات بالجيش ،أبــرزهــا المقدم
قبل نحو عامين والمتضمن إمكان قبول ما
بين  100و 150مواطنة في السلك العسكري.

وأش ــار إل ــى أن نــائــب رئـيــس مجلس
الوزراء وزير الدفاع ،الشيخ حمد الجابر،
اطلع على كل المقترحات وطلب دراستها
بشكل مستفيض ،مــع تـحــديــد الـمــواقــع
اإلداريـ ــة والـطـبـيــة الـتــي يمكن أن تخدم
بها المواطنات ،الفتا إلى أن االقتراحات
والــدراســات حــول هــذا الموضوع أعطت
األول ــوي ــة لـمــوظـفــات "ال ــدف ــاع" ،والــاتــي
تنطبق عليهن ال ـش ــروط فــي االن ـخــراط
بأولى الدورات في حال اتخاذ قرار بقبول
العنصر النسائي بالجيش.

فاطمة خاجة

دروس مسجلة للطالب
ً
المصاب بـ «كورونا» منفردا
•

فهد الرمضان

بينما وضعت وزارة التربية آلية واضحة
ل ـتــدريــس طـلـبــة ال ـف ـصــول الــدراس ـيــة ال ـتــي يتم
إغــاق ـهــا ف ــي ح ــال وجـ ــود إص ــاب ــات "ك ــورون ــا"
فيها ،ال تزال آلية التعامل مع الطالب المصاب
بـالفيروس بشكل منفرد دون إغالق لصفه غير
واضحة لدى بعض االدارات المدرسية.
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،كشفت م ـصــادر تربوية
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" أن الـتـعــامــل ال ـف ــردي مــع الـطــالــب
المتغيب نتيجة إصــابـتــه ب ـ "ك ــورون ــا" وال ــذي
سـيـنـقـطــع ع ــن ال ــدراس ــة  10أي ـ ــام ،سـيـكــون من
ً
خالل إعطائه دروســا مسجلة بمنصة "تيمز"،
م ــوضـ ـح ــة أنـ ـ ــه لـ ــن يـ ـت ــم ت ـع ــوي ـض ــه بـحـصــص
"أونالين" مباشرة.
وقالت المصادر إن آلية التعامل مع الطالب
المتغيب نتيجة لـظــروف صحية ســواء كانت
ً
"كـ ـ ــورونـ ـ ــا" أو غ ـي ــره ــا مـ ــوجـ ــودة م ـس ـب ـق ــا فــي
الوثائق التعليمية للمراحل الدراسية الثالث،
وهــي مطبقة فــي الـمــدارس قبل ظهور جائحة
ً
"كورونا" ،حيث يتم تعويضه دراسيا من خالل
تعاون االدارات المدرسية والتي تختلف مدى
استجابتها من ادارة إلــى أخــرى ،الفتة إلــى ان
األمر بحاجة إلى تعاون األسرة كذلك لمتابعة
دراسة أبنائهم في حال تغيبهم حتى وإن كان
هذا التغيب نتيجة عذر طبي طارئ.

إق ــام ــة ال ـم ـنــاس ـبــات االج ـت ـمــاع ـيــة،
السـ ـيـ ـم ــا ف ـ ــي ظ ـ ــل ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ع ـق ــود
ال ـص ـيــانــة ،الف ـت ــة إل ــى أن عـمـلـيــات
الـتــرمـيــم ستتم عـلــى نفقة ال ــوزارة
ال ـتــي ستتكفل بــإصــاح وصـيــانــة
الصاالت المتضررة كافة.

ّرد الصاالت للتعاونيات

إل ــى ذلـ ــك ،وب ـش ــأن ال ـحــديــث عن
رغـ ـب ــة ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ــي ّ
رد الـ ـص ــاالت
ً
التي سحبت أخيرا من الجمعيات
ً
ال ـت ـع ــاون ـي ــة م ـ ـجـ ــددا إل ـي ـه ــا ،قــالــت
ال ـم ـص ــادر إنـ ــه "بـ ـن ــاء ع ـلــى ال ـق ــرار
الـ ـ ـ ـ ــوزاري رق ـ ــم /77أ ل ـس ـنــة ،2014
الـ ـص ــادر ب ـشــأن شـ ــروط وضــوابــط
إن ـ ـش ـ ــاء ص ـ ـ ـ ــاالت األف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراح ،ت ـق ــوم
الوزارة فور انتهاء البناء والتأثيث
بتسلم الـصــالــة وإدارت ـهــا والتكفل
ب ــأي عـمـلـيــات صـيــانــة لـهــا ،لتكون
ً
جاهزة دائما الستقبال المناسبات
المختلفة ،أي أن عملية رد الصاالت
تحتاج إلــى تعديل الـقــرار السالف
ذكره" ،متوقعة رفض "التعاونيات"
لهذه الفكرة ،خصوصا أن السواد
األعظم من الـصــاالت بــات متهالكا
ويحتاج إلى عمليات صيانة واسعة
ً
الع ــادت ــه ل ـل ـخــدمــة مـ ـج ــددا ويـكـبــد
الجمعيات مبالغ مالية طائلة.
ي ــذك ــر أن وزارة الـ ـش ــؤون وفــي
ض ــوء اعـ ــان مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،في
مــارس  ،2020اغــاق دور السينما
وصـ ــاالت ال ـم ـســارح واألف ـ ــراح ،في
اط ــار اإلج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة التي
تتخذها الحكومة للحد من انتشار
"كوفيد "-19التزمت بالقرار الخاص
ب ــإغ ــاق الـ ـص ــاالت ال ـم ـن ـت ـشــرة في
جميع المناطق ،فضال عن وقفها
ً
الحجوزات التي تتم آليا.

رغم رد ديوان الخدمة« ...الشؤون» تعاود
االستفسار عن ساعات الراحة لموظفي النوبة!
«أكد للوزارة أن التكليف بالنوبة وفق طبيعة العمل وظروفه»
ف ــي ظ ــل وضـ ـ ــوح مـ ـ ــواد قـ ـ ــرار مـجـلــس
الـخــدمــة الـمــد نـيــة رق ــم ( )2012/12بـشــأن
التعويض عن التكليف بالعمل اإلضافي
ون ـ ـظ ـ ــام الـ ـ ـن ـ ــوب ـ ــة ،ال ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـ ــدد ش ـ ــروط
وضوابط التكليف بالعمل بنظام النوبة
والـ ـتـ ـع ــوي ــض عـ ـن ــه ،ورغـ ـ ــم ال ـم ــاح ـظ ــات
ً
المسجلة سلفا على ا لــوزارة من مراقبي
ش ــؤون ال ـتــوظــف ب ـهــذا ال ـش ــأن ،وتــأكـيــده
عـلــى ن ــص ال ـم ــادة  5م ــن ال ـق ــرار الـســالــف
ذ ك ــره ،ا ل ـتــي قـضــت ب ــأن ،ي ـكــون التكليف
بنظام النوبة "حسب ما تقتضيه طبيعة
الـعـمــل وظــروفــه لـلـمــوظـفـيــن الـمـعـنـيـيــن"،
عـ ـ ـ ــاودت وزارة ا لـ ـ ـش ـ ــؤون اال ج ـت ـم ــا ع ـي ــة
ً
مـ ـج ــددا م ـخــاط ـبــة ال ــدي ــوان لــاسـتـفـســار
عــن مــاهـيــة ال ـفــرق بـيــن ن ـظــام ال ـنــوبــة (أ)
ً
ومدتها  8ساعات عمل يوميا ،وبين التي
مدتها  8ســاعــات فــي الـيــوم لـمــدة  3أيــام
ً
متتالية يعقبها يوم راحة ،متسائال هل
يقتصر األمر على وظائف أو مراكز عمل
معينة أو وفق مقتضيات ظــروف العمل
وطبيعته؟.
مـخــاطـبــة "الـ ـش ــؤون" ال ـتــي ج ــاء ت في
أعقاب تنفيذ عشرات الموظفات في قطاع
الرعاية االجتماعية بالوزارة ،العامالت
و فــق نظام النوبة (أ) ،وقفة احتجاجية،
أمس األول ،للمطالبة بإيقاف قرار الدوام
يومي الجمعة والسبت وخالل العطالت

الرسمية ،بمنزلة ّ
"ذر الرماد في العيون"،
ً
خصوصا أن االستفسار حولها معروف
ً
مـسـبـقــا وف ـقــا ل ـل ــردود الـســالـفــة لـلــديــوان
الجلية التي ال تحتاج إ لــى استفسارات
جــد يــدة ،وا ل ـتــي تسلمتها ا لـ ــوزارة خــال
الفترة الماضية.
إلــى ذلــك ،كـشــف وكـيــل وزارة الـشــؤون
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز ش ـ ـع ـ ـيـ ــب ،ع ـ ــن مـ ـخ ــاطـ ـب ــة
ا لــد يــوان بطلب شمول شاغلي الوظائف
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ـ ــال ـ ــوزارة بـ ـق ــرار مـجـلــس
ا ل ـخ ــد م ــة ر ق ــم  16ل ـس ـنــة  ،2019ا ل ـص ــادر
بـ ـش ــأن وظـ ــائـ ــف ومـ ـكـ ــافـ ــآت ال ـم ــوظ ـف ـي ــن
الكويتيين العاملين فــي م ــدارس وزارة
التربية من شاغلي الوظائف االجتماعية
واألنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة ال ـ ـت ـ ــرب ـ ــوي ـ ــة وال ـ ـت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــات
التربوية والمكتبات وتصنيف الوثائق
ً
ال ـت ـخ ـص ـص ـيــة ال ـم ـت ــدرج ــة ف ـن ـيــا وب ـعــض
وظــائــف األن ـش ـطــة والـتـقـنـيــات الـتــربــويــة
ً
المساندة وغير المدرجة فنيا .
وق ــال شـعـيــب ،فــي تـصــريــح صـحــافــي،
ً
إنه "نظرا ألهمية توفير عوامل اإلرتقاء
ب ـمــوظ ـفــي الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ع ـب ــر ت ــوف ـي ــر ال ــدع ــم
ال ـم ــال ــي وال ـم ـع ـن ــوي ال ــازمـ ـي ــن وتـهـيـئــة
ا ل ـظــروف لتحسين بيئة ا لـعـمــل وتعزيز
مـكــانــة هــذه الــوظــائــف وال ـحــد مــن هجرة
وعزوف الكوادر الوطنية عن العمل فيها
خاطبنا الديوان بهذا الشأن".
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عمدة الحي المالي للندن :الكويت شريك مهم وتاريخي

ً
مبارك العبدالله أقام له عشاء تكريميا بالقصر األبيض

لحظة حاسمة
لنا لتعزيز
التجارة
العالمية
والنهوض
بالنمو
االقتصادي بعد
«كورونا»
راسل

أكد عمدة الحي المالي لمدينة
لـنــدن ال ـل ــورد ول ـيــام راس ــل «أنـنــا
ن ـم ــر ب ـل ـح ـظــة ح ــاس ـم ــة ل ـت ـعــزيــز
الـ ـتـ ـج ــارة ال ـعــال ـم ـيــة وال ـن ـه ــوض
بالنمو االقتصادي» ،مشيرا إلى
أن الكويت شريك مهم وتاريخي
ل ـل ـح ــي ال ـ ـمـ ــالـ ــي لـ ـم ــديـ ـن ــة ل ـن ــدن
والـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة بشكل عــام،
بوجود شراكات طويلة األمد مع
المؤسسات المالية في الكويت.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك خ ـ ــال ح ـف ــل ع ـشــاء
أق ــام ــه ال ـش ـيــخ م ـب ــارك الـعـبــدالـلــه
فــي القصر األب ـيــض ،على شرف
راس ـ ـ ـ ــل ،وع ـ ـمـ ــدة الـ ـح ــي ال ـم ــال ــي
المنتخب لمدينة لندن فينسنت
كيفيني والــوفــد ال ـمــرافــق ،وذلــك
خالل زيارتهم الرسمية للكويت،
بحضور سفيرة المملكة المتحدة
لـ ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت ب ـل ـي ـن ــدا ل ــوي ــس،
وبرفقة أفراد السفارة المعتمدين.
ورحـ ــب ال ـع ـبــدال ـلــه بــالــوفــد،
مشيرا الى أن الزيارة هي تأكيد
لمتانة العالقات بين البلدين
الـ ـص ــديـ ـقـ ـي ــن فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت
المختلفة ،وا لـتــي تمتد ألكثر

تطوير هذه العالقات بالتعاون
م ــع ق ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات الـمــالـيــة
في لندن.
م ــن ج ـه ـتــه ،ع ـبــر راس ـ ــل عن
سـعــادتــه بــزيــارة الـكــويــت بعد
تـ ـ ـج ـ ــاوز تـ ــداع ـ ـيـ ــات ك ـ ــورون ـ ــا،

وق ــال إن «ه ــذه لحظة حاسمة
بالنسبة لـنــا جميعا لتعزيز
الـتـجــارة العالمية والنهوض
بــال ـن ـمــو االقـ ـتـ ـص ــادي ،بـيـنـمــا
نعيد البناء بشكل أفضل بعد
الجائحة».

«األسترالية» تستضيف الملتقى
اآلسيوي للفهم والتصميم والتشغيل
تستضيف الكلية األسترالية في
الكويت الملتقى اآلسيوي اإلقليمي
لمبادرة الفهم والتصميم والتنفيذ
والـتـشـغـيــل ( )CDIOاالف ـتــراضــي
لعام  .2021وسيقام الملتقى على
مدار  3أيام من  26إلى  28الجاري،
ت ـح ــت رعـ ــايـ ــة وح ـ ـضـ ــور األم ـي ــن
العام لمجلس الجامعات الخاصة
باإلنابة عمر الكندري.
وي ـق ــام الـمـلـتـقــى تـحــت عـنــوان
«التعليم العالي بعد الجائحة»،
وسيتناول العديد من المواضيع
ومنها مناهج وابتكارات المبادرة
فــي التعليم الهندسي ،والــريــادة
ال ـ ـت ـ ــرب ـ ــوي ـ ــة ،وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة أع ـ ـضـ ــاء
الـ ـت ــدري ــس ،وال ـت ـع ـل ـيــم ع ــن ُب ـعــد،
وتنفيذ المبادرة في دول الخليج
وتحدياتها .يذكر أن مبادرة الفهم
والتصميم والتنفيذ والتشغيل

«لوياك» تشارك في تنظيم ملتقى
المناظرات التدريبي
فهد رمضان

الوفد البريطاني والعبدالله خالل الزيارة
مــن مـئــة ع ــام ،مــؤكــدا أن هناك
ال ـم ــزي ــد م ــن الـ ـف ــرص لـتـعــزيــز
وتطوير العالقات االقتصادية
وال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،وأن ال ـق ـط ــاع ـي ــن
الحكومي والخاص في الكويت
على استعداد للعمل على دعم

local@aljarida●com

الكلية األسترالية في الكويت
هي مبادرة مبتكرة لطلبة الهندسة
تعتمد على التعليم الفعال لتعزيز
أس ــاسـ ـي ــات ال ـه ـن ــدس ــة ل ـت ـطــويــر
المنتجات والـخــدمــات واألنظمة
ال ـه ـنــدس ـيــة .وس ـي ـك ــون الـمـلـتـقــى
للعامة ،على أن يتم التسجيل عن
طريق الموقع اإللكتروني للكلية.
وف ــازت الكلية األسـتــرالـيــة في

ال ـك ــوي ــت بـمـنــاقـصــة السـتـضــافــة
الملتقى اإلقليمي اآلسيوي لعام
 2021ب ـع ــد ال ـم ـل ـت ـقــى ال ـخــامــس
عشر الدولي للمبادرة الــذي أقيم
ع ـ ــام  ،2019م ـم ــا ي ـج ـع ـل ـهــا أول
دولــة خليجية تستضيف ملتقى
للمبادرة.

شـ ـ ـ ــارك مـ ـتـ ـط ــوع ــو ل ــوي ــاك
ضـ ـم ــن م ـل ـت ـق ــى الـ ـمـ ـن ــاظ ــرات
ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــي الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث ،الـ ـ ــذي
ن ـ ـظ ـ ـمـ ــه ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ــوط ـ ـنـ ــي
ل ـل ـم ـنــا ظــرات م ــن  26إ ل ــى 30
سبتمبر الماضي في مكتبة
ال ـكــويــت الــوط ـن ـيــة ،ح ـيــث تم
ت ـكــريــم مـتـطــوعــي ل ــوي ــاك في
الـ ـي ــوم ال ـخ ـت ــام ــي لـلـمـلـتـقــى،
بحضور مدير قسم الخدمة
المجتمعية في لوياك يسرى
العيسى.
وقـ ـ ـ ــال م ـ ـشـ ــرف م ـت ـط ــوع ــي
لـ ــويـ ــاك ع ـب ــدال ـل ــه ال ــرش ـي ــدي
إن ا ل ـم ـل ـت ـقــى تـ ـن ــاول قـضــا يــا
مـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــة و م ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــو عـ ـ ــة وآراء
م ـ ــن مـ ـع ــارضـ ـي ــن وم ــؤي ــدي ــن
م ـ ــن ال ـ ــذي ـ ــن شـ ـ ــاركـ ـ ــوا ض ـمــن
الفعاليات المقامة.
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع« :ل ـ ـ ــوي ـ ـ ــاك ك ــان ــت
شريكا فــي إ نـجــاح الملتقى،
حـ ـ ـي ـ ــث أدى ا ل ـ ـم ـ ـت ـ ـطـ ــو عـ ــون
دورهـ ـ ـ ـ ـ ــم ع ـ ـلـ ــى أك ـ ـ ـمـ ـ ــل وجـ ــه
فـ ـ ــي تـ ـسـ ـجـ ـي ــل الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن

الجامعة تتسلم
مركز المعلومات
ومحطة النقل
أعلنت جامعة الكويت أن لجنة
تسلم أعمال المقاوالت واألعمال
اإلنشائية بمدينة صباح السالم
الجامعية صــادقــت عـلــى التسلم
االب ـتــدائــي الـجــزئــي لمبنى مركز
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ومـ ـحـ ـط ــة الـ ـنـ ـق ــل،
ض ـم ــن م ـ ـشـ ــروع إن ـ ـشـ ــاء وإنـ ـج ــاز
وصيانة مباني األنشطة الطالبية
والــريــاض ـيــة ف ــي «ص ـب ــاح الـســالــم
الجامعية» ،مع األخذ بعين االعتبار
مالحظات أعضاء اللجنة أمس ،في
مقر البرنامج اإلنشائي بالمدينة.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة األم ـي ــن
العام للجامعة باإلنابة ،د .مرضي
العياش ،إن اللجنة صادقت على
الـتـسـلــم ال ـج ــزئ ــي ل ـكــل م ــن مبنى
مركز المعلومات ومحطة النقل،
ض ـم ــن م ـ ـشـ ــروع إن ـ ـشـ ــاء وإنـ ـج ــاز
وصيانة مباني األنشطة الطالبية
والرياضية .

ضوابط العقود الحكومية بـ«»KILTI

ّ
نظم معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب األهلي ( )KILTIفي كلية
القانون الكويتية العالمية ،برنامجه التدريبي للعام الجامعي /2021
 2022بدورة تدريب تحت عنوان «ضوابط تنفيذ العقود الحكومية في
ضوء قوانين المنافسات والمناقصات» أخيرا ،بمشاركة كل من أستاذ
القانون العام في الكلية د .يسري العصار ،وأستاذ القانون العام ،د .علي
الظفيري ،ونخبة من القانونيين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)،
والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
وبنك وربــة ،إضافة إلــى زمــاء في الكلية من هيئة التدريس المساندة
والخريجين الجددّ .
وقدم الظفيري معلومات شاملة عن موضوع البرنامج
التدريبي الخاص بالعقود اإلدارية ،مشيرا إلى مفهوم العقد اإلداري وما
يميزه عن سواه من العقود ،وكيفية إعداد وثائق العقد ،والصياغة السليمة
لكراسات ودفاتر الشروط ،وإجــراءات التعاقد ،والمزايا التي تتمتع بها
اإلدارة في هذا النوع من العقود.
أما الجزء الثاني من برنامج الدورة ،فقد ّ
تطرق الظفيري فيه للحديث
عن العقود اإلداريــة الحديثة التي أصبحت غالبية الــدول تعتمد عليها
لتنفيذ المشاريع اإلنتاجية والخدماتية بالتعاون أو الشراكة بين اإلدارة
والقطاع الخاص من شركات ومؤسسات ومستثمرين وطنيين أو أجانب،
وهي عقود « ،»BOT – PPPمشيرا إلى الفوارق بين هذه العقود الحديثة
واألسباب التي تدفع الحكومات للجوء إليها وطرق إبرامها.

«المؤسسات
التعليمية» لتوحيد
رواتب اإلداريين
طــالــب رئـيــس مجلس إدارة
الـجـمـعـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة إلداري ـ ــي
ال ـ ـم ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة،
د .فيصل العنزي ،وزير التربية،
د .علي المضف ،باتخاذ جميع
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة إلن ـصــاف
اإلداريين ،ورفع رواتب موظفي
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي،
وتغيير بند بعض الزيادات إلى
ك ـ ــادر ،وم ـســاوات ـهــم بزمالئهم
ف ــي ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت ووزارة
التعليم العالي .وشدد العنزي،
ف ــي تـصــريــح ص ـحــافــي ،أم ــس،
على «ضرورة معالجة األخطاء
وت ــوح ـي ــد س ـلــم الـ ــرواتـ ــب بين
إداريــي المؤسسات التعليمية،
ً
خصوصا بالتطبيقي ،والذين
ً
ي ـبــذلــون ج ـه ــودا كـبـيــرة داخ ــل
الديوان العام للهيئة والكليات
والـ ـمـ ـع ــاه ــد فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل مــع
المراجعين والطلبة ،مــن دون
ال ـح ـص ــول ع ـلــى امـ ـتـ ـي ــازات أو
م ـ ـكـ ــافـ ــآت ،أو ت ـص ـح ـيــح سـلــم
الــرواتــب الخاصة بهم مقارنة
برواتب أقرانهم في المؤسسات
األخــرى» .وتساءل العنزي :إلى
متى سيظل الفارق الشاسع في
سـلــم ال ــروات ــب بـيــن الموظفين
في الدولة؟! ،الفتا إلى أن اتساع
الفوارق المالية في الرواتب بين
جهات الدولة أدى إلى رغبة كل
الخريجين في االلتحاق بجهات
محددة ،نتيجة ما تحصل عليه
ه ــذه الـجـهــات مــن مــزايــا مالية
كبيرة.

جانب من مشاركة «لوياك»
بـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوف ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــور،
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ف ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة
التنظيم مــن خــال استقبال
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـسـ ـبـ ـي ــن وإرش ـ ـ ــاده ـ ـ ــم
لـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــورش ،إضـ ــافـ ــة
إ لــى تــوز يــع ا لـهــو يــات عليهم
وال ـتــأكــد مــن ال ـت ــزام الـجـمـيــع
باالشتراطات الصحية».

وأ شـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ــى أن م ـش ــار ك ــة
لــو يــاك أ تــت تشجيعا لمجال
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاظ ـ ـ ــرات وتـ ـشـ ـجـ ـيـ ـع ــا
ل ـ ـل ـ ـش ـ ـبـ ــاب الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ع ـل ــى
الـتـعــرف عـلــى هــذا الـنــوع من
ال ـف ـع ــال ـي ــات وت ــرس ـي ــخ م ـبــدأ
التعاون ومبدأ التطوع.

ةديرجلا

•
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«الطرق» بدأت حملتها لتنظيف شبكة األمطار

في أكياس مخصصة
وتعبئتها
األشجار
وبقايا
والرمال
المخلفات
من
أطنان
إزالة
•
ً
• تنسيق مع لجنة طوارئ األمطار والجهات المختصة استعدادا للموسم القادم
سيد القصاص

دشنت الهيئة العامة
للطرق والنقل البري حملتها
مجارير
الموسمية لتنظيف
ً
وشبكة األمطار استعدادا
للموسم القادم ،حيث
تعمل فرق الطوارئ على
تنظيف الشبكة على «الطرق
والسريعة واألنفاق» المختلفة
وتهيئتها الستقبال فصل
الشتاء بالتنسيق مع جهات
الدولة المختلفة.

ب ــدأت الهيئة الـعــامــة للطرق
والنقل البري حملتها السنوية
لـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــف مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري وشـ ـبـ ـك ــة
األم ـطــار عـلــى ال ـطــرق السريعة
ً
واألنـ ـ ـف ـ ــاق اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا لـمــوســم
األمـ ـط ــار ال ـج ــدي ــد ،ح ـيــث تــرفــع
ً
ال ـه ـي ـئ ــة أط ـ ـنـ ــانـ ــا م ـ ــن األتـ ــربـ ــة
ومخلفات األشـجــار واألوســاخ
التي ترسبت في تلك المجارير
خالل فترة الصيف جراء حركة
الـسـيــر عـلــى ال ـط ــرق وال ـعــوامــل
الجوية المختلفة.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر «الـ ـ ـط ـ ــرق»
لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» إن حـمـلــة الهيئة
شـمـلــت تنظيف الـمـجــاريــر في
شـ ـت ــى ال ـ ـمـ ــواقـ ــع عـ ـل ــى الـ ـط ــرق
ً
السريعة وفقا لعقود الصيانة
المعدة لعمليات التنظيف ،إذ
تعمل الهيئة على تأهيل تلك
ً
ال ـم ـجــاريــر اسـ ـتـ ـع ــدادا لـمــوســم
األمـطــار ،ضمن خطة الـطــوارئ
التي وضعتها الهيئة بالتنسيق
مع لجنة طــوارئ األمطار التي
بـ ــدأت األس ـب ــوع ال ـمــاضــي عقد
ً
اجتماعاتها استعدادا للموسم
القادم.

األنفاق
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن أع ـ ـمـ ــال
الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــف تـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــل جـ ـمـ ـي ــع

األن ـف ــاق عـلــى ال ـطــرق السريعة
م ـثــل «ن ـفــق ال ـغ ــزال ــي ،ومـجـلــس
األمــة ،وال ـجــوازات ،والخطابي،
والمنقف» ،وغيرها من األنفاق
ً
ال ـم ــوج ــودة ف ــي ال ـب ــاد حــرصــا
على عدم تجمع األمطار في هذه
األنفاق خالل الموسم القادم.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن ع ـم ـل ـي ــات
تنظيف مجارير وشبكة األمطار
على الـطــرق السريعة مستمرة
ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة م ــوس ــم األمـ ـط ــار
القادم من خالل عقود الطوارئ
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة الـ ـت ــي ت ـع ـم ــل عـلــى
تنظيف تلك الشبكة وتعمل على
سالمتها ،مبينة أن تلك العقد
ال تنحصر فقط على عمليات
التنظيف ،فالهيئة حرصت كذلك
عـلــى تــوفــر الـمـضـخــات الــازمــة
عند الحاجة إليها لالستعانة
ب ـهــا ف ــي األن ـ ـفـ ــاق ،إض ــاف ــة إلــى
التناكر التي قد تلجأ إليها في
حالة هطول أمطار على البالد
بكميات كبيرة تزيد عن السعة
المصممة عليها شبكة األمطار.

األرصاد
وقــالــت الـمـصــادر ،إن الهيئة
ال ـعــامــة ل ـل ـطــرق وال ـن ـقــل ال ـبــري
ت ـن ـســق م ــع األرص ـ ـ ـ ــاد ال ـجــويــة
ً
دوريـ ـ ــا لـمـعــرفــة ح ــال ــة الـطـقــس

مصرع مواطن وطفلين في حادث
مروع مقابل «الصباحية»
●

محمد الشرهان

لقي مواطن في العقد الثالث
م ــن ع ـم ــره وطـ ـف ــان مـصــرعـهــم
صـبــاح أم ــس ،مــن ج ــراء حــادث
م ــرور م ــروع على طــريــق الملك
فهد ،مقابل منطقة الصباحية
ب ــات ـج ــاه مــدي ـنــة ال ـك ــوي ــت ،كما
أسـ ـ ـف ـ ــر الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث عـ ـ ــن إصـ ــابـ ــة
شـ ـ ـخ ـ ــص بـ ـ ـ ـج ـ ـ ــروح خ ـ ـط ـ ـيـ ــرة،
ووصفت حالته بالحرجة.
وق ــال مــديــر إدارة الـعــاقــات
الـعــامــة واإلعـ ــام بـقــوة اإلطـفــاء
ال ـعــام ،العقيد محمد الـغــريــب،
ل ـ "الـجــريــدة" ،إن غرفة عمليات
اإلط ـ ـفـ ــاء ت ـل ـقــت ب ــاغ ــا ب ــوق ــوع
حـ ـ ــادث تـ ـص ــادم مـ ـ ـ ــروري ،وإن
هـ ـن ــاك أشـ ـخ ــاص ــا م ـح ـشــوريــن
جراء الحادث ،فتم تحريك مركز
إط ـف ــاء األحـ ـم ــدي ال ــى ال ـمــوقــع،
حيث وقع التصادم بين مركبة
رباعية الــدفــع ووانـيــت ،وأسفر
عن مصرع  3أشخاص وإصابة
آخــر ،وصفت حالته بالحرجة،
وق ــد ع ـمــل رجـ ــال اإلطـ ـف ــاء على
انتشال الجثث وتسليمها الى

تنظيف شبكة مجاري األمطار وتعبئة أكياس القمامة
خـ ــال م ــوس ــم ال ـش ـت ــاء ،وتــوقــع
كميات األمطار التي قد تهطل
ع ـلــى الـ ـب ــاد ،ل ـســرعــة الـتـعــامــل
معها في حالة الطوارئ ،الفتة
إلى أن فرق الهيئة سوف تنتشر
في المواقع المختلفة والحرجة
ً
الـتــي قــد تعتبر وف ـقــا للخبراء

ً
«مـ ــواقـ ــع ل ـل ـس ـي ــول» اسـ ـتـ ـع ــدادا
للتعامل معها في حالة الطوارئ
ً
وح ــرص ــا عـلــى أرواح وســامــة
المارة وممتلكاتهم على الطرق
السريعة.

5

«الكهرباء» :بدء العمل
بـ«بصمة الوجه» لمنع التزوير
ً
ً
دشنتها تجريبيا على  150موظفا لتعميمها

●

كشفت مصادر وزارة الكهرباء والماء عن بدء الوزارة العمل
بــأ جـهــزة بصمة ا لــو جــه تجريبيا على  150موظفا للتأكد
مــن فعاليتها فــي إثـبــات الحضور واإلن ـصــراف ،مبينة أنه
تم تركيب تلك األجهزة داخل مبنى الــوزارة بجنوب السرة
وإدخال بيانات الموظفين.
وقالت المصادر ،إن األجهزة الجديدة قادرة على التعرف
على الموظف بمجرد الوقوف أمام الجهاز إلثبات حضوره
أو انصرافه خالل فترة الــدوام ،مؤكدة أن مشروع « أجهزة
ال ـب ـص ـمــة الـ ـج ــدي ــدة» ي ـه ــدف إلـ ــى ض ـبــط وإحـ ـك ــام الــرقــابــة
والمتابعة لدوام الموظفين في الوزارة ،والذين يربو عددهم
على  25ألف موظف وموظفة داخل الوزارة وخارجها.
وأوضحت أن المشروع في مراحله التجريبية ،وفي حال
نجاحه فسيتم تعميمه على جميع المواقع التابعة للوزارة،
الفتة إلى أن نظام بصمة الوجهة يمنع التالعب وعمليات
التزوير ،التي قد تتم بوجود أجهزة «بصمة اليد» األجهزة
ال ـقــدي ـمــة ،ال ـتــي س ـبــق أن اكـتـشـفــت ال ـ ـ ــوزارة حـ ــاالت تــزويــر
وأحالتها إلى الجهات المختصة للتحقيق فيها عن طريق
تلك األجهزة.
وأكدت أن األجهزة الجديدة قادرة على حماية الموظفين
العاملين في الوزارة من انتشار عدوى «كورونا» واألمراض
بين الموظفين ،التي قد تنتج عن مالمسة الجهاز بأصابع
اليد مما دعا الجهات المعنية إلى وقف العمل بنظام البصمة
القديم في الجهات الحكومية لمنع انتشار الوباء ،التي عاد
ً
العمل بها أخيرا بعد انخفاض معدالت اإلصابات.
وأوض ـحــت الـمـصــادر أن نـظــام البصمة الـجــديــد يعكس
حرص الــوزارة على تطبيق لوائح وقوانين ديــوان الخدمة
ال ـمــدن ـيــة ب ـشــأن اع ـت ـمــاد ن ـظــام الـبـصـمــة لـضـبــط الـحـضــور
واالنصراف في الــوزارات والجهات الحكومية ،كما يعكس
مــدى حرصها على مواكبة آخــر التكنولوجيا واالستفادة
منها في المراقبة والمتابعة لدوام الموظفين.

عثر بحوزته على  10كيلوغرامات من الكيميكال و 100غرام من الشبو

جانب من الحادث
رج ــال األدل ــة الجنائية .وأشــار
الـغــريــب إل ــى أن رج ــال اإلط ـفــاء
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــوا م ـ ـع ـ ــدات ال ـق ـط ــع
ال ـه ـي ــدرول ـي ـك ـي ــة ال ـم ـخ ـص ـصــة
ل ـ ـ ـحـ ـ ــوادث ال ـ ـمـ ــرك ـ ـبـ ــات إلنـ ـق ــاذ

ال ـم ـصــاب الـ ــذي ك ــان مـحـشــورا
داخـ ــل مــركـبـتــه ،وتـسـلـيـمــه الــى
فنيي ال ـطــوارئ ،حيث نقل الى
المستشفى لتلقي العالج.

محمد الشرهان

تـمـكــن رجـ ــال مـبــاحــث قـطــاع
األمن الجنائي ممثال في اإلدارة
العامة لمكافحة المخدرات من
ض ـب ــط م ـق ـي ــم اس ـ ـيـ ــوي بـتـهـمــة
االت ـ ـ ـجـ ـ ــار بـ ــال ـ ـمـ ــواد الـ ـمـ ـخ ــدرة
وتصنيعها وعـثــر فــي حــوزتــه
ع ـ ـلـ ــى  10ك ـ ـي ـ ـلـ ــوغـ ــرامـ ــات مــن
مشتقات مادة الكيميكال و100
غ ــرام مــن م ــادة الـشـبــو ومـيــزان
الكتروني حساس.
وفــي التفاصيل التي رواهــا
م ـصــدر ام ـنــي لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ان
رجـ ــال م ـبــاحــث اإلدارة الـعــامــة
ل ـم ـك ــاف ـح ــة الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــدرات ادارة
الـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ت ـل ـق ــوا
ً
معلومات سرية تفيد بأن مقيما
مــن الجنسية اآلسـيــويــة يحوز
كمية كبيرة من المواد المخدرة
وذلك بقصد االتجار والتصنيع،
مشيرا الــى ان رج ــال المباحث

المتهم وأمامه المضبوطات
تـعــامـلــوا مــع الـمـعـلــومــات على
محمل الجد ،وكثفوا تحرياتهم
حـ ــول ال ـم ـش ـت ـبــه ب ــه ووض ـع ــوه
تحت المراقبة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر ان

الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــات اك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت صـ ـح ــة
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة حـ ــول
الـ ـنـ ـش ــاط االج ـ ــرام ـ ــي ل ـل ـم ـت ـهــم،
الف ـت ــا ال ــى ان رجـ ــال الـمـبــاحــث
اسـ ـتـ ـص ــدروا االذن ال ـقــانــونــي

لضبطه ،مشيرا الى انهم ارسلوا
أح ــد ال ـم ـصــادر ال ـســريــة لـشــراء
كمية من المواد المخدرة منه،
وب ـع ــد إت ـم ــام عـمـلـيــة االس ـت ــام
والتسليم تم ضبطه في منطقة
الفحيحيل متلبسا.
وأوضح انه بتفتيش مسكن
المتهم عثر رجال المباحث على
 10كـيـلــوغــرامــات مــن مشتقات
مادة الكيميكال و 100غرام من
مــادة الشبو وميزان الكتروني
حساس.
وذك ـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر ان رج ـ ــال
المباحث وا ج ـهــوا المتهم بما
ت ــم ض ـب ـطــه م ــن مـ ـ ــواد م ـخ ــدرة
فـ ـ ــي حـ ـ ــوزتـ ـ ــه ف ـ ــأق ـ ــر واعـ ـ ـت ـ ــرف
بــأنـهــا تـخـصــه بـقـصــد االت ـجــار
والتصنيع ،الفتا الــى ان رجال
المباحث أحالوه والمضبوطات
الــى جهة االخـتـصــاص التخاذ
اإلج ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة الــازمــة
بحقه.

ضبط مركبات بالشويخ الصناعية غير مسجلة بالحاسب اآللي
خالل حملة مكثفة أسفرت عن تحرير  332مخالفة مرورية وقطع التيار عن  42ورشة
●

 37ألف مخالفة
مرورية وإحالة 63
ً
حدثا للنيابة خالل
األسبوع الماضي

محمد الشرهان

ق ــال ض ــاب ــط ق ـســم ال ـعــاقــات
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة واالعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـ ـ ـ ــاالدارة
الـعــامــة لـلـمــرور الــرائــد عبدالله
بوحسن ،ان قطاع شؤون المرور
والـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات واصـ ـ ـ ــل ح ـمــاتــه
الميدانية على الورش المخالفة
في المناطق الصناعية ،والتي
أسفرت عن تحرير  332مخالفة
مرورية متنوعة وحجز مركبة
واحـ ــدة مــن قـبــل مفتشي ادارة
الفحص الفني.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ب ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــن ،ف ــي
تـصــريــح صـحــافــي ،ان الحملة
التي انطلقت السبت الماضي
اس ـف ــرت أي ـض ــا ع ــن ت ـحــريــر 37
محضر مخالفة من قبل مفتشي
وزارة التجارة باالضافة لقطع
التيار الكهربائي عن  42ورشة
وك ــاراج من قبل مفتشي وزارة
ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـ ـم ـ ــاء ،ف ـض ــا عــن
تـحــريــر  19مـحـضــر ضـبــط من

العميد العدواني داخل ورشة مخالفة
قـبــل الهيئة ا لـعــا مــة للصناعة.
وأش ــار إلــى أن رج ــال المباحث
االدارة العامة لمباحث االقامة
والمشاركين في الحملة تمكنوا
مــن ضـبــط  11مـخــالـفــا لقانون
االق ــام ــة وال ـع ـم ــل ،ف ـي ـمــا وضــع
مـفـتـشــو ب ـلــديــة ال ـكــويــت 1000

مـلـصــق انـ ـ ــذار ع ـلــى ال ـمــرك ـبــات
المهملة ،باالضافة الى ضبط 3
مركبات ليس لديها اي بيانات
في الحاسب اآللــي ،مشيرا الى
ان ه ــذه الـمــركـبــات تــم ضبطها
مــن قـبــل رج ــال الـمـبــاحــث ادارة
م ـكــاف ـحــة ال ـت ــزي ـي ــف وال ـت ــزوي ــر

ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاالدارة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـم ـبــاحــث
الجنائية.

مخالفات جسيمة
من جانب آخــر ،قال بوحسن
ان الحمالت االمنية والمرورية

خالل االسبوع الماضي أسفرت
عن تحرير  37الفا و 19مخالفة
مــروريــة وإحــالــة  42مركبة الى
ً
كراج الحجز وإحالة  46مخالفا
ارت ـ ـك ـ ـبـ ــوا مـ ـخ ــالـ ـف ــات مـ ــروريـ ــة
ج ـس ـي ـمــة الـ ـ ــى ن ـ ـظـ ــارة الـ ـم ــرور
وضـ ـ ـب ـ ــط  63ح ـ ــدث ـ ــا يـ ـ ـق ـ ــودون
مــرك ـبــات ب ــدون ال ـح ـصــول على
رخـ ــص قـ ـي ــادة وإح ــال ـت ـه ــم ال ــى
نيابة االحــداث ،وكذلك ضبط 8
مركبات مطلوبة لجهات أمنية
وقـضــائـيــة وضـبــط  8اشـخــاص
م ـ ـط ـ ـلـ ــوب ـ ـيـ ــن لـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات امـ ـنـ ـي ــة
وقضائية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان االح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــة
االمنية لقطاع المرور والعمليات
أ ظ ـ ـه ـ ــرت ان ادارة ا ل ـع ـم ـل ـي ــات
المرورية احتلت المرتبة االولى
ف ــي تـسـجـيــل عـ ــدد ال ـم ـخــال ـفــات،
وبلغ عــدد المخالفات المرورية
الـمـسـجـلــة فـيـهــا  8743مـخــالـفــة
مرورية تلتها ادارة مرور حولي
بـ ـ ــ 7461مـخــالـفــة ثــم ادارة مــرور

مـ ـح ــافـ ـظ ــة الـ ـع ــاصـ ـم ــة بـ ـ ـ ـ ــ6424
مـ ـخ ــا لـ ـف ــة .وأو ض ـ ـ ـ ــح أن االدارة
الـعــامــة لـشــرطــة الـنـجــدة سجلت
خـ ــال االس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي 585
مـخــالـفــة م ــروري ــة ،ون ـف ــذت 385
عملية أمنية ومرورية وأحالت 10
مركبات الى كــراج الحجز فضال
عن ضبط  8اشخاص مطلوبين
أمـنـيــا وج ـنــائ ـيــا ،وك ــذل ــك ضبط
ً
 13شـخـصــا ال يـحـمـلــون اثـبــات
شـخـصـيــة وض ـب ــط  8اش ـخــاص
لقيادتهم مركباتهم بحالة سكر.
وذكــر بوحسن ان احصائية
االدارة الـعــامــة لشرطة النجدة
بينت ان دوريات شرطة النجدة
تـمـكـنــت م ــن ض ـبــط  6مــرك ـبــات
صــادرة بحقهم أحكام قضائية
وتـ ـم ــت إح ــالـ ـتـ ـه ــم الـ ـ ــى ج ـه ــات
االخـ ـتـ ـص ــاص ،ب ــاالض ــاف ــة ال ــى
ض ـب ـط ـه ــم  4قـ ـض ــاي ــا ت ـع ــاط ــي
وحـ ـي ــازة م ـ ــواد مـ ـخ ــدرة وتـمــت
احالتهم لالدارة العامة لمكافحة
المخدرات.

«األوقاف» افتتحت مسابقة «صفوة األوائل» انتحار مواطن بالفروانية وآسيوي بالجهراء
●

محمد راشد

أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،فريد عمادي ،اننا «نعيش
في دولة مباركة تعنى بالقرآن الكريم
ت ــاوة وحـفـظــا وت ـجــويــدا وتـفـسـيــرا،
وي ـب ــذل أه ـل ـهــا ح ـكــامــا ومـحـكــومـيــن
كــل الجهود فــي سبيل خدمة القرآن
ورعاية أهله وحفاظه».
وق ــال ع ـمــادي ف ــي اف ـت ـتــاح ال ــدورة
األولـ ـ ــى لـمـســابـقــة «صـ ـف ــوة األوائـ ـ ــل»
للفائزين والفائزات بالمراكز األولى
للمسابقات المحلية ،صـبــاح أ مــس،

فــي مسرح ال ــوزارة ،إن «نعمة القرآن
الكريم التي حبانا الله تعالى إياها
هي من أجل النعم على أمة اإلسالم،
وقليلة هي األمم التي تزخر صفحات
تاريخها بأروع الصور واألمثلة الدالة
على العناية بالقرآن الكريم وإجالله
وتقدير حملته وتكريمهم ،وليس أدل
عـلــى ذل ــك مــن اهـتـمــام دول ــة الـكــويــت
ال ـبــالــغ ب ـهــذه الـكــوكـبــة الـمـبــاركــة من
الفائزين والفائزات بالمراكز األولى
في المسابقات القرآنية المحلية».
مــن جـهـتــه ،ق ــال الــوكـيــل المساعد
لقطاع علوم القرآن الكريم والدراسات

اإلسالمية ،د .فهد الجنفاوي« ،أقمنا
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـس ــاب ـق ــات الـمـحـلـيــة
وال ــدول ـي ــة ف ــي ح ـفــظ ال ـق ــرآن ال ـكــريــم،
الـ ـ ـت ـ ــي نـ ـت ــوجـ ـه ــا ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ب ــانـ ـط ــاق
ف ـع ــال ـي ــات م ـســاب ـقــة صـ ـف ــوة األوائـ ـ ــل
للفائزين والفائزات بالمراكز األولى
بالمسابقات القرآنية المحلية ،وهي
األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن ن ــوع ـه ــا ع ـل ــى م ـس ـتــوى
الكويت».

●

محمد الشرهان

َ
في حادثين منفصلين بمحافظتي الفروانية والجهراء،
أقدم مواطن ووافد آسيوي على االنتحار ،مساء أمس األول،
ّ
بعد أن شنق األول نفسه داخل غرفة نومه ،في حين علق
اآلخر نفسه على جسر للمشاة بمنطقة العيون.
األول ،قال مصدر أمني إن غرفة
وفي تفاصيل الحادث ّ
عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا مساء أمس األول من
مواطن أفاد من خالله بعثوره على شقيقه منتحرا داخل
غــرفــة نــومــه ،بـعــد أن شـنــق نفسه بحبل ربـطــه فــي سقف
الغرفة.
العام
النائب
ووكيل
ـن
ـ
م
األ
ـال
ـ
ج
ر
أن
المصدر
ـاف
ـ
ض
وأ
ّ
ورجال المباحث انتقلوا الى موقع البالغ ،فشاهدوا جثة

سلة أخبار
نائب رئيس األركان التقى
الملحق الدنماركي

سيد القصاص

القبض على آسيوي يتاجر بالمواد المخدرة
ويصنعها بالفحيحيل
●

محليات

ّ
الشاب معلقة في سقف الغرفة بواسطة حزام .وأشار إلى
أن وكيل النائب العام أمر برفع الجثة وإحالتها الى إدارة
الطب الشرعي ،وكلف رجــال المباحث بإجراء التحريات
الالزمة حول القضية ،ورجال األمن بتسجيل قضية انتحار.
وف ــي تـفــاصـيــل الـ ـح ــادث اآلخ ـ ــر ،ق ــال م ـصــدر أم ـنــي إن
مواطنين أبلغوا غرفة عمليات وزارة الداخلية ،صباح أمس
ّ
األول ،بوجود جثة معلقة على جسر المشاة في منطقة
العيون بمحافظة الجهراء.
وأض ـ ــاف أن رجـ ــال األمـ ــن ان ـت ـق ـلــوا ال ــى م ــوق ــع ال ـب ــاغ،
ّ
فشاهدوا جثة وافد آسيوي علق نفسه بواسطة حبل على
جسر الـمـشــاة ،وقــد أمــر وكـيــل الـنــائــب الـعــام بــرفــع الجثة
وإحالتها الى إدارة الطب الشرعي ،وكلف رجال المباحث
بإجراء التحريات الالزمة حول الواقعة.

استقبل نائب رئيس
األركان العامة للجيش
الفريق ،الركن فهد الناصر،
صباح أمس ،الملحق
العسكري الدنماركي
لدى البالد ،العقيد مايكل
انجهولم ،بمناسبة تسلم
مهام عمله ،حيث تمنى له
التوفيق والنجاح في مهام
منصبه الجديد.

سفير عمان زار مركز
دراسات الخليج

استقبل مدير مركز دراسات
الخليج والجزيرة العربية
في جامعة الكويت ،د .فيصل
أبوصليب ،سفير سلطان
ُعمان لدى الكويت د .صالح
الخروصي ،لالطالع على
طبيعة عمل المركز واالتفاق
على تبادل الخبرات
التعليمية واألكاديمية بين
الكويت وعمان في الشؤون
الخليجية وإمكانية التعاون
بين الطرفين.

«النجاة» :نفذنا  5آالف
مشروع في  25دولة

قال المدير العام بالتكليف
بجمعية النجاة الخيرية،
المستشار عبدالله الشهاب،
إن تقرير االستدامة الخاص
بأعمال الجمعية لعام
 2020أظهر مدى التوسع
الجغرافي الكبير الذي
شهدته الجمعية في الفترة
األخيرة ،والتي غطت
أعمالها أكثر من  25دولة
حول العالم.
وأضاف الشهاب ،في
تصريح أمس ،أن حجم
المشاريع التي نفذتها
الجمعية خالل عام 2020
يتعدى الـ 5000مشروع بين
تعليمي يهدف لمحو األمية،
ونشر العلم والنور والثقافة
واإلبداع ،وبناء اإلنسان،
وإنشائي يقوم ببناء بيوت
الفقراء واأليتام وتوفير
الحياة الكريمة لهم ،وكذلك
بناء المساجد ودور القرآن
الكريم ،وطبي يوفر الدواء
والعالج آلالف المرضى.

«تنمية» اعتمدت
التقريرين المالي واإلداري

عقدت الجمعية الخيرية
العالمية للتنمية والتطوير
(تنمية الخيرية) ،جمعيتها
العمومية العادية وغير
العادية بحضور أعضاء
الجمعية العمومية وممثلي
وزارة الشؤون ،واعتمدت
التقريرين المالي واإلداري،
فضال عن إجراء بعض
التعديالت على النظام
األساسي.
وقالت الجمعية« :اتخذت
كافة التدابير الصحية
لعقد الجمعية العمومية
العادية وغير العادية وفقا
لالشتراطات المطلوبة،
وذلك ضمن تطوير عمل
الجمعية لتستمر في
دورها الريادي عبر تقديم
الخدمات ُاإلغاثية النوعية،
والمضي قدما في منافسة
مثيالتها في دعم العمل
الخيري واإلنساني داخل
الكويت وخارجها».
بدورهّ ،
ثمن نائب رئيس
مجلس اإلدارة ،المدير
العام للجمعية ،د .ناصر
العجمي« ،جهود وزارة
الشؤون االجتماعية ،مؤكدا
«حرص الجمعية على
تنفيذ استراتيجياتها
الرامية لمساعدة
المحتاجين في مختلف
بقاع العالم».
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«الخدمة المدنية» :جهات حكومية كوادرها ضخمة

نافذة نيابية

الديوان أكد أنها تصرف مكافآت باآلالف وأوصى بإيقافها
محيي عامر

أبلغ ديوان الخدمة المدنية
مجلس الوزراء رأيه بشأن
المطلوب تنفيذه منه فيما
ورد بقرار المجلس بخصوص
نضوب السيولة في االحتياطي
العام وضرورة إيجاد حلول
لمواجهة عجز
جذرية
ً
الموازنة ،كاشفا في الوقت
نفسه عما اتخذه من إجراءات
في السنوات السابقة.

فــي رده عـلــى اإلج ـ ـ ــراءات التي
ات ـخ ــذه ــا حـ ــول م ــا تـضـمـنــه ق ــرار
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـش ــأن نـضــوب
ال ـس ـيــولــة ف ــي االح ـت ـيــاطــي ال ـعــام
وضـ ـ ــرورة إيـ ـج ــاد ح ـل ــول جــذريــة
لمواجهة العجز في الموازنة العامة
للدولة ،أكد ديوان الخدمة المدنية
أن هـنــاك جـهــات حكومية تتلقى
تمويلها من الخزانة العامة للدولة
وتـتـمـتــع بـ ـك ــوادر مــال ـيــة ضخمة
ً
ومكافآت بآالف الدنانير ،موصيا
بإيقافها.
وفــي مذكرته التي اطلع عليها
ً
مجلس الوزراء مؤخرا ،استعرض
ال ــدي ــوان م ــا ات ـخ ــذه م ــن إج ـ ــراءات
بداية من اعــادة النظر في المزايا
الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم
ف ــي جـمـيــع ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة،
ً
مــوض ـحــا ان ــه ب ــدأ ف ــي ع ــام 2015
تنظيم تلك المزايا عبر تخفيض
نفقات السـفر ومصـروفـات االنتقال
في المهمات الرسمية ،باستصدار
قــرار مجلس الخدمة المدنية رقم
( )2015/1حيث تضمن تخفيص
نفقات السفر لشاغلي مجموعة
الوظائف القيادية المكلفين بمهمة
ً
رسمية خارج البالد إلى  220دينارا
ً
يوميا ،كما تضمنت الالئحة آلية
ووسيلة سفر وانتقال القياديين

مجموعة وظائف الخدمات تشمل ( )26وظيفة
المجموعة الوظيفية

المستهدف لعدد
الموظفين الكويتيين
منإجمالي قوة
العمالة بعد  5سنوات

النسبة الحالية
للموظفين الكويتيين
حتىتاريخ 2021/8/17

مجموعة الوظائف
الهندسية

%97 

%96

مجموعة وظائف التدريس
والتعليم والتدريب

%70 

%75

مجموعة وظائف الخدمات
االجتماعيةوالتربوية
والرياضية

%97 

%93

مجموعة وظائف نظم
وتقنية المعلومات

%100

%98

مجموعة وظائف العلوم

%95

%90

مجموعة وظائف الثروة
الحيوانيةوالزراعية
واألحياء المائية

%75

%79

مجموعة الوظائف البحرية

%100

%98

مجموعة وظائف
اآلداب واإلعالم والفنون
والعالقات العامة.

%
 100

%97

مجموعة الوظائف المالية
واالقتصادية والتجارية

%95

%97

مجموعة وظائف القانون
والسياسةوالشؤون
اإلسالمية

%88

%85

مجموعة وظائف التطوير
والمتابعةاإلدارية
اإلحصاء

%100

%98

مجموعة وظائف األدلة
الجنائية والوقايةواإلنقاذ

%98

%99

مجموعة وظائف الدعم
اإلداري

%100

%99

مجموعة الوظائف الحرفية

%80

%74

مجموعة وظائف الخدمات

%85

%59

بالدرجة "الممتازة" ودرجة "وكيل
وزارة" ع ـل ــى ال ـخ ـط ــوط ال ـجــويــة
الكويتية "بالدرجة األولى" ،و"درجة
رجال األعمال" للقياديين المعينين
بدرجة "وكيل وزارة مساعد".
وأضاف :كما قام في عام 2016
باتخاذ إج ــراءات منها استصدار
قرارات من مجلس الخدمة المدنية
ً
استشعارا منه بأهمية تخفيض
المكافآت والبدالت التي يتقاضاها
ال ـق ـيــاديــون ،وت ــم تخفيض الـبــدل
الـ ـشـ ـه ــري ال ـم ـخ ـص ــص لـحـضــور
جلسات الـلـجــان ،حيث يتقاضـى
شـاغلو مجموعة الوظائف القيادية
ً
بموجب قــرار للمجلس  20دينارا
عــن الجلسـة الــواحــدة الصحيحة
ً
وبحد أقصى  120ديـنــارا شـهريا
مـهـمــا ت ـع ــددت ال ـل ـجــان ال ـم ـشــارك
ف ـي ـهــا ك ـع ـضــو ب ـه ــا س ـ ــواء داخ ــل
الجهة الحكومية التي ينتمي لها
أو خارجها.

فرص العمل
وذكر انه تم تخفيض المكافأة
المخصـصـة لفرق العمل بموجب
قــرار مجلس الخدمة المدنية رقم
( ،)2016/40ب ـح ـيــث ال يستحق
المشمولون بالقرار ومنهم شـاغلو
مجموعة الوظائف القيادية مكافأة
فرق العمل إال عن فريقين فقط خالل
السنة المالية بحيث يكون الحد
األقصى للمكافأة المستحقة عن
الفريق األول بنسبة  100في المئة
والفريق الثاني بنسبة  50في المئة
ليكون الحد األقـصــى الــذي يمنح
خالل السنة المالية للقياديين بناء
على أحكام هذا القرار من المعينين
بالدرجة الممتازة أو بدرجة وكيل
ً
وزارة  1125دي ـن ــارا ،وللمعينين
بــدرجــة وكـيــل وزارة مساعد 900
دي ـنــار ،مهما ت ـعــددت ف ــرق العمل
المشارك بها القيادي كعضو سواء
داخل الجهة الحكومية التي ينتمي
لها أو خارجها والمشكلة بناء على
احكام قرار مجلس الخدمة المدنية
رقم (.)2011/40

تخصيص هاتف
وبين أنــه يخصص للمعينين
بالدرجة الممتازة أو بدرجة وكيل
ً
وزارة (هاتف نقال) ،وفقا لتعاميم
وزارة المالية المنظمة لهذا الشأن،
وهــي الميزة العينية (الــوحـيــدة).
والجدير بالذكر أن ميزة حصول
القيادي على سيارة قد تم إلغاؤها
بقرار مجلس الوزراء في عام ،2016
وت ـم ــت االس ـت ـعــاضــة عـنـهــا بـبــدل
ً
نقدي بقيمة  250دينارا .وأصبح
ً
جزءا ال يتجزأ من مفردات الراتب،
وتبقى الـمـيــزة الــوحـيــدة العينية
بالدرجة الممتازة أو وكيل وزارة
هي تخصيص "هاتف نقال" ،وإلغاء
أو تعديل ذل ــك حــق أصـيــل لوزير
المالية ،وذلك وفقا لتعاميم وزارة
المالية المنظمة لذلك.

الديحاني :ندعم اعتصامات الموظفين

وح ــول بـحــث إمـكــانـيــة تحديد
متطلبات ســوق العمل الحكومي
وم ــدى احـتـيــاجــات ه ــذه الجهات
للوظائف ،أف ــاد الــديــوان بأنه قام
بعدد من اإلجراءات التي من شأنها
أن تحقق التوافق بين احتياجات
الجهات الحكومية وسوق العمل،
وم ـن ـهــا :مـخــاطـبــة ك ــاف ــة الـجـهــات
الحكومية بشكل دوري (وزارات -
هيئات  -إدارات حكومية) ،للوقوف
على مدى حاجة تلك الجهات من
الوظائف والتخصصات المختلفة
م ــن الـ ـك ــوادر الــوطـنـيــة ،ول ـمــوافــاة
الديوان بالتخصصات التي تتسم
بالندرة لديها والتخصصات التي
تـتــوافــر لــديـهــا بـكـثــرة تـصــل لحد
التكدس.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف انـ ـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـت ـ ــم ح ـص ــر
الخريجين الكويتيين ومخاطبة
ال ـج ـهــات الـمـخـتـصــة بـمـخــرجــات
الـتـعـلـيــم ،وبـ ــدأ ال ــدي ــوان بــاتـخــاذ
خ ـطــوات (تــوعــويــة) تتمثل بنشر
وإع ــان التخصصات المرغوبة،
وال ـت ــي تـتـســم ب ــال ـن ــدرة واإلع ـ ــان
عــن التخصصات غير المرغوبة
وصعب التعيين عليها ،مساهمة
منه في توعوية المجتمع (الطالب)،
ق ـب ــل ات ـ ـخـ ــاذ قـ ـ ـ ــرار الـ ـ ــدراسـ ـ ــة فــي
التخصصات المختلفة.
وفـيـمــا يـخــص بـحــث إمـكــانـيــة
تخفيض اج ـمــالــي بـنــد الـمـكــافــأة
م ــن ال ـم ـب ـلــغ الـمـعـتـمــد بـمـيــزانـيــة
 2022/2021ق ــال ال ــدي ــوان إن بند
المكافآت ينقسم إلى اربعة انواع
وه ــي (اع ـم ــال اضــاف ـيــة  -خــدمــات
مـمـتــازة  -حـضــور جلسات لجان
 مـ ـك ــاف ــآت ف ـ ــرق ع ـ ـمـ ــل) وق ـ ــد تــمتخفيضهم بموجب قرارات مجلس

الخدمة المدنية الصادرة عام ،2016
لترشيد اإلنفاق العام في الميزانية
العامة للدولة.
وذكــر ان هناك جهات حكومية
تتلقى تمويلها من الخزانة العامة
ل ـلــدولــة وتـتـمـتــع بـنـظــم وظيفية
خ ــاص ــة وك ـ ـ ـ ــوادر م ــال ـي ــة ضخمة
مـنـظـمــة ب ـل ــوائ ــح مــال ـيــة واداري ـ ـ ــة
خ ــاص ــة ب ـه ــا ،ت ـص ــرف مـكــافــآتـهــا
للموظفين المسؤولين عن تكليفات
الفرق واللجان بما يصل الى اكثر
مــن  5000ديـنــار كــل ثــاثــة اشهر،
وعليه يقترح ال ــدي ــوان ان يصدر
قرار من مجلس الــوزراء بإيقافها،
وال ــدي ــوان عـلــى اس ـت ـعــداد لتقديم
مرئياته بشأنها إن ارتأي المجلس
ذلك.

تكويت الوظائف
وعن بحث إمكانية زيادة نسبة
التكويت فــي الـجـهــات الحكومية
أفاد بأنه استنادا الى قرار مجلس
الـخــدمــة الـمــدنـيــة رق ــم ()2017/11
ب ـشــأن قــواعــد وإج ـ ـ ــراءات تكويت
ال ــوظ ــائ ــف ال ـح ـكــوم ـيــة ومـ ــا ج ــاء
بالمادة ( )2منه ،قام الديوان بإعداد
الدراسات السنوية الالزمة لتحديد
المجموعات الوظيفية المشمولة
بــالـتـكــويــت بالنسب المستهدفة
لـعــدد الموظفين الكويتيين الــى
غ ـيــرهــم م ــن إج ـمــالــي ق ــوة العمل
ل ـ ــدى ك ـ ــل ج ـ ـهـ ــة ،لـ ـل ــوص ــول بـعــد
خـمــس س ـنــوات للنسبة المئوية
ال ـم ـس ـت ـه ــدف ــة لـ ـع ــدد ال ـمــوظ ـف ـيــن
الكويتيين من اجمالي قوة العمل.
وحـ ــول بـحــث إمـكــانـيــة تثبيت
الـ ـمـ ـبـ ـل ــغ الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــد ب ـم ـي ــزان ـي ــة

( )2022/2021لتكاليف البعثات
الدراسية للموظفين ،قال الديوان:
"وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــإج ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـع ـم ــول
بـ ـه ــا عـ ـن ــد إعـ ـ ـ ـ ــداد خـ ـط ــة اإليـ ـف ــاد
فـ ــي ب ـع ـث ــات وإجـ ـ ـ ـ ـ ــازات دراسـ ـي ــة
وتحديد التخصصات المطلوبة
حـســب احـتـيــاج الـجـهــات مــن تلك
ال ـت ـخ ـص ـص ــات وربـ ـطـ ـه ــا ب ـســوق
ال ـع ـم ــل ،وع ـل ــى ض ـ ــوء الـمـيــزانـيــة
المعتمدة مــن قبل وزارة المالية
لخطة اإليفاد ( )2021/2020والبالغة
 24مليون دينار ،فإنه يتم توجيه
المبلغ المعتمد بالميزانية لإليفاد
في تخصصات يوجد بها نقص
ونــدرة ،ويتم تحديد عدد المقاعد
لكل جهة حكومية حسب احتياج
الجهة مــن تخصصات ،بحيث ال
يترتب على اإليفاد وجود فائض
م ــن ال ـت ـخ ـص ـصــات ،وتـ ــم تــوجـيـ ــه
مبلغ الـمـيــزانـيــة المعتمـد لخطة
اإليفـاد ( )2021/2020إليفاد األطبـاء
والـ ــوظـ ــائـ ــف ال ـط ـب ـيــة ال ـم ـس ــان ــدة
(التمريض) نظرا لحاجة القطاع
الصحي في تلك الفترة ،مع مراعاة
أنه لم يتم ايفـاد بـاقي التخصـصـات
األخـ ـ ـ ــرى ل ـم ـح ــدودي ــة ال ـم ـيــزان ـيــة
ول ـل ـظــروف االستثنائية الــراهـنــة
(فيروس كورونا).
وأوض ــح أنــه ال يوجد ما يمنع
من تثبيت مبلغ تكاليف البعثات
ال ــدراس ـي ــة لـلـمــوظـفـيــن ،وذلـ ــك ألن
وزارة ال ـم ــال ـي ــة هـ ــي الـ ـت ــي ت ـقــوم
بتحديد المبلغ المخصص وعلى
ضوئه يقوم ديوان الخدمة المدنية
بإعداد خطة اإليفاد.

أعداد الموظفين العاملين بالجهات الحكومية حتى تاريخ 2021/8/17
المجموعة الوظيفية

أعداد الموظفين غير الكويتيين

مجموعة وظائف الخدمات الطبية والصحية
مجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب
مجموعة وظائف الخدمات
مجموعة وظائف القانون والسياسة
والشؤون اإلسالمية

 0.8153
23.623
5.585
3.252

*عدد ( ،)388.700منهم ( )%82كويتي )%18( ،غير كويتي

 4توصيات وضعها الديوان
أمام مجلس الوزراء
 - 1وقف التكليف بالمهمات الرسمية على ان تعرض
المهمات الرسمية الضـرورية على ديوان الخدمة لتحديد
الموافقة من عدمها ،حسب الغرض من المهمة واألهداف
المتحققة منها ،و مــدى اال لـتــزا مــات ا لـتــي تقع على دو لــة
الكويت من عدم حضـور المهمة ووقف المهمات الرسمية
المشاركة في معرض معرض اكسبو  2020د بــي ،ووقف
الدورات التدريبية الخارجية ،حيث تم عرض الموضوع
عـلــى مـجـلــس الـخــدمــة فــي اجـتـمــاعــه رقــم ( )1لـسـنــة 2021
المنعقد بتاريخ  ،2021/4/17وقرر الموافقة على اعتماد
ضـوابط اإليفاد في الدورات المحلية والخارجية عن بعد
(.)Online
 - 2وقف المؤتمرات والفعاليات واالحتفاالت.
 - 3توحيد عقود الخدمات الحكومية في عقد واحد.
 - 4توفير مبان حكومية للجهات التي تؤجر مباني
تجارية تكلفتها عالية ومبالغ في قيمتها االيجارية.

أك ــد أمـيــن ســر مجلس األمــة
ال ـ ـنـ ــائـ ــب فـ ـ ـ ــرز الـ ــدي ـ ـحـ ــانـ ــي أن
تباين روات ــب موظفي الجهات
الحكومية ،ومنها للعاملين في
وزارة العدل والمرفق القضائي،
أمر يدعو إلى ضرورة البحث عن
أفضل السبل لتصحيح المسار،
وعدم أخذ موضوع كادر"معاون
القضاء" بمحمل الجد من قبل
الوزير.
وقــال الديحاني ،إن ذلــك هو
أم ــر م ــرف ــوض" ،لــذلــك نــدعــم كل
اعتصام يطالب فيه الموظفون
بحقوقهم وسـنـسـعــى الن ـتــزاع
هذا الحق".

وفد برلماني يشارك في اجتماع
للجمعية البرلمانية اآلسيوية
يشارك وفــد برلماني برئاسة النائب د .خالد عايد العنزي في
االجـتـمــاع الـثــانــي لمكتب فــريــق الـعـمــل المعني بتطوير الــوثــائــق
التنظيمية للجمعية البرلمانية اآلسيوية ،المقرر عقده في مدينة
أورغوب (كبادوكيا) بالجمهورية التركية في الفترة من  14-11أكتوبر
الجاري ،ويضم الوفد الــذي توجه فجر أمس إلى تركيا إضافة إلى
العنزي النائب أحمد الحمد.

الكندري :لماذا ال تدعم
«المالية» «االئتمان»؟
ّ
وج ــه الـنــائــب د .عبدالكريم
ً
ً
الكندري س ــؤاال برلمانيا إلى
وزير المالية خليفة حمادة عن
سبب عدم قيام "المالية" بدعم
بنك االئـتـمــان لتعزيز وضعه
الـ ـنـ ـق ــدي ،لـيـتـمـكــن م ــن تلبية
احتياجات أصحاب الطلبات،
وهــل قــام الــوزيــر بشرح أبعاد
أزم ـ ــة س ـيــولــة ال ـب ـنــك لمجلس
ال ــوزراء ومــا يترتب عليها من
تفاقم القضية اإلسكانية.

الشاهين ّ
يكرم فريق األيادي الخضراء
استقبل مراقب مجلس األمــة النائب أسامة الشاهين ،في مكتبه
أمس ،فريق األيادي الخضراء بمناسبة فوزهم بجائزة الكويت لإلنتاج
واالستهالك المستدام عن محور اإلنتاج المستدام.
وقــال الشاهين ،في تصريح صحافي ،إن تكريم ممثلي الفريق
رئيسة الفريق د .سامية السعيدان وعضوة الفريق لطيفة الجمعة،
ً
تقديرا لجهودهما في مبادرة "ازرع بذرة واترك أثرا" التطوعية ،التي
تمت بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وغيرها
من الجهات.
حضر اللقاء رئيس اللجنة االستشارية لبرنامج الكويت الشبكة
اإلقليمية للمسؤولية المجتمعية د .شهاب العثمان.
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إنشاء جداول لتخصص مكاتب المحاماة ضرورة مفتقدة
ةديرجلا

•
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local@aljarida●com

قصر العدل

• قيد أكثر من  2000مكتب لممارسة كل أعمال المهنة يضلل الجمهور
• غياب ضبط العقود وعدم وضع الحد األدنى لألتعاب أحدثا فوضى في األجور
• استحداث درجات مهنية للمحامين كـ «األستاذية المهنية» و«عميد المحامين»
حسين العبدالله

اشتراط ُحسن
السيرة ونشر بحث
ّ
قانوني محكم
والتزام بالمهنة
ً
لـ  25عاما

ال يمكن لتجربة
الشركات المهنية
للمحاماة أن تنجح
من دون إصالح
البنىالتحتية
للمهنة

اآلليات المتبعة من
الجمعية غير كافية
الحتواء مشاكل
المكاتب ويتعين
البحثعن وسائل
أكثر فاعلية

مكاتب المحاماة،أو االستعانة
ب ـهــم ألخ ــذ االس ـت ـش ــارة ف ــي أمــر
م ــراجـ ـع ــة الـ ـعـ ـق ــود ،وه ـ ــو األم ــر
الـ ــذيسـيـسـهــم ف ــي تـنـظـيــم قيد
مكاتب المحاماة بدولة الكويت،
وت ـح ـق ـيــق فـ ـك ــرة الـ ـع ــرض أم ــام
الكافة لهذه المكاتب ،وفق تنظيم
خاص تعده الجمعية لذلك.

م ــع ارتـ ـف ــاع أع ـ ــداد الـمـحــامـيــن
الـمـقـيــديــن ف ــي مـهـنــة ال ـم ـحــامــاة،
بات لزاما على جمعيةالمحامين
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،ل ـك ــون ـه ــا ال ـم ـن ـظ ـمــة
لـلـمـهـنــة ،وف ـقــا ألح ـك ــام ال ـقــانــون،
مــراعــاة الـمـســائــلالمتصلة بها،
وال ـع ـمــل ج ــدي ــا ن ـحــو تـنـظـيــم كل
ما يتصل بالقيد فيها ،وذلك من
خ ــالإن ـشــاء ج ــداول تـخــص قيد
مكاتب المحامين وتخصصاتهم ،فوضى األتعاب
وإص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــاتل ـم ـس ــائ ــل
أمـ ــا ال ـم ـســألــة ال ـم ـه ـمــة الـتــي
ال ـت ـع ــاق ــد ،ووض ـ ــع ال ـح ــد األدنـ ــى
لألجور ،فضال عن إضافة درجات ي ـت ـعـ ّـيــن االل ـت ـف ــات إل ـي ـه ــا ،فهي
ق ـي ــدجـ ــديـ ــدة ت ـم ـ ّـي ــز ال ـم ـحــام ـيــن إصدار ونشر الجمعية لالئحة
ال ـ ـق ـ ــدام ـ ــى وأصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب الـ ـخـ ـب ــرة ال ـت ـعــاقــد م ــع ال ـمــوك ـل ـيــن ضمن
شـ ـ ـ ـ ـ ــروط أسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـض ـع ـه ــا
والكفاءة عن غيرهم.
ويـشـهــد ال ــواق ــع الـعـمـلــي على الجمعية مسبقا ،وال بــأس أن
وجـ ـ ـ ـ ــود ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن ال ـم ـث ــال ــب تـ ـض ــاف إل ـي ـه ــا شـ ـ ــروط أخـ ــرى
ن ـح ــو ت ـن ـظ ـيــم أمـ ــر ال ـم ـك ــات ــب مــن مــن المحامي تتناغم معها ،ال
ق ـبــل الـجـم ـع ـيــة ،سـ ــواء م ــن حيث أن ت ـعــارض ـهــا ،وت ـحــديــدالـحــد
ا لــر قــا بــة الفعلية عليها وا لـتــأكــد األدن ـ ـ ــى ل ــأج ــور أم ـ ــام ال ـك ــاف ــة،
مـ ــن إشـ ـغ ــالـ ـه ــا مـ ــنال ـم ـح ــام ـي ــن ،بـعــد أن كـشــف ال ــواق ــع العملي
أو ت ـض ـم ـي ـن ـهــا ل ـ ــدى ال ـغ ـي ــر، أو حــالــة مــن الـفــوضــىفــي تحديد
م ــا يـتـصــل بـبـحــث الـ ـت ــزام بعض األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـتـ ـق ــاض ــاه ــا
الـ ـمـ ـح ــامـ ـي ــنبـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـت ـع ــاق ــد الـمـحــامــي ،بـهــدف ع ــدم تـجــاوز
وت ـحــديــد ال ـحــد األدنـ ــى لــأجــور ،المحامين لتلكالتعليمات التي
ومـ ــا ي ـقــع م ــن ب ـعــض الـمـحــامـيــن أصدرتها الجمعية عند التعاقد
لبعض المخالفات ،وهو ما ّ
يتعين م ــع الـمـتـقــاضـيــن أو الــراغـبـيــن
التحرك جديا نحو ضبطه من قبل ف ــيال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـخــدمــات
القانونية من مكاتب المحاماة.
الجمعية.
وم ـ ـثـ ــل ذل ـ ـ ــك األمـ ـ ـ ــر ي ـت ـط ـلــب
تنظيما حقيقيا مــن الجمعية
منظومة العمل
نحو تحقيق تلك الرؤية،السيما
ورغ ــم الـجـهــود الـتــي تبذلها أنه سبق للجمعية اإلعــان عن تمييزهم عــن أقــرانـهــمالمنتمين ت ـ ـس ـ ـت ـ ـحـ ــدثتـ ـ ـل ـ ــك الـ ـ ـ ــدرجـ ـ ـ ــات في العمل بمهنة المحاماة ،بما
ج ـم ـع ـيــة ال ـم ـحــام ـيــن م ــن خ ــال ب ــدء تـنـفـيــذ م ـش ــروع الـشــركــات لمهنة المحاماة ،فضال عن أنها التقديرية لـهــم ،وبــالـنــص على يعزز ُ
حسن سيرتهمومسلكهم
ّ
تمثل حافزالدى المحامين ككل األلقاب المهنية في جدول ّ
تعده المهني في مهنة المحاماة.
م ـج ـل ــس إدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا أو ل ـجــان ـهــا ال ـم ـه ـن ـيــةل ـم ـكــاتــب ال ـم ـحــامــاة،
 -3االلتزام بمهنة المحاماة،
الحـ ـ ـت ـ ــواء تـ ـل ــك الـ ـقـ ـض ــاي ــا ،ف ــإن والـ ـت ــي ال ي ـم ـكــن ل ـهــا أن تنمو مــن أجــل االلـتــزام بميثاق المهنة لذلك ،وتخطرالجهات الرسمية
اآلل ـ ـيـ ــات ال ـم ـت ـب ـعــة غ ـي ــر كــاف ـيــة وتتطور من دون إصالح البنى وت ـق ــال ـي ــده ــا ،واالبـ ـتـ ـع ــاد ع ــن مــا به ،وفي ّ
مقدمتها وزارة العدل ويتعلق هــذا الـضــابــط بتحقق
لتحقيق ذ ل ــك ،و ه ــو م ــا يتعين التحتية لمكاتب المحاماة نحو ي ـم ـ ّـس ال ـس ـي ــرة وس ـ ــوء ال ـس ـلــوك ،والمحاكم حتى يخاطبوا بها. التزام المحامي وعدماالنقطاع
وبــاإلمـكــان النظر الــى جملة ط ــوال تـلــك الـفـتــرة عــن المهنة،
مـعــه ال ـل ـجــوء ال ــى وس ــائ ــل أكـثــر تـسـمـيـتـهــا وف ــق الـتـخـصـصــات وخاصة أن الجداول الموضوعة
فاعلية وتنظيما مــن الجمعية لحاجة الراغبين فيالحصول حاليا وفق قانونمهنةالمحاماة مــن المعايير والـضــوابــط التي وعدم انقطاعه عنها باالنتقال
َ
ل ـض ـبــط م ـن ـظــومــتــيال ـم ـحــامــي عـ ـل ــى ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،تحد قيدهم أمــام أعلى المحاكم ي ـم ـك ــن م ـ ــن خ ــالـ ـه ــاتـصـنـيــف الىمهنة أخرى ،أو االنقطاع عن
ومكاتب المحاماة بما يتناسب وان ـس ـجــامــا م ــع ت ـج ــارب ال ــدول كمحكمة التمييز وا لــد سـتــور يــة ،الـمـحــامـيــن الـحــاصـلـيــن لتكون جداول العمل بالمهنة.
 -4االلتزام بحضور الجلسات
م ـ ــع ح ـج ـم ـه ـم ــا ،والـ ــرغ ـ ـبـ ــة فــي في المنطقة،وتحقيقا للشفافية وهيالدرجة التي حققت التساوي س ـن ـ ّـدا ل ـه ــذه ال ـف ـكــرة تـكـمــن في
تطويرهما ،وبماينعكس على ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة ل ـ ـلـ ــراغ ـ ـب ـ ـيـ ــن ف ــي بين الكثير من المنتمين لمهنة ت ـح ــق ــق ج ـم ـلــةع ـن ــاص ــر ،وهـ ـي أمـ ــام ال ـم ـحــاكــم ،وي ـق ـصــد بـهــذا
الحصول على الخدمات ،فضال المحاماة بشكل غيرعادل ،بسبب األقـ ــدم ـ ـي ـ ـة وال ـ ـس ـ ـيـ ــرة ُ
ّ
وحـ ـس ــن الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرط الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزام الـ ـمـ ـح ــام ــي
رقي المهنة وتطور أدائها.
ويـ ـكـ ـش ــف ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـع ـم ـل ــي ع ــنتـحـقـيــق الـمـكــاتــب الـعــامـلــة ارتباطها بسنوات عمل في مهنة الـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــوك ،واالل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام ب ـم ـه ـنــة بالحضور الى جلسات المحاكم
الـ ـح ــاج ــة ال ـف ـع ـل ـيــة إل ـ ــى إن ـش ــاء بالتخصص للغايات المرجوة المحاماة وليست بسنوات الخبرة المحاماة دونانقطاع بالجداول بنفسه ،تأكيدا على ممارسته
جـ ـ ـ ــدول ي ـ ـعـ ــرض ل ـل ـع ــام ــة عـلــى م ـنــه ،بـمــا يـنـعـكــس بــالـخــدمــات واألق ــدمـ ـي ــة ف ــي م ـم ــارس ــة وأداء وبالحضور في الجلسات أمام العملية للمهنةوأداء أعمالها،
ال ـم ـحــاكــم وب ــأع ـم ــال الـمـحــامــاة فضال عن تقديمه ما يفيد القيام
مواقعالجمعية أو وزارة العدل ،ف ـي ـمــا ب ـعــد ع ـلــى الـمـتـقــاضـيــن ،المهنة .
ً
ون ـ ـظ ـ ــرا ل ـع ـن ــاص ــر األق ــدمـ ـي ــة ون ـ ـشـ ــر بـ ـح ــث ق ــان ــون ــي ب ــأح ــد بأعمال المحاماةواالستشارات
أسماء مكاتب المحامين والتي السيما الحاصل على الخدمات
والـ ـخـ ـب ــرة والـ ـكـ ـف ــاءة ال ـقــانــون ـيــة المواضيع المتصلة بالقانون. القانونية لسنوات متفرقة.
يــزيــد أعــدادهــا عــن  2000مكتب القانونية.
 -5تـ ـق ــدي ــم بـ ـح ــث ق ــان ــون ــي
وتـكـمــن الـغــايــة للتحقق من
والتزاما بتقاليد المهنةوالسيرة
يتضمن عــرض تخصصات كل
ُ
وحسن السلوكيتعين استحداث تلك الضوابط المقررة لتصنيف بعد نشره في إحــدى المجالت
مهنية
درجات
مكتب على حــدة ،وذلــك تنظيما
ّ
درجات جديدة للمحامين تكريما المحامين مــن الـعــوامــلسالفة العلمية المحكمة كمجلة كلية
وت ـس ـه ـيــاع ـل ــى ال ــراغ ـب ـي ــن فــي
الحقوق ،ومجلة كلية القانون
بينما القضية األ خ ـيــرة التي لـهــموت ـقــديــرا لـمــا يـحـمـلــونــه من اإلشارة على النحو التالي:
التعاقد أو االستعانة بمكاتب
 -1عنصر األقدمية والخبرة ،العالمية.
الـمـحــامــاة بــدولــة الـكــويــت ،وفق يـتـعـ ّـيــن عـلــى جمعية المحامين مهمة الــدفــاع عــن موكليهم وفق
ّ
 -6عـ ــرض ك ــل االش ـت ــراط ــات
ماهو متبع من نظام في العديد النظر إ لـيـهــا ،لما لها مــن أهمية تلك العناصر بكلالتزامومهنية حيث ال يحصل على تلك الدرجة
م ــن ال ـ ــدول ،وذلـ ــك ألن ــه م ــن غير كبرى ،وسوف تعمل على تحقيق كاملين ،ودون خطأ أو زلل مهني ،إال حال تجاوزهالعمل فيمهنة وال ـ ـ ـضـ ـ ــوابـ ـ ــط ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ع ـلــى
ّ
ً
ّ
ال ـم ـع ـق ــول أل ت ـص ـن ــفم ـكــاتــب ت ـطــور فـيـهــا ،بـعــد إن ـج ــاز ج ــدول وبقيت سيرتهم ناصعة مــن كل المحاماة  25عاما ،وذلك لبيان لجنة مشكلة بعضوية كــل من
عنصر األقدمية والخبرة عند رئيس لجنة القبول في جمعية
الـ ـمـ ـح ــام ــاة وف ـ ــق ت ـخ ـص ـصــات ال ـت ـخ ـصــصل ـم ـكــاتــب ال ـم ـحــامــاة شائبة.
ّ
المحامين ،وعضو هيئة تدريس
منح تلك الدرجة.
تقيد من أصحاب المكاتب لدى وض ـب ــط م ـســائــل ال ـع ـقــود وب ـيــان
ُ
 -2حسن السيرة والسلوك ،من كليةالحقوق،وآخر من كلية
جمعيةالمحامين بين ممارسة الحد االدنى لألجور ،فهي إضافة ضوابط
حيث يتحصل المحامون على الـقــانــون العالمية ،وعـضــو من
نشاط عام وبين متخصص في درجات في قيد المحامين ،والتي
ول ـ ـ ـ ـ ــذا ب ـ ـ ـ ــات ع ـ ـلـ ــى ج ـم ـع ـي ــة ش ـ ـهـ ــادة صـ ـ ـ ــادرة مـ ــنجـمـعـيــة إدارة الفتوى والتشريع ،وذلك
القضايا التجارية أوالجزائية أو تـقــف ال ـيــوم عـنــد حــد الـقـيــد أمــام
َ
الـمـحــامـيــن الـكــويـتـيــة ،لكونها المحامين و«األدل ــة الجنائية» ،للنظر فيها.
اإلدارية أو األسرة ،وترك المسألة محكمتي التمييز والدستورية.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــق م ـ ـ ــن ت ـل ــك
وتـقــوم الـفـكــرة الـتــي نعرضها الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــةال ـ ـم ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون وذل ـ ـ ــك ل ـب ـي ــان ع ـ ــدم وج ـ ـ ــود أي
من دون شفافية ووضوحللكافة،
وهـ ـ ــو األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي قـ ــد ي ـســاهــم ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــداث درج ـ ـ ـ ـ ــة ق ـي ــد الـ ـمـ ـح ــامـ ـي ــن ،أن تـ ـعـ ـم ــل ع ـلــى قـيــود جنائية أوســوابــق تنال ال ـ ـ ـضـ ـ ــوابـ ـ ــط والـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر فــي
فــي تضليلهم عند التعاقد مع مهنية للسادة المحامين ،بغية ت ـق ــدي ــره ــم ورفـ ـ ــع ش ــأن ـه ــم ب ــأن مــن ُحـســن سيرتهم وسلوكهم المحامين المتقدمين للحصول

ّ
يتعين منحهم
علىتلك الدرجة،
شهادة اجتياز وخبرة معتمدة
من جمعية المحامينالكويتية،
ت ـف ـي ــد ح ـص ــول ـه ــم ع ـل ــى درجـ ــة
«األستاذية المهنية» في مهنة
ال ـم ـح ــام ــاة،واللـ ـت ــزام ــه بـشــرف
ال ـم ـه ـنــة وت ـق ــال ـي ــده ــا ول ـث ـبــوت
ُحسن السير والسلوك.

حوافز
وإذا اجتاز المحامي في العمل
مــدة تزيد على  30عاما ،يحصل
ع ـل ــى درج ـ ـ ــةم ـه ـن ـي ــة أخ ـ ـ ــرى فــي
المهنة ،بعد التزامه بالضوابط
أعـ ـ ـ ــاه ،وعـ ـل ــى ش ـ ـهـ ــادةاج ـت ـي ــاز
وخـ ـ ـب ـ ــرة م ـع ـت ـم ــدة م ـ ــن ج ـم ـع ـيــة
ّ
المحامين ،تفيد بتمتعه بدرجة
الـعـمـيــد أوالــرئـيــس فــي المهنة،
وذل ـ ــك اللـ ـت ــزام ــهب ـش ــرف الـمـهـنــة
وتقاليدها ،وثبوت ُحسن السير
والسلوك.
وبعد اعتماد تلك الدرجات من
ّ
اللجان المشكلة التي تعقد وفق
الحاجة ،يتمإخطاروزارة العدل
وال ـم ـح ــاك ــم ب ـت ـس ـم ـيــة ال ـم ـحــامــي
ب ـت ـلــك الـ ــدرجـ ــات ال ـم ـه ـن ـيــة ال ـتــي
منحتها لــه الجمعية ،فضال عن
إثباتها فــي الهوية الخاصة به،
وكــذلــكمنحهبعض االمـتـيــازات
ّ
ف ــي الـمـهـنــة ،نـظـيــر تـمــتـعــه بتلك
الدرجات ،كمنحه تأميناصحيا
مجانيا له ،والتكفل بطباعة بحثه،
وحصوله على خصم على خدمات
وإصدارات الجمعية ،وغيرها من
الخدمات أو الحوافز.

«التمييز» :من حق الشركات إنهاء عقد العامل الكويتي وغير ملزمة بإعادته
ً
المحكمة أكدت أن تعيين  %4وفق قانون اإلعاقة ليس قيدا على الشركات بإنهاء العقود

أك ــدت مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز حــق الـشــركــات
في إنهاء العالقة التعاقدية مع الموظفين
الـكــويـتـيـيــن دون إلـ ــزام عـلـيـهــا بــإعــادتـهــم
للعمل ،وذ لــك ألنه يحق لكل من الطرفين
إنهاء العقد بإرادته المنفردة.
و قــا لــت المحكمة ،فــي حيثيات حكمها
برئاسة المستشار فؤاد الزويد ،إن الشركة
الـمـقــام ضــدهــا ال ــدع ــوى ،وه ــي مــن إحــدى
الشركات النفطية المملوكة للدولة ،غير
ملزمة بكتاب هيئة اإل عــا قــة التي أو صــت
بتعيين الموظفة في عام  ،2015والموجه
إل ــى شــركــة ال ـب ـتــرول الــوطـنـيــة بتعيينها
وفق النسبة المحددة  4في المئة بقانون
اإل عــا قــة ر ق ــم  8لسنة  2010بـشــأن حقوق
األشـخــاص ذوي اإلعــاقــة ،ألن أحـكــام هذا
القانون لم تحرم صاحب العمل من اتخاذ
مثل هذا اإلجراء قبل العاملين الكويتيين
من األشخاص من ذوي اإلعاقة المؤهلين
مهنيا.
وأوضحت أن قرار الفصل الصادر بحق
المواطنة صدر تعسفيا ومن دون تحقيق
داخلي معها ،مما يتعين تعويضها على
بـ ــدل اإلن ـ ـ ــذار ف ـق ــط .وك ــان ــت م ـح ـك ـمــة أول
در جــة قضت بإلغاء قــرار فصل الموظفة
بــالـقـطــاع الـنـفـطــي ،وإعــادت ـهــا ال ــى عملها
مع تعويضها ،إال أن محكمة االستئناف
أل ـغــت حـكـمـهــا ،وق ـضــت بــرفــض الــدعــوى،
مما دعا الموظفة إلى الطعن على الحكم
أمام «التمييز».
وأف ـ ـ ـ ــادت «ال ـت ـم ـي ـي ــز» ب ـ ــأن الـ ـمـ ـق ــرر فــي
قـضــاء ه ــذه المحكمة أ ن ــه إذا ك ــان النص

وأضافت أن النص في المادة  196من
الـقــانــون الـمــدنــي عـلــى ان «الـعـقــد شريعة
المتعاقدين» ،فال يجوز ألحدهم ان يستقل
بنقضه او تعديل احـكــامــه ،اال فــي حــدود
مــا يسمح بــه اال ت ـفــاق او يقضي القانون
بغيره» ،مفاده  -وعلى ما جــاء بالمذكرة
االيـضــاحـيــة لـلـقــانــون  -ان الـعـقــد بمنزلة
الـقــانــون بالنسبة الــى طــرفـيــه ،فــا يجوز
أليهما ان يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه
إال ف ــي ح ـ ــدود م ــا ي ـس ـمــح ب ــه االتـ ـف ــاق او
يقضي به القانون.

القانوني عاما وصريحا قاطعا في الداللة
على المراد منه فإنه ال محل لتقييده أو
تـخـصـيـصــه أو ت ــأوي ـل ــه ل ـمــا ف ــي ذلـ ــك من
استحداث حكم مغاير لم يــأت به النص،
إذ ال يجوز تفسيره إال في حالة غموض
عباراته عن بيان المقصود منه أو وجود
لبس أو إبهام فيه.

عقد إدارة
وبينت المحكمة أن ا لـنــص فــي ا لـمــادة
 1.2 /14مــن ال ـقــانــون رق ــم  8لـسـنــة 2010
بشأن حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة
على أن «تلتزم الجهات الحكومية واألهلية
والقطاع النفطي ،التي تستخدم خمسين
عامال كويتيا على األقل باستخدام نسبة
م ــن األش ـخ ــاص ذوي اإلع ــاق ــة الـمــؤهـلـيــن
مهنيا ال تقل عن  4في المئة من العاملين
الكويتيين لديها .وال يجوز ألي من هذه
الجهات رفض تعيين المرشحين من ذوي
اإل عــا قــة للعمل لــد يـهــا دون سـبــب مقبول
خالف اإلعاقة».
وذكـ ــرت أن ال ـنــص فــي ال ـم ــادة  187من
القانون رقم  28لسنة  1969بشأن العمل
في قطاع األعمال النفطية على أنه «إذا كان
عقد العمل غير محدد المدة جاز ألي من
الطرفين فسخه بعد إ عــان الطرف اآلخر
ك ـت ــاب ــة ،»...وم ــن الـمـقــرر أن عـقــد الــوظـيـفــة
ال ـعــامــة ه ــو ع ـقــد إدارة ي ـتــم بــات ـفــاق بين
جهة اإلدارة وأحــد األف ــراد بقصد إحــداث
أ ثــر قانوني معين يتولى بمقتضاه هذا

سلطان اإلرادة
فؤاد الزويد

األخير تحت إشرافها أمر وظيفة معينة،
ويحصل منها على عدد من الحقوق مقابل
التزامه بأعباء هذه الوظيفة ومقتضياتها،
ويكون في مركز تعاقدي الئحي ،وبذلك
تكون أحكام العقود اإلدارية المبرمة بين
جهة اإلدارة والموظفين هــي األ ص ــل في
تحديد مراكزهم.
وأشارت إلى أن نصوص قانون العمل
أ خ ـ ــذت ب ـم ـبــدأ س ـل ـطــان اإلرادة و لـ ــم تشأ
إجـ ـب ــار أي م ــن ط ــرف ــي ع ـق ــد ال ـع ـم ــل عـلــى
االسـتـمــرار فــي عــاقــة العمل دون إرادت ــه،
وخولت لكل منهما  -رب العمل والعامل -
الحق في إنهائه بإرادته المنفردة ولو كان
محدد ا لـمــدة ،وبالتالي ال يجبر صاحب
العمل على إ ع ــادة العامل ا لــى عمله بعد
فصله.

وقالت المحكمة إن الثابت من مطالعة
عقد العمل سند الدعوى أن البند األول من
هــذا العقد تضمن النص على أن الشركة
المستأنفة تقبل تعيين المستأنف ضدها
ف ــي وظ ـي ـفــة م ـح ـلــل ن ـظــم  -ق ـيــد الـتـطــويــر
بالدرجة  12أو أي وظيفة أ خــرى معادلة
ش ــاغ ــرة تــاب ـعــة ل ـهــا داخ ـ ــل ال ـك ــوي ــت ،وان
للشركة ا لـحــق فــي أن تنقل الموظفة إلى
أي وظيفة شاغرة لديها من ذات الدرجة،
سـ ـ ــواء داخـ ـ ــل أو خـ ـ ــارج الـ ـك ــوي ــت ت ــراه ــا
مناسبة دون ادنى اعتراض من جانبها.
واس ـتــدركــت« :لـمــا كــان العقد يـكــون قد
انعقد لمدة غير محددة بما يجيز ألي من
طرفيه الحق في إنهائه بإدارته المنفردة
عمال بمبدأ سلطان االرادة ،وال ينال من
سداد هذا النظر أن الهيئة العامة لشؤون
ذوي االعاقة قد اوصت في كتابها الموجه

الى مدير شركة البترول الوطنية الكويتية
بتعيين الموظفة وفقا لنسبة  4في المئة
المقررة بنص المادة  14من القانون رقم
 8لسنة  2010بشأن حقوق االشخاص من
ذوي اإلعــاقــة ذلــك ان احـكــام هــذا القانون
لــم ت ـحــرم صــاحــب الـعـمــل مــن ات ـخــاذ مثل
هذا اإلجراء قبل العاملين الكويتيين من
االشخاص ذوي اإلعاقة المؤهلين مهنيا».
وت ــابـ ـع ــت« :كـ ـم ــا انـ ــه ل ــم ي ـن ـظــم م ـســألــة
فسخ عقد العمل بين الطرفين فــي حالة
ما اذا رغب اي منهما في ذلك ،االمر الذي
تستخلص معه هذه المحكمة  -في حدود
سلطتها التقديرية  -أن نـصــوص العقد
سند الدعوى باعتباره قانون المتعاقدين
قـ ــد أجـ ـ ـ ــازت ل ـص ــاح ــب ال ـع ـم ــل  -ال ـش ــرك ــة
المستأنفة ،وللعامل  -المستأنف ضدها
 الحق في فسخ العقد أو إنـهــاؤه بــإرادةأي مـنـهـمــا ال ـم ـن ـفــردة ،وأن عــاقــة الـعـمــل
بين الطرفين تخضع ألحكام القانون رقم
 28لـسـنــة  1969ب ـشــأن ال ـع ـمــل ف ــي قـطــاع
األ ع ـمــال النفطية  -المنطبق على واقعة
التداعي  -وبما مــؤداه أن الطلب المبدى
من المستأنف ضدها بإعادتها إلى العمل
ليس له سند صحيح من القانون خليقا
بالرفض ،وإذ خالف الحكم المستأنف هذا
النظر وقضى بــإ عــادة المستأنف ضدها
ال ــى عـمـلـهــا فــإنــه ي ـكــون خـلـيـقــا بــاإلل ـغــاء
و مــن ثــم تقضي المحكمة مـجــددا برفض
هذا الطلب».

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

صناعة التشريع
وتسابق النواب!
ال ـ ـت ـ ـشـ ــريـ ــع صـ ـنـ ـع ــة ي ـت ـع ـيــن
على مــن يتولى أمــرهــا أن يكون
ملما بــالـقــواعــد الـعــامــة للقانون
وخ ـصــائ ـص ـهــا وت ــواف ــر األرك ـ ــان
ال ــازم ــة بـشــأنـهــا فـقـهــا وق ـضــاء،
فضال عن عدم تعارضها للمبادئ
والقواعد الدستورية أو القواعد
ال ــدول ـي ــة ال ـتــي تـتـضـمــن ال ـتــزامــا
دوليا بشأنها.
وصنعة التشريع تعتمد على
منهجين يتعين اإل ل ـم ــام بهما؛
األول منهج شكلي يعتمد على
المراجعة للتشريع المراد تعديله
وم ــدى ارت ـبــاطــه ب ــأي تشريعات
أخـ ــرى وع ـل ــى س ــام ــة الـصـيــاغــة
وب ـ ـي ـ ــان وضـ ــوح ـ ـهـ ــا ومـ ـق ــاص ــد
الـتـشــريــع ل ـلــوصــول إل ــى ســامــة
التعديل من الناحية الشكلية.
بينما األمر الثاني الذي يتعين
االل ـت ــزام بــه عـنــد الـتـعــديــل ،وهــو
منهج موضوعي ينطلق من فكرة
الحاجة للتعديل وعدم تعارضه
ألح ـكــام الــدس ـتــور والـتـشــريـعــات
األخرى ولالتفاقيات الدولية على
الــدولــة مـصــدرة الـتـشــريــع ،وذلــك
لـتـجـنــب ال ــوق ــوع ف ــي الـمـحــاذيــر
ال ــدس ـت ــوري ــة أو ال ـت ـشــري ـع ـيــة أو
الدولية.
ولذلك فإن التشريع عمل فني
م ــرك ــب ت ـح ـك ـمــه م ـن ـه ـج ـيــة ي ـلــزم
ات ـب ــاع ـه ــا ف ـي ـمــن ي ـت ــول ــى أم ــره ــا
مـتـبـعــا ف ــي ذلـ ــك الـ ـط ــرق الـفـنـيــة
والمنهجية عند بحثها ودراستها
وبـيــان م ــدى توافقها مــع أحكام
الــدسـتــور والـتـشــريـعــات األخ ــرى
حال ارتباطها ،ودوليا إن كان لها
أثــر باتفاقيات أو مـعــاهــدات وال
بــأس فــي االط ــاع على القوانين
والتجارب المقارنة للوصول إلى
الحد األدنى من جودة التشريع.
ومــن دون تحقق تلك القيود
فــإن التشريع بالتأكيد سيكون
وبـ ـ ـ ـ ـ ــاال وع ـ ـب ـ ـئـ ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــدولـ ـ ــة
والمجتمع بــأســره إزاء مــا شابه
من عيوب ومثالب من شأنها أن
تجهز عليه في مهده وتجعل منه
والعدم سواء ،وهو حال التعديل
األخ ـي ــر ع ـلــى ق ــان ــون اإلج ـ ــراءات
والمحاكمات الجزائية بشأن عدم
إصدار قرارات الحبس في قضايا
الــرأي دون أن يسمي المشرع ما
هي جرائم الرأي أوال حتى يمتنع
القائمون على الـقــانــون عــن عدم
إصدار قرارات الحبس بشأنها.
ومن بين االقتراحات بقانون
المعيبة دستوريا وقانونيا هو
مــا قــدمــه بـعــض ال ـس ــادة ال ـنــواب
األفاضل بشأن تجريم من يروج
لـ ـلـ ـش ــواذ ج ـن ـس ـيــا أو مـ ــا يـمـكــن
تسميتهم اليوم بالمثليين ،بعد
أن انتشرت أعالم وإشارات بعض
المنتمين لتلك الفئة فــي بعض
الدول التي تكفل حقوقها وفق ما
تراه تلك الدول.
وق ــد ج ــاء ب ــاالق ـت ــراح بـقــانــون
بــال ـح ـبــس مـ ــدة ال تـ ـج ــاوز ثــاث
س ـن ــوات وال ـغ ــرام ــة ال ـت ــي ال تقل
عن ألف دينار وال تجاوز الثالثة
آالف لـكــل مــن ق ــام بــأحــد األفـعــال
أو التصرفات التالية ،أولها رفع
علم أو شعار أو أية إ ًشــارة ترمز
إلى فئة الشواذ جنسيا ،وثانيها
الترويج بأية وسيلة كانت ألفكار
ومعتقدات فئة الـشــواذ جنسيا،
وث ــال ـث ـه ــا الـ ــدعـ ــوة وال ـت ـحــريــض
على تكوين جماعة تتبنى أفكار
ومـ ـعـ ـتـ ـق ــدات ال ـ ـش ـ ــواذ ج ـن ـس ـيــا،
وراب ـع ـهــا ارت ـ ــداء مــابــس عليها
شعارات أو رموز ًأو عالمات ترمز
إلى الشواذ جنسيا.
وبالنظر إلى محتوى االقتراح
ف ـهــو ال يـبـتـعــد ع ــن ال ـع ــدي ــد من
ال ـت ـش ــري ـع ــات ال ـم ـع ـي ـب ــة بـسـبــب
دوافعها ومقاصدها ،كتشريعات
تـ ـج ــري ــم الـ ـبـ ـل ــوت ــوث وال ـت ـش ـب ــه
بــالـنـســاء ،بـسـبــب ع ــدم تعريفها
الفعل المجرم على نحو واضح
وجلي ،كتعريف التشبه كسلوك
مادي ،وتعريف الشذوذ الجنسي،
وت ـعــريــف ع ـق ـيــدة ذل ــك المتشبه
وأفكاره.
ثـ ـ ــم يـ ـتـ ـعـ ـي ــن بـ ـ ـي ـ ــان األفـ ـ ـع ـ ــال
المخالفة من خالل حظر النشاط
الـ ـخ ــاص بــال ـجــري ـمــة ع ـلــى نحو
يـحــدد مقاصد التشريع ،ال ترك
الحال إلى القاضي الجزائي يقدر
ما يشاء من تعريف ومــن نشاط
وفق أفكاره الخاصة ،وإنما يتعين
تحديد ذلك في التشريع صراحة
ليكون القاضي ملزما بالرجوع
إلـيــه ،فالقاضي ليس مشرعا أو
متكهنا لـمـقــاصــد الـتـشــريــع ،بل
م ـح ـك ــوم ب ـن ـص ــوص وض ــواب ــط
معينة فـيــه ،وتخضع أعماله إن
تجاوز ذلك لرقابة المحاكم العليا.
وح ـ ـتـ ــى ال ي ـ ـكـ ــون ال ـت ـش ــري ــع
تـســابـقــا ب ـيــن ب ـعــض الـ ـن ــواب أو
اندفاعا لمعتقداتهم الخاصة على
حـســاب صنعة التشريع يتعين
على المجلس أن يولي هذا األمر
اهـتـمــامــا بــالـغــا ،حـتــى ال يـتــأذى
المخاطبون بأحكام القانون من
غـمــوض الـنـصــوص وتعارضها
مع أحكام الدستور واالتفاقيات،
ويـكــونــوا ضحية لغياب صنعة
التشريع!

زوايا ورؤى
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في الصميم :حوار؟ وماذا
عن اإلصالح!
طالل عبد الكريم العرب
talalalarab@yahoo.com
ح ـ ــوار؟ وم ـ ــاذا ع ــن اإلصـ ـ ــاح؟ وم ـ ــاذا ع ــن ال ـف ـس ــاد؟ فمع
االحترام للجميع ولكل وجهات النظر ،فالواضح أن نظرة
البعض الى المأزق الكويتي يختلف عما يجول في خاطر
المواطنين وما يتمناه عموم الناس ،وما يعانون حقيقة
منه ،أما عند هؤالء البعض فمشاكل الكويت كلها مختصرة
في العفو ،ونقصد العفو الخاص بالطبع ،وهذا بال شك من
حقهم أن يطالبوا به ،ولكن الحوار عند المواطنين يجب أن
يتمحور على مستقبل بلدهم وأبنائهم ،فهم األولى واألهم،
ويجب أال يشل البلد ويتوقف عند مطلب العفو.
ال ـم ــواط ـن ــون ي ـطــال ـبــون ب ــاإلص ــاح ،وال غ ـيــر اإلصـ ــاح،
وي ــري ــدون م ـحــاربــة ال ـف ـســاد وال ــرش ــوة وال ـق ـضــاء عليهما،
واسـتــرجــاع أمــوال البلد المنهوبة ،ووضــع كــل مــن تسبب
بـكــل أن ــواع الـتــزويــر والـفـســاد وال ـســرقــات وراء الـقـضـبــان،
ً
الفساد كان مستشريا عندما كان اإل خــوة في أوج قوتهم
وعنفوانهم ،والمشاريع االستراتيجية التنموية المهمة
للكويت أجهضت فــي عـهــدهــم ،ه ــروب س ـ ّـراق الـمــال العام
والتأمينات كان في عهدهم ،حتى أن هناك منهم من دافع
عنهم ،فاإلصالح يجب أن يشمل الحكومة وكل المجالس
المنتخبة ،وأولها مجلسا األمة والبلدي.
الـ ـح ــوار ح ـتــى ي ـك ــون وط ـن ـي ــا ،بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى األغ ـل ـب ـيــة
الصامتة ،كان يجب أن يتم بحضور رجال ثقاة مستقلين
من أصحاب الخبرة والكفاء ة ،وقبل كل شيء النزاهة ،على
أن ي ــدور حــول التنمية ،و تـقــو يــم التعليم ،وإ ي ـجــاد فــرص
عمل ،ووقــف الـهــدر فــي األم ــوال واألراض ــي ،والقضاء على
المحسوبية والواسطة والتعيينات الباراشوتية ،هذا ما
يــريــده الـمــواطــن ،ال إضــاعــة وقــت البلد الثمين على أمــور
لن ينتفع منها إال مجموعة لم تصلح ما فسد في أيامها.
أعتقد شخصيا أن التشنج الحاصل في البلد ليس سببه
المطالبة بــا لـعـفــو ،فالتشنج وا لـمـمــا حـكــة مــو جــودان منذ
عقود ،والمشاكل السياسية والمالية الحالية التي يعانيها
البلد ليس لها عالقة بالعفو ،فالموضوع موقف الحكومة
من انتخابات رئاسة مجلس األمــة األخـيــرة ،أمــا إذا أردنــا
أن نضع النقاط الواضحة على الحروف الصحيحة فنقول
بأن وراء الصراع الحقيقي التكالب على المال العام ،وليس
من أجل الدفاع عنه ،أو الحفاظ عليه.
ي ـب ــدو أن م ــن ب ـيــن م ــواض ـي ــع الـ ـح ــوار م ـطــال ـبــة ب ـ ــوزارة
بــرل ـمــان ـيــة ،وم ـع ـنــى ه ــذا أن الـتـشـكـيــل الـ ـ ــوزاري سيعكس
نتائج ومستوى ومخرجات انتخابات مجلس األمة ،وهذا
لعمري كارثة الكوارث ،فتاريخيا لم يمر على الكويت نائب
استوزر إال وزاد من تخريب وزارتــه ،إال نائب أو اثنان لم
يزيدوا على ذلك.
الشواهد على ذلك كثيرة ،بل هي كثيرة جدا ،انظروا إلى
وزارات الدولة واحــدة واحــدة ،ادرســوا إحصائيا وبعناية
وتجرد ماذا فعل معظم النواب المستوزرين وحتى بعض
الــوزراء ضعاف النفوس ،في الــوزارات والمؤسسات التي
هيمنوا عليها ،وسترون وتكتشفون الكوارث التي تسببوا
بها ،من ترقيات باراشوتية تبادلية ،وفساد ،ومحسوبية
وواسـطــة ،وهضم حقوق المواطنين ،ورفــع روات ــب قطاع
النفط الى أرقام فلكية ،وتردي مستوى األداء اإلداري.
حفظ الله الكويت ،وشعبها ،وأسرة حكمها من كل مكروه.

ةديرجلا
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أ .د .محمد أمين الميداني*

من يقود اإلصالح؟

في ظاهرة وسائل التواصل االجتماعي

أ .د .فيصل الشريفي

سأكتب فــي مــوضــوع سبقني للكتابة عنه
ُ ّ
ً
كـثـيــر م ــن ال ــك ــت ــاب ،وكـ ــان م ـح ــورا لـلـعــديــد من
النقاشات واألحــاديــث ،وأقصد ظاهرة وسائل
التواصل االجتماعي وتفشيها بشكل واســع
وسريع أيضا ،ولكن ما دفعني اليوم للكتابة
عنها هو ما حدث األسبوع الفائت من تعطل،
ولساعات فقط ،لوسائل تكاد أن تكون حيوية
وأســاسـيــة ومهمة لـلـســواد األع ـظــم مــن سكان
هذه المعمورة ،ولن أبالغ إن أضفت أيضا بأنها
مصيرية لفئة واسعة من الشابات والشباب في
كل دول العالم!
تعطل موقع (فيسبوك) وعدد من التطبيقات
التابعة له مثل (واتساب) و(إنستغرام) ،وغرق
رواد هذا الموقع وتطبيقاته في بحر من الحيرة
والتساؤل والدهشة ،وشعر بعضهم بالضياع
واالنقطاع ولم يعد يدري كيف يعود للتواصل،
وتبادل األخبار ،واستقاء المعلومات؟
وع ــاد الـمــوقــع وتطبيقاته للعمل ،وتنفس
الجميع ال ـص ـعــداء ،وعـ ــادت الـحـيــاة لمجراها
الطبيعي والمعتاد ،ألنها من دون هذا الموقع
وتلك التطبيقات ،تفقد الحياة اليومية معناها
ومتعتها فــي نظر الكثيرين ،لكن عودتها لم
تجنب من يقف وراء ه ــا خسائر مالية كثيرة،
وفتحت الباب لتساؤالت عديدة من بينها :هل
يسعى مالك هذه المواقع للحصول على المزيد
من األربــاح على حساب حماية المستخدمين،
كما ادعت ذلك مديرة إنتاج سابقة كانت تعمل
في موقع "فيسبوك"؟
ل ـي ــس ت ـع ـطــل ه ـ ــذا الـ ـم ــوق ــع وال خ ـســائــره
موضوعنا ،ولكن ما أريد أن نلفت االنتباه إليه
هو تفشي هذه ظاهرة التواصل االجتماعي في
حياة الكثيرين ،وأريد أن أنظر إليها من الناحية
الثقافية بالدرجة األولى.
أذكر حين وصلت إلى فرنسا إلكمال دراساتي
العليا ،ومــن أكثر من أربعة عقود ،لفت نظري
وأن ــا أستخدم (مـتــرو) األنـفــاق فــي بــاريــس ،أو
حافالت بعض المدن ،أو أركــب القطارات بين

الـمــدن الفرنسية ،أو أستقل الـطــائــرة ،ظاهرة
لم أالحظها في بلداننا العربية ،وكانت مثار
إعجابي وتـقــديــري ودهشتي أيـضــا ،أال وهي
انكباب عــدد كبير ممن يستقل وسائط النقل
هذه على القراءة :صحيفة ،أو كتاب ،أو أوراق،
ً
وكنت أرى ذلك قبال في األفالم األجنبية بالطبع،
ولكن ال أذكر إال نادرا أنني رأيت قارئا في حافلة
بدمشق ،أو فــي أخ ــرى تنقلني مــن مدينة إلى
أخــرى من مدنها ،وهــو الوضع نفسه في مدن
وعواصم عربية كثيرة زرتها.
ما يزعجني الـيــوم ،وأنــا في حافالت النقل
و(ت ـ ـ ــرام) ال ـم ــدن وال ـق ـط ــارات ال ـتــي تنتقل بين
مختلف المدن األوروبية ،هو نادرا ما أصبحت
أرى شخصا بيده كتاب أو صحيفة! الكل منكب
على جهاز الهاتف المحمول بين يديه ،يرفع
رأس ــه ليرى أيــن هــو ،وهــل اقـتــرب مــن المحطة
التي عليه أن ينزل فيها؟ ومن ثم يعود لهاتفه:
متابعة مسلسل ،أو ممارسة لعبة ،أو تقليب
صفحات تطبيقات ،أو تبادل الرسائل القصيرة
بـســرعــة واس ـت ـم ــرار ،ولعلنا ال نـجــد مـثــل هــذا
الوضع في السفر بالطائرات ،فغالبا ما يلتزم
المسافر بإقفال هاتفه ،ولو في اللحظات األخيرة
قبل اإلقالع ،وال أدري كيف يعاودون استخدام
هواتفهم ونحن بين السماء واألرض في رحلتنا
الجوية!
ً
إال أن ما أريد أن ألفت إليه فعال االنتباه أكثر
هو أن ثقافة شبابنا ،على مختلف المستويات
واألع ـم ــار وع ــدد كبير مــن رواد ه ــذه الـمــواقــع،
تعتمد بالدرجة األولى اليوم على ما يتم تداوله
من أخبار ومعلومات منقولة عنها أو متداولة
فيها.
يصلك خبر أو معلومة (أقصد هنا تطبيق
الواتساب ألن ال حسابات لي شخصيا ال على
الفيسبوك ،أو تويتر ،أو إنستغرام) ،وتحتار
ه ــل ه ــذا ال ـخ ـبــر ص ـح ـيــح ،وه ــل ه ــي معلومة
دقيقة؟ وأعود غالبا لبعض المراجع الورقية أو
ً
اإللكترونية إذا كان ما وصلني مهما ويستحق

faisal.alsharifi@hotmail.com
التحقق منه ونقله للمهتمين به أو للمقربين،
ً
ولكن من المؤكد جــدا أنني ال أعيد إرس ــال ما
يصلني ما لم أتحقق تماما من مضمون وصحة
ما سأقوم بإعادة إرســالــه ،والطريف أيضا أن
الخبر نفسه والمعلومة تصلك في اليوم ثالث
أو أربع مرات ،أو بعد يومين أو ثالثة ،وأحيانا
بعد أسبوع ،مرسلة من عدة أشخاص ،حيث يتم
تدوير األخبار والمعلومات وإرسالها للجميع
من باب التواصل بين األصدقاء والمعارف.
ال أنكر بأنه يصلني أخبار وحوادث وقصص
تستحق المتابعة وال ـقــراءة ونقلها لآلخرين
أيضا ،ولكن غياب المصدر ،والشك أحيانا من
صحتها يفقدها جديتها وأهميتها ،ويجعل
واحدنا يتردد في نقلها أو تبليغها لآلخرين
ما لم يتأكد بالفعل من مضمونها.
ك ـيــف ال ـع ـمــل لـتــوظـيــف وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي بشكل يساعد تربويا وثقافيا وعلميا
في زيادة معارف وثقافة وعلوم شبابنا ،ومن
يستخدم وسائل التواصل االجتماعي بانتظام؟
سؤال من أسئلة كثيرة تطرح في مجال التقدم
العلمي والتكنولوجي الــذي نعيشه والــذي لم
تعرفه األجيال السابقة ،وأضيف أيضا :كيف
نعيد للصحيفة والكتاب رونقهما ومكانتهما
في حياتنا وفي مسيرة التعليم والمعرفة في
بلداننا؟
وال نـنـكــر ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ن ـج ــاح الصحيفة
اإللكترونية وكذلك الكتاب اإللكتروني وحتى
الموسوعات اإللكترونية في الوصول إلى عدد
كبير من القراء والمهتمين ،فتجاوزت الحدود
الجغرافية ،وجعلت الثقافة والمعرفة في متناول
كــل فـئــات المجتمع وبتكاليف زه ـيــدة ،ولكن
يحتاج كل هــذا التقدم والتطور في نقل العلم
والمعرفة والثقافة إلــى ضوابط ،وإلــى تنظيم
ومتابعة وإيجاد ُ
السبل التي تضمن التمييز
ّ
الغث ّ
والسمين.
بين
* أكاديمي وكاتب سوري مقيم بفرنسا.

سيباستيان سترانجيو*

ُ
ماليزيا تهدد بخوض محادثات
مع قوات المعارضة في ميانمار

أع ـل ــن وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـم ــال ـي ــزي أن ح ـكــوم ـتــه ق ــد تـبــدي
اس ـت ـعــدادهــا لـعـقــد م ـح ــادث ــات م ــع ح ـكــومــة ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة
ـارضــة فــي ميانمار ،إنــه أح ــدث مــؤشــر على اسـتـيــاء دول
الـمـعـ ِ
رابطة أمم جنوب شرق آسيا من مماطلة المجلس العسكري
في تعامله مع اتفاق شهر أبريل المؤلف من خمس نقاط ،حيث
أدلى سيف الدين عبدالله بهذا التعليق في البرلمان منذ أيام
ً
ردا على سؤال من النائب وونغ تشن حول احتمال أن تتحاور
ّ
ميانمار مع حكومة الوحدة الوطنية إذا أصر المجلس العسكري
على منع المبعوث الخاص لرابطة أمم جنوب شرق آسيا من
التكلم مع "جميع أطراف" الصراع ،وهو جزء من النقاط الخمس
المتفق عليها.
ّ
منذ استيالء الجيش على السلطة في شهر فبراير ،نظم عدد
من دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا محادثات ضمنية وغير
ّ
رسمية مع حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها أعضاء من
الحكومة المدنية المخلوعة وممثلو األقليات العرقية وقادة
المجتمع المدني.
لكن كــان تعليق سيف الــديــن أول مؤشر على رغبة إحــدى
حكومات جنوب شــرق آسيا في التعامل مع حكومة الوحدة
ً
ّ
فتعرضت هذه الكتلة المؤلفة من عشر دول
الوطنية رسميا،
لالنتقادات بعد رفضها ّ دعوة تلك الحكومة إلى قمتها الخاصة
بميانمار في أبريل ،ففضلت حينها التعويل على التواصل مع
ً
اإلدارة العسكرية ،وخــوفــا من اعتبار تعليق سيف الدين في
ّ
مجرد زلة لسان ،قرر هذا األخير إطالق هذا الموقف
البرلمان
بعد أيام على تصريح أدلى به غداة اجتماع افتراضي لوزراء
خارجية رابطة أمم جنوب شرق آسيا في  4أكتوبرّ ،
فعبر حينها
عن استيائه من إصرار المجلس العسكري على عدم التعاون
لتنفيذ شروط االتفاق ،ثم قال إن إقصاء ذلك المجلس من القمة
المقبلة للرابطة ممكن بسبب امتناعه عن التعاون.
من بين النقاط الخمس المتفق عليها ،تتعلق إحدى ّالمسائل
ً
بوقف أعمال العنف في ميانمار فورا ،وإطالق حوار بناء بين
ً
"جميع األطراف" سعيا إليجاد حل سلمي ،وتسليم المساعدات
اإلنسانية ،وتعيين مبعوث خاص لرابطة أمم جنوب شرق آسيا
لتنسيق الجهود اآلنف ذكرها.
لكن لطالما حرص المجلس العسكري على المماطلة وتأخير
تنفيذ االتفاق ،ولم تختر كتلة جنوب شرق آسيا المؤلفة من
عشرة أعضاء وزيــر خارجية بروناي الثاني ،إريــوان يوسف،
مبعوثا خاصا لها قبل شهر أغسطس ،وفي األسبوع الماضي
أعلنت السلطات العسكرية أنها لــن تسمح إلر ي ــوان بمقابلة
ً
ُ َ
الزعيمة المدنية المعتقلة أونغ سان سو كي التي تحاكم راهنا
ُ
بسبب مجموعة من الت َهم الجنائية.
ادعى إريوان أنه يحاول تنظيم لقاء مع الزعيمة البالغة من
ً
العمر  76عاما والفائزة بجائزة نوبل ،لكن ُع ِرض عليه حتى
اآلن مقابلة نــائــب الرئيس الـســابــق ،هـنــري فــان ثـيــو ،ورئيس
مجلس النواب السابق ،تي خون ميات ،وفق مصادر موقع "ذا
ً
إيــراوادي" ،وردا على سؤال حول عدم دعوة الحكومة إلى قمة
رابـطــة أمــم جـنــوب شــرق آسـيــا ،اعتبر المتحدث بــاســم جيش
ً
ميانمار ،زاو مين تون ،هذه المسألة جزءا من "تعليقات سيف
ُ
ً
حدث فرقا
الدين ً الشخصية" ،وقال إن تلك الدعوة ما كانت لت ِ
كـبـيــرا بالنسبة إل ــى الـحـكــومــة فــي مطلق األحـ ــوال ،إذ ُيعتبر
أسـلــوب التحدي فــي الــرد أحــدث مؤشر على اسـتـعــداد جيش
ً
ميانمار للتحرك وحده دفاعا عن السلطة التي استولى عليها
بطريقة كارثية ،بغض النظر عن الخسائر البشرية أو المادية
التي سيتكبدها أو تضرر سمعة البلد على الساحة الدولية.
ّ
لم يتضح بعد مدى استعداد ماليزيا إلشراك حكومة الوحدة
الــوطـنـيــة أو مـنــح أي دع ــم كـبـيــر لـحـكــومــة ال ـظــل ،لـكــن فــي ظل
ً
المقاومة التي تزداد عنفا ضد ُحكم المجلس العسكريُ ،يفترض
ً
أن يفكر الجنراالت مليا بخطوتهم المقبلة ألن الحكومات التي
ً
كانت مترددة سابقا قد تبدأ بالتواصل مع خصومهم.
* «دبلومات»

من يعمل بإخالص وشرف يحصد حب واحترام الناس واألهم
راحة البال ،فالعبرة هي أن يبدأ اإلصالح ،فإن كان على يد
قيادي نزيه ومخلص ومفكر فخير وبركة ،وإن كان بسبب وجود
نظام فاعل وقانون قادر على المراقبة والمحاسبة فهذا غاية
المبتغى.
هذا الموضوع قد ال يصلح أن ُيكتب في مقال ،لكني
س ــأح ــاول ق ــدر ال ـم ـس ـت ـطــاع إي ـص ــال وتـ ـن ــاول ال ـف ـكــرة مــن
زاويتين :األولى مسؤول يقود اإلصالح ويواجه الفساد،
والثانية نظام متين يصنع المسؤول الصالح.
فــي ال ـتــاريــخ الـقــديــم وال ـحــديــث ه ـنــاك رج ــال مــن طــراز
الـ ـق ــادة ق ــام ــوا ب ــإص ــاح ــات إداريـ ـ ــة واق ـت ـص ــادي ــة مـكـنــت
مجتمعاتهم مــن ا لـنـهــوض وا ل ــو ص ــول بـهــا إ ل ــى مـصــاف
الـ ــدول الـمـتـقــدمــة ،مـنـهــم الــرئ ـيــس ب ــارك تـشــونــغ هــي ذو
الخلفية العسكرية الذي وصف بالدكتاتور ومعجزة "نهر
الهان" ،لكنه استطاع قيادة النهضة في كوريا الجنوبية
خالل ستينيات وسبعينيات القرن الماضي ،ومنهم من
أكمل مسيرة التنمية مثل المستشارة األلمانية أنجيال
ً
ميركل التي حكمت بالدها  16عاما فقادتها من نجاح
إ لــى نـجــاح ،وو صـلــت بألمانيا إ لــى أ كـبــر قــوة اقتصادية
في أوروبا.
األمثلة كما ذ كــرت كثيرة و مـتـعــددة لـقــادة استطاعوا
تغيير حــال بــاد هــم حتى أصبحت مــن ا لــدول المتقدمة
ا لـتــي ينعم مــوا طـنــو هــا بحياة كريمة بفضل إخالصهم
وتـفــانـيـهــم فــي خــدمــة أوطــان ـهــم ،ول ــك عــزيــزي ال ـقــارئ أن
تتخيل ما وصلت إليه سنغافورة وماليزيا وأيضا تركيا.
على الجانب اآلخر هناك دول ال يهم فيها من يحكم ألن
النظام ال يسمح للقائد بالتصرف كيفما يشاء كالدول
اإلسكندنافية واليابان التي تحاسب أكبر المسؤولين عن
أي تجاوز على المال العام أو استغالل نفوذه الوظيفي
بمحاباة أي طرف ،فهذه الدول فرضت هيبة القانون على
الكل ،فال وزير وال حتى رئيس الوزراء له حق التصرف
فــي فـلــس واح ــد مــن ال ـمــال ال ـعــام ،فــا طــائــرة خــاصــة وال
فــا تــورة يتم تحصيلها مــن أ مــوال الشعب لتعبئة و قــود
كانت
السيارة أو تــذ كــرة القطار بالدرجة السياحية إن ُ
ال ــرح ــات غ ـيــر رس ـم ـيــة ،ف ـكــم م ــن وزيـ ــر اس ـت ـقــال أو ق ــدم
للمحاكمة بسبب فاتورة ال تتعدى بضعة جنيهات.
فــي تـلــك ا ل ــدول ال تستغرب مـشــا هــدة ر ئـيــس وزراء أو
ً
وزير يذهب إلى مقر عمله راكبا الدراجة ،وال وهو واقف
فــي ال ـطــابــور لــدفــع ف ــات ــورة تـفــاحــة وعـصـيــر كـمــا حصل
مــع ر ئ ـيــس وزراء بــر يـطــا نـيــا ا لـعـظـمــى ،وال و ه ــو جــا لــس
أو وا قــف في القطار حاله من حــال أبسط مــوا طــن ،فهذه
المشاهد صنعها نـظــام منضبط ومجتمع يتعامل مع
هذه المناصب على أنها وظيفة عامة ال أكثر وال أقل.
هذه األنظمة بكل تأكيد لن يتولى أمرها مسؤول فاشل
وال ق ـيــادي فــا ســد ،فـهــم تـحــت ا لــر صــد ا ل ــدا ئ ــم ،وال يعني
تركهم للمنصب أو انتهاء فترة واليتهم أن ذلك صك نجاة
أو أنهم أفلتوا من المحاسبة ،فالقانون عندهم ال يموت
بالتقادم وال يوجد منفذ يمكنهم الهروب منه.
العبرة من هذا المقال أن من يسرق أو يستغل وظيفته
ال يفلت من طائلة القانون ،ومن يعمل بإخالص وشرف
يحصد حب واحترام الناس واألهم راحة البال ،فالعبرة
ه ــي أن ي ـب ــدأ اإلصـ ـ ــاح ،ف ــإن ك ــان ع ـلــى ي ــد ق ـي ــادي نــزيــه
ومـخـلــص ومـفـكــر فـخـيــر وبــركــة ،وإن كــان بـسـبــب وجــود
نظام فاعل وقانون قادر على المراقبة والمحاسبة فهذا
غاية المبتغى.
ً
إذا لإلصالح وجهان :إداري ومالي ،ومن يرد مواجهة
ال ـف ـســاد فـعـلـيــه ف ـتــح هــذيــن الـمـلـفـيــن ،ف ـفــي األول تــوقــف
ا ل ـثــا نــي ،و ف ــي ا لـثــا نــي كـشــف ل ــأول و م ــن يـفــك عالقتهما
المشبوهة يستحق أن نرفع له العقال.
ودمتم سالمين.

يوسف الشايجي

في الحوار والمصالحة الوطنية ...ماذا لدى النواب ليقدموه؟
المصالحة في معناها
المطلق هي إنهاء أو
حل الخالف بين طرفين
متخاصمين أو تقريب
وجهات النظر بينهما
لمصلحة مشتركة منتظرة
لكليهما ،ومقابل ذلك
مطلوب من كل طرف
االستعداد للتنازل عن جزء
مما لديه ،أما إذا كان التنازل
من أحدهما فقط فلن تتم
هذه المصالحة وستفشل.

يفترض فــي ال ـحــوار الــوطـنــي الــدائــر بين الحكومة
والمجلس أن يكون خطوة أولى يترتب عليها في حال
نجاحها الــوصــول إلــى المصالحة الوطنية التي هي
مطلب وأمنية الجميع ،ولـلــوصــول إلــى تلك النتيجة
هناك عدد من المتطلبات ،ولكن وقبل ذلك هناك بعض
المالحظات على الحوار الجاري:

المالحظة األولى
وهــي حــول التمثيل فــي ال ـحــوار ،فالحكومة ممثلة
برئيسها واثـنـيــن مــن ال ـ ــوزراء ،ومـجـلــس األم ــة ممثال
برئيسه وأربعة نواب أحدهم مستقل وثالثة من كتلة
الـ ،٣١اثنان من هؤالء النواب الثالثة يمثلون مجموعة
الــ٦نــواب المنتمية إلــى الكتلة والمنضمة لها واثنان
م ـم ـثــان ع ــن الـ ــديـ ــوان األم ـ ـيـ ــري ،ومـ ــع ك ــام ــل الـتـقــديــر
لشخوص جميع المشاركين في هذا الحوار فالواضح
لـلــوهـلــة األولـ ــى مــن تشكيل ن ــواب كـتـلــة ال ـ ــ ٣١أن ـهــم ال
ً
ً
يمثلون الكتلة تمثيال د قـيـقــا أل ن ــه مــن حـيــث النسبة
والتناسب ال يمكن أن يمثل مجموعة الـ ٦التي هي جزء
من الكتلة نائبان بنسبة ( )٪٦٦.٦وباقي كتلة الـ ٣١وهم
ً
الـ ٢٥نائبا يمثلهم نائب واحد بنسبة ( )٪٣٣.٣هذا في
المفهوم الرياضي ولغة األرقام التي ال تخطئ ،وتأكد
هــذا مــن خــال بـيــان  ٦مــن نــواب الكتلة يرفضون هذا
التمثيل والمشاركة في الحوار من األساس.
الــوقــوف عـنــد ه ــذا التشكيل الـنـيــابــي وبالتفصيل
الرقمي يوصلنا إلى نتيجة أولية بعدم الحرص على
ً
وجود تمثيل حقيقي ودقيق للنواب سيؤثر سلبا في
نتائج هــذا الحوار فيما لو خــرج بمجموعة توافقات
على عدة قضايا التزم بها حضور الحوار من الحكومة
وال ـن ــواب ،فـلــن يـكــون هـنــاك مــا يـلــزم بــاقــي ال ـنــواب بــه،
قد يقبل به عــدد منهم وسيرفضه البقية ممن وقعوا
على البيان سالف الذكر ومــن يؤيدهم ويتفق معهم،
ففي النهاية سيكون االلـتــزام بمخرجات هــذا الحوار
ً
شـخـصـيــا فــي مــن ح ـضــره مــن ال ـن ــواب والــرئ ـيــس ،أمــا
ً
باقي النواب فسيكون اختياريا لهم ،وفي هذا إضعاف
للحوار ومجرياته ونتائجه حيث سيلتزم بــه طرف
الحكومة بكامل أعضائها ،ولن يلتزم به الطرف اآلخر
ً
(المجلس) بكامل أعضائه ،وقد يسعى الرافضون تعبيرا
عن رفضهم للحوار ونتائجه إلى إفساد وتخريب هذا
االتـفــاق ،ولــن يصل هــذا الحوار إلــى النتائج المأمولة
والمرجوة منه ،هذه مالحظة أولى.

على النواب التعامل
مع قرار تحصين
رئيس الوزراء
ً
ً
تعامال سياسيا
المالحظة الثانية
ً
ال دستوريا وهذا
من المعروف وكما يتردد بأن الحكومة هي الطرف
ً
شرط أساسي
األثقل أو األقوى في الحوار نظرا لما تمتلكه من أدوات
عديدة ،وكما يصور البعض الوضع بعدم تكافؤ في
لنجاح المصالحة
القوى بين الطرفين وميزان القوى يصب لمصلحتها،
ً
الوطنية
وأن النواب ال يملكون شيئا مقابل تلك القوة ،وعليه

فإنهم ّ
يحملون الحكومة كل أسباب نجاح أو فشل ذلك
الحوار ،فإذا سلمنا بصحة هذه المقولة فمعنى ذلك أن
جميع ما سيتمخض عنه هذا الحوار من اتفاقات أو
نتائج سيقع على كاهل الحكومة وحدها لتنفيذه ،وفي
المقابل غير مطلوب من النواب أي التزام أو دور أو عبء
إلنجاح الحوار ،وهذه النتيجة تتفق مع ما أشرنا إليه
في البداية من مالحظة حول عدم دقة التمثيل النيابي
ألن كـتـلــة ال ـ ــ ٣١لــديـهــا ت ـصــور مـسـبــق ب ــأن ال ـح ــوار لن
ً
ّ
يحملها أي مسؤوليات أو أعباء كونها طرفا في الحوار،
لذلك لم تحرص على دقة تمثيلها بالحوار ألنه لن يقدم
ً
أو يؤخر شيئا ،وانعكس ذلك التصور على ممثليها
في الحوار ،حيث وضعوا جميع شروطهم على طاولة
الحوار بما فيها إلغاء قرار تحصين رئيس الوزراء ،وفي
المقابل لم يبدوا أي التزام من جانبهم ،ولكن الحقيقة
غير ذلك ،وإال لما أبدت الحكومة حرصها على االجتماع
ً
مع النواب ،ولماذا الحوار من أساسه لوال أن هناك دورا
للنواب إلنجاح المصالحة يوازي الدور الحكومي؟ فما
هذا الدور؟ وكيف ستتم المصالحة؟

أهم متطلبات المصالحة
المصالحة فــي معناها المطلق هــي إ نـهــاء أو حل
الـخــاف بين طرفين متخاصمين أو تقريب وجهات
النظر بينهما لمصلحة مشتركة منتظرة لكليهما،
ومقابل ذلك مطلوب من كل طرف االستعداد للتنازل
عن جزء مما لديه ،أما إذا كان التنازل من أحدهما فقط
فلن تتم هذه المصالحة وستفشل.
وإذا طـبـقـنــا م ــا س ـبــق ع ـلــى ال ـم ـصــال ـحــة الــوطـنـيــة
المطروحة من العديد من األط ــراف السياسية والــذي
ً
يـمـثــل ال ـح ــوار ال ــدائ ــر حــال ـيــا بـيــن الـحـكــومــة وال ـنــواب
والمؤمل منه أن يكون السبيل لها ،فهذا يجرنا لسؤال
ً
العنوان :هل لدى النواب ما يقدمونه فعال؟ حتى تنطبق
شــروط المصالحة وتتكافأ القوى المتحاورة والتي
من خاللها يمكن أن يتنازل كل طرف عن جزء مما لديه
لتكتمل عناصر المصالحة.
بحكم ا لــد سـتــور وبصفتهم النيابية كأعضاء في
مجلس األمة يقوم النواب بمهمتي التشريع والرقابة،
تشاركهم الحكومة مهمة التشريع وينفردون بمهمة
الـمـحــاسـبــة ،فـعـنــد االت ـف ــاق عـلــى الـمـصــالـحــة مطلوب
منهم العمل المشترك مــع الحكومة إلق ــرار المشاريع
والـقـضــايــا الـتــي تــم ال ـتــوافــق عليها وأال يـقـفــوا عثرة
ً
أمامها بل عونا لها ،أما من حيث المحاسبة فعليهم
كــذلــك دور مـهــم وه ــو إع ـطــاء الـفـتــرة الــزمـنـيــة الكافية
ل ـل ـح ـكــومــة ل ـل ـع ـمــل إلنـ ـج ــاز م ــا ت ــم االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ـيــه مــن
قضايا ومشاريع ،والتي هي بمنزلة برنامج أولويات
ً
مشترك بين السلطتين ،وهذا لن يعتبر تعطيال للشق
ً
المحاسبي للمجلس أو تحصينا للحكومة كما يردد
نــواب كتلة ال ــ ٣١جميعهم بال استثناء ،بل هو إمهال
للحكومة وإعطاؤها الوقت الكافي لإلنجاز من خالل

بــرنــامــج زم ـنــي م ـحــدد بــالـشـهــر وال ـي ــوم ول ـيــس "ت ــرك
الحبل على الـغــارب" (كما يقال) للحكومة ،وسيعتبر
ً
ً
ً
ه ـ ــذا الـ ـتـ ـص ــرف واإلج ـ ـ ـ ـ ــراء جـ ـ ـ ــزءا م ـه ـم ــا وض ـ ــروري ـ ــا
م ــن ال ـش ــق األول م ــن م ـه ـمــة الـ ـن ــواب وهـ ــو ال ـت ـشــريــع.
ومــن هــذا المفهوم يمكن أن يتم تعامل الـنــواب مع
قرار المجلس بتحصين رئيس الوزراء حتى نهاية دور
االنعقاد القادم بأنه بمنزلة الفترة المتاحة للحكومة
ورئ ـي ـس ـهــا وك ــل وزرائـ ـه ــا إلن ـج ــاز ب ــرن ــام ــج أول ــوي ــات
القضايا ،ألنــه ال يمكن ،والعالقة بين السلطتين تمر
فــي أس ــوأ أحــوالـهــا كـمــا شـهــدنــاهــا فــي ال ــدور السابق
ً
الــذي لم َ
نر مثيال له في شحن واحتقان األجــواء التي
عطلت أعماله وجلساته من البداية ،أن تجد الحكومة
لها غطاء الستمرارها وبقائها من كثرة االستجوابات
المقدمة لرئيسها ووزرائها ومن أول الجلسات سوى
قرار التحصين هذا.
ومع إقرارنا بخطأ قرار المجلس بتحصين رئيس
الوزراء عن كل االستجوابات المقدمة له ،إال أنه الوسيلة
الوحيدة لبقائه والحكومة ،فكما هو معروف بأن هناك
أغلبيتين في البرلمان أقرهما الدستور:
األولى :هي األغلبية النيابية الشعبية وهي أغلبية
ً
ال ـن ــواب الخمسين الــذيــن انتخبهم الـشـعــب انـتـخــابــا
ً
مـبــاشــرا ،والـتــي تسيطر عليها كتلة ال ــ ٣١المعارضة
ً
للحكومة بفارق  ١٢نائبا وهو فارق كبير.
الثانية :األغلبية البرلمانية وهي األغلبية من أعضاء
المجلس الذي يضم النواب إلى جانب الوزراء والبالغ
ً
عددهم  ٦٥عضوا والتي تمثلها الحكومة ومجموعة
ً
من النواب بأغلبية بسيطة جدا ال تتجاوز الـ 3أعضاء.
تـتـمـيــز األغـلـبـيــة األولـ ــى (ال ـن ـيــاب ـيــة) بـحـكــم طبيعة
تكوينها عــن الثانية بأنها تنفرد فــي مهمة الرقابة
ً
وخـصــوصــا فــي الـتـصــويــت عـلــى ط ــرح الـثـقــة بــالــوزيــر
الـمـسـتـجــوب ،وب ـنــاء عـلــى ه ــذه ال ـم ـيــزة وح ـســب األمــر
الــواقــع فــإن بإمكان كتلة ال ــ ٣١ضمان طــرح الثقة بأي
وزير يقدم فيه استجواب بل إسقاط الحكومة كاملة من
أول استجواب لرئيس الوزراء ،لذلك لجأت الحكومة مع
النواب الذين يدركون هذه الحقيقة لتحصين رئيسها
حتى نهاية دور االنعقاد القادم متجاوزة بذلك الالئحة
الداخلية لحماية نفسها ،ولكسب بعض الوقت ،مثلما
لجأت مجموعة الـ ٣١باستخدام "الباركود" في انتخابات
رئاسة البرلمان من أجل إنجاح مرشحها مخالفة بذلك
الئحة المجلس التي تنص على السرية.
وعليه فعلى النواب وبحكم الواقع التعامل مع قرار
ً
ً
ً
التحصين لرئيس الــوزراء تعامال سياسيا ال تعامال
ً
دس ـت ــوري ــا ،ف ـهــذا ش ــرط أس ــاس ــي ل ـن ـجــاح الـمـصــالـحــة
ً
الــوط ـن ـيــة ك ـمــا أوض ـح ـن ــا س ـل ـف ــا ،وأن ي ـع ـت ـبــروا فـتــرة
التحصين هــذه بمنزلة مهلة زمنية إل تــا حــة المجال
لـلـحـكــومــة إلن ـج ــاز بــرنــامــج الـقـضــايــا الـمـتـفــق عليها
من خــال عملية الـحــوار ،هــذا إن أردنــا إنجاح الحوار
والوصول إلى المصالحة الوطنية.

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٦.٨٢٩

٧.٤١١

٥.٦٩٨

2.٤٣٣ 2.٨٦٧ 3.٣١٥

تراجع مؤشرات البورصة بسيولة قيمتها  60مليون دينار
عمليات بيع كبيرة على األسهم القيادية بعد بداية فاترة
علي العنزي

كان الضغط أكبر من شركات
السوق األول والتي تراجعت
جميعها إال سهمين فقط
واستقر اآلخر
ربح أحدهما ً
وخسر  23سهما ليتراجع
مؤشر السوق األول بنسبة
 % 0.79أي  58.96نقطة.

س ـج ـلــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
الـ ـك ــوي ــت ال ــرئ ـي ـس ـي ــة خ ـســائــر
واضحة أمس ،وأقفلت جميعها
ع ـلــى الـ ـل ــون األحـ ـم ــر ف ــي ثــانــي
جلسات األسبوع ،وفقد مؤشر
ال ـس ــوق ال ـع ــام نـسـبــة  0.79في
ا ل ـم ـئ ــة أي  54.1ن ـق ـطــة لـيـقـفــل
عـلــى مـسـتــوى  6829.68نقطة
وبسيولة بيعية كبيرة اقتربت
من  60مليون دينار عدا سيولة
ً
سـهــم ال ـص ـفــاة ال ـم ــدرج حــديـثــا
أمـ ــس ،الـ ــذي بـلـغــت سـيــولـتــه 5
ماليين ديـنــار ،لم تدخل ضمن
حـســاب ال ـمــؤشــرات أم ــس ،وتــم
تــداول  375.7مليون سهم عبر
 16021صفقة ،وتــم تــداول 143
ً
سهما ربح منها  25فقط بينما
خ ـس ــر  103واس ـت ـق ــر  15دون
تغير.
وكـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـض ـ ـغـ ــط أكـ ـ ـب ـ ــر مــن
ش ــرك ــات الـ ـس ــوق األول وال ـتــي
تــرا جـعــت جميعها إال سهمين
ف ـق ــط ربـ ـ ــح أح ــدهـ ـم ــا واس ـت ـق ــر
ً
اآلخر وخسر  23سهما ليتراجع
م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول بـنـسـبــة
 0.79في المئة أي  58.96نقطة
ويقفل على مستوى 7411.54
ً
نـقـطــة بـسـيــولــة ك ـب ـيــرة قـيــاســا
على معدالت هذا الشهر بلغت

 28.5مليون دينار تداولت 74.3
مليون سهم عبر  4517صفقة.
وسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق
الرئيسي خسارة مماثلة بلغت
نسبة  0.78في المئة أي 44.53
ن ـق ـط ــة ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
 5698.69نقطة بسيولة بلغت
 30.8م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ت ــداول ــت
 301.4مليون سهم عبر 11504
صفقة ،وخسر  80سهما مقابل
ارت ـف ــاع  24واس ـت ـقــرار  14دون
تغير.

جني أرباح كبير
سـ ـجـ ـل ــت بـ ـ ــدايـ ـ ــة تـ ـع ــام ــات
ً
ب ــورص ــة ال ـكــويــت أم ــس ،ف ـتــورا
ً
واضحا وعلى غير العادة التي
سجلتها جلسات شهر أكتوبر
والتي تتدفق خاللها السيولة
ً
مبكرا وتتجاوز مليوني دينار
ً
أول دقـيـقـتـيــن ،وكـ ــان واض ـحــا
التردد في الشراء واكب االهتمام
على الوافد القديم الجديد «سهم
الـصـفــاة» بـعــد عــودتــه لـلـتــداول
بـ ـع ــد غ ـ ـيـ ــاب اسـ ـتـ ـم ــر سـ ـن ــوات
طويلة تجاوزت عقد من الزمن
ح ـي ــث اف ـت ـت ــح ع ـل ــى س ـع ــر 150
ً
فلسا وو س ــط الضغط البيعي

وسـلـبـيــة الـجـلـســة ت ــراج ــع إلــى
ً
مستوى  121فلسا قبل أن يغفل
ً
على سعر  128فلسا.
وكانت هناك بعض عمليات
ً
الشراء على أسهم انتقائية جدا
تـخـلــت ع ــن مـكــاسـبـهــا بـمـجــرد
ت ــراج ــع األس ـه ــم ال ـق ـيــاديــة بعد
دخـ ـ ـ ــول الـ ـس ــاع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة مــن
ع ـمــر الـجـلـســة ح ـيــث ال ـخ ـســارة
واض ـ ـ ـحـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ـه ـ ــم ب ـي ـتــك
والوطني الــذي بلغت خسارته
ً
 15ف ـل ـســا وهـ ــي أك ـب ــر خ ـســارة
ل ــه م ـنــذ أك ـث ــر م ــن ث ــاث ــة أشـهــر
ل ـت ـتــراجــع بـقـيــة أس ـه ــم ال ـســوق
ً
األول تباعا وتصبغ المؤشرات
الرئيسية باللون األحمر ،وسط
تناقل خبر يتعلق برفع السرية
المصرفية عن حسابات عائلة
ً
ً
ت ـج ــاري ــة ل ـي ـكــون عـ ـ ــذرا ج ــدي ــدا
لضغط أكبر وجني أرباح اكبر
على معظم األسـهــم هــذه المرة
إذ لــم يــربــح س ــوى سـهــم واحــد
ف ـق ــط فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق األول الـ ــذي
عوضت بعض األسهم جزء من
خـســار تـهــا وتلقفتها عمليات
ش ـ ــراء خـ ــال آخـ ــر ربـ ــع س ــاع ــة،
فـيـمــا كــانــت األس ـهــم الصغيرة
النشيطة تحت ضغط موجات
البيع لتنتهي الجلسة حمراء

وسلبية وبـخـســارة هــي األكبر
ً
منذ ثالثة اشهر تقريبا.
ً
خليجيا ،تباين أداء مؤشرات
أسـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال ب ـ ـ ــدول مـجـلــس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،إذ رب ــح

انخفاض المخصصات يرفع أرباح البنوك

أخبار الشركات
«نور الصالحية» %0 :نسبة
االستحواذ اإللزامي على «عقار»

انخفاض حاد للمجاميع المتعثرة وهيكلة أغلب التسهيالت إلى طويلة أجل
●

محمد اإلتربي

أفـ ـ ـ ــادت م ـ ـصـ ــادر م ـص ــرف ـي ــة ،ب ـ ــأن بـ ـ ـ ــوادر أرب ـ ــاح
البنوك المنجزة التي تتجه لبنك الكويت المركزي
العـتـمــادهــا تشهد تــراج ـعــات الفـتــة فــي مستويات
المخصصات المطلوبة.
وسيكون لتراجع المخصصات عــن فترة الربع
الثالث أثر إيجابي الفت على أرباح القطاع المصرفي
ً
الـ ــذي يـتــرقـبــه ال ـس ــوق بـشـكــل كـبـيــر خ ـص ــوص ــا ،أن
ً
ً
ً
أرباح البنوك تمثل مؤشرا مهما مستقبال لخريطة
ال ـتــوزي ـعــات ال ـس ـنــويــة ،وت ـح ــدد بـشـكــل كـبـيــر شكل
السيولة المحلية واألجنبية ،التي سيشهدها السوق
في الربع الرابع.
فــي سـيــاق مـتـصــل ،قــالــت ال ـم ـصــادر ،إن مــن أبــرز
ً
أسباب تراجع المخصصات التي كانت تمثل عبئا
على كاهل ميزانيات البنوك مايلي:
 - 1تراجع كبير في مستويات الديون المتعثرة
وم ـعــال ـجــة ج ــذري ــة ل ـب ـقــايــا ال ـم ـجــام ـيــع وال ـش ــرك ــات
المتأخرة في الـســداد عبر استدخال الرهونات أو
تسييلها.
 - 2تركيز أكبر في عمليات إدارة المخاطر ،حيث

«المركزي» :سندات
وتورق بـ 240
مليون دينار
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
المركزي أنه تم تخصيص
آخ ـ ـ ـ ــر إص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار لـ ـسـ ـن ــدات
وت ـ ـ ـ ّـورق ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
ب ـق ـي ـم ــة إجـ ـم ــالـ ـي ــة بـلـغــت
 240مليون دينار ألجل 3
أشهر وبمعدل عائد 1.125
في المئة.

ً
ً
باتت سياسات المنح أكثر تشددا وتدقيقا ،ولم تعد
تذهب أي تسهيالت أو سيولة إال لمن يستحق أو
يقدم ضمانات مقنعة ومطمئنة للمصرف المانح بأن
أمواله يمكنه أن يقوم بتحصيلها تحت كل الظروف.
 - 3تراجع كبير في «المغامرات» التي كانت تقوم
بها بعض المجاميع وعودة للتركيز على األنشطة
التشغيلية وال ـم ـيــل نـحــو وض ــوح م ـصــادر الــدخــل
وتأمين قنوات مستقرة تحقق تدفق نقدي.
ً
 - 4أي ـضــا تــراجــع االعـتـمــاد عـلــى ال ـســوق المالي
كمصدر وحيد لتحقيق األرباح أو استثمار األموال
من جانب الشركات المدينة ،بالتالي ارتفعت كفاء ة
الشركات المالية.
ً
 - 5التزام الفت من جانب الشركات خصوصا كبار
العمالء وعــدم بــروز ظــاهــرة التعثرات التي ســادت
أواخر  2008مع األزمة المالية العالمية إذ لم تتكرر
مع جائحة كورونا.
 - 6المخصصات التي كونتها البنوك منذ 2008
كبيرة وكافية ومعظمها فائض عن الحاجة بالتالي
يطمئن «المركزي» إلى سالمة الوضع الحالي ولم
تعد هناك مـبــررات لخصم مخصصات كبيرة ،بل
ستكون من باب التحوط ال أكثر.

س ــوق ــا اإلمـ ـ ـ ـ ــارات وقـ ـط ــر فـيـمــا
خ ـس ــر ال ـب ـق ـي ــة بـ ـقـ ـي ــادة مــؤشــر
الـ ـس ــوق الـ ـسـ ـع ــودي الــرئ ـي ـســي
«تاسي» الذي فقد حوالي نقطة
م ـئ ــوي ــة وس ـ ــط ع ـم ـل ـي ــات جـيــن

أرباح واسعة وهو من استقبل
ً
ً
ضيفا جديدا (أكــوا بــاور) الذي
ارتفع  30في المئة في أول أيام
إدراج ــه ،كما خـســرت مــؤشــرات
الـ ـك ــوي ــت والـ ـبـ ـح ــري ــن وعـ ـم ــان

ب ــال ــرغ ــم م ـ ــن مـ ـك ــاس ــب ك ـب ـيــرة
ألسـ ـع ــار ال ـن ـفــط ب ـل ـغــت بـبــرنــت
ً
مستوى  84دوالرا للبرميل وهو
ً
األعلى خــال  8سنوات تقريبا
ومنذ عام .2013

 - 7تـعــويــض مـنــح الـمـجــامـيــع الـمـضــاربـيــة التي
خـ ــرجـ ــت م ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــوق ب ــال ـت ـس ـه ـي ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة
واالستهالكية المضمونة برواتب حكومية مضمونة
.
ً
 - 8أيضا هيكلة أغلب الديون واعتماد سياسة
المنح طويل األجل مع مهل السماح ساعد الشركات
على تجنب التأخير والتعثر.
ً
ف ــي س ـيــاق آخ ــر ،يـمـكــن اإلش ـ ــارة أي ـض ــا إل ــى دور
كبير للبنك المركزي في توجيه البنوك نحو كثير
من السياسات في المنح ،كذلك مشاركته في الكثير
من القرارات االستراتيجية ومنح موافقات أو رفض
بعض العمليات لمصلحة أ ط ــراف ذات مخاطر أو
ترشيد عمليات المنح.

أعلنت شركة نور الصالحية العقارية ،النسبة ُ
المحققة لعملية
االستحواذ اإللزامي على أسهم شركة عقار لالستثمارات العقارية،
إذ انتهت فترة تجميع أسهم المساهمين الراغبين بالمشاركة في
عملية االستحواذ على جميع األسهم المتبقية في «عقار» .وقالت
الشركة ،إنه ً
بناء على كتاب شركة المسار لإلجارة واالستثمار
ُ
(مــديــر عملية االسـتـحــواذ) ،وال ــذي يفيد بــأنــه لــم يتم تسلم أية
طلبات من مساهمي «عقار» للمشاركة في عملية االستحواذ ،وأن
النسبة ُ
المحققة لعملية االستحواذ هي (صفر)%؛ إذ لم يتقدم أي
من المساهمين برغبته لالنضمام في العملية.

ً
ً
«كميفك» :قاسم مديرا تنفيذيا ...
واستقالة المسلم

«بيتك ريت»:
توزيع %0.417
عن سبتمبر
أقـ ـ ـ ــرت ال ـه ـي ـئ ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة
لـ ـصـ ـن ــدوق ب ـي ـت ــك كــاب ـي ـتــال
ريـ ــت ت ــوزي ــع أرب ـ ـ ــاح تـقــديــة
بنسبة  0.417فــي المئة من
القيمة االسمية للوحدة عن
شـهــر سبتمبر  2021وذ لــك
ل ـل ـم ـســاه ـم ـيــن ال ـم ـس ـج ـل ـيــن
ف ــي الـ ـصـ ـن ــدوق ن ـه ــايــة ي ــوم
االستحقاق.

ذك ــرت شــركــة ال ـكــويــت وال ـش ــرق األوسـ ــط السـتـثـمــار الـمــالــي
(كـمـيـفــك) ،أن ــه تــم تعيين محمد قــاســم منصب مــديــر تنفيذي
مـجـمــوعــة إدارة األصـ ــل لـحـيــن اس ـت ـك ـمــال إج ـ ـ ــراء ات الـتــرشـيــح
والتسجيل للمناصب واجـبــة التسجيل وفــق قــواعــد الـكـفــاء ة
والنزاهة وموافقة هيئة أسواق المال .كما أفادت الشركة أن مدير
أول مجموعة ادارة األصــول سليمان المسلم تقدم باستقالته
ً
من منصبه ،علما أن آخر يوم عمل له بتاريخ  28أكتوبر .2021

تغريم «البيت» و«البريق»  4آالف دينار لكل منهما
قرر مجلس التأديب توقيع عقوبة غرامة  4آالف دينار
ضــد شــر كــة بيت األوراق المالية لمخالفتها اإل فـصــاح
والشفافية ،ومكافحة غسل األم ــوال وتمويل اإلره ــاب،
وحوكمة الشركات ،لألسباب التالية:
 .1لعدم توافر بعض اإلفصاحات على موقع الشركة
اإللكتروني.
 .2لعدم التزام الشركة بدليل السياسات واإلجــراء ات
بشأن مكافحة غسل األم ــوال وتمويل اإلره ــاب الخاص
بـهــا بـتـحــديــد اإلج ـ ــراء ال ــذي سـيـتـبــع لـلـتـعــامــل م ــع أحــد
المتطلبات التنظيمية ّالمتمثل بــا لـحــرص والتدقيق
بجميع المعامالت المعقدة والضخمة وجميع األنماط
غير العادية للعمليات.

 .3لعدم قيام الشركة بالتحقق من العميل المحتمل
أو المستفيد الفعلي لمجموعة من العمالء االعتباريين،
إضافة إلى عدم قيام الشركة بتحديد العمالء الطبيعيين
ً
ّ
المعرضين سياسيا ،على الــرغــم مــن أن
بأنهم مــن فئة
ً
ً
البعض منهم شغل منصبا سياسيا ،والبعض اآلخر له
صلة قرابة من الدرجة األولى بشخص ّ
معرض سياسيا،
وبيان ذلك.
 .4لعدم كفاءة اإلجراءات المتخذة من الشركة للتحقق
مــن قــوائــم اإلرهـ ــاب الــوطـنـيــة لـعـمــاء الـصـنــاديــق خــارج
الـكــويــت ،كـمــا تـقــوم الـشــركــة بعملية التحقق مــن خــال
مقارنة األسماء الواردة من وزارة الخارجية ،والتي ترد
إل ــى الـشــركــة باللغة الـعــربـيــة مــع قــاعــدة بـيــانــات عمالء

«بتكوين» تواصل ارتفاعها وتتداول
أعلى  56.5ألف دوالر
واصلت البتكوين ارتفاعها خالل تعامالت ،أمس،
وتتداول أعلى  56.5ألف دوالر ،لتمدد المكاسب التي
سجلتها األسبوع الماضي.
وارت ـف ـع ــت الـبـتـكــويــن بـنـسـبــة  2.2ف ــي ال ـم ـئــة إلــى
ً
 56681.7دوالرا ،حسب بيانات «كوين بــاس» ،بينما
ً
تراجعت اإليثريوم  0.2في المئة عند  3523.8دوالرا،
كذلك الريبل  0.8في المئة إلى  1.16دوالر.
وفــي مــذكــرة بحثية بتاريخ الـســادس مــن أكتوبر
الجاري ،كتب «نيكوالوس بانجيرتزوجلو» المحلل
لدى «جيه بي مورغان» أن جاذبية البتكوين كوسيلة
للتحوط من التضخم تجذب المستثمرين المؤسسيين
إلى سوق العمالت االفتراضية.
ً
ً
وأضاف وفقا لما نقله «كوين ديسك» قائال :هناك
ً
دالئل أولية على أن التحول السابق بعيدا عن الذهب
نحو البتكوين الذي شوهد خالل الربع الرابع من 2020
ً
مجددا خالل
وبداية العام الحالي ،قد بدأ في الظهور
األسابيع األخيرة.
وكان المدير التنفيذي وشريك مؤسس CoursePeer
 ،Incهادي عالء الدين ،قال ،في مقابلة مع «العربية»،
أمس األول ،إن االرتفاع األخير في سعر عملة بتكوين

ً
صاحب االنخفاض الكبير السابق له ،ألنه دائما ما
تتحرك عملة بتكوين بنسب ثابتة ،وبعد تصحيح
ً
بنسبة  50في المئة دائما ما ترتد بالنسبة ذاتها
ويمكن أن يصعد بأكثر من  63ألف دوالر مع
حدوث عملية تصحيح أكبر للسوق .وأضاف
أن ما يحدث في الصين له تأثير على أداء
بتكوين ،السيما مع انتقال التعدين من
الصين إلى أميركا وأوروبا وحدوث نوع
من االطمئنان في السوق.
وأش ـ ـ ــار هـ ـ ــادي عـ ــاء الـ ــديـ ــن ،إلـ ــى أن
السيولة بدأت تنتقل من داخل الصين إلى
الخارج ،ورغم الكثير من العوامل المؤثرة،
إال أن االرت ـف ــاع طبيعي بـعــد االنـخـفــاض
األخير.
سجلت عملة بتكوين أفضل أداء أسبوعي
منذ أوائل أغسطس ،وسط مكاسب منذ مطلع
العام تتخطى  85في المئة .ويعتبر تقرير من Bank
 of Americaأن بتكوين وأخواتها هو نوع من األصول
من الصعب تجاهله ،والبعض اآلخر يعتبرها بديل
الذهب وكأداة للحماية من التضخم.

الشركة الذين تم تسجيلهم في جدول باللغة اإلنكليزية
ً
تـمــت تعبئته ي ــدوي ــا ،وي ـح ـتــوي عـلــى خـطــأ بــاســم أحــد
العمالء ،األمــر الــذي قد يــؤدي إلــى خفض كفاء ة عملية
التحقق وزيادة احتمالية ورود األخطاء.
 .5ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيام الشركة بااللتزام
بالنموذج الوارد في الملحق رقم  1والمتحقق بعدم ذكر
تفصيل للمكافآت الممنوحة لجميع أ ع ـضــاء مجلس
اإلدارة في تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في /31
 ،2019 /12حيث تم ذكر تفصيل مكافآت رئيس مجلس
اإلدارة ونائبه فقط دون تفصيل مكافآت بقية األعضاء
واالكتفاء بذكر مجموع مكافآتهم.
كما قرر مجلس التأديب توقيع عقوبة غرامة  4آالف

دينار ضد شركة البريق القابضة لمخالفاتها اإلفصاح
والشفافية ،لألسباب التالية:
لـقـيــام شــركــة الـبــريــق الـقــابـضــة بعقد اجـتـمــاع مجلس
اإلدارة بتاريخ  ،2020/ 12 /20الذي تم فيه التوصية بعقد
اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ،حيث اكتفت
الشركة باإلفصاح عن إعالن انعقاد الجمعية العامة غير
العادية بتاريخ  2021 /1 /13ونتائجها بتاريخ 2021 /1 /26
واإلفصاح المكمل له بتاريخ  2021 /1 /27دون اإلفصاح عن
موعد اجتماع مجلس اإلدارة وجدول األعمال ،الذي تضمن
في بنوده مناقشة تحويل طريقة ممارسة الشركة ألعمالها
لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،وهو ما يعد
معلومة جوهرية يلزم اإلفصاح عنها.

النشاط التجاري في دبي ينمو
بوتيرة أبطأ في سبتمبر
انخفض مؤشر مديري المشتريات إلمارة
ً
دبــي إلــى النقطة  51.5في سبتمبر ،متراجعا
من  53.3نقطة ُمسجلة في أغسطس ،بحسب
تقرير لـ .IHS Markit
وأظـ ـه ــر ال ـت ـق ــري ــر ،ن ـمــو ال ـن ـش ــاط ال ـت ـجــاري
في اإلم ــارة بوتيرة أبطأ في سبتمبر مقارنة
بــأغـسـطــس مــع ان ـخ ـفــاض الـطـلـبــات الـجــديــدة
في القطاع غير النفطي ألول مرة منذ فبراير
الماضي.
واستقر مؤشر مديري المشتريات – الذي
يقيس أداء القطاع غير النفطي -فوق مستوى
الـ  50وهو الحد الفاصل بين النمو واالنكماش.
ُيشار إلــى أن القطاع الخاص غير النفطي
لإلمارة كان قد نما للشهر العاشر على التوالي،
بحسب .IHS Markit
ولـفــت الـتـقــريــر إل ــى تـبــاطــؤ نـمــو التوظيف
إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر ،في حين
خفضت الـشــركــات أسـعــار منتجاتها بأسرع
معدل في عام.
وتابع التقرير« :مع افتتاح معرض إكسبو

 2020في األول من شهر أكتوبر ،تحسنت ثقة
الشركات حيث تطلعت إلى أن يؤدي الحدث إلى
زيــادة متجددة في المبيعات .وجــاء االرتفاع
ال ـع ــام ف ــي مـسـتــوى ال ـت ـفــاؤل ب ـق ـيــادة شــركــات
السفر والسياحة والجملة والتجزئة في شهر
سبتمبر».
وعلى الرغم من انخفاض األعمال الجديدة،
اسـتـمــرت الـشــركــات غـيــر المنتجة للنفط في
زيادة اإلنتاج بوتيرة حادة في شهر سبتمبر.
وتراجع معدل النمو عن شهر أغسطس لكنه
ظل ثاني أقوى معدل في أكثر من عام.
وتـحـسـنــت ال ـتــوق ـعــات ال ـخــاصــة بــاإلن ـتــاج
المستقبلي للشهر الرابع على التوالي ،حيث
تطلعت ال ـشــركــات إل ــى أن يستمر االقـتـصــاد
ف ــي ال ـت ـعــافــي م ــن ال ــوب ــاء وأن يـ ــؤدي مـعــرض
إكسبو 2020إلى زيادة المبيعات.
وصلت الثقة في قطاع السفر والسياحة إلى
أعلى مستوى لها في خمسة أشهر في شهر
سبتمبر وتجاوزت المستوى المسجل في بقية
القطاع غير المنتج للنفط.
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«األهلي» يكمل إصدار سندات بقيمة  50مليون دينار
ةديرجلا
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بالتعاون مع «أهلي كابيتال» و«كامكو إنفست» و«المركز» و«الوطني لالستثمار»

الصفقة تتوج أول
إصدار يجريه البنك
األهلي الكويتي
لسندات ّ
مقيمة
بالدينار على
اإلطالق

أعلن البنك األهلي الكويتي ،بصفته
ال ـ ـ ُـمـ ـ ـص ـ ــدر ،وش ـ ــرك ـ ــة أه ـ ـلـ ــي ك ــاب ـي ـت ــال
لالستثمار "األه ـلــي كــابـيـتــال" وشركة
كــام ـكــو لــاس ـت ـث ـمــار "ك ــام ـك ــو إنـفـســت"
وشركة المركز المالي الكويتي "المركز"
وشركة الوطني لالستثمار" ،بصفتهم
مديري اإلص ــدار المشتركين ،في بيان
مـشـتــرك ،نـجــاح عملية إص ــدار سندات
رأسمالية من الشريحة الثانية بقيمة
ُ
ً
 50مليون دينار تستحق بعد  11عاما
وقابلة لالسترداد بعد  6سنوات ،مما
ً
ً
يوفر عائدا مجزيا لحاملي السندات ذات
الفائدة الثابتة والسندات ذات الفائدة
المتغيرة.
ويعكس اإلقبال الكبير على االكتتاب
فــي ه ــذا اإلصـ ــدار والـ ــذي ت ـجــاوز الحد
المطلوب ،ثقة المستثمرين في جودة
اإلص ـ ـ ـ ـ ــدار ،وي ـ ـعـ ــزز مـ ــن س ـم ـع ــة ال ـب ـنــك
األهلي الكويتي وكفاءة مدراء اإلصدار
المشتركين .وتـتـ ّـوج هــذه الصفقة أول
إصــدار للبنك األهلي الكويتي لسندات
ّ
مقيمة بالدينار الكويتي على اإلطالق.
وتوفر السندات ذات الفائدة الثابتة
والبالغة قيمتها  25مليون دينار فائدة
بـنـسـبــة  4ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ف ــي ح ـيــن تــوفــر
السندات ذات الفائدة المتغيرة والبالغة
ً
قيمتها  25مليونا هامش فائدة بنسبة
 2.25فــي المئة فــوق سعر الخصم في
الكويت.
وسيتم ســداد الفائدة على قسطين
ً
سنويا ،أحدهما بتاريخ  10أبريل 2022

واآلخر بتاريخ  10أكتوبر  ،2021وسيبدأ
دفع أول كوبون بتاريخ  10أبريل .2022
وتم تصنيف سندات البنك األهلي من
الشريحة الثانية بالدرجة "" ،"BBBدرجة
االستثمار" مع نظرة مستقبلية مستقرة
م ــن ق ـبــل وك ــال ــة ال ـت ـص ـن ـيــف الـعــالـمـيــة
"كابيتال إنتليجنس".
ويعكس هذا التصنيف قوة المعدالت
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ل ـل ـب ـنــك ،وجـ ـ ـ ــودة أص ــول
ً
القروض ،وتغطية قوية جدا الحتياطي
ال ـخ ـس ــائ ــر ،وس ـي ــول ــة م ــري ـح ــة ،وإدارة
استباقية وقوية.
مخاطر ً
وتـعـلـيــقــا عـلــى ه ــذه الـمـنــاسـبــة ،قــال
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـمـجـمــوعــة الـبـنــك
األهـلــي الكويتي جــورج ريشاني" ،لقد
حظيت هذه الصفقة باهتمام كبير من
جانب المستثمرين في ضــوء السمعة
الممتازة لكافة األطراف المشاركة.
وأضـ ــاف ري ـشــانــي أن استراتيجية
العمل الواضحة للبنك األهلي الكويتي،
مــدعــومــة بــال ـخ ـبــرة الـمـهـنـيــة الـعــريـقــة
لمديري اإلص ــدار الرئيسيين ساعدت
في إبرام هذه الصفقة خالل فترة وجيزة،
كما يعكس الطلب القوي الذي لمسناه
مــن جانب عــدد كبير مــن المستثمرين
من المؤسسات واألفراد ثقة السوق في
القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام،
وف ــي الـبـنــك األه ـل ــي الـكــويـتــي وجميع
مــديــري اإلصـ ــدار المشتركين" .ونـحــن
عـلــى ثـقــة ب ــأن ه ــذا اإلص ـ ــدار سيساهم
ف ــي ت ـعــزيــز ك ـفــايــة رأس الـ ـم ــال للبنك

األهلي الكويتي وسيدعم خطط النمو
المستقبلية لدينا".
وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى
هيئة أس ــواق الـمــال ،ومــديــري اإلصــدار
الـمـشـتــركـيــن ،أه ـلــي كــابـيـتــال وكــامـكــو
إنفست ،والمركز ،والوطني لالستثمار،
على الدور الفعال الذي لعبوه في إنجاح
هذه الصفقة.
من جهته ،قــال رئيس مجلس إدارة
شركة أهلي كابيتال لالستثمار فوزي
ال ـث ـن ـيــان" ،إن م ــن دواع ـ ــي س ــرورن ــا أن
نستكمل إبــرام صفقة إصــدار السندات
هــذه بنجاح وأن نشهد هــذا المستوى
ال ـع ــال ــي م ــن اإلق ـ ـبـ ــال ع ـلــى االك ـت ـت ــاب"،
ً
مؤكدا أن الفضل في نجاح هذه الصفقة
ي ـع ــود إلـ ــى ال ـط ـل ــب الـ ـق ــوي م ــن جــانــب
المستثمرين ،كما "يؤكد التزامنا الراسخ
بتمهيد الطريق نحو مزيد من عمليات
إصدار السندات المستقبلية التي تهدف
ف ــي نـهــايــة ال ـم ـطــاف إل ــى دع ــم وتـقــويــة
أسواق الدين المحلية واإلقليمية".
وأضـ ــاف الـثـنـيــان ،أن استراتيجية
النمو الواضحة التي ينتهجها البنك
ّ
األهلي الكويتي شكلت العامل األساسي
في إبــرام صفقة إصــدار السندات خالل
زمن قياسي.
بـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـ
"ك ــام ـك ــو إن ـف ـس ــت" ف ـي ـص ــل ص ــرخ ــوه،
"ي ـس ـعــدنــا ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـب ـنــك األه ـلــي
لـلـمـســاعــدة فــي إن ـجــاز أول إصـ ــدار من
نوعه للبنك لسندات َّ
مقيمة بالدينار

«الوطني» يفتتح أحدث فروعه المتطورة
للخدمة الذاتية في «الخيران سكوير»

العثمان :ثورة جديدة في مفهوم الفروع المصرفية التقليدية
ض ـمــن م ـســاع ـيــه الـمـتــواصـلــة
لتقديم أفضل مستويات الخدمات
ً
المصرفية وأكثرها تطورا ،أعلن
بنك الكويت الوطني افتتاح أحدث
فروعه المتطورة للخدمة الذاتية
في الخيران سكوير ،والذي يتميز
بتقديم خدمات وحلول مصرفية
استثنائية تمكن العمالء من إتمام
كافة معامالتهم بسرعة وسهولة
ومن خالل أجهزة صراف تفاعلية
هي األحدث في العالم.
وسيكون بمقدور عمالء البنك
إنجاز معامالتهم بأنفسهم على
مدار الساعة وطوال أيام األسبوع،
ح ـي ــث ي ـت ــوف ــر فـ ــي ال ـ ـفـ ــرع ج ـهــاز
لـلـسـحــب اآللـ ـ ــي ،وج ـه ــاز اإليـ ــداع
ال ـن ـقــدي وك ــذل ــك ج ـهــاز ال ـصــراف
الـتـفــاعـلــي ،بــاإلضــافــة إل ــى غرفة
اجتماعات مخصصة لالجتماع
بــأحــد موظفي البنك بعد إتمام
حـجــز الـمــوعــد مــن خ ــال تطبيق
الوطني عبر الموبايل والخدمة
ً
الهاتفية وأيـضــا من خــال مسح
رمز  QRالمتوفر بالفرع وذلك من
ً
الساعة  10صباحا حتى الساعة
 10مساء وعلى مدار األسبوع.
كما يوفر الفرع الجديد شاشات
عرض للتعرف على كافة الخدمات
والتحسينات الجديدة والعروض

المتوفرة ،إضافة إلى المساحات
ال ـم ـخ ـص ـص ــة لـ ـعـ ـق ــد ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات
وذلـ ـ ـ ــك وسـ ـ ــط ت ـص ـم ـيــم ع ـصــري
لضمان راحة العمالء والحصول
ع ـل ــى ت ـج ــرب ــة م ـص ــرف ـي ــة ف ــري ــدة
واستثنائية.
ويعكس الفرع الجديد حرص
بنك الكويت الوطني على راحــة
عـمــائــه أث ـنــاء إت ـمــام معامالتهم
ً
المصرفية ،وذلك بدءا من التصميم
ال ــذي يعتمد على أح ــدث وسائل
التكنولوجيا وشــاشــات العرض
المنتشرة في كافة أرجاء الفرع.
وبهذه المناسبة ،قال مدير عام
مـجـمــوعــة ال ـخــدمــات المصرفية
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ف ـ ــي بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الوطني ،محمد العثمان :يعكس
الـ ـ ـف ـ ــرع الـ ـج ــدي ــد ح ــرصـ ـن ــا عـلــى
تقديم خدمات مصرفية متميزة
واستثنائية لعمالئنا بما يضمن
لهم الحصول على حلول مصرفية
تواكب أحدث المستويات العالمية،
ك ـمــا يـتـمــاشــى م ــع ج ـه ــودن ــا في
تنفيذ خــريـطــة ال ـت ـحــول الــرقـمــي
لـلـمـجـمــوعــة والـ ـت ــي ت ـه ــدف إل ــى
ت ــرسـ ـي ــخ ري ـ ــادتـ ـ ـن ـ ــا ف ـ ــي ت ـق ــدي ــم
الخدمات المصرفية الرقمية.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـثـ ـم ــان أن ف ــرع
خيران سكوير في مدينة الخيران

«التجاري» :جوائز عند تفعيل
اإلشعارات على الهواتف الذكية
فــي إط ــار تشجيع
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري
الـ ـك ــويـ ـت ــي ل ـل ـع ـمــاء
على استخدام أحدث
الـقـنــوات والـخــدمــات
اإللكترونية المتوفرة
ع ـبــر تـطـبـيــق الـبـنــك
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــواتـ ـ ـ ــف
الــذك ـيــة ،أع ـلــن البنك
ال ـت ـج ــاري الـكــويـتــي
حملة جــديــدة تتيح
لعمالئه سواء المسجلون في خدمة تلقي اإلشعارات
اإللكترونية أو هؤالء الذين يقومون بالتسجيل في
الخدمة ،خالل فترة الحملة الممتدة من  1أكتوبر 2021
حتى  31مارس  ،2022الحصول على جوائز والفوز
بأحدث أجهزة شركة أبل من خالل سحب شهري يتيح
للعمالء الفوز بجائزة ،Apple iPad - 2021 :وكذلك
سحب يتم تنظيمه في ختام الحملة يتيح للعمالء
إمكانية الفوز بجهاز  ،Apple MacBook Pro 13وما
على العميل إال تفعيل خدمة اإلشعارات االلكترونية
من خالل تطبيق التجاري على الهواتف الذكية.
ومن خالل تفعيل خدمة اإلشعارات اإللكترونية،
يمكن للعميل تلقي اإلش ـع ــارات على م ــدار الساعة
وأينما كــان لتتبع نفقاته ومعامالته حتى لو كان
مسافرا خــارج البالد وقــام بتغيير شريحة الهاتف
النقال الخاصة برقمه المحلي ،وهو ما يميز خدمة
اإلشعارات عن خدمة الرسائل القصيرة التي تصل
إلى العميل على رقمه المحلي المسجل لدى البنك،
ومن خالل هذه الخدمة يستلم العميل تنبيهات فورية
عن أحدث الحمالت والعروض والخدمات المصرفية
والـنـصــائــح المرتبطة بــالـسـفــر ،إضــافــة إل ــى بعض
اإلرشادات عن كيفية المحافظة على سرية معلوماته
المصرفية وغيرها.
والبنك الـتـجــاري الكويتي يدعو جميع عمالئه
إل ــى الـمـشــاركــة فــي ه ــذه الحملة ال ـجــديــدة ،وسرعة
تفعيل خدمة اإلشعارات اإللكترونية على هواتفهم
الذكية حتى يكونوا دوما على علم بأحدث الخدمات
المصرفية التي يوفرها البنك لهم ،وكذلك لالستفادة
م ــن الـ ـع ــروض الـتـســويـقـيــة الـمـمـيــزة ال ـتــي يــوفــرهــا
"التجاري" لجميع شرائح عمالئه.

بــاإلضــافــة إلــى فــرع غــرانــد أفنيو
يشكالن ثــورة في مفهوم الفروع
ً
الـمـصــرفـيــة الـتـقـلـيــديــة ب ـ ــدءا من
التصميم وطريقة تقديم الخدمات
التفاعلية واالعتماد على أحدث
الحلول التكنولوجية المتطورة
وهو ما يعد نقلة نوعية في طريقة
تقديم الخدمات المصرفية وخطوة
هامة ورئيسية في رحلة تطورنا
الرقمي.
وأشار العثمان إلى أن الوطني
يـ ـسـ ـع ــى إلـ ـ ـ ــى ح ـ ـصـ ــول ع ـم ــائ ــه
على أقصى اسـتـفــادة ممكنة من
خــال استراتيجيته التي تهدف
إل ــى الـتـكــامــل بـيــن شبكة الـفــروع
المنتشرة في كافة أنحاء الكويت
وبين الخدمات الرقمية المتطورة
الـتــي يقدمها البنك وذل ــك ضمن
مسار التحول الرقمي األمر الذي
يفسح المجال أمام توفير مجموعة
أوســع من الخدمات والمنتجات
للعمالء.
ويواصل بنك الكويت الوطني
تعزيز موقعه الريادي في السوق
ال ـم ـص ــرف ـي ــة مـ ــن خـ ـ ــال شـبـكـتــه
المصرفية المحلية األكـبــر على
م ـس ـت ــوى الـ ـك ــوي ــت ،ح ـي ــث يمتد
ان ـت ـشــار مـجـمــوعــة ب ـنــك الـكــويــت
ً
الوطني مــن خــال  68فــرعــا على

محمد العثمان

مستوى الـكــويــت ،بــاإلضــافــة إلى
شبكة واسعة تتخطى  15000من
أجـهــزة نقاط البيع وأكـبــر حصة
ســوقـيــة ف ــي ال ـكــويــت م ــن أجـهــزة
تقنية الــدفــع القريب الـمــدى ،كما
ي ـت ـم ـيــز ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي
بأضخم شبكة من أجهزة السحب
اآللي المملوكة للبنك على مستوى
الكويت ،بنحو  355جهاز سحب
آلـ ــي م ــن ضـمـنـهــا أك ـث ــر م ــن 116
جهازا لإليداع النقدي.

ً
ً
والذي شهد إقباال قويا من المستثمرين
وتخطى حجم االكتتاب مبلغ اإلصدار
المستهدف".
وأضـ ـ ـ ــاف صـ ــرخـ ــوه" :يـ ــأتـ ــي ن ـجــاح
ً
عملية إصدار السندات دليال على نجاح
التنسيق الـمـشـتــرك بـيــن كــل األط ــراف
المعنية ،ومــا االستجابة القوية التي
لمسناها مــن جــانــب المستثمرين إال
مــؤشــر ق ــوي ع ـلــى ال ـن ـظــرة اإليـجــابـيــة
للمستثمرين تـجــاه اقـتـصــاد الكويت
وثقة مجتمع المستثمرين في الدولة
والقطاع المصرفي.
وفــي معرض تعليقه على اإلصــدار
األخ ـ ـيـ ــر لـ ـلـ ـسـ ـن ــدات ،أوض ـ ـ ــح الــرئ ـيــس
التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي
ً
"المركز" علي خليل ، ،قائال" ،إن تعاوننا
مــع البنك األهـلــي الكويتي ليس وليد
ال ـل ـح ـظــة ،ب ــل ه ــو م ـب ـنـ ٌـي ع ـلــى مـسـيــرة
ً
ـاون مميز ٍة مع األهلي أثمرت عــددا
تـعـ ٍ
مــن الصفقات الـنــاجـحــة ،وك ــان آخرها
هذه السندات.
وأضــاف خليل" :حظي هذا اإلصدار
بإقبال واسـ ٍـع من قبل عمالئنا ،وكذلك
ٍ
م ــن ق ـب ــل ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـم ـح ـل ـيــة مـمــا
يعكس جــودة هذا اإلصــدارّ ،
وسرنا أن
نلمس هذا المستوى العالي من الثقة
واإلقـ ـب ــال ع ـلــى اإلص ـ ـ ـ ــدارات الـمـحـلـيــة،
ً
حيث نتطلع فــي "الـمــركــز" دائـمــا لدعم
م ـخ ـت ـلــف ال ـق ـط ــاع ــات ل ـل ـح ـصــول عـلــى
الـتـمــويــل ال ـ ــازم لتنمية أعـمــالـهــا من
خ ــال إدارة إص ــدارات ـه ــا مــن الـسـنــدات

والـصـكــوك ،وهـكــذا أنجزنا هيكلة أول
سـ ـن ــدات م ـض ـمــونــة ب ـم ـشــاريــع ال ـب ـنــاء
ـدات
والتشغيل والـتـحــويــل ،وأول سـنـ ٍ
ذات عوائد مرتفعةٍ  ،إلى جانب العديد
من اإلنجازات األخــرى ،ويجسد نجاح
إص ــدار البنك األهـلــي التزامنا الفعلي
المستمر لــدعــم الـمــؤسـســات المحلية
واقتصادنا الوطني".

«بيتك» :توعية العمالء بضوابط منح
التمويل للموظفين والمتقاعدين
ّ

المسلم :تقديم المشورة المالية وتوفير المعلومات للعميل قبل توقيع العقد

أك ـ ـ ـ ــدت نـ ــائـ ــب ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
للمنتجات التمويلية لمجموعة
ب ـيــت ال ـت ـمــويــل ال ـكــوي ـتــي "بـيـتــك"
ّ
بالتكليف -نهال المسلم ،أهمية
أن يـ ـك ــون الـ ـعـ ـم ــاء وال ـج ـم ـه ــور
ع ـلــى دراي ـ ــة بـمـخـتـلــف ال ـخــدمــات
والمنتجات المصرفية المقدمة
ً
لـ ـه ــم إيـ ـ ـم ـ ــان ـ ــا ب ــأهـ ـمـ ـي ــة ت ـع ــزي ــز
ال ـث ـق ــاف ــة ال ـم ــال ـي ــة ل ـ ــدى مـخـتـلــف
شرائح المجتمع وتحقيق أفضل
استفادة من الخدمات والمنتجات
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـن ــوعـ ـه ــا
ً
وش ـمــول ـي ـت ـهــا تـ ـع ــزي ــزا لـتــوعـيــة
ال ـج ـم ـه ــور ب ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ـمــويــل
الشخصي وأنواعه.
ّ
وق ــال ــت ال ـم ـســلــم ،ف ــي تصريح
صحافي أم ــس ،ضمن إط ــار دعم
حملة التوعية المصرفية "لنكن
على دراية" ،إن معامالت التمويل
ت ـن ــدرج ت ـحــت ن ــوع ـي ــن :الـتـمــويــل
االستهالكي ويغطي االحتياجات
الشخصية ،مثل شــراء سيارة أو
أث ـ ــاث م ـنــزلــي أو ال ـح ـصــول على
الخدمات النفعية مثل التعليمية
والصحية ،وغيرها من األغراض
االستهالكية ،والتمويل اإلسكاني
ويغطي االحتياجات السكنية مثل
تمويل شراء أو بناء سكن خاص،
أو ترميمه.

وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت أن ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل
االستهالكي هو تمويل شخصي
متوسط األجل ال تتجاوز مدته 5
سنوات ،وبتكلفة ال تتجاوز 25.000
دينار ،أما التمويل اإلسكاني فهو
تـمــويــل شخصي طــويــل األج ــل ال
تتجاوز مدته  15سنة وبتكلفة ال
تتجاوز  70.000دينار.
وذكرت أنه لتنظيم عملية منح
التسهيالت االئتمانية الشخصية
بما يحقق للعميل االستفادة من
المزايا والتسهيالت التي توفرها
ت ـل ــك ال ـع ـم ـل ـي ــات دون ال ـت ـع ــرض
ل ـم ـخ ــاط ــر ال ـت ـع ـث ــر فـ ــي ال ـ ـسـ ــداد،
ول ـت ـج ـنــب إث ـ ـقـ ــال ك ــاه ــل الـعـمـيــل
بــاالل ـتــزامــات الـمــالـيــة ،وض ــع بنك
ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي مـجـمــوعــة من
الـضــوابــط الـتــي أل ــزم بـهــا البنوك
عند منح التمويل سواء للموظفين
أو المتقاعدين وذل ــك بما يراعي
األوضـ ــاع المالية لكل مــن هاتين
الفئتين ،مشيرة إلــى أن إجمالي
االلتزامات المالية الشهرية يجب أال
يزيد على  40في المئة من صافي
الراتب الشهري للعميل الموظف
وعن  30في المئة للعميل المتقاعد.
ّ
ونوهت بــدور البنك في تقديم
الـمـشــورة المالية والـنـصــح حول
احتياجاته والـتــزامــاتــه وإيـضــاح

«برقان» ينظم دورة تدريب لخبراء المحاسبة بـ«العدل»

بشار القطان

لقطة جماعية

نـظــم بـنــك بــرقــان دورة تــدريــب خــاصــة لـخـبــراء
المحاسبة الــذيــن التحقوا مــؤخــرا ب ــوزارة الـعــدل،
وتؤكد هذه المبادرة االلتزام االستراتيجي للبنك
في إطــار برامج المسؤولية االجتماعية الخاصة
بــه بـقـيــم ت ـبــادل الـمـعــرفــة ونـقـلـهــا مــن أج ــل تعزيز
المشاركة المجتمعية وتعظيم قيمة خبرته الطويلة
في المجال المصرفي.
وأشـ ـ ــرف ق ـســم ال ـت ـع ـلــم وت ـط ــوي ــر الـ ـكـ ـف ــاءات في
برقان على تنظيم الــدورة التدريبية بالتعاون مع
إدارة خدمات التجزئة المصرفية وإدارة الخدمات
المصرفية للشركات وإدارة الشؤون القانونية ،وقد
تم تصميم ال ــدورة لمشاركة معرفة وخبرة البنك
من أجل تعزيز فهم المشاركين لخصائص القطاع
المصرفي ووظــائـفــه ،وقــد أتــاحــت ال ــدورة ل ــ 25من
خبراء المحاسبة في وزارة العدل الفرصة للمشاركة
في تجربة تعليمية فريدة من نوعها.
ورك ـ ــز ال ـب ــرن ــام ــج ال ـت ــدري ـب ــي ع ـلــى عـ ــدة أهـ ــداف
بينها زيادة وعي المشاركين ومعرفتهم بالقطاع
الـمـصــرفــي ومـســاعــدتـهــم عـلــى تـطــويــر إمكاناتهم
وتحسين قدراتهم ومهاراتهم الفنية ،وسوف تساعد
ه ــذه األهـ ــداف الـمـشــاركـيــن عـلــى تحسين مستوى
أدائ ـهــم للمساهمة فــي إنـجــاح مـهــام وزارة الـعــدل،
كما سيتمكن المتدربون من خالل توظيف المعرفة
المكتسبة للمفاهيم المصرفية فــي أداء أدواره ــم
بوزارة العدل من تطوير إدارتهم للشؤون القانونية
واالجتماعية ذات الصلة بوظيفتهم.

مــن ناحيته ،قــال الرئيس التنفيذي
لشركة الوطني لالستثمار نبيل معروف،
"ي ـع ـكــس اإلص ـ ــدار م ـس ـتــوى ثـقـتـنــا في
ال ـســوق الـمـحـلــي ،وحــرصـنــا المستمر
على دعم وتقوية سوق رأسمال الدين
ً
المحلي" ،مضيفا أن من "دواعي فخرنا
أن نتعاون مع البنك األهلي الكويتي في
استكمال هذه الصفقة الناجحة".

بدوره ،قال مدير قسم التعلم وتطوير الكفاءات
بشار القطان" :نقدر في بنك برقان المعرفة ونؤمن
بأنها أحد األصول الفريدة التي تزيد قيمتها أكثر
عـنــد اسـتـغــالـهــا بـطــريـقــة ج ـيــدة ومـشــاركـتـهــا مع
اآلخــريــن .لذلك نسعى إلــى المشاركة فــي مشاريع
ومـ ـب ــادرات ديـنــامـيـكـيــة تــركــز عـلــى االس ـت ـفــادة من
المعرفة ومشاركتها من أجل تعزيز اإلبداع الجماعي
والدفع نحو تعميم عقلية االبتكار والتعلم المستمر
ع ـلــى م ـس ـتــوى الـمـجـتـمــع ك ـل ــه ،وي ـعــد تـنـظـيــم هــذا
التدريب لخبراء المحاسبة في وزارة العدل تأكيدا
آخر على دعم البنك الراسخ لتمكين الكوادر الوطنية
وتعزيز مهاراتهم للمساهمة في التغيير اإليجابي
والتقدم في مجتمعنا".
وي ـ ـحـ ــرص ب ـن ــك بـ ــرقـ ــان ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر بــرام ـجــه
للمسؤولية االجتماعية لتعكس القيم األساسية
لثقافته المؤسسية ا لـتــي تتمحور حــول تشجيع
التعلم المستمر وتعزيز اإلبداع واالبتكار باعتبارها
ركائز االستدامة والتنمية ،كما يحافظ البنك على
عــاقــات ت ـعــاون فــاعـلــة مــع الـجـهــات والـمــؤسـســات
التي تعمل من أجل تحقيق نفس األهداف السامية
المتمثلة في تعزيز فرص التعلم المستمر ،إضافة
إل ــى دع ــم الــوعــي والـمـعــرفــة وب ـنــاء ق ــدرات ال ـكــوادر
الوطنية على وجه الخصوص إلعداد قادة التغيير
في المستقبل الذين يمثلون القوة الدافعة للتطور
والتنمية.

 ...ويعلن الفائز بـ  4000دينار
في سحب «المزايا للمقيمين»
أعلن بنك بــرقــان أمــس فــوز شـهــراز كل
حسين بجائزة حساب المزايا للمقيمين
بقيمة  4000د.ك ،وق ــد أع ــرب الـفــائــز عن
سعادته بالفوز.
ويـقــدم حـســاب الـمــزايــا مــن بنك برقان
ً
مميزات تم تصميمها خصيصا للمقيمين
لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية،
حيث يمكن ألصحاب الحساب الحصول
ً
على بطاقة ائتمان مجانا في السنة األولى،
باإلضافة إلى إمكانية الحصول على قرض،
إلى جانب فرصة الفوز بجائزة نقدية تبلغ
 4000د.ك .في السحب ربــع السنوي ،كما
باستطاعة العمالء االستفادة من العروض
والخصومات المميزة ،وتأتي هذه الخدمة
ضمن استراتيجية البنك لتوفير أفضل
الخدمات المصرفية لعمالئه الكرام.
وسيواصل بنك برقان تقديم خدمات
متميزة وسحوبات خاصة بهدف تجاوز
تطلعات العمالء مــع توفير فــرص للفوز
بجوائز نقدية قيمة خالل هذا العام.

مخاطر زي ــادة الـتــزامــاتــه المالية
وتوفير جميع المعلومات للعميل
حــول عقد الـتـمــويــل ،مــع توضيح
جميع التفاصيل المتعلقة بعملية
التمويل ومنها نسبة الــربــح إلى
مـبـلــغ ال ـت ـمــويــل ،وع ـ ــدد األق ـس ــاط
التي يتعين على العميل سدادها
وم ـكــونــات كــل قـســط وغـيــرهــا من
المعلومات قبل توقيع العقد مع
العميل ،مع ض ــرورة منح العميل
فترة يومي عمل لمراجعة العقد
وقراءة الشروط واألحكام بتمعن،
ً
ً
بحيث يكون العميل واعيا تماما
بحقوقه والتزاماته بموجب العقد
قبل الموافقة على توقيعه.
ويواصل "بيتك" جهوده في دعم
حملة "لنكن على دراية" والتي تأتي
بمبادرة من بنك الكويت المركزي
وبــال ـت ـعــاون م ــع ات ـح ــاد مـصــارف
الكويت.
وت ـهــدف الـحـمـلــة ال ــى التوعية
بحقوق العميل الخاصة بعمليات
ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـصـ ــي ،وآل ـ ـيـ ــة
تقديم الـشـكــاوى بشأن الخدمات
المصرفية ،والبطاقات المصرفية
المتنوعة ،وطرق تفادي التعرض
ل ـع ـم ـل ـيــات االحـ ـتـ ـي ــال وال ـتــوع ـيــة
بمخاطر مــا يـعــرف بـ"التكييش"
واالس ـت ـث ـمــارات عــالـيــة المخاطر،

ّ
نهال المسلم

وزي ـ ـ ـ ـ ــادة وعـ ـ ــي ال ـج ـم ـه ــور بــأهــم
المواضيع المالية وكيفية حماية
األص ـ ـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ــن عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـغ ــش
واالح ـت ـي ــال ،إل ــى جــانــب توضيح
دور ال ـق ـط ــاع ال ـم ـص ــرف ــي بشكل
عــام والمنتجات المصرفية التي
ً
يقدمها خصوصا ،من خالل تقديم
مجموعة من التعليمات والنصائح
ً
ونـ ـش ــره ــا دوريـ ـ ـ ـ ــا ع ـب ــر مـخـتـلــف
ال ــوس ــائ ــل اإلع ــامـ ـي ــة وم ـن ـصــات
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي والـقـنــوات
اإللكترونية المختلفة للبنك.

«الخليج» توج الفائز في السحب
الشهري لحساب الراتب
أجـ ـ ــرى ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج الـسـحــب
الشهري التاسع لحساب الراتب
عن شهر سبتمبر ،وكان الفوز من
نصيب العميل المحظوظ ناصر
بدر ناصر الهيد ،الذي فاز بجائزة
 12ضعف الــراتــبُ ،
وعقد السحب
يـ ــوم االث ـن ـي ــن م ــن هـ ــذا األسـ ـب ــوع،
في المقر الرئيسي لبنك الخليج،
بحضور وإشراف ممثل من وزارة
التجارة والصناعة.
وقــال المدير العام للمجموعة
المصرفية لألفراد في بنك الخليج
محمد القطان مهنئا الفائز" :نبارك
للفائز التاسع في حساب الراتب
هذا العام ناصر بدر ناصر الهيد.
ونتمنى الحظ الوفير للجميع في
السحوبات الشهرية المقبلة ،إضافة
إلــى السحب السنوي الكبير على
الجائزة الكبرى وهي  100ضعف
ال ــرات ــب! ح ـســاب ال ــرات ــب م ــن بنك
الخليج هو الحساب الوحيد في
الكويت ال ــذي يقدم هــذه الجوائز
النقدية لمكافأة عمالئه ،إلى جانب
عـ ــروض خــاصــة مـصـمـمــة حسب
حاجة العميل" .الجدير بالذكر أن
بنك الخليج قدم عروضا مطورة من
حساب الراتب للعمالء لعام ،2021
حيث يمكن للعميل االختيار بين
الحصول على جائزة نقدية تصل
إلى  300دينار ،أو الحصول على
قــرض ب ــدون فــوائــد ،وعلى بطاقة
ائتمانية مجانية ،وذلك للعاملين
في القطاعين الحكومي والخاص،
كـمــا يـقــدم الـبـنــك عــروضــا خاصة
لـلـعــامـلـيــن ف ــي ال ـص ـفــوف األولـ ــى
تـقــديــرا لجهودهم المستمرة في
مواجهة فيروس كورونا.
صمم بنك الخليج عرضا خاصا
للموظفين الكويتيين العاملين
في الصفوف األولــى الراغبين في

محمد القطان

تحويل رواتبهم إلى بنك الخليج،
حـيــث يـحـصـلــون عـلــى مجموعة
من المميزات التي تبدأ فور إتمام
عملية تحويل الراتب ،ومنها هدية
نقدية لغاية  300دينار ،أو قرض
بــدون فوائد لغاية  25000دينار،
أو عــرض مــن الــوكــاالت المعتمدة
لقرض سيارة ،باإلضافة إلى بطاقة
ائتمانية فيزا أو ماستركارد معفاة
من الرسوم السنوية للسنة األولى،
وبطاقة ماستركارد وورلد مجانية
(عند إنفاق مبلغ  5000دينار).
إلــى جانب مــزايــا أخــرى تشمل
ص ـ ـنـ ــدوق أمـ ــانـ ــات م ـج ــان ــا ل ـمــدة
سنة عند فتح الحساب ،خدمات
ك ــونـ ـسـ ـي ــرج مـ ـج ــانـ ـي ــة ،كـ ـم ــا تـتــم
إعــادة تصنيف العميل لفئة أعلى
مــن بين عـمــاء الـبـنــك ،ويمكن أن
يستفيد من هذا العرض الموظفون
الكويتيون الـعــامـلــون فــي اإلدارة
العامة لإلطفاء ،والحرس الوطني،
والطيران المدني (بما فيه الخطوط
الجوية الكويتية) ،والعاملون في
وزارات الصحة ،والدفاع ،واإلعالم،
والداخلية.
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«سفرات» إلى معارض صيد وزراعة وتحدي «كورونا» وعرض لمشاريع فضائية!
أفادت مصادر بأن وزارة
المالية ستقوم برد الميزانيات
للجهات غير الملتزمة بسقف
االعتماد المخصص لها ،حيث
لوحظ تضخم في بند مؤتمرات
محلية ،ومهمات رسمية
بالخارج في تقديرات السنة
المالية .2023/2022

رغ ــم إع ــان الـحـكــومــة أكـبــر عجز
في الميزانية ،مما استوجب تنبيه
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة إلـ ــى ضـ ــرورة
ت ـخ ـف ـي ــض الـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي ج ـم ـيــع
ال ـم ـع ــارض وال ـم ــؤت ـم ــرات المحلية
والخارجية بنسبة  %50من المعتمد
بالميزانية سبتمبر الماضي ،فإن
عــددا كبيرا مــن الجهات الحكومية
يـ ـسـ ـب ــح عـ ـك ــس ت ـ ـيـ ــار ه ـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار
باالستمرار في المشاركة بمؤتمرات
خ ــارج ـي ــة غ ـي ــر ضـ ــروريـ ــة بــال ـف ـتــرة
الحالية.
وك ـش ـفــت مـ ـص ــادر ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة"،
إلــى أن الجهات الحكومية شاركت
ف ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــرات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،بـعــد
التنبيه عليها بـمــا طــر حـتــه وزارة
ً
ال ـمــال ـيــة ،ب ـتــاريــخ  7سـبـتـمـبــر ،حــا
لمواجهة العجز ونضوب السيولة
في االحتياطي العام ،غير آبهة بما
تـعــانـيــة ال ـم ـيــزان ـيــة م ــن ضـغـطــوات
ب ــدل ـي ــل ط ـل ــب "الـ ـم ــالـ ـي ــة" تـخـفـيــض
الصرف من ميزانية السنة المالية
الحالية  ،2022/2021بما ال يقل عن
 10في المئة.
وقالت المصادر إن قرار تقليص
ال ـم ــؤت ـم ــرات ل ـي ــس ول ـي ــد ال ـل ـح ـظــة،
بــل تكرر فــي أكثر مــن خطة إصــاح
لـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،حـ ـي ــث ط ــرح ــت
"الـمــالـيــة" هــذا الـحــل فــي عــام ،2014
عندما اعلنت عن التوصية المتعلقة
بالتخلي عن كثير من بنود الصرف
غير الـضــروريــة والمتعلقة ببعض
الـمـشــاريــع ،لتحقيق وفــر مــالــي من
خالل تقليل الصرف على المؤتمرات
الــداخـلـيــة والـمـشــاركــات
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة،
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
ت ـق ـل ـيــص بـنــد
الهدايا والنثريات
وتـ ـشـ ـكـ ـي ــل الـ ـلـ ـج ــان
والمكافآت الالزمة لها.

وبـيـنــت أن ــه ك ــان م ــن الـمـفـتــرض
أن تـ ـك ــون الـ ـمـ ـش ــارك ــات ل ـل ـج ـهــات
ً
الحكومية للمؤتمرات الهامة جدا
وتـقـنـيــن ال ـم ـصــروفــات ،السـيـمــا أن
تلك المشاركات تترتب عليها نفقات
عالية تشمل أجور السكن والمأكل
والمواصالت ،الى جانب بدل سفر،
وه ـ ــو االمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ي ــرف ــع م ـيــزان ـيــة
الـ ــوزارات والمؤسسات الحكومية
ضمن بند المصاريف.
وعممت وزارة المالية بالتعميم
رقــم  5لسنة  2021بـشــأن اع ــدادات
ت ـ ـقـ ــديـ ــرات مـ ـي ــزانـ ـي ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات
واالدارات ال ـح ـكــوم ـيــة وال ـه ـي ـئــات
الملحقة واألس ــس والـقــواعــد ،التي
ً
ينبغي اتباعها في إعــدادهــا ،وفقا
لتصنيفات الميزانية للسنة المالية
 ،2023/2022مــع األخ ــذ باالعتبار
تـ ــرش ـ ـيـ ــد ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ـ ــي ج ـم ـيــع
المعارض والمؤتمرات الخارجية
بنسبة  %50من المعتمد بميزانية
 ،2022/2021مـ ــع ت ـع ـل ـيــق ا ل ـع ـمــل
ب ــال ـت ــدري ــب الـ ـخ ــارج ــي وال ـم ـح ـلــي،
وترشيد المهمات الرسمية بنسبة
 %50من المعتمد بميزانية السنة
ال ـمــال ـيــة  ،2022/2021الـ ــى جــانــب
ت ـخ ـف ـيــض األبـ ـ ـح ـ ــاث والـ ـ ــدراسـ ـ ــات
واالس ـ ـت ـ ـشـ ــارات ب ـن ـس ـبــة  %50مــن
المعتمد بميزانية السنة المالية
2022/2021
وأفـ ـ ـ ــادت الـ ـمـ ـص ــادر ب ـ ــأن وزارة
ال ـمــال ـيــة س ـت ـقــوم ب ــرد الـمـيــزانـيــات

«ألنك غالية
«وربة» يطلق حملة
ِ
علينا» لموظفاته
أط ـ ـلـ ــق بـ ـن ــك وربـ ـ ـ ــة ح ـمـلــة
"ألنـ ِـك غالية علينا" السنوية
لـلـتــوعـيــة بـمـخــاطــر ســرطــان
ً
الثدي لموظفات البنك ،تزامنا
مع الشهر العالمي لمكافحة
ســرطــان ال ـثــدي .وتــأتــي هــذه
المبادرة من باب المسؤولية
االجتماعية تجاه الموظفين،
ً
ود ع ـمــا لهم لمكافحة ونشر
الوعي تجاه الكشف الدوري
للوقاية من هذا المرض.
وأكـ ــدت ضــابـطــة االت ـصــال
المؤسسي ،عواطف حمادة،
ً
أن الـحـمـلــة تــأتــي تــواف ـقــا مع
ال ـش ـه ــر ال ـع ــال ـم ــي لـمـكــافـحــة
سرطان الثدي التي يطلقها
ً
"وربــة" سنويا على مستوى
ال ـب ـن ــك ل ـت ــوع ـي ــة مــوظ ـفــات ـنــا
بـ ـمـ ـخ ــاط ــر س ـ ــرط ـ ــان الـ ـث ــدي
وسـ ـب ــل ال ــوق ــاي ــة وال ـت ـص ــدي
والكشف المبكر.
وأضـ ــافـ ــت "ت ــأت ــي الــحم ـلــة
ً
حرصا من إدارة البنك على

ال ـ ـمـ ــوظ ـ ـفـ ــات وت ـش ـج ـي ـع ـهــن
عـلــى الـكـشــف ال ـ ــدوري للحد
م ــن م ـخــاطــر اإلص ــاب ــة بـهــذا
المرض.
وق ــال ــت ح ـم ــادة إن "ورب ــة"
حريص على تبني مثل هذه
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ألنـ ـن ــا "ن ـح ــرص
ون ـه ـت ــم ب ـص ـحــة ال ـمــوظ ـفــات
ً
ون ـس ـع ــى دائ ـ ـمـ ــا ل ـخ ـلــق جــو
صحي لهن".
وق ــام "وربـ ــة" بنشر حملة
توعية عبر قنوات التواصل
الـخــاصــة للموظفين ،والـتــي
تتناول إرشادات حول الوقاية
من هذا المرض والحض على
الكشف الدوري.
يــذكــر أن ال ـب ـنــك ي ـضــع من
ضمن خطته االستراتيجية
تقديم العديد من المبادرات
وح ـمــات الـتــوعـيــة الصحية
واإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع
الـ ـ ـم ـ ــوظـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــن ،ل ـت ـح ـف ـي ــزه ــم
وت ـعــزيــز روح ال ـت ـعــاون بين

عواطف حمادة

ال ـفــريــق ال ــواح ــد ،مـمــا ي ــؤدي
إلى تحسين العمل المؤسسي
الـ ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى ال ـع ـمــل
ال ـج ـم ــاع ــي ،وي ـس ـع ــى ال ـب ـنــك
من خالل تلك المبادرات إلى
صنع بيئة عمل صحية يعمل
م ــن خــال ـهــا ال ـج ـم ـيــع ب ــروح
االنتماء.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ل ـل ـج ـه ــات غ ـي ــر ال ـم ـل ـت ــزم ــة بـسـقــف
االع ـت ـم ــاد ال ـم ـخ ـصــص ل ـه ــا ،حيث
لــوحــظ تـضـخــم ف ــي بـنــد مــؤتـمــرات
محلية ،ومهمات رسمية بالخارج
ف ـ ــي ت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــرات ال ـ ـس ـ ـنـ ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
 ،2023/2022ف ــي ح ـيــن ل ــم تسجل
عدة جهات اي مؤتمرات محلية في
اعتمادات السنة المالية ،2022/2021
وذلك بسبب تفشي جائحة كورونا
والعمل باالشتراطات الصحية.
وم ـ ـ ــن أبـ ـ ـ ــرز ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــرات ال ـت ــي
ش ــارك ــت بـهــا ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة،
دون االفـصــاح عــن اهميتها ،وذلــك
بعد تعميم آلية وزارة المالية على
الجهات الحكومية بترشيد اإلنفاق:
 - 1مشاركة الهيئة العامة للبيئة
فــي مـعــرض الـصـيــد والطبيعة في
هنغاريا.
 - 2مشاركة جامعة الكويت في
إكسبو دبي  2020بمشروع فضائي
مـتـمـيــز ي ـه ــدف إلـ ــى ب ـن ــاء ال ـق ــدرات
الــوط ـن ـيــة ف ــي م ـج ــال تـكـنــولــوجـيــا
ال ـف ـض ــاء ل ـص ـنــع مـسـتـقـبــل ورؤيـ ــة
الكويت .2035
 - 3مـ ـش ــارك ــة وف ـ ــد ك ــوي ـت ــي فــي
المعرض الدولي لتقنيات الزراعة
فـ ــي ان ـ ـقـ ــرة ب ـم ـش ــارك ــة م ـســؤول ـيــن
حكوميين ،وال ــذي يعرض التطور
ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ــزراعـ ــي واس ـت ـخ ــدام
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـحــدي ـثــة ل ـلــزراعــة
واإلنتاج الحيواني.

 - 4مـشــاركــة هيئة الـشـبــاب في
ملتقى عربي ب ــاألردن الستعراض
تجربة الشباب الكويتي التطوعية
ودورهم في مساندة أجهزة الدولة،
لـمــواجـهــة تـفـشــي جــائـحــة فـيــروس
كورونا.
ً
ونـ ــاقـ ــش م ـ ـسـ ــؤولـ ــون اقـ ـت ــراح ــا
بإلغاء المهام الرسمية ومشاركات
الـجـهــات الحكومية فــي المعارض
وال ـم ــؤت ـم ــرات ال ــدول ـي ــة والـ ـن ــدوات
والمعارض وورش العمل والتدريب
الـ ـخ ــارج ــي وال ـم ـح ـل ــي وال ـض ـي ــافــة
والحفالت والرعايات والهدايا ،أو
أق ـلــه ال ـحــد مـنـهــا ألق ــل ع ــدد ممكن،
بـ ـم ــا يـ ـحـ ـق ــق الـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـع ــام ــة
وتـفــرضــه الـحــاجــة الـمـلـحــة لـلــدولــة
أو للجهة الحكومية ،اال انه ما زال
قيد الدراسة.
وتخوفت المصادر من أن تكون
ال ـق ـفــزة الـكـبـيــرة ف ــي أس ـع ــار النفط
وتوفير السيولة الالزمة ذريعة لتلك
الـجـهــات الـحـكــومـيــة إلع ــادة احـيــاء
طلب المزيد من االمــوال للمشاريع
والمؤتمرات غير الضرورية وفتح
المزيد من االلتزامات والمطالبات
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
لـ ـلـ ـص ــرف عـ ـل ــى تـ ـل ــك الـ ـبـ ـن ــود غـيــر
الهامة والمتعلقة بالمؤتمرات غير
الـهــامــة ،فــي الــوقــت الــراهــن ،خاصة

أنها تحت بند الضيافة وسفريات
ال ــوف ــود الـحـكــومـيــة لـلـمـشــاركــة في
فعاليات إقليمية وخليجية ودولية،
والـ ـ ـت ـ ــي ي ـح ـض ــره ــا الـ ـمـ ـس ــؤول ــون
بــاه ـت ـمــام ب ــال ــغ ،رف ـق ــة الـمــوظـفـيــن
بدرجاتهم الوظيفية المختفلة.

«المالية» طلبت خفض المشاركات
الخارجية  ...%50وااللتزام ضعيف
قرار تقليص المؤتمرات ليس وليد
اللحظة بل تكرر في أكثر من خطة
إصالح لوزارة المالية

األلومنيوم يواصل قفزاته ...وأزمة الطاقة تضغط
ق ـ ـفـ ــز س ـ ـعـ ــر األل ـ ــومـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــوم ب ـن ـس ـبــة
ّ
 50ب ــال ـم ـئ ــة هـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ،لـ ـك ــن بـعــض
المستثمرين يراهنون اآلن على ارتفاع
أكبر للمعدن الكثيف االستهالك للطاقة
بشكل كبير والمستخدم في كل شيء
من علب المشروبات الغازية إلى أجهزة
آي ـف ــون ،كـمــا أن ارت ـف ــاع أس ـعــار الطاقة
يؤدي إلى زيادة الضغط على اإلمدادات.
وفــي بعض األحـيــان ُيطلق البعض
عـلــى األلــومـنـيــوم "الـكـهــربــاء الصلبة"،
ً
نـ ـظ ــرا ل ـن ـس ـبــة الـ ـط ــاق ــة ال ـم ــرت ـف ـع ــة فــي
تكاليف إنتاجه ،حيث يستغرق إنتاج
كل طن من المعدن حوالي  14ميغاواط/
ساعة من الطاقة ،وهو ما يكفي لتشغيل
م ـنــزل مـتــو ســط فــي المملكة المتحدة
ألكثر من  3سنوات .وإذا كانت صناعة
األل ــوم ـن ـي ــوم ال ـت ــي يـبـلــغ إن ـتــاج ـهــا 65
ً
م ـل ـيــون ط ــن سـ ـن ــوي ــا ،فــإن ـهــا ستحتل
المرتبة الخامسة بين أ كـبــر مستهلك
للطاقة في العالم.
وهذا يعني أن األلومنيوم كان أحد
األهداف األولى في جهود الصين للحد
من استخدام الطاقة الصناعية.
وح ـتــى بـعــد أزمـ ــة ال ـطــاقــة الـحــالـيــة،
ً
ً
فرضت بكين سقفا صارما على القدرات
المستقبلية التي تعد بإنهاء سنوات

من التوسع المفرط ،وتثير احتمالية
ح ــدوث عـجــز عــالـمــي عـمـيــق .اآلن ،مع
ارتفاع تكاليف الطاقة في جميع أنحاء
آسيا وأوروب ــا ،هناك خطر متزايد من
المزيد من قطع العرض.
وق ــد ارت ـفــع األلـمــونـيــوم بنسبة 1.6
ً
بالمئة إلــى  3014.50دوالرا للطن في
بورصة لندن للمعادن أمس ،وهو أعلى
مستوى منذ يوليو .2008
للمستثمرين ا لــذ يــن يتطلعون إلى
ال ـم ــراه ـن ــة ع ـل ــى ارت ـ ـفـ ــاع األس ـ ـعـ ــار فــي
المستقبل ،تقدم عقود خيارات بورصة
لندن للمعادن طريقة شائعة ومنخفضة
المخاطر.
وف ـ ـ ـ ــي األسـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــع األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة ،كـ ــان
المستثمرون يشترون عقود الخيارات
بأسعار تصل إلــى  4000دوالر للطن،
ً
وفقا للمتداولين النشطين في السوق
ً
 يراهنون فعليا على أن األسعار يمكنأن تتجاوز هذا المستوى بشكل كبير
لـلــوصــول إلــى أعـلــى مستوياتها على
اإلطالق.
بدوره ،قال رئيس التداول في Romco
 ،Metalsك ـي ــث واي ـ ـلـ ــد ،ال ـ ــذي ي ـت ــداول
خـ ـي ــارات األلــوم ـن ـيــوم  LMEم ـنــذ أكـثــر
ً
من  20عاما" :يبدو األمر إلى حد كبير

ارتفاع العقود اآلجلة
لخام الحديد %50
ارتفعت العقود اآلجلة لخام الحديد بنسبة  50في المئة خالل
ثالثة أسابيع فقط ،مما يعزز مخاوف التضخم التي تنتشر في
جميع أنحاء العالم.
ومن المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار خام الحديد – التي قفزت
 16في المئة خالل الشهر الجاري  -إلى تقليص هوامش الربح لدى
مصانع الصلب ،والتي تكون غير قادرة على نقل التكاليف المرتفعة
إلى قطاعات مثل العقارات والبناء.
ً
ووفـقــا لما ذكــرتــه "بلومبرغ يتوقع "سيتي غ ــروب" أن أسعار
ً
المعادن والصلب قد تتوقف عن االرتفاع نظرا لصدمة الطلب التي
تلوح في األفــق من تقنين استهالك الطاقة في الصين بقطاعات
مثل البناء والتصنيع.

مثل لعبة صندوق تحوط هيكلية"" ،ما
يـخـطـطــون ل ــه ه ــو اض ـط ــراب كـبـيــر في
السوق ،وحركة حادة في السعر".
فيما يرى الرئيس التنفيذي لشركة
كونكورد ريسورسز المحدودة للتجارة
ً
ومقرها لـنــدن ،مــارك هانسن ،أن عــددا
من مصانع األلومنيوم في الصين قد
توقف ،ومــن المحتمل أن يكون إنتاج
ال ـب ــاد ق ــد بـلــغ ذروت ـ ــه ،عـلــى األقـ ــل في
ال ـمــدى الـقـصـيــر .وأض ــاف أن ــه لتحفيز
االستثمار فــي اإلنـتــاج الجديد خــارج
الـصـيــن ،قــد تـصــل األس ـعــار إل ــى 3400
دوالر للطن في األشهر الـ  12المقبلة.
ف ـي ـمــا قـ ــال ال ـت ـج ــار وال ـم ـح ـل ـلــون إن
المستثمرين يراقبون ضربة محتملة
لـ ـص ــادرات األلــوم ـن ـيــوم الـصـيـنـيــة .مع
إنتاجها تحت الضغط وازدهار الطلب،
حيث كانت البالد تستورد كميات أكبر
من المعدن األساسي .ومع ذلك ،ال تزال
تصدر كميات ّضخمة من األلومنيوم
ً
ً
نـ ـص ــف الـ ـمـ ـص ــن ــع ،مـ ــدعـ ــومـ ــا ج ــزئ ـي ــا
بالتخفيضات الضريبية.
م ــن جــان ـبــه ،أوضـ ــح مــديــر صـنــدوق
السلع األســاسـيــة فــي شــركــة ش ــرودرز،
ً
جـيـمــس ل ـ ــوك ،أنـ ــه نـ ـظ ــرا ل ـح ــدة نقص
ال ـط ــاق ــة وال ـق ـي ــود ال ـت ــي ش ـه ــدن ــاه ــا ،ال

ً
يبدو منطقيا أن تقوم الصين بتصدير
ه ــذا الـحـجــم مــن منتجات األلــومـنـيــوم
كل شهر.
وي ــرى محللو "غــولــدمــان ســاكــس" أن
ه ـنــاك إمـكــانـيــة لـبـكـيــن لـخـفــض أو إزال ــة
التخفيضات على ضريبة ّ القيمة المضافة
على الصادرات إلبطاء تدفق المعدن خارج
حدودها .مع احتمال استمرار الصين في
استيراد كميات ضخمة مــن األلومنيوم
ّ
العام المقبل ،فإن ذلك قد يترك بقية العالم
فــي حــالــة نقص شــديــد ،ويــزيــد مــن خطر
حدوث ارتفاع حاد في األسعار.
ً
عادة ما تدفع الزيادة الكبيرة في أسعار
األلومنيوم هذا العام المنتجين في أماكن
أخــرى إلــى إعــادة فتح المصانع القديمة
والنظر في إضافة إمــدادات جديدة .ومع
ذلك ،فإن القفزة األكبر في تكاليف الطاقة
تضغط على المصاهر وقد تجعل إعادة
التشغيل صعبة.
وع ـ ـلـ ــى س ـب ـي ــل ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ،إذا تـ ـع ـ ّـرض
الـمـصـهــر ف ــي أل ـمــان ـيــا ل ـم ـعــدالت الـحـمــل
األسـ ــاسـ ــي لـ ـم ــدة ش ـه ــر واح ـ ـ ــد مـ ــن أج ــل
ّ
فسيتعين عليه دفع حوالي 4000
الطاقة،
دوالر مقابل الـطــاقــة الــازمــة إلنـتــاج طن
من المعدن ،وهو ما يفوق بكثير أسعار
(العربية نت)
األلومنيوم الحالية.

١٢
اقتصاد
كبير االقتصاديين السابق في «إيفرغراند» :تجاهلوا تحذيراتي
ةديرجلا
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المجموعة اتهمته بافتقاد الطموح وعدم اإللمام باستراتيجية الشركات الكبرى
قـ ــال ك ـب ـيــر االق ـت ـص ــادي ـي ــن ال ـســابــق
لـمـجـمــوعــة تـشــايـنــا إي ـفــرغــرانــد غــروب
 ،China Evergrande Groupإن المطور
المحاصر تجاهل تحذيراته المتكررة
لخفض الديون ووقف خططه للتنويع
في أعمال جديدة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ،رن زي ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــغ ،أحـ ـ ــد
ً
االقتصاديين األعلى أجــرا في الصين،
والذي غادر «إيفرغراند» في وقت سابق
ً
من هذا العام ،إنه غالبا ما كان يتعرض
الن ـت ـقــادات داخـلـيــة بسبب اقـتــراحــاتــه،
ً
وفقا لما ورد في منشور على حسابه
على منصة التواصل .Wechat
وجاء منشور رن بعد تعليقات أخرى

على وسائل التواصل االجتماعي تشير
ً
إلـ ــى أنـ ــه كـ ــان جـ ـ ــزءا م ــن عـمـلـيــة صنع
القرار ،التي أدت إلى أزمة «إيفرغراند»
المتفاقمة.
وق ــال رن أم ــس« :عـنــدمــا انضممت،
نصحت بتخفيض الــديــون وعــارضــت
ً
الـتـنــويــع ،وجـهــا لــوجــه مــع الـعــديــد من
كـ ـب ــار ال ـم ــدي ــري ــن ال ـت ـن ـف ـي ــذي ـي ــن» .لـكــن
اق ـت ــراح ــي أثـ ــار ان ـت ـق ــادات ش ــدي ــدة في
اجتماع تنفيذي الحــق ،واستمر النقد
فترة طويلة .قيل لــي إنني «أفتقر إلى
ال ـط ـمــوح» و«ال أع ـتــرف باستراتيجية
ً
ش ـ ــرك ـ ــة كـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرى» ،وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـ ـمـ ــا ذكـ ــرتـ ــه
«بلومبرغ» ،واطلعت عليه «العربية.نت».

ولـ ـ ــم ي ـس ـت ـجــب رن و«إي ـ ـفـ ــرغـ ــرانـ ــد»
لطلبات الحصول على تعليق.
ول ـفــت رن ان ـت ـبــاه الـجـمـهــور عندما
انضم إلى  Evergrandeفي أواخر عام
 2017بــراتــب سـنــوي يبلغ حــوالــي 15
ً
مليون يــوان ( 2.3مليون دوالر) ،وفقا
لتقارير وسائل اإلعالم المحلية.
وب ــدأ بـعــض الـمـطــوريــن الصينيين
أذرع البحث الــداخـلـيــة فــي ذلــك الوقت
ً
تـقــريـبــا للتنقل بـســرعــة فــي سـيــاســات
الملكية المتغيرة والمساعدة في وضع
استراتيجية طويلة األجل.
وبعد انضمامه إلى منصبه ،ارتفعت
ن ـس ـبــة االل ـ ـتـ ــزامـ ــات إل ـ ــى األصـ ـ ـ ــول فــي

«مودرن الند» الصينية تطلب تمديد سداد ديون
ط ـل ـبــت ش ــرك ــة ت ـطــويــر الـ ـعـ ـق ــارات م ـ ــودرن النــد
 Modern Landالصينية ،أمس ،من حاملي ديونها
تمديد  3أشهر لسندات بقيمة  250مليون دوالر ،من
المقرر أن تستحق في وقــت الحــق من هــذا الشهر،
لتجنب تعثر محتمل ،حيث تستمر المخاوف في
الدوران حول مجموعة تشاينا إيفرغراند المحاصرة،
ومستويات ديون قطاع العقارات الصيني.
ً
وقالت الشركة ،التي تتخذ من بكين مقرا لها،
إنها تسعى للحصول على موافقة حاملي السندات
لتمديد استحقاق سنداتها البالغ عائدها 12.85
في المئة من  25أكتوبر إلى  25يناير ،وسداد 87.5
مليون دوالر من المبلغ األساسي.

وت ــري ــد ش ــرك ــة  Modern Landت ـمــديــد ف ـتــرة
االستحقاق لتحسين «إدارة السيولة والتدفقات
النقدية ،وتجنب أي تقصير محتمل في السداد»،
ً
وفـ ـق ــا ل ـم ـلــف ت ـن ـظ ـي ـمــي ت ــم إيـ ــداعـ ــه ف ــي ب ــورص ــة
سنغافورة.
وقالت الشركة المدرجة في هونغ كونغ بشكل
منفصل إن رئيسيها ،تشانغ لــي ،وتشناغ بينغ،
اتفقا على تقديم حــوالــي  800مليون يــوان (124
مليون دوالر) فــي شكل قــروض للمساهمين ،مع
توقع اكتمالها في شهرين إلى  3أشهر.
وسينظر لي في تقديم دعم مستمر في الوقت
ً
المناسب ،اعتمادا على الوضع المالي للمجموعة.

وقالت الشركة في ملف لبورصة هونغ كونغ:
«إن ــه يــوضــح الـتــزامــه المستمر تـجــاه المجموعة
وث ـق ـتــه ال ـت ــي ال ت ـت ــزع ــزع ف ــي أعـ ـم ــال الـمـجـمــوعــة
ً
وت ـطــويــرهــا» ،وف ـقــا لـمــا ذكــرتــه صحيفة «الصين
الجنوبية الصباحية» ،واطلعت عليه «العربية.نت».
وانخفضت أسهم الشركة بما يصل إلى  1.1في
المئة في جلسة بعد ظهر أمس في هونغ كونغ.
ويأتي طلب تمديد ســداد ديــون مــودرن الند،
على خلفية التخلف عن السداد المتوقع من قبل
إيفرغراند ،أكبر شركة لبناء المنازل في الصين
من حيث المبيعات العام الماضي.

«إي ـفــرغــرانــد»  -وه ــي مـقـيــاس لـلــرافـعــة
ال ـم ــال ـي ــة  -ب ـش ـكــل حـ ــاد إلـ ــى  86.3فــي
المئة ،كما قــال في المنشور .بعد عدة
أش ـه ــر ،ح ــذر الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي في
تقرير داخلي من أن نزع فتيل المخاطر
هــو األولــويــة األول ــى واأله ــم للحكومة
الصينية عـلــى م ــدى الـسـنــوات الـثــاث
المقبلة ،وأن ــه ال ينبغي ألي شــركــة أن
تراهن على تحول في السياسة.
وان ـضــم رن إل ــى «إي ـفــرغــرانــد» خــال
ذروة نشاطها ،عندما تصدرت الشركة
ال ـم ـط ــورة ق ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــارات م ــن حـيــث
الـمـبـيـعــات ،وك ــان ــت واحـ ــدة م ــن أفـضــل
األسهم ً
أداء على مؤشر .MSCI China
وقبل توليه منصبه في ،Evergrande
ً
كــان خبير االقتصاد الكلي واح ــدا من
ع ــدد قـلـيــل م ــن مــراق ـبــي الـصـيــن الــذيــن
أطلقوا بشكل صحيح على دورة ازدهار
وكساد األسهم في البالد في عام .2015
كما صنع اسمه بين مستثمري التجزئة
مـ ــن خ ـ ــال ت ــوق ـع ــه فـ ــي ع ـ ــام  2015أن
أسعار المنازل في مدن الدرجة األولى
سيتضاعف في غضون عقد من الزمان.
وبـ ـع ــد ذل ـ ـ ــك ،ق ــام ــت «إيـ ـف ــرغ ــران ــد»،
التي كانت بالفعل أكبر مطور محمل
ب ــال ــدي ــون ف ــي ال ـعــالــم ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت،
ب ـع ــدة خ ـط ــوات إلضــاف ـت ـهــا إل ــى كــومــة
ديونها ،بما في ذلك جولة لجمع األموال
بقيمة  130مليار يوان من مستثمرين
استراتيجيين ساهموا في أزمة السيولة
ف ــي أواخ ـ ــر ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي .وف ــي عــام
 ،2017تشعبت في السيارات الكهربائية،
وتعهدت في النهاية باالستحواذ على

شركة تسال ،التي أسسها إيلون ماسك،
لتصبح أكبر شركة مصنعة للسيارات
الكهربائية.
وفــي محاولة إلبعاد نفسه عن هذه
االستراتيجيات ،قال الخبير االقتصادي
ً
إنه قضى معظم وقته في بكين ،بعيدا
عن مقر «إيفرغراند» في مدينة شينزين
الجنوبية ،ولم يشارك في صنع القرار
الرئيسي للشركة.
ً
واعتاد رن أن يكون باحثا في مركز
أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة
ق ـبــل أن ي ـع ـمــل خ ـب ـيــرا اق ـت ـص ــادي ــا في
.Guotai Junan Securities Co
وتـسـتـعــد األسـ ــواق الـمــالـيــة للمزيد
من األنباء السيئة حول شركة التطوير
العقاري الصينية المتعثرة «إيفرغراند»،
إذ يبدو أن الشركة قد تتخلف مرة أخرى
عن ســداد مدفوعات ديــون بقيمة 148
مليون دوالر.
وتخلفت أكبر مطور عقاري صيني

بالفعل عند سداد جولتين من مدفوعات
الفائدة في الشهر الماضي بقيمة 131
مليون دوالر.
ً
ووف ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـم ـ ــا ذكـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ــه ص ـح ـي ـف ــة
«الـ ـغ ــاردي ــان» ،ف ــإن تــوق ـعــات أن تـســدد
الـ ـش ــرك ــة الـ ــدف ـ ـعـ ــات نـ ـص ــف ال ـس ـن ــوي ــة
لـسـنــداتـهــا ال ـخــارج ـيــة الـمـسـتـحـقــة في
أبريل  2022وأبريل  2023وأبريل 2024
تبدو ضئيلة.
وتشير التوقعات إلى أن «إيفرغراند»
س ـت ـم ـنــح األولـ ــويـ ــة ل ـج ـه ــات االئ ـت ـم ــان
الصينية ،وتكمل بناء الـ 1.6مليون منزل
التي حصلت على األموال من أجلها.
وف ــي ال ـس ـيــاق ذات ـ ــه ،ط ـل ـبــت ،أم ــس،
ش ــرك ــة ال ـت ـط ــوي ــر الـ ـعـ ـق ــاري الـصـيـنـيــة
«م ـ ـ ـ ــودرن الن ـ ــد (تـ ـش ــايـ ـن ــا)» Modern
 )Land (Chinaمن المستثمرين اإلذن
بـتــأجـيــل س ــداد مــدفــوعــات بقيمة 250
مليون دوالر.
(العربية .نت)

«كيبكو» تطلق الموسم الثاني من برنامج «جينيريشن ألفا»
بالتعاون مع مؤسسة إيتي بيرسنت وتلفزيون الراي
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاح ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــم
األول ،تطلق شــر كــة مشاريع
ال ـك ــوي ــت ال ـق ــاب ـض ــة (ك ـي ـب ـكــو)
ال ـمــوســم ال ـثــانــي مــن بــرنــامــج
«جينيريشن ألـفــا» ،بالتعاون
م ــع «إيـ ـت ــي ب ـي ــرس ـن ــت»؛ وهــي
مؤسسة رياضية ذات توجه
اجتماعي.
وتم عرض الموسم األول
من البرنامج عام  2020على
تـلـفــزيــون «الـ ــراي» وتطبيق
ً
ً
«اآلن» ،ولقي نجاحا باهرا
ً
وملحوظا ،من خالل اإلقبال
من فئة الرياضيين الصغار
الذين تتراوح أعمارهم بين
ً
 7و 13عاما على البرنامج
من رياضات متنوعة ،مما
ساهم في تشجيع القائمين
على البرنامج بالعمل على
ـان إلب ــراز مواهب
موسم ثـ ٍ
وقدرات هؤالء الرياضيين.

وي ـعــد «جـيـنـيــريـشــن أل ـفــا»
مـ ـب ــادرة مـجـتـمـعـيــة تـبـنـتـهــا
«ك ـ ـي ـ ـب ـ ـكـ ــو» ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون م ــع
«إيتي بيرسنت» المجتمعية
الرياضية.
ويكشف البرنامج مواهب
ال ــري ــاضـ ـيـ ـي ــن ال ـ ـص ـ ـغـ ــار ،مــن
خ ــال تـسـلـيــط الـ ـض ــوء عـلــى

مـ ــواه ـ ـب ـ ـهـ ــم ع ـ ـبـ ــر الـ ـحـ ـم ــات
اإلعـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،التي
تتيح لهم الفرصة لمشاركة
قـ ـص ــص ت ــدريـ ـبـ ـه ــم ومـ ـج ــال
ت ـخ ـص ـص ـهــم وأه ــدافـ ـه ــم مــع
أق ــرانـ ـه ــم ،ب ـه ــدف تـحـفـيــزهــم
وت ـش ـج ـي ـع ـهــم ع ـلــى ال ـتــرك ـيــز
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزه ـ ــم،
و تـنـمـيــة أي مــوا هــب أو
مهارات لديهم.
ً
ونظرا لإلقبال الشديد
عـلــى الـبــرنــامــج ،تــم فتح
بــاب التسجيل للموسم
الثاني فــي «جينيريشن
ألفا» في يوليو الماضي،
ً
وكان التسجيل إلكترونيا
وبطريقة سهلة وبسيطة
عـ ـ ـب ـ ــر ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق «اآلن»،
ب ـه ــدف ع ــرض أك ـب ــر عــدد
م ــن ال ـمــواهــب وال ـطــاقــات

ال ـص ـغ ـيــرة ودع ـم ـه ــا ف ــي سن
مـ ـبـ ـك ــر لـ ـتـ ـشـ ـجـ ـي ــع أص ـ ـحـ ــاب
ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـم ـ ــواه ـ ــب ال ــري ــاضـ ـي ــة
الشابة على تحقيق أحالمهم
الـمــرتـبـطــة بــالــريــاضــات التي
ي ـ ـط ـ ـم ـ ـحـ ــون لـ ـ ـلـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ــى
العالمية من خاللها.
و سـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل نـ ـ ـح ـ ــو  ٣٠٠م ــن
م ـخ ـت ـلــف ال ــري ــاضـ ـيـ ـي ــن ،وت ــم
اخـ ـتـ ـي ــار  17بـ ـط ــا ري ــاض ـي ــا
ناشئا من  9رياضات مختلفة،
حـســب المعايير الموضوعة
للبرنامج وهم :حمد الشمري،
وعبدالله الحمود -الفروسية،
وي ــوس ــف الـ ـش ــرف وإب ــراه ـي ــم
الـ ـ ـش ـ ــرف وي ـ ــوش ـ ــع الـ ـشـ ـع ــان
ولورنس الشعالن -البيسبول،
وع ـل ــي ال ـع ـج ـمــي -ال ـك ــارات ـي ــه،
ومريم عمور  -اإلبحار ،وفرح
الــرشـيــدي -الـمـبــارزة ،وفــارس
ال ـك ــاظ ـم ــي -ال ـت ـنــس األرض ـ ــي،

ومــريــم الـحـلــواجــي وخــديـجــة
ال ـح ـل ــواج ــي -ت ـنــس ال ـط ــاول ــة،
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه سـ ـلـ ـط ــان وص ـب ــا
س ـل ـط ــان  -الـ ـسـ ـب ــاح ــة ،ونـ ــور
الرزيحان وحسين عبدالهادي
وعلي عبدالهادي  -الجمباز.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد ،ق ــال ــت
المديرة التنفيذية للمسؤولية
المجتمعية في «كيبكو» عبير
العمر« :دعــم أبطالنا الصغار
ً
ينعكس إيجابيا على مستقبل
ك ــل م ـن ـهــم ،وي ـس ــاع ــده ــم على
ت ـح ـق ـيــق م ــا ي ـط ـم ـحــون إل ـي ــه،
ً
ً
ويصنع جيال جــد يــدا يسعى
لتحقيق مــرا كــز عــا لـيــة باسم
دول ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت فـ ــي مـخـتـلــف
الرياضات التي يمارسونها،
وبالتالي تتحقق مسؤوليتنا
المجتمعية باإلسهام في دعم
قضايا مجتمعية من شأنها
النهوض بمستقبل بلدنا».

من جانبها ،قالت الرئيسة
التنفيذية لــ»إ يـتــي بيرسنت»
رابـ ـ ـع ـ ــة الـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري« :س ـع ــدن ــا
ال ـع ـمــل والـ ـتـ ـع ــاون م ــع شــركــة
كـيـبـكــو لـلـسـنــة ال ـثــان ـيــة عـلــى
الـ ـت ــوال ــي ،ب ـت ـص ـم ـيــم وتـنـفـيــذ
بــر نــا مــج جينيريشن أ لـفــا في
ّ
موسمه الثاني ،وا ل ــذي سلط
الضوء على رياضيين صغار
مـ ــن ع ـ ــدة خ ـل ـف ـي ــات ري ــاض ـي ــة
م ـت ـنــوعــة .ك ـمــا تـسـعــى «إي ـتــي
ب ـ ـيـ ــرس ـ ـنـ ــت» مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال هـ ــذا
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـم ـث ـم ــر إلـ ـ ــى دع ــم
وم ـش ــارك ــة ال ـم ـج ـت ـمــع رس ــال ــة
إيـ ـج ــابـ ـي ــة عـ ــن طـ ــريـ ــق إلـ ـه ــام
جـيــل ري ــاض ــي جــديــد وواع ــد،
باإلضافة إلى تكوين وتشجيع
ال ـ ـ ـمـ ـ ــزيـ ـ ــد م ـ ـ ــن الـ ــريـ ــاض ـ ـي ـ ـيـ ــن
الـ ـصـ ـغ ــار ،ل ـل ـس ـعــي لـتـحـقـيــق
أهدافهم الرياضية ورفع علم
الكويت في المحافل».

عبير العمر

زياد المجذوب

م ــن جــان ـبــه ،صـ ـ ّـرح الـمــديــر
ال ـع ــام لـلـمـبـيـعــات والـتـســويــق
ونـ ـ ــائـ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس لـ ـ ـ ـ «الـ ـ ـ ـ ـ ــراي»
اإلع ــامـ ـي ــة زيـ ـ ــاد الـ ـمـ ـج ــذوب،
ق ــائ ــا« :ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة عـلــى
ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،ي ـ ـسـ ـ ّـر ال ـم ـج ـمــوعــة

رع ـ ــاي ـ ــة «ج ـي ـن ـي ــري ـش ــن ألـ ـف ــا»
بــالـشــراكــة مــع شــركــة مشاريع
ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـق ــابـ ـض ــة ،ب ـع ــدم ــا
لمسنا ردود األفعال اإليجابية
عـلــى الـبــرنــامــج مــن الجمهور
الكويتي والعربي.

١٣
آلسيا ...والسعودية تزيد كمياتها
النفط
أسعار
تخفض
الكويت
ً
ةديرجلا
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اقتصاد

برنت يصعد مع زيادة الطلب و«األميركي» يتجاوز  80دوالرا
ارتفعت أسعار النفط صباح
أمس ،لتواصل مكاسبها
المستمرة منذ أسابيع وسط
قيود على اإلمدادات من
كبار المنتجين وتزايد الطلب
على الوقود في وقت تحاول
االقتصادات التعافي من
جائحة فيروس كورونا.

«أرامكو» تطلب
ترتيب قرض بقيمة
 12إلى  14مليار
دوالر

أفادت وثيقة تسعير اطلعت عليها "رويترز" أمس ،بأن
الكويت قلصت أسعار البيع الرسمية لخامين تبيعهما
آلسيا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر.
ف ـقــد حـ ــددت مــؤس ـســة ال ـب ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة س ـعــر خــام
ً
التصدير الكويتي فــي نوفمبر عند  90سنتا للبرميل
فــوق متوسط األسـعــار المعروضة لخامي عمان ودبــي،
ً
بانخفاض  35سنتا عن الشهر السابق.
وتخفيضات سعر خام التصدير الكويتي تقل خمسة سنتات
عنها بالنسبة للخام العربي المتوسط السعودي في الشهر ذاته.
كما قلصت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف
الممتاز فــي نوفمبر إل ــى  1.80دوالر للبرميل ف ــوق األسـعــار
ً
المعروضة لعمان/دبي ،بتراجع  15سنتا عن الشهر السابق.
فــي سياق متصل ،قالت مـصــادر مطلعة ،إن "أرامـكــو"
السعودية وافقت على توريد كميات إضافية من الخام لما
ال يقل عن ثالثة مشترين آسيويين في نوفمبر ،مع الوفاء
بكامل الكميات المتعاقد عليها ألربعة آخرين.
ً
وقال أحد المصادر ،إن توريد كامل الكميات كان متوقعا
لذلك الشهر.
وكانت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تزود
آسيا بكامل كميات الخام على الرغم من تقييد اإلنتاج
ً
امـتـثــاال التـفــاق بين منظمة الـبـلــدان الـمـصــدرة للبترول
وحلفائها في إطار مجموعة "أوبك."+
كما خفضت "أرام ـك ــو" الـسـعــوديــة أسـعــار الـخــام الــذي
تبيعه آلسـيــا للشهر الـثــانــي عـلــى الـتــوالــي فــي نوفمبر،
ً
ً
بما يزيد قليال عما كان متوقعا ،في إشارة إلى حرصها
على الحفاظ على قدرتها على المنافسة مع رفع منتجين
بالشرق األوسط لإلنتاج بحلول نهاية العام.
وقالت المصادر ،إن بعض المشترين طلبوا إمــدادات
سعودية إضافية ألن أسـعــار نوفمبر مغرية .وقــال أحد
ً
المصادر إن مشتريا زاد تحميل النفط السعودي لرفع
حجم الشحنات إلى أقصى حد ممكن.
ولم ترد "أرامكو" على الفور على طلب للتعقيب.
وإلى جانب السعودية ،قال مصدران آخران ،إن الكويت
ً
قادرة أيضا على توريد شحنات إضافية من الخام الخفيف
والثقيل فوق الكميات المتعاقد عليها في نوفمبر.
وارتفعت أسعار خامات الشرق األوسط القياسية فوق
ً
 80دوالرا األسبوع الماضي.
على صعيد االسـعــار ،ارتفعت أسعار النفط صباح أمس،

لتواصل مكاسبها المستمرة منذ أسابيع وســط قيود على
اإلم ــدادات من كبار المنتجين وتــزايــد الطلب على الــوقــود في
وقت تحاول االقتصادات التعافي من جائحة فيروس كورونا.
ً
ً
وارتفع خام برنت  81سنتا بما يعادل واحدا في المئة
ً
إلى  83.20دوالرا للبرميل ،بعد أن ارتفع بنحو  4في المئة
األسبوع الماضي.
وصعد الخام األميركي  1.15دوالر أو  1.5في المئة إلى 80.50
ً
دوالرا للبرميل ،وهو أعلى مستوياته منذ أواخر  .2014وكان
الخام األميركي قد زاد  4.6في المئة حتى يوم الجمعة.
وترتفع األسـعــار مع خــروج المزيد من السكان الذين
تلقوا التطعيمات من إجراءات اإلغالق ،مما يدعم النشاط
االقتصادي ،إذ ارتفع برنت لخمسة أسابيع وزاد الخام
األميركي لسبعة أسابيع.
كما تصعد أسعار الفحم والغاز مع تعافي االقتصادات،
مما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة ،وهو
ما دفع أسواق الخام إلى االرتفاع.
وق ــال ــت ك ــارول ـي ــن ب ــاي ــن ك ـب ـيــرة اق ـت ـصــاديــي الـسـلــع
األســاس ـيــة ل ــدى كــابـيـتــال إيـكــونــومـيـكــس ،فــي مــذكــرة،
"نـعـتـقــد أن أس ـعــار الـنـفــط ال ـخــام سـتـجــد صـعــوبــة في
تحقيق زيادة أعلى من ذلك بكثير في ربع السنة الحالي،

ً
وما زلنا نتوقع أن تنخفض تدريجيا العام المقبل".
من جانب آخــر ،قالت مـصــادر ،إن "أرامـكــو" السعودية
طلبت مــن بـنــوك تــرتـيــب ق ــرض مــن الـمـتــوقــع أن يـتــراوح
بين  12و 14مليار دوالر تخطط لتقديمه لمشتري شبكة
خطوط أنابيب نقل الغاز المملوكة لها ،فيما تطور شركة
ً
النفط العمالقة خططا لجمع أموال من خالل بيع أصول.
وك ــان ــت م ـص ــادر قــالــت ل ــروي ـت ــرز ،ف ــي وق ــت س ــاب ــق ،إن
"أرام ـك ــو" قــد تجمع  17مـلـيــار دوالر عـلــى األق ــل مــن بيع
حصة أقلية كبيرة في خطوط أنابيب الغاز المملوكة لها.
ستعرض الحصة مع حزمة تمويل قرض جاهزة بالفعل
بقيمة تبلغ نحو  80في المئة من السعر.
وقالت ثالثة مصادر مطلعة على األمر ،إن البنوك التي
ً
مولت اسـتـحــواذا بقيمة  12.4مليار دوالر على خطوط
أنابيب النفط المملوكة للشركة في وقت سابق من العام
ً
تلقت طلبا من "أرامكو" األسبوع الماضي لتقديم عروض.
ومن العوامل ،التي دعمت تلك الصفقة ،التي شملت جميع
خطوط أنابيب الخام المستقرة القائمة والمستقبلية ،تمويل
بقيمة  10.5مليارات دوالر من مجموعة كبيرة من البنوك مثل
سيتي وإتش.إس.بيٍ.سي وجيه.بي مورغان.
ولــم تــرد "أرامـكــو" على الفور على طلب للتعليق على

التمويل الجديد الخاص بخطوط أنابيب الغاز .وقالت
مصادر في وقت سابق ،إنها تعمل مع جيه.بي مورجان
وغولدمان ساكس على صفقة خطوط أنابيب الغاز.
وذك ــرت "روي ـت ــرز" فــي أغـسـطــس ،أن الـشــركــات الـتــي تجري
محادثات من أجل أصول خطوط أنابيب الغاز المملوكة لـ "أرامكو"
تشمل غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز "جي.آي.بي" وبروكفيلد
وصندوق الثروة السيادي في سنغافورة "جي.آي.سي" وإس.
ً
إن.إيه.إم األوروبية التي تملك وتشغل بنية تحتية للغاز وأيضا
سيلك رود "طريق الحرير" الصينية وصندوق االستثمار الصيني
المدعوم من الدولة سي.إن.آي.سي وصندوق الثروة السيادي
الكوري الجنوبي  -شركة االستثمار الكورية "كيه.آي.سي"  -وإن.
إتش إنفستمنت اند سكيوريتيز.
وقال أحد المصادر ،إن من المتوقع أن يقدم المشترون
ً
المحتملون عروضا في نهاية أكتوبر .
في وقت سابق من العام اعتمدت "أرامكو" ،على غرار شركة
بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ،على عقد تأجير وإعادة تأجير
لبيع حصة  49في المئة في شركة "أرامكو" لخطوط أنابيب النفط
ً
ً
التي أسست حديثا للمشتري وحقوق لمدة  25عاما لسداد رسوم
على النفط الذي تنقله خطوط األنابيب التابعة لها.
وتعتزم استخدام هيكل مماثل لخطوط أنابيب الغاز.

«ضمان» :ثامر عرب في منصب الرئيس التنفيذي «الكويت للتأمين» تنظم حملة سرطان الثدي
أعلنت شــر كــة مستشفيات
الـ ـضـ ـم ــان ال ـص ـح ــي "ضـ ـم ــان"
تعيين ثامر إبراهيم عرب في
م ـن ـصــب ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
للشركة اعتبارا من  10الجاري.
وي ـع ــد عـ ــرب م ــن ال ـك ـف ــاءات
الــوطـنـيــة الـمـتـمـيــزة ،اذ تولى
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـمـ ـن ــاص ــب
التنفيذية القيادية وعضويات
مـ ـج ــا ل ــس اإلدارة ت ـض ـم ـنــت
ت ـح ـق ـيــق إنـ ـ ـج ـ ــازات مـلـمــوســة
ف ــي م ــؤس ـس ــات ك ـب ــرى ضـمــن
قطاعات المصارف والتأمين
والـ ـطـ ـي ــران ،ب ـم ـس ـيــرة مهنية
متنوعة تتجاوز  25عاما.
وحـصــل عــرب على شهادة
الـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــال ـ ــوري ـ ــوس فـ ـ ــي عـ ـل ــوم
الكمبيوتر مــن جامعة وال يــة
ك ــالـ ـيـ ـف ــورنـ ـي ــا ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ــى
ع ــدد م ــن ال ـبــرامــج الـتــدريـبـيــة
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة فـ ـ ــي الـ ـع ــدي ــد
م ــن ال ـم ـج ــاالت ،م ـثــل ال ـق ـيــادة

واالسـتــراتـيـجـيــة واالق ـت ـصــاد
والعمليات.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه الـ ـمـ ـنـ ــاسـ ـبـ ــة ،قـ ــال
ر ئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس اإلدارة فــي
شركة ضمان مطلق الصانع
ان اخ ـت ـي ــار ث ــام ــر عـ ــرب ل ـهــذا
المنصب يأتي من واقع خبرته
القيادية االستراتيجية التي
ستساهم في استمرار التقدم
والتطوير في الشركة بصفتها
الـ ـجـ ـه ــة الـ ـ ــرائـ ـ ــدة ف ـ ــي ت ـقــديــم
الخدمات الصحية المتكاملة
عــالـيــة ال ـج ــودة بـمــا يتماشى
مــع كــونـهــا مــن أه ــم الـمـحــاور
ال ـص ـح ـيــة ف ــي خ ـطــة الـتـنـمـيــة
الوطنية (كويت جديدة .)2035
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــان ـ ـ ــع أن
ا لـخـبــرات المهنية المتراكمة
لـ ـ ــدى ث ــام ــر عـ ـ ــرب فـ ــي قـ ـي ــادة
مؤسسات كبرى ومــا يمتلكه
مــن ق ــدرات وإمـكــانــات وكفاء ة
عـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة وتـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــق ال ـ ـ ـ ـ ــرؤى

توعية سنوية بالتعاون مع مستشفى هادي

مطلق الصانع

ثامر عرب

واالسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــات ت ـم ـث ــل
امتدادا لجهود شركة ضمان
في استقطاب أفضل الكفاءات
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـت ـح ـق ـيــق مـخـتـلــف
أهداف وتطلعات الشركة على
جميع المستويات واألصعدة.
وتـ ـق ــدم ال ـص ــان ــع بـخــالــص

الـتـهـنـئــة إلـ ــى ث ــام ــر عـ ــرب في
منصبه الجديد ،متمنيا دوام
ال ـت ــوف ـي ــق والـ ـنـ ـج ــاح لـجـمـيــع
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ش ــرك ــة ضـمــان
لمواصلة تحقيق المزيد من
اإلنجازات.

ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ـشـ ـه ــر ال ـع ــال ـم ــي
لـمـكــافـحــة م ــرض س ــرط ــان الـثــدي
والوقاية منه ،نظمت شركة الكويت
للتأمين ،بالتعاون مع مستشفى
هــادي ،حملة توعية حول الكشف
المبكر عــن ســرطــان ال ـثــدي تحت
شعار "الفحص المبكر ينقذ حياة"،
حرصا منها على نشر الوعي تجاه
الكشف ال ــدوري بـهــدف مكافحته
والوقاية منه.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت م ــدي ــرة
التواصل لشركة الكويت للتأمين
ف ـجــر ال ـص ــاي ــغ" :إن هـ ــذه الحملة
تــأتــي ضـمــن ال ـم ـبــادرة العالمية،
وان ـطــاقــا مــن مـســؤولـيــة الشركة
االجـتـمــاعـيــة ال ـهــادفــة إل ــى زي ــادة
الوعي تجاه مخاطر مرض سرطان
الثدي الذي يعتبر أكثر السرطانات
شيوعا بين النساء ،ويشكل تهديدا
حقيقيا لصحة المرأة ،كما يتطلب

«األﭬنيوز» يطلق «تبرع لتعليمهم» مع «الهالل األحمر»

جانب من الحملة

ً
إيمانا بأهمية تبني ا لـمـبــادرات المجتمعية
و عـلــى رأ س ـهــا قضية التعليم؛ انطلقت مـبــادرة
األﭬن ـيــوز الخيرية بالتعاون مــع جمعية الهالل
األحـمــر الكويتي "تـبــرع لتعليمهم" امــس والتي
تهدف إلى جمع التبرعات الخيرية لتعليم أطفال
األس ــر الـمـحـتــاجــة داخ ــل ال ـكــويــت ،وذل ــك بـهــدف
المساهمة فــي دفــع جــزء مــن الــرســوم الــدراسـيــة
لعدد  5000طالب وطالبة ،ودفــع الرسوم كاملة
للطلبة األيتام وذوي االحتياجات الخاصة الذين
يبلغ عددهم .500
وأع ــرب أن ــور الـحـســاوي نــائــب رئـيــس مجلس
إدارة الجمعية عن سعادته بانطالق حملة "تبرع
لتعليمهم" للسنة ا ل ـســاد ســة عـلــى ا ل ـتــوا لــي في
األﭬنيوز والذي يمنح الحملة فرصة أكبر لجمع
التبرعات من الزوار من كافة الفئات.
وصرح الحساوي خالل زيارته لمقر حملة
"تبرع لتعليمهم" في منطقة غراند بالزا بأنه
ل ــم ي ـت ــوان األﭬنـ ـي ــوز خ ــال ال ـس ـنــوات الخمس
الماضية عن دعم حملة "تبرع لتعليمهم" حيث
كــان شريكا أساسيا في الحملة التي نجحت
فــي تعليم  18388طــالـبــا وطــالـبــة حـتــى اآلن،
ونأمل في تعليم المزيد من األطفال من خالل

جمع التبرعات خالل االسابيع الثالثة المقبلة.
وخ ـص ـص ــت إدارة األﭬن ـ ـيـ ــوز م ــوق ـع ــا خــاصــا
فــي منطقة غــرانــد بــازا لتسهيل عملية التبرع،
باإلضافة إلى توفير رابط للدفع اإللكتروني ،علما
بأن جميع المبالغ التي سيتم تحصيلها سوف
تدخل الحساب الخاص لجمعية الهالل األحمر.
وتدعو إدارة األﭬنيوز زوارها إلى دعم الحملة
ال ـت ــي سـتـســاهــم ف ــي تـخـفـيــف ال ـع ــبء ع ــن األس ــر
المحتاجة إللحاق أطفالهم بالمدارس ،وتحقيق
استقرار اجتماعي يساهم في خلق جيل متعلم
وواع ،حيث يشكل التعليم حجر األ س ــاس ألي
مـجـتـمــع مـسـتـقــرُ ،
وي ـم ـكــن األج ـي ــال ال ـقــادمــة من
النهوض اقتصاديا واجتماعيا.
وتؤكد إدارة األﭬنيوز حرصها على تبني ودعم
عدد من المبادرات المجتمعية على مدار العام،
وفي مقدمتها المبادرات اإلنسانية ،وذلك ضمن
نهج المسؤولية االجتماعية لشركة المباني،
بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات،
التي تحرص بدورها على التواجد في األﭬنيوز
كمقر لحمالتها التوعوية والتثقيفية ،باعتبار
األﭬنيوز الوجهة األكثر زيارة في الكويت ،وإحدى
أهم الوجهات التسويقية في المنطقة.

«الرفاعي» و«سيتي غروب» بداية شراكة طويلة األمد

لقطة جماعية

افـتـتـحــت شــركــة الـحـمـيـضــي لـلـصـنــاعــات ال ـغــذائ ـيــة (محمصة
الرفاعي) منشأة تخزين بمساحة  11560مترا مكعبا لدى شركة
مجموعة النقل والتخزين العقارية " "TWREGالتابعة لشركة سيتي
غروب ش م ك ع في منطقة الصليبية وهي بمثابة شراكة طويلة
األمد بين الشركتين.
ً
ً
ً
وقدمت " "TWREGحال لوجستيا متكامال ومستودعات لمحمصة
الرفاعي مع غرف متعددة وسقاالت وخدمات تخزين مبردة ومكيفة
للمنتجات الغذائية والمشروبات مثل المكسرات والبذور والقهوة.
وأكد ضيراج بهاردواج الرئيس التنفيذي لشركة سيتي غروب:
إنـنــا فــي شــركــة مجموعة الـنـقــل والـتـخــزيــن الـعـقــاريــة ومحمصة
ً
الرفاعي نتعاون معا البتكار حلول لوجستية متكاملة ومستدامة
للمواد الغذائية والمشروبات.
وذكـ ــر ع ـبــدالــاه فـ ــؤاد الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـشــركــة الحميضى
للصناعات الغذائية ان "هــذه الشراكة ســوف تعزز نمو شركتنا،
ونحن نؤمن بأن شركة مجموعة النقل والتخزين لديها الحلول
التخزينية واللوجستية مع توافر الجودة التى تناسب منتجاتنا
والتى سوف تساعد على ضمان النجاح على المدى البعيد".

كـشـفــا دوري ـ ــا لـلـحــد م ــن مـخــاطــر
اإلصابة به".
وأضافت الصايغ" :كما كل عام
تشمل الحملة التوعوية بسرطان
ال ـثــدي رســائــل تــوعـيــة للتشجيع
ع ـلــى ال ـف ـحــص الـمـبـكــر م ــن خــال
حـ ـس ــاب ــات الـ ـش ــرك ــة ع ـل ــى م ــواق ــع
التواصل االجتماعي طــوال شهر
أكـ ـت ــوب ــر" ،م ــؤك ــدة حـ ــرص شــركــة
الكويت للتأمين على تقديم الدعم
والمساعدة للمرأة دائما.
وأعربت عن جزيل الشكر إلدارة
مستشفى هادي ولقسم التسويق
لبذلهم الجهد الكافي إلنجاح هذه
الحملة ،ولتعاونهم اللوجستي
وت ــوفـ ـي ــره ــم أس ـ ـ ـعـ ـ ــارا مـخـفـضــة
للحضور لعمل الفحوصات الالزمة،
ولجميع الموظفين والقائمين على
مشاركتهم الفعالة.
ون ـس ـق ــت الـ ـص ــاي ــغ مـ ــع إدارة

مستشفى هادي إلجراء فحوصات
"الـ ـ ـم ـ ــام ـ ــوغ ـ ــراف ـ ــي" وفـ ـح ــوص ــات
"اإلي ـك ــوغ ــراف ــي" لـمــوظـفــات شركة
الكويت للتأمين ،بإشراف كادر طبي
مختص من المستشفى ،تشجيعا
إلج ــراء الفحوصات التي تساعد
على الكشف المبكر عن المرض.
بهذه المناسبة ،نظمت شركة
ال ـكــويــت لـلـتــأمـيــن ،بــالـتـعــاون مع
اختصاصي األشعة التشخيصية
م ــن مـسـتـشـفــى هـ ـ ــادي د .أس ـمــاء
عبدالمجيد ،ندوة لموظفاتها حول
ماهية هذا المرض ،وأهمية الكشف
الـ ــدوري عنه مــن خــال الفحوص
ال ــدوري ــة ال ـتــي يـسـتــوجــب عملها
وطرق مكافحته والوقاية منه.
وأكدت د .عبدالمجيد أن الوقت
ح ـ ــان ألن ت ـ ـ ــدرك الـ ـنـ ـس ــاء أهـمـيــة
الفحوصات الدورية للثدي ،مشددة
ع ـلــى أه ـم ـيــة الـ ـتـ ـج ــاوب م ــع هــذه

فجر الصايغ

الــدعــوات حتى وإن لم تكن المرأة
تشكو من أي أعراض ،ألن اكتشاف
المرض مبكرا يزيد فرصة الشفاء
التام منه.

كلوني يبحث عن حياة هادئة لبلوغه الستين

ً
أكد رغبته بتمضية الوقت مع عائلته بدال من العمل
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مكارتني ّ
يحمل لينون مسؤولية
تفكك «البيتلز»

فريق «البيتلز»
قال بول مكارتني عضو فريق البيتلز الموسيقي المشهور إنه كان
يريد استمرار الفريق الذي تفكك عام  1970وإن الراحل جون لينون
ً
كان سببا في هذا االنفصال.
وتباينت التكهنات حول سبب تفكك أشهر فرق البوب في العالم،
من االختالفات الفنية والخالفات القانونية إلى زواج لينون من الفنانة
يوكو أونو.
ً
وسيكون مكارتني ( 79عاما) ضيف الحلقة المقبلة من برنامج
(ذيس كالتشرال اليف) على راديو الرابعة في هيئة اإلذاعة البريطانية
(بي.بي.سي) ،ويتحدث فيها عما سماه أصعب فترة في حياته ،ومن
المقرر إذاعة المقابلة كاملة يوم  23أكتوبر الجاري.
وقال مكارتني" ،أنا لم أحرض على االنقسام .عضو فريقنا جوني
هو من فعل ذلــك ،كانت هــذه فرقتي ،وكــان هــذا عملي ،وكانت هذه
حياتي ،لــذا أردت أن تستمر ،ولكن دخــل جــون إلــى الغرفة ذات يوم
ً
ً
وقال إنني سأرحل عن البيتلز ،كان أمرا صادما يشبه الطالق ،تركنا
إلى أن استعاد كل منا حياته الطبيعية" ،وأكــد مكارتني أن الفريق
(رويترز)
كان سيستمر لوال انسحاب لينون.

كلوني ونجوم فيلم « »The Tender Barبمهرجان لندن
قال الممثل األميركي الشهير جورج كلوني،
إنه ال يفكر في العمل بالسياسة ألنه يفضل "أن
ً
ينعم بحياة جميلة بدال من العمل المستمر".
وأضاف كلوني" :لقد بلغت الستين هذا العام،
ً
والستون تغير الديناميكية نوعا ما ،وكان لي
حديث مع زوجتي الحبيبة أمــل ،ونحن نعمل
ً
كثيرا ،كما هو الحال لكلينا ،وقلت إنه يجب أن
نفكر في هذه السنوات بأن تكون سعيدة وهادئة
ً
وناجحة جدا".
وتــابــع" :إذا كــانــت صحتنا ج ـيــدة ،وه ــو ما
ً
نتمتع به ،وعمري ستون عاما فمازلت أستطيع
لعب كرة السلة وعمل الكثير من األشياء التي
أحبها ،هذا ال يعني عدم العمل ألن العمل مهم
ً
حقا لكلينا ،لكنه (يعني) أيضا التأكد من أننا
ً
نقضي الوقت معا ومع عائلتنا".
وذك ــر" :فــي عشرين عــامــا ،سأبلغ الثمانين،
وهــذا رقــم واقـعــي .ال يهم حجم ما تعمله ،وما
تتناوله ،فأنت فــي ســن الثمانين ،لــذا قلت إنه
ي ـج ــب أن ن ـض ـمــن أن نـسـتـمـتــع ون ـع ـي ــش ه ــذه
السنوات بأفضل طريقة ممكنة".
وأوض ــح كلوني أنــه ســوف ينظر فــي تقليل
ً
أع ـبــاء الـعـمــل ال ــذي يـقــوم ب ــه ،وب ــدال مــن القيام
ً
ً
بثالث وظائف في السنة ،سأعمل عمال واحدا"،
ً
غـيــر أن ــه أض ــاف أن "ع ــدم الـعـمــل سـيـكــون أم ــرا
ً
مزعجا".
وعلى المستوى الفني فقد عاد جورج كلوني
للوقوف خلف الكاميرا مرة أخرى في فيلم "The
 "Tender Barالذي تدور قصته حول بلوغ سن
الرشد ،وهو بطولة بن أفليك وتاي شيريدان.
الـفـيـلــم ال ــروائ ــي ه ــو ال ـثــامــن الـ ــذي يـخــرجــه

كلوني ،وقصته مقتبسة مــن مــذكــرات المؤلف
األم ـيــركــي ج ـيــه .آر .مــوريـنـجــر ال ــذي وج ــد من
يستعيض بهم عن والده الغائب في حانة عمه
تشارلي بنيويورك.
وقال كلوني حول الفيلم خالل عرضه األول
في مهرجان لندن السينمائي بحضور زوجته
ً
أم ــل عـلــم ال ــدي ــن" :ك ــان ل ـط ـي ـفــا ...ال أخ ــرج عــادة
أفالم كهذا.
ً
وأض ـ ــاف "أردت أن ي ـك ــون ش ـي ـئــا ال يعكس
بــالـضــرورة كــل األشـيــاء التي مــررنــا بها .أردت
ً
ً
ش ـي ـئــا ي ــذك ــرن ــا بــأن ـنــا ج ـم ـي ـعــا نـشـبــه بعضنا
البعض بشكل عام".
وتدور أحداث الفيلم عن جيه .آر .الذي يلعب
دوره شيريدان والممثل الصاعد دانيال رانييري
ً
وال ــذي يــرعــاه عمه الــذي يعمل ن ــادال فــي حانة
ويلعب دوره أفليك ،حيث يجد المأوى في هذه
ً
الـحــانــة .ويـتـحــول جـيــه .آر .مــن كــونــه صبيا ال
ً
يشعر بــاألمــان إلــى كاتب ذائــع الصيت متأثرا
بالقصص الـتــي كــان يــرويـهــا رواد الـحــانــة من
مختلف األطياف.
وقال كلوني عن اختياره لصديقه أفليك للعب
دور العم تشارلي الجاذب لالنتباه ،إن القرار كان
ً
ً
سهال" ،هذه الشخصية ذكية حقا ،إنه شخص
ً
أحمق بطريقة مرحة غالبا ما تكون عن عمد،
و(أداء) بن يمكنه الجمع بين كل هذه الصفات".
يبدأ طرح الفيلم في دور السينما األميركية
فــي  17ديسمبر ،ومــن الـمـقــرر أن يـبــدأ بثه في
جميع أنحاء العالم على منصة أمــازون برايم
ً
اعتبارا من السابع من يناير .2022
(د ب أ)

نجاح « »Squid Gameيزيد
اإلقبال على تعلم «الكورية»

كلوني وزوجته

إيرادات « »The Rescue« »No Time To Dieإلنقاذ مراهقين
علقوا داخل كهف
دون التوقعات في أميركا

توقف مسرح البولشوي بعد
مصرع ممثل على خشبته
أل ـغ ــى م ـس ــرح الـبــولـشــوي
ذو الشهرة العالمية في موسكو
عرضه ،أمس األول ،بعد مصرع
ً
أحــد الممثلين ( 37عــامــا) ،على
خشبته ،بسبب سقوط قطعة من
الديكور المسرحي خالل العرض.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ــة ب ــاس ــم
ال ـم ـس ــرح كــاتــري ـنــا نــوف ـي ـكــوفــا،
لوكالة األنباء األلمانية" ،توقفت
الـ ـع ــروض ،وم ــن الـمـمـكــن إع ــادة
ت ــذاك ــر أوب ـ ــرا س ــادك ــو الــروسـيــة
ال ـش ـع ـب ـيــة ل ـل ـم ـخ ــرج ن ـي ـك ــوالي
ريـمـسـكــي كــورســاكــوف بشباك مسرح البولشوي
التذاكر" .وسحقت قطعة الديكور
الممثل عندما سقطت ،خالل تغيير ديكورات المسرح ،وقالت نوفيكوفا
إنه "حادث مأساوي" تحتاج ظروفه إلى توضيح ،ويعمل المحققون
بالفعل في المسرح .واعتقد المتفرجون في البداية أن الحادث كان
جزءا من العرض ،حتى صرخ أحد األشخاص على خشبة المسرح
قائال" :اتصلوا بسيارة إسعاف! هناك دماء هنا".
يشار إلى أن مسرح البولشوي هو أكبر مسرح حكومي في روسيا،
ً
(د ب أ)
ويشتهر عالميا بتقديم عروض الباليه واألوبرا.

مشهد من المسلسل
ذكر تطبيق لتعليم اللغات أن االهتمام بتعلم اللغة الكورية زاد مع
نجاح مسلسل  Squid Gameأو "لعبة الحبار" الذي ُعرض على منصة
"نتفليكس" ،مما يؤكد الهوس العالمي المتزايد بالثقافة الكورية الجنوبية.
وأض ــاف تطبيق دولينجو أن المسلسل التشويقي ،المؤلف مــن 9
حلقات حول متسابقين يعانون من ضائقة مالية يتنافسون حتى الموت
في محاولة للفوز بمبلغ  38مليون دوالر ،حفز المبتدئين ومن يدرسون
بالفعل اللغة الكورية على تحسين مهاراتهم.
وسجل التطبيق زيــادة بنسبة  76في المئة في عــدد المستخدمين
الجدد الذين اشتركوا لتعلم اللغة الكورية ،موضحا أن لديه أكثر من 7.9
ماليين مستخدم نشيط يتعلمون اللغة الكورية ،وهي ثاني أسرع لغاته
ً
ً
نموا بعد اللغة الهندية .ووفقا للمؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي،
ً
يبلغ عدد المتحدثين باللغة الكورية في أنحاء العالم حوالي  77مليونا.
(رويترز)

ليا سيدو
ّ
تصدر فيلم الحركة واإلثــارة الجديد " "No Time To Dieأو "ال وقت
للموت" إي ــرادات السينما بأميركا الشمالية في عطلة نهاية األسبوع
ب ــإي ــرادات بلغت  56مليون دوالر ،وهــي نتيجة أقــل بعض الـشــيء من
التوقعات .والفيلم بطولة دانييل كريج ورامي مالك وليا سيدو وناعومي
هاريس ،ومن إخراج كاري فوكوناجا .وكان من المتوقع أن يحقق الفيلم
إيــرادات تتراوح بين  60و 70مليون دوالر في األيــام الثالثة األولــى من
إطالقه ،بعد أن تلقى إشادات من النقاد ّ
ويقدم فيه كريج آخر أدواره كعميل
ّ
سري أنيق .وفي ضوء استمرار جائحة كوفيد  ،19 -فإن تقييم النتائج
األولية إليــرادات فيلم  No Time To Dieليس قاطعا .وبالنسبة لبعض
ّ
األفالم ،وخصوصا في ظل أزمة صحية عامة ،فإن إيرادات افتتاحية تبلغ
 56مليون دوالر تكون سببا لالبتهاج الكبير .غير أن "ال وقت للموت"
ليس فيلما عاديا ،فقد ُرصدت له ميزانية إنتاج ضخمة قدرها  250مليون
(رويترز)
دوالر ،فضال عن إنفاق تسويقي تجاوز  100مليون دوالر.

تشين وفاسارهليي
بعدما فــاز المخرجان جيمي تشين وإليزابيث تشاي فاسارهليي
ً
بجائزة اوسـكــار عن فيلم " "Free Soloالوثائقي الــذي يتناول مغامرا
يتسلق الجبال من دون حبال ،وقعا على قصة أكثر إثارة لفيلمهما الجديد
" "The Rescueتدور حول عملية إنقاذ  12مراهقا ومدربهم من كهف في
تايلند عام .2018
وعلى غرار ماليين المشاهدين في كل أنحاء العالم ،تابع المخرجان
الزوجان بقلق العمليات التي نفذها مستكشفو المغاور والغطاسون
التابعون للجيش التايالندي ومئات المتطوعين في محاولة النتشال
المراهقين ومدربهم من األنفاق التي غمرتها مياه البحر.
استأثرت عملية اإلنقاذ التي حبست أنفاس متابعيها وكانت أشبه
بمعجزة باهتمام مخرجي األفالم الوثائقية اللذين تعاقدا مرة أخرى مع
قناة "ناشونال جيوغرافيك" وجعال تلك العملية محور فيلمهما "The
(أ ف ب)
 "Rescueالذي انطلقت عروضه في الواليات المتحدة.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :أثبت قدراتك المهنية ثم اطلب من
المسؤولين ما هو حق لك.
ً
عاطفيا :أثر عالقتك العاطفية واضح في
ً
حياتك فاترك مجاال لعقلك.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـم ـ ّـرّ عــائ ـل ـيــا بــالـكـثـيــر من
ّ
التروي واالنتباه.
المشاكل التي تطلب
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :لديك العديد من األفكار الجيدة
ً
فحاول تطبيقها تدريجيا.
ً
عاطفيا :المستقبل ينتظركما ببهجة
وسرور فال تنزعا االمل من قلبيكما.
ً
اجتماعيا :حان الوقت للدعوة الى لقاء
يجمع أفراد العائلة حول عشاء.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تهتم بشؤون كثيرة في الوقت
عينه والمهم البدء باألولويات.
ً
عاطفيا :أنت مدعو الى التأني والحذر
في عالقاتك العاطفية الراهنة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :بـعــض تـصــرفــاتــك العائلية
ً
تسبب االحراج للجميع فكن حذرا.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ال تجعل عملك يستعبدك فتغدو
آلة بال مشاعر.
ً
عاطفيا :يعاتبك الشريك ألنك ال تمنحه
ً
ً
وقتا كافيا لالختالء به.
ً
اجتماعيا :آفة العلم ًالنسيان فاجتهد على
أن تبقى ذاكرتك ّ
حية.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :من المحتمل ظهور أزمــات عن قريب
ً
ً
فكن متماسكا ومرنا.
ً
ً
ًّ
عاطفيا :وضعك العاطفي أصبح رتيبا وممال
ويحتاج الى نفحة حياة.
ً
اجتماعيا :تقع على كاهلك مسؤوليات عائلية
كبيرة فاعرف كيفية التعامل معها.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ما تـ ّ
ـود نيله من الــزمــاء بالغضب
يمكنك نيله بالتفاهم.
ّ
ً
عاطفيا :ال تقتر على الحبيب بما أوســع
الله عليك.
ً
اجتماعيا :ان أكــرمــت والــديــك يمنحك الله
ً
أوالدا يكرمونك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
ً
مهنياّ :تحقق أهدافا كثيرة في وقت واحد
مما يعزز ثقتك بنفسك.
ً
عاطفيا :تهتم بعالقة عاطفية جديدة
وتحرص على استمرارها.
ً
اجتماعياّ :
تفهم ما يطلبه االهل منك بكل
احترام ،حتى لو كانوا على خطأ.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تأثير األحداث على عملك منعك من
ّ
التمتع بما تنجز.
ً
ّ
عــاطـفـيــا :ي ـبــرر شــريــك حـيــاتــك انفعاالتك
ويسامحك ألنه يحبك.
ً
اجتماعيا :أحدهم يحاول خداعك بكالمه
الحلو وابتسامته الصفراء.
رقم الحظ.2 :

األسد

العذراء

 23يوليو  22 -أغسطس

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً ُ
مهنيا :تـحــدث تغييرات إيجابية في
ميدان عملك تستحق التهنئة عليها.
ً
عاطفيا :انفعاالتك السريعة بدون سبب
حياتك العاطفية.
قد تهدد ً ّ
اجتماعيا :توقع بعض االخبار العائلية
السارة التي قد تفرح قلبك.
رقم الحظ27 :

ّ
ً
مهنيا :استغل الفرص التي ال تزال أمامك
ً
فقد ال تعود الحقا.
ً
ً
ً
عاطفيا :قد تجد نفسك أحيانا عاجزا عن
تلبية الشريك فعامله بعطف.
ً
ً
اجتماعيا :تعتبر نفسك دائما على صواب
وال تأخذ برأي اآلخرين.
رقم الحظ.11 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :من يتعاطى مع الزبائن عليه أن
ً
ً
يكون صبورا وبشوشا.
ً
عاطفيا :تغضب االفــاك ّ عليكما فينشأ
ّ
شجار قوي ال بد أن يتوقف.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ل ــن ت ـف ـقــرك االب ـت ـســامــة إذا
منحتها للغير وأنعشت قلوبهم.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :أنــت تـبــدع فــي عملك لكنك ال تلقى
مكافأة إزاء ذلك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال تـسـتـطـيــع إخـ ـف ــاء غ ـيــرتــك عن
الحبيب ألنك مغرم به.
ً
ً
اجتماعياّ :
تود أن تكون العائلة سعيدة ولو
كنت تدفع الثمن.
رقم الحظ.22 :
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مسك وعنبر

في الذكرى الـ  20لرحيل أحد رواد جيل التنوير

ولكن كــل هــذه األوراق بالخزانة
فقدت أثناء الغزو في عام ،1990
مع معرضه الكامل الذي كان يقبع
في سرداب الرابطة في العديلية،
ولكنني وأنــا أضــع هــذه األوراق
التي لم يشأ أن يطلع عليها أحد،
سقطت عيني على ا لـعـنــوان في
أع ـل ــى ال ــورق ــة األول ـ ــى "م ـهــرجــان
كــاظـمــة ال ـث ـقــافــي" ،فـلــم أجـ ــرؤ أن
أسأله عن هذا المهرجان وفحواه،
لعلمي بخصوصية ا لـمــو ضــوع
وســري ـتــه ال ـتــي اسـتـشـفـفـتـهــا من
حــر صــه على كتابتها بخط يده
وتصويرها وحفظها في الخزانة.

في الذكرى الـ 20لرحيل األديب خالد سعود الزيدّ ،قدم األكاديمي
عباس يوسف الحداد شهادة ليحفظ بها حق الراحل الذي أخذ
على عاتقه منذ نعومة أظفاره الحفاظ على تراث الكويت وتدوينه
وتأريخه ،بينما ركز األكاديمي علي عاشور الجعفر على القراءة
التي أخذت الراحل في عوالمها ،وجعلت وعيه ينضج مبكرا ويفوق
أقرانه تفكيرا وإنشاء وإلقاء ،وفيما يلي تفاصيل تلك الشهادة:
د .عباس يوسف الحداد

الراحل أخذ على
عاتقه الحفاظ
على تراث الكويت
وتدوينه

أق ـ ـ ــام خ ــال ــد سـ ـع ــود ال ــزي ــد
(  )2001 - 1937ف ـ ـ ــي فـ ـب ــرا ي ــر
 1990م ـع ــر ض ــا ل ـل ـم ـخ ـطــو طــات
والمطبوعات العربية والكويتية،
وفــي نهاية أيــام المعرض أهــداه
ل ــأم ـي ــر ال ـ ــراح ـ ــل ال ـش ـي ــخ جــابــر
األحمد – طيب الله ثــراه -وحين
ال ـ ـت ـ ـقـ ــاه ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ط ـلــب
الـشـيــخ جــابــر مــن الــزيــد أن يفكر
ل ــه ف ــي م ـه ــرج ــان ث ـقــافــي يـ ــوازي
تلك المهرجانات الـتــي تـقــام في
الدول المجاورة ( الجنادرية في
ال ـس ـعــوديــة ،ال ـمــربــد فــي ال ـعــراق،
جرش في األردن).
فــراح الزيد يفكر في مهرجان
يضاهي تلك المهرجانات اسما
وم ـض ـمــونــا ،خـصــوصــا أن ــه كــان
يدعى إلى مثل هذه المهرجانات
ويـ ـع ــرف طـبـيـعـتـهــا وبــرام ـج ـهــا
وأهدافها.

«كاظمة الثقافي»
عـ ـك ــف ال ـ ــزي ـ ــد عـ ـل ــى اخـ ـتـ ـي ــار
اس ــم ال ـم ـهــرجــان وف ـصــل أهــدافــه

مهرجان القرين

خالد سعود الزيد
ومعطياته وأنشطته و كـتــب كل
ذلـ ــك ف ــي ب ـض ــع ص ـف ـح ــات بـخــط
يده ،وصور منها صورة ضوئية
وأرسـ ـ ـ ـ ـ ــل األصـ ـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ــى ص ــاح ــب
الديوان األميري مع مراسل رابطة
األدباء.
ْ
لم ُيط ِلع الزيد أحدا على اسم
ه ـ ــذا ال ـم ـه ــرج ــان أو م ـض ـمــونــه،
وتكتم عليه احتراما لمقام سمو
الشيخ جابر حتى ال يعرفه أحد
قبله ،ولكنني عرفت ذلك مصادفة

لقربي منه ،رحمه الله ،وجلوسي
معه فــي رابـطــة األدب ــاء ،فبعد أن
صـ ــور ن ـس ـخــة م ــن هـ ــذه األوراق
ووض ـع ـه ــا ف ــي م ـغ ـلــف أع ـطــانــي
هذه األوراق ألضعها في خزانته
الـخــاصــة ال ـمــوجــودة فــي الغرفة
ال ـتــي اع ـت ــاد ال ـج ـلــوس والـكـتــابــة
فيها ،وكانت هذه الخزانة تحوي
ً
وثـ ــائـ ــق ك ـث ـي ــرة وأوراقـ ـ ـ ـ ـ ــا مـهـمــة
ومخطوطات لمشاريع أدبية كان
الــزيــد يــأمــن عليها فــي الــرابـطــة،

وبـعــد تـحــريــر الـكــويــت ،1991
وإقامة المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب مهرجان القرين
األول فـ ــي عـ ـ ــام  1993حــد ث ـنــي
الزيد عن األمــر ،وكشف لي طرفا
منه ،فقد فقدت هــذه األوراق مع
ّ
الـ ـغ ــزو ،وح ـ ــل م ـه ــرج ــان ال ـقــريــن
ً
بديال عن المهرجان الذي اقترحه
ال ــزي ــد ،إذ ك ــان ي ــرى أن (كــاظـمــة)
اسـمــا للمهرجان أشـهــر وأفضل
ل ـح ـضــورهــا ال ـق ــدي ــم ف ــي الـشـعــر
منذ العصر الجاهلي ،حين قال
القيس:
َ َ
امرؤ ُ َّ َ
ٌ َ
الدبى أو
جل
ر
ك
قساط
أ
ِ ِ
َ َ ِإذ هن َ
الناه ِل كما أن كاظمة
كاظ َمة
ِ
كقطا ِ
معروفة عند األدب ــاء والمثقفين
وأكثر حضورا من "القرين" ،فهذا
البوصيري (ت 696هــ) يذكرها في
بداية ميميته المحمدية:

في مكتبته
ُ ْ ْ
َ
الريح من تلقاء
ْأم َه َّب ْت
كاظ َمةٍ
َ ْ ُ ِ ِ ِْ ِ ْ
ْ َ
ماء ِمــن
وأوم ــض الــبــرق ِفــي الظل ِ
َ
إض ِم
ولكن شاءت األقدار أن يطمس
م ـش ــروع م ـهــرجــان كــاظ ـمــة ال ــذي
قدمه الزيد مكتوبا لألمير الراحل
الـشـيــخ جــابــر األح ـمــد ،وأن يحل
مـهــرجــان الـقــريــن بـعــد الـتـحــريــر،

ل ـيــؤكــد ه ــوي ــة ال ـكــويــت وعـمـقـهــا
ال ـت ــاري ـخ ــي ك ــدول ــة ل ـه ــا كـيــانـهــا
القائم منذ عــام  1613على أقــدم
تقدير.

شهادة

م ــا ذك ــرت ــه هـنــا ش ـه ــادة أردت
تسجيلها وتوثيقها بعد عشرين

ً
عاما على رحيل المؤرخ واألديب
خ ـ ــال ـ ــد سـ ـ ـع ـ ــود الـ ـ ــزيـ ـ ــد -رح ـ ـمـ ــه
الـلــه -ألحـفــظ بـهــا حــق رجــل أخــذ
عـلــى عــاتـقــه مـنــذ نـعــومــة أظـفــاره
الحفاظ على تراث البلد وتدوينه
وتأريخه ليؤكد أن الكويت دولة
لها عمق ثقافي وفكري وامتداد
جغرافي وحضور أدبي.

خالد سعود الزيد وفعل القراءة
●

أ .د .علي عاشور الجعفر

ً
درج على حب القراءة منذ طفولته ،لم يكن كأترابه منشغال
باللعب فحسب؛ بل كان يقرأ ويلعب ،ويلعب ويقرأ ،يصنع
األمرين على التوازي دون طغيان ،مستغرقا في القراءة حتى
تحسبه ال يلعب ،ومستهلكا في اللعب حتى تظنه ال يقرأ شيئا.
أعــانــه على ذلــك مــا وجــده مــن كتب فــي دار أبيه الــذي كان
صاحب علم ومعرفة ومعلم أيضا ،فضال عن مكتبة المدرسة
القبلية التي كان يستعير منها الكتب ،وكذلك أخته (شيخة)،
التي كانت تدرس في المدرسة القبلية للبنات ،فتستعير الكتب
أيضا ،فيقرأ كل منهما كتابه ثم يتبادالنهما ،حتى أتيا على
الكتب التي كانت متوافرة في المكتبة كلها.
أخــذتــه ال ـقــراء ة فــي عــوالـمـهــا ،جعلت وعـيــه ينضج مبكرا
ويفوق أقرانه تفكيرا وإنشاء وإلقاء ،وقد تجاوز قراءة ّ
الس َير
الشعبية للمتعة إلى قراء تها للبحث والتنقيب والتحقيق،
حيث قــرأ سيرة الزير سالم ،وحــاول أن يجمع أشعار امرئ
القيس وأخباره من السيرة ،مستدركا على السندوبي صاحب
كتاب "امرئ القيس والمراقسة" ما فاته من شعر أو خبر.

إن هــذا الــوعــي المبكر ألهمية السير الشعبية والــروايــة
الشفاهية واعتمادها مـصــدرا أصيال فــي التحقيق ّ
ينم عن
عقلية بحثية توثيقية تـقـ ّـدر الـمــادة العلمية ،وت ــدرك مبكرا
ُ
أهمية الفولكلور باعتباره مصدرا من المصادر التي تعتمد
في التحقيق .تنوعت مصادر القراءة واتسعت دائرتها ،وربما
كشف لنا كتابه األول "من األمثال العامية" ( )1961مدى التنوع
القرائي من خالل المصادر التي اعتمدها في توثيق الرواية
الشفاهية أو مقابلتها ،كما ّبين ذلك الصديق د .عباس الحداد
فــي تقديمه وتعليقه على الطبعة الثالثة مــن ا لـكـتــاب التي
صــدرت أخيرا .وحين تصدى الزيد لتوثيق الحركة األدبية
والفكرية والثقافية في الكويت ،وراح يترجم ألدباء الكويت في
كتابه َ
الع َ
المة "أدباء الكويت في قرنين" ،كشف لنا الزيد عن
الروافد التي استقى منها مادته ،والوثائق التي اعتمدها في
تحريره ،فضال عن الوعي النقدي والتوثيقي والبحث العلمي
الذي ّ
تبدى لديه مبكرا وهو يصوغ عبارته األدبية ،ويكسوها
ّ
بألفاظ قرآنية تجعلها تشع جماال واختزاال للمعنى والداللة.
ثم ّ
تطور مفهوم القراءة لدى الزيد وأخذ ينحو نحو قراءة
الوجود وفهم النص القرآني ،فهما يتوافقان وفهم المتدبرين

والمتأملين ،ال يتوقف عند فهم المفسرين ،بل راح َي ْب ُصر ما
معان وآيات وعوالم انطوى فيها العالم األكبر،
في نفسه من
"وفي أنفسكم أفال ٍتبصرون" ،فأعمل عقله َّ
وطهر ثيابه ،وهجر
رجــزه ،وسعى إلــى أن يكون من المتدبرين والقارئين آليات
الحق في الخلق والوجود.
وتجلى ذلك في تجربته الشعرية تصويرا وتعبيرا ،فحسبك
وهو ينشد قائال في محمد صلى الله عليه وآله وسلم:
لمعناه في الحقيقة ُّ
ُ
حد
ما
ُ
ُّ
ُ َ
ست ُّ
مد
شيء من نوره م
كل
ٍ
ُ
هو هذي العصور تترى ِتباعا
ُ
ُ
الجموع حين ت َع ُّد
هو هذي
هكذا ّ
مرت تجربة القراءة عند الزيد ،بدءا من الشغف لذات
ال ـق ــراء ة ،ثــم التحقيق والـتــألـيــف ،وانـتـهــاء بالتأمل والتدبر
ل ـلــوجــود .رح ــم الـلــه شـيـخــي ومـعـلـمــي أبــوس ـعــود ،وحــديـثــه
المتصل الدائم لنا بضرورة القراءة وأهميتها ،إذ يقول لنا:
كنت أقرأ في كل يوم ثالثين صفحة على األقل ال أتوقف عن
ذل ــك .منذ تلك عــرفــت بعدها ال ــدرس حتى أصبحت الـقــراء ة
نديمي ال أحول عنها أبدا.

ً
يوميا
كان يقرأ  ٣٠صفحة

العبدالمحسن« :كسوف» استخرجت مكامن الجمال لدى الطالب

خبريات
إخالء سبيل حمو بيكا
من النيابة بكفالة

أكد أن ورشة إعداد الممثل لتحفيز المهارات الفنية
أشاد د .فهد
العبدالمحسن بأداء طلبة
الورشة التأسيسية إلعداد
الممثل ،خالل تقديمهم
مسرحية "كسوف".

●

فضة المعيلي

قدم المعهد العالي للفنون المسرحية مسرحية
بعنوان "كسوف" ،وهي نتاح الورشة التأسيسية
إلعــداد الممثل ،من تأليف الطالب سلطان محمد،
وإخراج الطالبة هيا السعيد ،وإشراف كل من د.
فهد العبدالمحسن ،ود .ابتسام الحمادي.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال الـمـشــرف عـلــى الــورشــة
رئيس قسم التمثيل د .العبدالمحسن ،إن المسرحية
نتاج ورشــة عمل تأسيسية إلعــداد الممثل لطلبة
الفرقة األولــى ،وهــؤالء الطلبة دخلوا المعهد عبر
برنامج "تيمز" ،وتلقوا تعليمهم "أونــايــن" نظرا
لظروف "كــورونــا" ،وبسبب دخولهم عن ُبعد فقد
فقدوا الكثير من التدريبات والتطبيقات العملية،
وأصبحت هذه الورشة تعويضية لهم ،وتم العمل
معهم من أول أغسطس ،وبــدأت الورشة من قراء ة
النص.

مكامن الخلل
وأضاف أن "الورشة ال تقتصر على إدارة ممثل،
إنما تدريبهم واستخراج عالمات القوة والضعف".
وأك ــد فــي حــديـثــه أن دوره كـمـشــرف ع ــام سعى
إلى أن يستخرج مكامن الجمال في كل فنان فيهم،

و"قـمـنــا بــاالشـتـغــال عـلــى أكـثــر مــن أداة مــن أدوات
الممثل كــالـصــوت ،والـمـخـيـلــة ،والـجـســد ،وم ــن ثم
بدأنا في عملية التفكير والتأمل في تكنيك الممثل".
ول ـف ــت إلـ ــى أن ك ــل ذلـ ــك ت ــم تـطـبـيـقــه ع ـلــى نص
"كسوف" ،التي هي أيضا محاولة جريئة ومبكرة
للكتابة من قبل أحد الطلبة ،حيث تحول النص إلى
التطبيق العملي.

قيم نبيلة
وتابع د .العبدالمحسن حديثه بأن المسرحية
تناقش القيم اإلنسانية النبيلة "ا لـتــي نستمدها
م ــن مـفــاهـيــم ال ــدي ــن والـ ـع ــادات وال ـت ـقــال ـيــد ،وفيها
تسليط ال ـضــوء عـلــى ال ـنــزاع ال ــذي يـحــدث نتيجة
الطموح للوصول إلى سلطة ما ،وقصتها تدور بين
شقيقين يافعين ابني الوالي ،وتبدأ األحداث بعد
وفاة والدهما ،ليحدث خالف وعدم اتفاق بينهما
في األفكار".
وأض ــاف أن "المسرحية تبين أهمية العالقات
اإلنـســانـيــة بـيــن طـبـقــات الـمـجـتـمــع ،وتـتـســم بــروح
الشفافية والرقي ،أما العمل فيؤكد الروح الجماعية
بين فريقه ،التي فقدت أثناء الـ"اونالين" ،والطالب
اجتهدوا وأخذوا جرعة دسمة من العمل المتواصل
الذي خرج بنتاج رائع ،والشكر موصول إلى وزارة

التعليم ا لـعــا لــي ،وإدارة المعهد عـلــى متابعتهم
الحثيثة ودعمهم لنا".
وفـ ــي الـ ـخـ ـت ــام ،وجـ ــه د .ال ـع ـبــدال ـم ـح ـســن كـلـمــة
لـلـطـلـبــة ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي الـ ـع ــرض ،وق ـ ــال" :كـنـتــم
رائعين ومتألقين وخطفتم األنظار والقلوب ،في
كل لقطة كنتم مدهشين .وصلت إلينا العديد من
كلمات اإلعـجــاب واإلط ــراء من الجمهور الــذي كان

يتابعكم بشغف واهتمام .فريق العمل كله أبطال
بمعنى الـكـلـمــة عـلــى الـخـشـبــة وخ ـلــف الـكــوالـيــس،
ـرا ،وتـحـقـقــت بـكــم روح
تحملتم الـمـســؤولـيــة م ـب ـكـ ً
الجماعة ،وتأصل فيكم كل ما عملنا على تأسيسه
فــي ورشتنا ،وتستحقون السعادة والفرحة بعد
رحلة العمل والمثابرة الجادة ...كل الشكر والحب
لكم جميعا".

دينا فؤاد تطلب الشرطة
بسبب «علبة لبن»

السدحان يصور «نقطة من أول السطر» في أبوظبي

رحمة حسن ترفض وساطة أشرف
زكي السترداد مستحقاتها
رفضت الفنانة الشابة رحمة حسن وساطة الفنان أشرف
زكي ،نقيب الممثلين ،في خالفها مع المنتج هاني أسامة ،على
خلفية عدم سداد المنتج المصري باقي مستحقاتها المالية
عن أحد أدوارها الفنية.
وجاء رفض رحمة بعدما طلب منها نقيب الممثلين التقدم
بشكوى رسمية في النقابة ضد هاني أسامة ،وتقديم األوراق
والمستندات الخاصة بالعمل الفني ،واأل ج ــر المتفق عليه،
وغيرها من التفاصيل التي تدعم صحة موقفها ،لكنها رفضت
ذلك ألنها ليست نقابية ،حيث ال تزال تعمل بتصاريح حتى
اآلن.

العبدالمحسن مع فريق عمله

أخلت نيابة العامرية
باإلسكندرية سبيل مطرب
املهرجانات حمو بيكا
وحارسه الشخصي بكفالة
مالية قدرها  5000جنيه لكل
منهما ،بعد تحقيقات استمرت
عدة ساعات .وجاءت تحقيقات
النيابة على خلفية بالغ تقدم
به أحد املواطنني للنيابة ،بعد
تعرضه لالعتداء من حمو
وحارسه أثناء محاولته
التقاط صورة تذكارية معه
بالهاتف املحمول داخل إحدى
محطات التزود بالوقود.

رحمة حسن

بـ ــدأ ال ـف ـن ــان الـ ـسـ ـع ــودي ع ـبــدال ـلــه
الـ ـس ــدح ــان ت ـص ــوي ــر أح ـ ــدث أع ـمــالــه
الدرامية "نقطة من أول السطر" في
اإلمـ ـ ـ ــارات ،ون ـش ــر ع ـبــر ح ـســابــه فــي
"إنستغرام" مقطع فيديو تحدث فيه
عن المسلسل الذي بدأ تصويره في
أبوظبي.
وبـيــن الـســدحــان عـبــر الـفـيــديــو أن
ا لـشــر كــة المنتجة للمسلسل "إيجل
فيلمز" أقامت احتفالية لإلعالن عن
بدء تصويره ،وقال" :متوجهون إلى
مــو قــع ا لـتـصــو يــر اآلن فــي احتفالية
لبدء مسلسل نقطة من أول السطر،

وأحببت أن أسميها من أول السطر
ونحن في إمارة أبوظبي الجميلة".
وه ـ ــو ع ـم ــل ك ــومـ ـي ــدي اج ـت ـمــاعــي
بـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة ن ـ ـ ـجـ ـ ــوم م ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
والخليج ،ومن إ خــراج إيلي حبيب،
وتــأل ـيــف شــريــف ب ــدر ال ــدي ــن ووائ ــل
الحمدي ،وبطولة عبدالله السدحان،
أح ـم ــد ش ـع ـي ــب ،ش ـي ـم ــاء س ـب ــت ،رن ــا
جبران ،بندر باجيع ،تركي الشدادي.

عبدالله السدحان

استعانت الفنانة دينا فؤاد
بالشرطة لتحرير محضر
ضد أحد محالت األغذية
بالكومبوند الذي تسكن
فيه ،بسبب انتهاء صالحية
علبة لنب قامت بشرائها.
واضطرت دينا إلى طلب
الشرطة ،بعدما دخلت في
سجال مع البائع لوقت
قصير ،حيث قامت الشرطة
بغلق السوبر ماركت بشكل
مؤقت.

ةديرجلا

•
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دوليات

انتخابات العراق :مفاجآت ...والصدر الفائز األكبر

سلة أخبار
موسكو :بيان توحيد ألبانيا
وكوسوفو غير مقبول

• «الفصائل» تخسر نصف مقاعدها والمستقلون يحققون مكاسب رغم المقاطعة
• نسبة المشاركة  %41وبغداد األدنى
رغم المقاطعة الشبابية
غير المسبوقة لالنتخابات
التشريعية المبكرة في العراق،
كشفت النتائج األولية عن ً
مفاجآت بالجملة ،خصوصا
لمصلحة التيار الصدري ،الذي
يسعى للتفرد باختيار رئيس
الحكومة الجديد ،على حساب
خصوم سعوا لزيادة تمثيلهم
البرلماني ،أبرزهم «الفتح»
بقيادة هادي العامري.

سجلت االنتخابات التشريعية
الخامسة في العراق نسبة مقاطعة
غير مسبوقة ،منذ سـقــوط نظام
صـّـدام حسين عام  ،2003وبالكاد
حــفــزت الناخبين الغاضبين من
الفساد المزمن والخدمات العامة
المتردية ونظام سياسي يعتبرونه
غ ـيــر ق ـ ــادر ع ـلــى تـحـسـيــن ظ ــروف
حياتهم.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد إع ـ ــان ـ ـه ـ ــا أن ن ـس ـب ــة
الـتـصــويــت األول ـي ــة بـلـغــت ،%41
عـ ـ ــرضـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـفـ ــوض ـ ـيـ ــة ال ـع ـل ـي ــا
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،أم ـ ـ ـ ــس ،ال ـن ـت ــائ ــج
األولية لــ 10محافظات هي ديالى
وال ــدي ــوان ـي ــة وال ـم ـث ـنــى ومـيـســان
وواس ـ ــط وده ـ ــوك وصـ ــاح الــديــن
وكربالء المقدسة والنجف األشرف
وأربيل.
وقال رئيس مجلس المفوضين
جليل عدنان ،في مؤتمر صحافي،
إن "اإلعـ ـ ـ ـ ــان ي ـت ــم ع ـب ــر ش ــاش ــات
عرض وضمن الموقع اإللكتروني
للمفوضية" ،الذي توقف عن العمل
ً
ألسباب مجهولة ،مبينا أن "النتائج
األولـيــة تعتمد على مــا وصــل من
بيانات عبر الوسط الناقل وعصا
الــذاكــرة ،والصناديق التي حصل
بها بعض المشاكل ســوف تنقل
صباح (اليوم) للمكتب الوطني".
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،أع ـل ـن ــت
َّ
المفوضية أن عدد المصوتين بلغ
نحو  9ماليين و 77أل ــف صــوت،
ً
بنسبة بلغت  ،%41مـشـيــرة إلى
أن "ع ـ ـ ــدد الـ ـشـ ـك ــاوى لـلـتـصــويــت
ال ـخ ــاص ( )16ش ـك ــوى ،فـيـمــا بلغ
ع ــدد ال ـش ـكــاوى للتصويت الـعــام
( )58شكوى".
وع ـ ـ ــن ن ـس ـب ــة الـ ـتـ ـص ــوي ــت فــي
المحافظات ،فقد جــاءت كما يلي:
(ال ـب ـص ــرة  ،%40م ـي ـســان ،%43
ال ـقــادس ـيــة  ،%42ذي ق ــار ،%42
الـ ـنـ ـج ــف  ،%41ال ـم ـث ـن ــى ،%44
بغداد -الرصافة  ،%31بغداد -الكرخ
 ،%34كــربــاء  ،%44بــابــل ،%46
ديالى  ،%46األنبار  ،%43واسط
 ،%44ده ــوك  ،%54أربـيــل ،%46
السليمانية  ،%37ص ــاح الدين
 ،%48كركوك  ،%44نينوى .)%42

الصدر يتحدث
عن ضغوط
على مفوضية
االنتخابات
وتدخالت إقليمية
صعود مفاجئ
وفي خطوة مفاجئة ،رفع التيار
تخدش هيبة العراق

أكدت "الخارجية" الروسية
أن بيان رئيس وزراء ألبانيا
إيدي راما الخاص بتوحيد
ألبانيا وكوسوفو غير مقبول.
وقالت "الخارجية" ،في بيان
أمس" :الترويج لخطط إنشاء
ألبانيا الكبرى يتعارض
بشكل صارخ مع قرار مجلس
األمن رقم  1244ويقوض
االستقرار في المنطقة".
وأضافت موسكو أنها تنتظر
رد الغرب على االستفزازات
المتعلقة بفكرة توحيد ألبانيا
وكوسوفو .وكوسوفو ،دولة
ُمعترف بها جزئيا ،تقع وسط
منطقة البلقان في جنوب
شرق أوروبا ،وهي موضوع
نزاع إقليمي ،حيث ال تعترف
جمهورية صربيا باستقاللها.

أنصار الصدر يحتفلون في مدينة النجف األشرف أمس األول (أ ف ب)
الصدري ،الذي يملك الكتلة األكبر
في البرلمان الحالي ،عدد مقاعده
ً
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر م ــن  54م ـق ـع ــدا في
انتخابات  2018إلى  80في البرلمان
ال ـجــديــد ،ليقترب زعـيـمــه مقتدى
الصدر ،الذي اعتبر أن "االنتخابات
نــاج ـحــة م ــن الـنــاحـيـتـيــن األمـنـيــة
والمهنية" ،من تحقيق نتائج تتيح
له ّ
التفرد باختيار رئيس للحكومة.
وأكــد مدير مكتب زعيم "التيار
الصدري" ،إبراهيم الجابر ،أن كتلة
تحالف "سائرون" المدعوم "فازت
ً
بـ 80مقعدا" من أصل  .329وفي حال
ّ
فوزه ،سيظل على التيار الصدري
ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع خ ـص ــوم ــه األبـ ـ ــرز،
الفصائل الموالية إليران الساعية
إلــى زي ــادة تمثيلها فــي البرلمان،
دخلته للمرة األولى عام ،2018
الذي ً
مدفوعة بانتصاراتها ضد تنظيم
"داعش".
وفي مفاجأة من العيار الثقيل،
خسر تحالف "الفتح" بقيادة هادي
ً
العامري نحو  20مقعدا ،من أصل
 43فــي بــرلـمــان  ،2018فــي تراجع
الفت ألكبر كتلة موالية إليران.

وفي حين سجلت بغداد أدنى
نـسـبــة م ـشــاركــة ع ـلــى مـسـتــوى
المحافظات ،أشارت التقديرات
إل ـ ـ ــى ح ـ ـصـ ــول ائـ ـ ـت ـ ــاف "دول ـ ـ ــة
ً
الـقــانــون" على نحو  23مقعدا،
واحتل المركز األول على نطاق
العاصمة بحسب النائبة عالية
نصيف.
وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق ال ـ ـم ـ ـفـ ــاجـ ــآت،
تمكن المرشحون المستقلون
ومعظمهم مــن قـيــادات الـحــراك
الـشـعـبــي واألح ـ ـ ــزاب المنبثقة
عن تظاهرات  2019المناهضة
ل ـل ـف ـس ــاد وت ـ ــراج ـ ــع الـ ـخ ــدم ــات
العامة والتدهور االقتصادي،
ً
مـ ــن انـ ـ ـت ـ ــزاع نـ ـح ــو  20م ـق ـع ــدا
على حساب قوى وشخصيات
مؤثرة.
وبعد إغالق الصناديق ،خرج
العشرات من مؤيدي تظاهرات
 2019والـمـشــاركـيــن فـيـهــا ،إلــى
ساحة الحبوبي في الناصرية،
ً
مركز محافظة ذي قار ،احتفاال
بتحقيق نـتــا ئــج جـيــدة لحركة
"ام ـت ــداد" ،الـتــي اعتبر رئيسها

عالء الركابي أن ما حصل بداية
ل ـع ــراق ج ــدي ــد ،وإنـ ـه ــاء لحقبة
ماضية.

الحلبوسي والخنجر
وبينما شهدت القوى الشيعية
ً
في وسط وجنوب العراق تنافسا
ً
شديدا ،كانت النتائج واضحة حتى
اآلن ،بالنسبة للقوى السنية ،وبدا
ً
مــؤكــدا ف ــوز ح ــزب "ت ـقــدم" بزعامة
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي
بفارق كبير عن منافسه الرئيسي
زعيم تحالف "عــزم" رجــل األعمال
خميس الخنجر.
وف ـ ــي ح ـي ــن ح ـ ـ ــددت ال ـن ـت ــائ ــج،
بدرجة ما ،مالمح الذين سيتوجب
عليهم االسـتـعــداد لتأدية اليمين
الدستورية كـنــواب ج ــدد ،اكتسح
"تـقــدم" الــدائــرة االنتخابية األولــى
ف ــي األن ـ ـبـ ــار ي ـل ـيــه أعـ ـض ــاء حــزبــه
المترشحين معه.
وفي الرمادي ،مركز المحافظة،
أظ ـهــرت الـنـتــائــج ح ـصــول "ت ـقــدم"
ع ـل ــى ال ـ ـمـ ــراتـ ــب ال ـ ـثـ ــاث األولـ ـ ـ ــى،
وغــال ـب ـيــة األصـ ـ ـ ــوات ف ــي ال ــدائ ــرة

هل معضلة «الكتلة األكبر» أصبحت من الماضي؟
ً
بعد مضي  11عاما على حرمان عالوي من رئاسة الحكومة

لن يواجه العراقيون بعد االنتخابات التي جرت أمس
األول معضلة "الكتلة األكـبــر" ،التي كانت تبرز عند كل
انتخابات ،وأدت التفسيرات المتناقضة لها الى حرمان
إياد عالوي من رئاسة الحكومة ،رغم فوز تحالفه بأكبر
عدد من النواب في انتخابات  ،2010بحصوله على 91
مقعدا ،في حين حصلت قائمة "دولــة القانون" بقيادة
ّ
ً
نوري المالكي على  89مقعدا ،لكن كلف المالكي بتشكيل
ّ
حكومة بعد تحالفه مــع قــوى شيعية مختلفة ،وشكل
ً
ً
"التحالف الوطني" الذي جمع نحو  140نائبا ،مستندا
الى تفسير المحكمة االتحادية للدستور ،التي اعتبرت
ّ
أن "الكتلة االكبر" هي أكبر كتلة تشكل داخــل البرلمان،
وليس بالضرورة الفائزة في االقتراع.

لكن تم حسم هذه العقدة في قانون االنتخابات لعام
 ،2020والذي سيمنح حق تكليف رئيس وزراء إلى الكتلة
التي ستعلن المفوضية فوزها بأعلى عدد من المقاعد،
وسيكون على األخيرة إبرام تحالفات لضمان تصويت
األغلبية المطلقة بالنسبة للحاضرين في جلسة تمرير
الـحـكــومــة ،كــالـحـصــول عـلــى أص ــوات  151فيما لــو كــان
الحضور  300نائب في الجلسة.
وبحسب إحــاطــة قـ ّـدمـهــا الخبير الـقــانــونــي طــارق
حــرب ،فــإن رئيس الجمهورية الجديد يكلف مرشح
ً
الكتلة النيابية األكثر عــددا بتشكيل مجلس الــوزراء
ً
ً
خالل  15يوما .وأضاف" :خالفا للدورات السابقة ،فقد
قطعت المادة  ٤٥من قانون االنتخابات الحالي  ٩لسنة

 ٢٠٢٠الجدل ،وقــررت منع انتقال النواب قبل تشكيل
ً
الحكومة ،وذلك يعني أن الكتله النيابية األكثر عددا
هي من تحصل على هذا العدد ،كما أعلنت مفوضية
االنتخابات وصادقت المحكمة العليا ،وليس الكتلة
التي تتكون في مجلس النواب ،ألن المادة  ٤٥تمنع
االن ـت ـقــال بـيــن ال ـن ــواب ،ثــم تـبــدأ االئ ـتــافــات لتحقيق
األغلبيه المطلوبة للتصويت".
واض ـ ــاف أن "األغ ـل ـب ـيــة الـمـطـلــوبــة لـلـمــوافـقــة على
مـجـلــس ال ـ ــوزراء الـجــديــد هــي األغـلـبـيــة الـمـطـلـقــة من
ع ــدد الـحــاضــريــن مــن ال ـن ــواب ،ف ــإذا ك ــان ع ــدد الـنــواب
ّ
الحاضرين  ٣٠٠نائب ،فإن موافقة  ١٥١كافية لرئيس
الوزراء والوزراء".

االنـتـخــابـيــة األولـ ــى والـثــانـيــة في
ك ــرك ــوك ،بــاإلضــافــة إل ــى  3مقاعد
األقل بديالى.
وف ــي الـبـصــرة وك ــرب ــاء ،ومــدن
أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـش ـت ــد تـ ـن ــاف ــس الـ ـق ــوى
الشيعية التقليدية ،ومــا ظهر من
النتائج األولـيــة ال يشي بتحقيق
ً
جهة بذاتها تقدما على األخــرى،
في حين حقق مرشحو التحالفات
والـ ـح ــرك ــات ال ـقــري ـبــة م ــن الـحـشــد
الشعبي أصواتا عديدة.
وخـ ــال ال ـل ـيــل ،اح ـت ـفــل أن ـصــار
مرشحين ب ـفــوزهــم ،ال سيما في
ب ـغــداد والـنــاصــريــة فــي الـجـنــوب،
ف ــي ح ـيــن ّ
رح ـ ــب آخـ ـ ــرون بنتائج
أحزاب كبرى على مواقع التواصل
االجتماعي.
ويتوقع خبراء أن تحافظ الكتل
السياسية الكبرى على هيمنتها
على المشهد السياسي ،بعد هذه
االنتخابات التي اختار ناشطون
وأحـ ــزاب منبثقة عــن الـتـظــاهــرات
مقاطعتها ،معتبرين أنها تجري
في مناخ غير ديموقراطي.

انقسام ونفوذ
وب ــذل ــك ،س ـي ـص ـبــح ال ـبــرل ـمــان
بـ ــدون أغـلـبـيــة واض ـح ــة ،ويـبـقــى
الـمـشـهــد ال ـس ـيــاســي ف ــي ال ـع ــراق
ً
مـ ـنـ ـقـ ـسـ ـم ــا بـ ـ ـش ـ ــأن ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الـ ـمـ ـلـ ـف ــات ،انـ ـط ــاق ــا مـ ــن وجـ ــود
الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة وصـ ــوال إلــى
الـنـفــوذ الـمـتــزايــد لـلـجــارة إي ــران.
ول ـ ـ ـ ـ ــذا ،البـ ـ ـ ــد لـ ـك ــاف ــة ال ـت ـك ـت ــات
السياسية من االتـفــاق على اسم
ً
رئ ـيــس لـلـحـكــومــة يـحـظــى أيـضــا
ب ـم ـب ــارك ــة ض ـم ـن ـيــة مـ ــن ط ـه ــران
وواشـنـطــن ،لكن ذلــك قــد يتطلب
ً
ً
وقتا طويال ،ما قد يؤخر االتفاق
عـلــى اس ــم لــرئـيــس وزراء جــديــد،
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــرف يـقـتـضــي بــأن
ت ـ ـتـ ــولـ ــى الـ ـمـ ـنـ ـص ــب ش ـخ ـص ـي ــة
شيعية.
وق ــال ال ـصــدر فــي ب ـيــان "إن ما
يميز هــذه االنتخابات انها جرت
تحت غطاء وإشراف أممي ودولي

وع ــرب ــي ،وق ــد ت ــم إق ــراره ــا منهم،
وعليه فال ينبغي التدخل بقرارات
المفوضية أو تزايد الضغط عليها
ال من الداخل وال من بعض الدول
اإلقليمية والدولية ،فاالنتخابات
ً
شـ ـ ــأن داخـ ـ ـل ـ ــي ،ول ـي ـك ــن واضـ ـح ــا
ل ـل ـج ـم ـيــع انـ ـن ــا ن ـت ــاب ــع ب ــدق ــة كــل
التدخالت الداخلية غير القانوينة،
وكذا الخارجية التي تخدش هيبة
العراق واستقالليته".
واعتبر ائتالف الوطنية بقيادة
أياد عالوي العزوف الجماهيري
عن النتخابات دليال على "فشل
ً
الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي" ،م ـط ــال ـب ــا
الـحـكــومــة والـمـفــوضـيــة بتهيئة
األجواء المناسبة إلجراء العملية
االنتخابية بشفافية ونزاهة.
ورغـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـت ـ ــراج ـ ــع ال ـم ـف ــاج ــئ
لحلفائها ،رحـبــت إي ــران بنجاح
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،ال ـت ــي
شـهــدهــا عـلــى أرض الــواقــع قائد
فـيـلــق ال ـق ــدس إس ـمــاع ـيــل قــآنــي،
معتبرة أنـهــا اسـتـمــرار للعملية
الديموقراطية.
وقال الناطق باسم الخارجية
اإلي ــرانـ ـي ــة س ـع ـيــد خ ـط ـيــب زاده:
"ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ي ـس ـي ــر عـ ـل ــى ال ـط ــري ــق
الصحيح نحو الديموقراطية"،
ً
م ـض ـي ـفــا" :عــاقــات ـنــا م ــع ال ـع ــراق
مـمـتــازة ،ال سيما عـلــى الصعيد
االق ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادي ،وربـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا أهـ ـ ــم
مشكلة نــواجـهـهــا هــي ع ــدم دفــع
مستحقاتنا من الطرف ،وهذا ما
نركز عليه".
ً
أم ـ ـن ـ ـيـ ــا ،أل ـ ـقـ ــت الـ ـمـ ـخ ــاب ــرات
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ال ـق ـب ــض فـ ــي تــرك ـيــا
عـلــى ســامــي جــاســم الـجـبــوري،
"مـ ـ ـش ـ ــرف ال ـ ـ ـمـ ـ ــال" ف ـ ــي ت ـن ـظ ـيــم
"داعــش" ونائب زعيمه السابق
أبوبكر البغدادي ،والذي أعلنت
ً
ً
واش ـن ـط ــن "إرهـ ــاب ـ ـيـ ــا عــال ـم ـيــا"
وحددت مكافأة قدرها  5ماليين
دوالر لمن يقدم معلومات عنه.
(بغداد ،طهران -وكاالت)

شبهات في «حريق الزهراني» ...وعراقيل تحيط بـ «الغاز العربي»
•

بيروت ـ منير الربيع

"المصائب ال تأتي فرادى" في لبنان ،فالبلد الصغير
ّ
يتقلب على جمر أزمات كثيرة ،لم يكن ينقصها اكتمال
أزمـ ــة ال ـم ـحــروقــات بــاشـتـعــال خـ ــزان وقـ ــود ف ــي مصفاة
الزهراني ،جنوبي البالد ،يعود للجيش ،لتضيع كمية
تتخطى  250ألف لتر من البنزين بفعل الحريق.
ُ
أسـئـلــة كـثـيــرة ت ـطــرح ،وم ــن غـيــر ال ـم ـعــروف إن كانت
التحقيقات ستكشف عن مالبساتها أم أنها ستبقى طي
الكتمان! بعض المعطيات تفيد بأن الحريق حصل نتيجة
خطأ تقني وقع خالل عملية النقل ،في حين تشير أخرى
إلى حصول ّ
تسرب منذ مساء يوم األحد ،وتتحدث ثالثة
عن إزاحة ّ
سداد الخزان من مكانه.
وج ــاء ال ـحــريــق عـلــى وق ــع اسـتـفـحــال أزم ــة الـكـهــربــاء
والبحث عن حلول "ترقيعية" لها ،وبعد موقف واضح
لــوزيــر الـخــارجـيــة اإليــرانــي حسين عبداللهيان ،خالل
زيارته لبيروت ،أعلن فيه استعداد بالده لبناء معملين
إلنتاج الكهرباء؛ واحــد في بيروت وآخــر في الجنوب.
ً
ً
وهو مشروع سيالقي دعما كبيرا من "حزب الله" ،الذي
سيكثف ضغوطه لدخول الدولة اللبنانية في مثل هذا
االتفاق ،كخطوة رسمية الستكمال المسار ،الذي فتحه
الحزب بهدف إيصال النفط اإليراني إلى البحر األبيض
المتوسط.
يـعـتـبــر "حـ ــزب ال ـل ــه" أن ال ـط ــرح اإلي ــران ــي ه ــو األمـثــل
ً
للبنان ،كي يتجاوز أزماته ،وخصوصا في ظل المشاكل
السياسية التي قد تعترض طريق خط الغاز العربي،

أجرى رئيس الوزراء األردني،
بشر الخصاونة ،أمس،
التعديل الرابع على حكومته
منذ تشكيلها قبل نحو عام،
وشمل التعديل الجديد 9
حقائب وزارية .وأعلن الديوان
الملكي األردني ،صدور إرادة
ملكية بالموافقة على إجراء
التعديل الوزاري ،في حين
قال الخصاونة إن التعديل
"ذو طابع اقتصادي" .وشمل
التعيين تعيين وجيه عويس،
وزيرا للتربية والتعليم،
وزيرا للتعليم العالي والبحث
العلمي ،وتعيين صالح
الخرابشة ،وزيرا للطاقة
والثروة المعدنية.
كما ّ
عين يوسف الشمالي،
وزيرا للصناعة والتجارة
والتموين.

السودان :انتقادات
لطرفي مجلس السيادة

نائب البغدادي

ّ
لبنان :بري والسنيورة ينسقان للجم تنازالت ميقاتي
السيما بعد تسريب "القناة  "12اإلسرائيلية أن الغاز
المصري والكهرباء األردنية ،اللذين سيتم استجرارهما
إلى لبنان ،ينبعان من إسرائيل.
وتنفي مصادر دبلوماسية ،لـ "الجريدة" ،صحة هذه
المعلومات ،معربة عن اعتقادها بأن خلفية التسريب
ً
هدفها إغراق لبنان أكثر في أزماته المعتمة ،خصوصا
أن "حزب الله" سيستنفر ضد "التطبيع غير المباشر"،
وسيستغل هذا للتشدد أكثر في مسألة شراء نفط إيران.
وعلى وقع دعوة الحزب وأمينه العام حسن نصرالله
ً
ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة إلـ ــى ال ـت ـفــاعــل إي ـج ــاب ــا م ــع ال ـعــرض
اإليــرانــي ،سيعمل الـحــزب على إدخ ــال مزيد مــن السلع
اإلي ــران ـي ــة ،ك ــاألدوي ــة والـ ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة ،إل ــى األس ــواق
اللبنانية وتقديمها كـمـســا عــدات لحسابات سياسية
وان ـت ـ ّخــاب ـيــة ،الس ـي ـمــا أن ك ــل ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ب ــدأت
تتحضر لالستحقاق االنتخابي ،وتتعاطى معه وكأنه
سيحصل في موعده ،بغض النظر عن كل السجاالت حول
تعديل قانون االنتخاب ،ســواء فيما يتعلق بتصويت
المغتربين أو بإنشاء مراكز "الميغاسنتر" ،التي تسمح
ً
بالتصويت في أماكن السكن ال في مسقط الرأس ،علما
أن هــذه االختالفات قابلة في أي لحظة إلطاحة موعد
االنتخابات وتأجيلها.
إلى جانب هذه الملفات ،يستمر الخالف حول التحقيق
في تفجير مرفأ بيروت ،فبعد أن رفضت محكمة التمييز
قبول دع ــاوى الــرد المقدمة مــن قبل الــوزيــريــن المدعى
عليهما غازي زعيتر وعلي حسن خليل ،وبالتالي تنحية
القاضي طارق البيطار عن الملف ،فمن المتوقع أن يشتد

األردن :تعديل حكومي
يشمل  9حقائب

ّ
شن ّ
تجمع المهنيين
السودانيين والحزب
ً
الشيوعي هجوما الذعا
على ائتالف مجلس السيادة
الحاكم أمس.
وقال التجمع الذي قاد
االحتجاجات التي أطاحت
الرئيس السابق عمر البشير،
في بيان مشترك مع الحزب
"الشيوعي" ،إن السلطة
بشقيها المدني
االنتقالية
ّ
والعسكري ال تمثل الشعب.
ويأتي الهجوم في ظل أزمة
ّ
مستفحلة أدت إلى تعطل
المنفذ البحري الوحيد للبالد.
وأعلن المجلس األعلى لـ
"نظارات البجا" ،أمسّ ،
تمسكه
بمواقفه ،و"عدم رفع أي ترس
في شرق السودان إلى حين
إلغاء مسار السالم الخاص
بالشرق".

نائب الدبيبة ّ
يلوح
بإنشاء حكومة موازية

بري والسنيورة خالل لقائهما امس
الـصــراع أكثر ،في ضــوء مواقف تصدر عن "حــزب الله"
ً
وتتهم البيطار بالتسييس ،وصوال إلى تلويح الحزب
بأن هناك رواية كاملة حول باخرة النيترات والتفجير،
ُ
ً
ّ
والبــد أن تنشر ،وهــي ستكون عنوانا لشن المزيد من
ً
الهجمات على البيطار وتطويقه قضائيا ،هذه المرة،
من خالل قرارات تصدر عن قضاة آخرين.
سيكون ملف المرفأ أحد أكبر التحديات في مواجهة
حكومة نجيب ميقاتي ،الذي ال يزال يحاول السير بين
النقاط أو في طريق مزروعة باأللغام ،أبرزها الخالفات
على التفاوض مع صندوق النقد الدولي ،وخطة الكهرباء،
والتعيينات القضائية ،والتشكيالت الدبلوماسية.
وفي هذا الشأن ،تؤكد المعلومات وجود اختالف كبير

بين ميقاتي من جهة ورؤســاء الحكومة السابقين من
جهة أخرى ،الذين يعتبرون أنه يقدم الكثير من التنازالت
لمصلحة رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران
باسيل .تلك الـهــواجــس دفـعــت بالرئيس السابق فــؤاد
الـسـنـيــورة لعقد لـقــاء مــع رئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه
ً
بري ،الذي يبدي انزعاجه أيضا من ممارسات الحكومة
ً
وأعطاها مهلة  45يوما إلثبات جديتها بالعمل على
اإلنـ ـج ــاز ،وال ـغــايــة م ــن ال ـل ـقــاء كــانــت تـنـسـيــق الـمــواقــف
لتطويق ميقاتي ومنعه من االستمرار في سياسة تقديم
التنازالت.

جدد نائب رئيس الحكومة عن
إقليم الشرق في ليبيا ،حسين
القطراني ،هجومه على رئيس
الحكومة عبدالحميد الدبيبة،
ً
منتقدا احتفاظه بحقيبة
وزارة الدفاع.
وقال القطراني إن إنشاء
حكومة موازية في الشرق
الليبي خيار قائم وقريب ،وفق
ما نقلت تقارير عنه أمس.

ةديرجلا
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ّ
إسرائيل :سنحتفظ بـ «الجوالن» ...ونغير وجهها
البيد يبحث في واشنطن «نووي إيران» ...ومحادثات صعبة تنتظر بينيت في موسكو
ّ
تعهد رئيس الوزراء
اإلسرائيلي نفتالي بينيت
باالحتفاظ بمنطقة الجوالن
و«تغيير وجهها» ،حتى لو
تغيرت المواقف الدولية تجاه
عالقتها
دمشق التي تشهد ً
بمحيطها العربي انفتاحا
ً
الفتا في اآلونة األخيرة ،في
حين يعقد وزير خارجيته يائير
البيد اجتماعات في واشنطن
لبحث توسيع مسار «االتفاق
اإلبراهيمي» للسالم و«نووي
إيران».

فـ ـ ــي و قـ ـ ـ ــت تـ ـتـ ـحـ ـس ــب إدارة
الرئيس األميركي الديموقراطي
ج ـ ـ ــو ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن الـ ــوضـ ــع
القانوني للجوالن التي تحتلها
إسرائيل منذ  ،1967شدد رئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي نـفـتــالــي
بينيت على أن بــاده ستحتفظ
ب ـمــرت ـف ـعــات الـ ـج ــوالن ح ـتــى لو
ّ
تغيرت المواقف الدولية تجاه
دمـ ـش ــق الـ ـت ــي ت ـش ـه ــد عــاق ـت ـهــا
ً
ب ـم ـح ـي ـط ـهــا الـ ـع ــرب ــي ان ـف ـت ــاح ــا
ً
م ـل ـحــوظــا ف ــي اآلونـ ـ ــة األخـ ـي ــرة،
بعد قطيعة وفتور بسبب ُ
تعامل
حكومة الرئيس بشار األسد مع
االنتفاضة الشعبية التي تحولت
إلى حرب أهلية مستمرة منذ 10
سنوات.
وق ــال بينيت ،فــي كلمة أمــام
مؤتمر حول مستقبل الجوالن،
إن الـ ـص ــراع الـ ـس ــوري الــداخ ـلــي
«أق ـنــع كـثـيــريــن فــي الـعــالــم بأنه
رب ـ ـمـ ــا ي ـ ـكـ ــون م ـ ــن األف ـ ـض ـ ــل أن
تـ ـك ــون هـ ـ ــذه األرض ال ـج ـم ـي ـلــة
واالس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي أيـ ـ ــدي
إسرائيل ،بدال من أن تتحول إلى
ساحة للقتل والصراع».
وأضاف« :لكن حتى في حال،
كما يمكن أن يحدثّ ،
غير العالم
ّ
موقفه من سورية أو فيما يتعلق
بـ ــاألسـ ــد ،ف ــإن ــه ل ــن ي ـك ــون لــذلــك
تأثير على مرتفعات ا لـجــوالن.
مرتفعات ا ل ـجــوالن إسرائيلية،
انتهى الكالم».
وأردف قائال« :هضبة الجوالن
غ ــاي ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة» .وت ــاب ــع:
«بعد  6أسابيع من اآلن سنعقد
جلسة حكومية بالجوالن ،حيث
س ـن ـص ــادق خــال ـهــا ع ـ ّلــى خطة
وطنية للهضبة .ويتمثل هدفنا
ف ــي الـمـضــاعـفــة ،ث ــم المضاعفة
مـ ـ ـج ـ ــددا ،لـ ـع ــدد سـ ـك ــان هـضـبــة
الجوالن».
وأوضـ ـ ـ ــح« :ن ـح ــن مـصـمـمــون
على مضاعفة عدد السكان وعلى
إنشاء بلدتين جديدتين ،وإيجاد
ف ــرص ع ـمــل ،وض ــخ ال ـمــزيــد من
االستثمارات في البنى التحتية،
حـيــث تـضــع الـحـكــومــة ال ـم ــوارد
الــازمــة لتحقيق هــذا التصور،
ً
فـنـعـمــل ح ــال ـي ــا ع ـلــى اسـتـكـمــال
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي سـ ـتـ ـغـ ـي ــر وجـ ــه
الجوالن».
وأك ـ ـ ــد ب ـي ـن ـيــت أن إس ــرائ ـي ــل

ً
«تتابع عن كثب ،بل عن كثب جدا،
مــا يجري فــي ســوريــة وعالقتها
بإيران» ،وقال« :سنواصل العمل
أينما لزم األمر وكلما لزم األمر،
ب ـش ـكــل اس ـت ـب ــاق ــي ويـ ــومـ ــي ،مــن
أج ــل ط ــي ال ــوج ــود اإلي ــران ــي في
س ــوري ــة .فـلـيــس لــديـهــم أي شــأن
بسورية ،وال بـ ّـد للمغامرة التي
يـ ـخ ــوض ــونـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى ح ـ ــدودن ـ ــا
ال ـش ـمــال ـيــة م ــن أن ت ـن ـت ـهــي ،مما
سيضمن لنا ليس سالمة سكان
ه ـض ـب ــة الـ ـ ـج ـ ــوالن فـ ـحـ ـس ــب ،بــل
سالمة سكان إسرائيل أجمعين».
و ش ــدد بينيت على أن «موقفنا
ّ
م ــن ق ـض ـيــة الـ ـج ــوالن ال يـتـعــلــق
باألوضاع في سورية».
ويــأتــي حديث رئيس ال ــوزراء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـي ـم ـنــي الـمـتـشــدد
قبيل زيارة مرتقبة يقوم بها إلى
روسيا بعد  10أيــام .ويتوقع أن
يخوض بينيت مباحثات شاقة
مـ ــع ال ـم ـس ــؤول ـي ــن فـ ــي مــوس ـكــو
إلقناع الحليف الرئيسي لدمشق
بدعم مطالبته بإنهاء «تموضع
الميليشيات اإليرانية بسورية».
وت ـت ـم ـثــل ال ـم ـش ـقــة ف ــي سـعــي
ب ـي ـن ـي ــت لـ ـتـ ـم ــدي ــد تـ ـف ــاه ــم غ ـيــر

معلن مع موسكو يسمح للدولة
العبرية بمواصلة ضرباتها التي
تـسـتـهــدف تـمــر كــز الميليشيات
اإليــران ـيــة الــداع ـمــة لــدم ـشــق ،في
ح ـي ــن ي ـس ـعــى «ال ـك ــرم ـل ـي ــن» إل ــى
توسيع تجربة ترميم العالقات
بين األســد واألردن لتشمل دوال
أخرى بالمنطقة ،في ظل انصراف
اه ـ ـت ـ ـمـ ــام ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
وانشغالها بملفات دولية أخرى.
وف ــي ال ـص ـيــف ال ـم ــاض ــي ،أكــد
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ــي
يائير البـيــد أن هضبة الـجــوالن
ً
«جــزء مــن إســرائـيــل» ،مضيفا أن
مــن يـحــاول نشر شــائـعــات حول
ّ
توجه إدارة بايدن إللغاء اعتراف
سلفه الجمهوري دونالد ترامب
بسيادة إســرائـيــل على الجوالن
«يضر بأمننا».

تنديد وتنفس
فــي المقابل ،نــددت السلطات
ال ـســوريــة بـتـصــريـحــات بينيت.
وق ــال مـصــدر ب ــوزارة الخارجية
السورية إن «دمشق تدين بأشد
ال ـ ـع ـ ـبـ ــارات ت ـص ــري ـح ــات رئ ـيــس

المناوشات وا لـشـجــارات التي وقعت
في البرلمان ،حيث «تحولت المؤسسة
التشريعية إ لــى ساحة فوضى تسيل
فيها الدماء بين النواب».
ون ـ ّـب ــه إلـ ــى س ـعــي ال ـب ـعــض لـتــألـيــب
الخارج ودفعه إلى التدخل في تونس،
ضــار بــا ا لـمـثــل بـمـحــاو لــة ثـنــي فرنسا
عــن تنظيم مــؤ تـمــر ا لـفــرا نـكـفــو نـيــة في
جزيرة جربة.
و تـ ـ ـن ـ ــو ع ـ ــت اآلراء ا لـ ـمـ ـعـ ـلـ ـق ــة ع ـل ــى
ا لـ ـحـ ـك ــو م ــة ،بـ ـي ــن مـ ــن رأى أ نـ ـه ــا غـيــر
شرعية ،فيما أ كــد آ خــرون أن األسماء
غـ ـ ـي ـ ــر م ـ ـ ـعـ ـ ــروفـ ـ ــة ،م ـ ـن ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــن تـ ـ ـب ـ ـ ّـدل
الـحـكــومــات ال ــذي يـعــرقــل اإلصــاحــات
وا لـعـمــل ا ل ـجـ ّـد ي .كما اعتبر قياديون
فـ ــي ت ـ ـيـ ــارات س ـي ــا س ـي ــة أن ال أ ج ـن ــدة
وخريطة عمل واضحة لحكومة بودن.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،رح ـ ـ ــب "اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـشـ ـغ ــل"
ً
بإعالن الحكومة الجديدة ،داعيا إلى
" حــوار تـشــار كــي ،وو ضــع سقف زمني
لإلجرء ات االستثنائية".
(تونس ـ وكاالت)

انهيار «مفاوضات الحدود» بين الهند والصين
بكين :تصميمنا على الدفاع عن سيادتنا أمر ال يتزعزع
تـ ـب ــادل ــت ال ـص ـي ــن وال ـه ـنــد
ال ـ ـ ـلـ ـ ــوم لـ ـ ـع ـ ــدم إحـ ـ ـ ـ ــراز تـ ـق ــدم
يـفـضــي إل ــى تـخـفـيــف الـتــوتــر
على طــول الحدود المتنازع
عليها بينهما ،بعدما فشلت
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات ب ـ ـيـ ــن قـ ــائـ ــدي
ال ـج ـي ـش ـيــن ف ــي ف ــك اش ـت ـب ــاك
القوات في مناطق االحتكاك
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،م ـم ــا ي ـش ـيــر إل ــى
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ح ـ ــال ـ ــة الـ ـت ــرب ــص
بـ ـي ــن الـ ـط ــرفـ ـي ــن ف ـ ــي أعـ ـق ــاب
اشتباكات  2020الدموية.
وأعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ب ــاس ــم
ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة مـ ـ ـس ـ ــرح الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ل ـج ـي ــش ال ـت ـح ــري ــر
الشعبي الصيني الكولونيل
لونغ شــاوهــوا ،فــي بـيــان ،أن
الجانبين ،عقدا الجولة الـ13
م ــن ال ـم ـفــاوضــات ال ـحــدوديــة
أ مــس األول فــي نقطة التقاء
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود بـ ـ ـي ـ ــن ت ـ ـشـ ــوشـ ــول
و م ــو ل ــدو ف ــي مـنـطـقــة الداخ،
ً
مــؤ كــدا أن «الجانب الصيني

تحذير أميركي ـ ـ بريطاني
من تهديد لفنادق كابول

دبلن :لندن ترفض الحلول
األوروبية بشأن بلفاست

غاريد كوشنير وإيفانكا ترامب إلى جانب بنيامين نتنياهو وزوجته في الكنيست أمس (رويترز)

والهجرة ،إضافة إلى سهام بوغديري
وزيرة للمالية.
من جهته ،أكد الرئيس التونسي أن
بالده تعيش لحظات تاريخية وصعبة
ً
فيها الكثير من التحديات ،مضيفا أن
ّ
األمر في الوقت الحالي يتعلق بمعركة
ت ـحــريــر وط ـن ــي «س ـي ـج ــري االن ـت ـصــار
فيها».
ّ
سعيد ،لدى استقباله أعضاء
وجدد
الـحـكــومــة الـجــديــدة ،تـشــديــده عـلــى أن
«اإلجراء ات التي جرى اتخاذها في 25
يوليو الماضي كانت لحظة تاريخية،
ولم تكن انقالبا».
ّ
وتعهد بمواجهة كل من تجرأ على
الـ ــدولـ ــة وم ــؤس ـس ــات ـه ــا وعـ ـل ــى أمـ ــوال
ال ـش ـعــب وآم ــال ــه .وشـ ــدد ع ـلــى أن ــه «ال
محيد عن تطهير القضاء من أجل أن
تتطهر البالد».
ورأى أن «من أكبر التحديات إنقاذ
الدولة من براثن المتربصين بها في
الداخل والخارج» ،ثم أضاف «سنعبر
من اإلحباط إلى العمل ،وسننجح في
إ خ ــراج بلدنا مــن ا لــو ضــع ا لــذي وصل
إليه».
و قــام سعيد بعرض صــور عــدد من

بــذل خــال االجـتـمــاع جهودا
كـ ـبـ ـي ــرة لـ ـتـ ـه ــدئ ــة ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات
وانـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــراج ال ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــع عـ ـل ــى
ا ل ـحــدود ،وا سـتـعــرض بشكل
ك ــام ــل م ـ ــدى ص ـ ــدق نـ ــوايـ ــاه،
لكن الجانب الهندي ال يزال
م ـت ـم ـس ـك ــا ب ــالـ ـمـ ـط ــال ــب غ ـيــر
ال ـم ـع ـقــولــة وغ ـي ــر الــواق ـع ـيــة،
األ م ـ ـ ـ ــر ا ل ـ ـ ـ ــذي زاد صـ ـع ــو ب ــة
المفاوضات».
و شـ ـ ـ ـ ـ ــدد ل ـ ـ ــو ن ـ ـ ــغ عـ ـ ـل ـ ــى أن
«تصميم الصين على الدفاع
عـ ــن س ـ ـيـ ــادة ال ـ ــدول ـ ــة أمـ ـ ــر ال
يـ ـت ــز ع ــزع ،و ن ــأ م ــل أال ي ـســيء
الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدي ت ـق ـي ـي ــم
الـ ـم ــوق ــف ،بـ ــل ي ـح ــاف ــظ عـلــى
الوضع الحالي في المنطقة
الحدودية ،ويعمل مع الصين
للحفاظ على السالم والهدوء
في المناطق الحدودية».
مــن نــاحـيـتــه ،أك ــد الـجـيــش
الـهـنــدي أنــه «ق ــدم اقـتــراحــات
لـ ـح ــل األزمـ ـ ـ ــة فـ ــي ال ـم ـن ــاط ــق

سلة أخبار

دعت كل من الواليات
وبريطانيا رعاياها،
المتحدة
ّ
أمس ،إلى تجنب فنادق
العاصمة األفغانية كابول،
بعد أيام من مقتل العشرات
ً
في اعتداء استهدف مسجدا
ً
شيعيا في قندوز وتبناه
تنظيم "داعش" االرهابي.
وطالبت "الخارجية"
األميركية المواطنين
األميركيين الموجودين
في أو قرب فندق سيرينا
بالمغادرة فورا ،مشيرة
إلى "تهديدات أمنية" في
المنطقة .وأصدرت الخارجية
ً
البريطانية بيانا مماثال.

تونس :الحكومة تبصر النور
ّ
وسعيد يخوض معركة «تحرير وطني»
بـعــد نـحــو  75يــومــا مــن اإلجـ ــراء ات
االسـتـثـنــائـيــة ال ـتــي فــرض ـهــا الــرئـيــس
ال ـت ــون ـس ــي ق ـي ــس س ـع ـ ّـي ــد ،وت ـض ـم ـنــت
عزل رئيس الحكومة هشام المشيشي
وتجميد عمل ا لـبــر لـمــان ،أدت رئيسة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة ن ـ ـجـ ــاء ب ـ ــودن
وأعضاء حكومتها اليمين الدستورية
ّ
سعيد ،لتكون بذلك أول
أمام الرئيس
ا مـ ـ ــرأة ع ـل ــى رأس هـ ــذا ا ل ـم ـن ـصــب فــي
تاريخ البالد.
وأعلنت بودن تشكيلة وزرائها ،من
قصر قرطاج ،أمس ،مؤكدة أن أولوية
عمل هــذا الفريق الحكومي تكمن في
اس ـت ـعــادة الـثـقــة بــالــدولــة مــن قـبــل كل
المواطنين ،وإعادة األمل للتونسيين
بمستقبل أفضل وظروف عيش أفضل.
وشـمـلــت الـتـشـكـيـلــة الـحـكــومـيــة 24
وزيرا وكاتبة ،بينهم  9نساء .وضمت
ّ
الحكومة عدة أسماء نسائية تسلمت
مـنــاصــب وزاريـ ــة أســاس ـيــة عـلــى غــرار
العدل والمالية.
وشملت التشكيلة ليلى جفال وزيرة
ً
للعدل ،و عـمــاد مميش وز ي ــرا للدفاع،
ً
وتوفيق شرف الدين وزيرا للداخلية،
ً
و عـثـمــان ا لـجــر نــدي وز ي ــرا للخارجية

دوليات

الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــازع ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،ولـ ـك ــن
ال ـج ــان ــب ال ـص ـي ـنــي ل ــم يـقـبــل
بها ،كما أنه لم يتمكن أيضا
من تقديم أي مقترحات بديلة
للمضي قدما».
وأضـ ـ ـ ــاف فـ ــي بـ ـي ــان أع ـي ــد
ن ـ ـ ـشـ ـ ــره ال ح ـ ـ ـقـ ـ ــا م ـ ـ ــن وزارة
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـه ـ ـنـ ــديـ ــة أنـ ــه
« يـ ـت ــو ق ــع أن ي ــأ خ ــذ ا ل ـج ــا ن ــب
الـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي االع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــار
ال ـم ـن ـظ ــور ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـعــاقــات
الـثـنــائـيــة بـيــن الـبـلــديــن ،وأن
يـ ـعـ ـم ــل مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل الـ ـت ــوص ــل
لحل مبكر للقضايا العالقة
بينهما».
وك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة ب ـيــن
ال ـ ـطـ ــرف ـ ـيـ ــن بـ ـلـ ـغ ــت ذروتـ ـ ـه ـ ــا
ف ـ ــي ي ــو نـ ـي ــو  ،2020ع ـن ــد م ــا
أسـ ـ ـف ـ ــر الـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــال ع ـ ـلـ ــى طـ ــول
ا لـحــدود المرتفعة فــي جبال
ال ـه ـي ـم ــاالي ــا ع ــن سـ ـق ــوط 20
هـنــد يــا و  4ج ـنــود صينيين،
على األقل.

وان ــدل ـع ــت الـ ـت ــوت ــرات مــرة
أ خـ ـ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ـ ــي  31أ غـ ـسـ ـط ــس
 ،2021ب ـعــد أن نـقـلــت ا لـهـنــد
قــواتـهــا ودبــابــاتـهــا إل ــى قمة
تل على جانبها من الحدود
ف ــي ب ـح ـيــرة بــان ـغــونــغ تـســو،
ولكن في الشهر التالي جدد
الجانبان تعهداتهما بتهدئة
التوترات بعد أن التقى وزيرا
الـ ــدفـ ــاع والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـل ـمــرة
األولى منذ بدء المواجهات،
وســرعــان مــا تـبــع ذلــك اتـفــاق
ل ــوق ــف إرس ـ ـ ــال ال ـ ـقـ ــوات إل ــى
الخطوط األمامية.
وأشـ ــارت وكــالــة بـلــومـبــرغ
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ــأنـ ـب ــاء إل ـ ــى أن
القتال في فصل الصيف أدى
إل ــى ف ـق ــدان ال ـه ـنــد الـسـيـطــرة
عـ ـل ــى نـ ـح ــو  300ك ـي ـل ــو م ـت ــر
مربع من األراضي التي كانت
تسيطر عليها.
(عواصم  -وكاالت)

ال ــوزراء اإلسرائيلي حــول زيــادة
عــدد المستوطنين فــي الجوالن
السوري المحتل».
وت ــأت ــي ت ـلــك ال ـت ـط ــورات عقب
م ــؤش ــرات عـلــى أن دم ـشــق بــدأت
تتنفس الصعداء» ،بعد سنوات
من القطيعة العربية «الخانقة»؛
إثـ ـ ـ ــر ظـ ـ ـه ـ ــور بـ ـ ـ ـ ـ ــوادر م ـت ـب ــاي ـن ــة
ع ـلــى ان ـف ـت ــاح ع ــرب ــي م ــن شــأنــه،
بـحـســب خـ ـب ــراء ،إعـ ـ ــادة ســوريــة
إلــى محيطها اإلقليمي ،رغــم أن
الغرب ال يزال يتحاشى التعامل
م ــع الــرئ ـيــس ال ـس ــوري ويـحـ ّـمـلــه
مسؤولية سنوات الحرب األهلية
القاسية العشر في بالده.
وم ـ ــع أن االت ـ ـصـ ــال ال ـهــات ـفــي
األخ ـ ـيـ ــر الـ ـ ــذي جـ ـ ــرى األسـ ـب ــوع
ال ـم ــاض ــي ب ـيــن األس ـ ــد وال ـعــاهــل
األردن ـ ـ ـ ــي ال ـم ـل ــك ع ـب ــدال ـل ــه ،ع ــزز
االنـطـبــاع بــانـفـتــاح عــربــي ُمعلن
ن ـح ــو دمـ ـش ــق ،غ ـي ــر أن ج ــر ّع ــات
الـتـطـبـيــع ال ـعــربــي ال ـتــي تلقتها
دمشق بــدأت قبل ذلــك ،وتحديدا
ف ـ ــي نـ ـه ــا ي ــة  ،2018إذ أ ع ـ ـ ــادت
اإلمارات والبحرين ودول عربية
أخرى فتح سفاراتها ،وانضمت
إلى دول أخرى مثل مصر واألردن

ُ
وعمان والعراق والجزائر ،التي
لــم تغلق سفاراتها بعد تجميد
عـ ـض ــوي ــة س ـ ــوري ـ ــة ب ــال ـج ــام ـع ــة
العربية في نهاية .2011
وأعــربــت دمـشــق ،أمــس األول،
ع ــن تــرحـيـبـهــا ب ـه ــذه ال ـخ ـطــوات
العربية ،إذ أكد وزيــر الخارجية
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ف ـي ـص ــل ال ـ ـم ـ ـقـ ــداد أن
«الـتـغـيــر بــالـنـسـبــة لـلـعــاقــة بين
ســوريــة ومحيطها الـعــربــي بــدأ
منذ زمن ،وهذه التغيرات مرتبطة
بالتطورات الدولية ،التي أقنعت
الـمــزيــد مــن األش ـق ــاء ال ـعــرب بــأن
الـتـضــامــن وال ــوق ــوف إل ــى جانب
بعضهم بعضا ،قد يساعد بعض
هذه الدول على تجاوز الظروف
ّ
وتمر بها».
الصعبة التي مرت

مباحثات وخيبة
مـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ـ ــر ،بـ ـ ــدأ وزيـ ــر
الخارجية اإلسرائيلي زيارة إلى
واشـنـطــن يلتقي خــالـهــا نائبة
الرئيس األميركي كاماال هاريس،
ون ـ ـظ ـ ـيـ ــره األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي أنـ ـت ــون ــي
بلينكن ،ومستشار األمن القومي
األميركي جيك سوليفان.

وت ـ ـت ـ ـض ـ ـم ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاحـ ـ ـث ـ ــات
اإلسرائيلية  -األميركية «الملف
الـ ـن ــووي» اإليـ ــرانـ ــي ،ح ـيــث يــرى
مـ ـس ــؤول ــون ك ـب ــار ف ــي ت ــل أب ـيــب
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة أن ت ـ ـت ـ ـخـ ــذ اإلدارة
األميركية خطوات أكثر صرامة
تجاه طهران لحملها على العودة
إلى طاولة المفاوضات في فيينا،
لـتـقــريــر مـصـيــر االت ـف ــاق الـمـبــرم
عام  2015ووقــف تسريعها غير
ال ـم ـس ـبــوق لـبــرنــامـجـهــا ال ـ ـ ّ
ـذري.
وذك ـ ــر ت ـقــريــر م ــوس ــع لصحيفة
ه ـ ـ ــآرت ـ ـ ــس أن «خـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــة األمـ ـ ـ ـ ــل»
اإلســرائ ـي ـل ـيــة م ــن ت ـ ّ
ـوج ــه اإلدارة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ب ـ ـشـ ــأن اس ـت ـئ ـن ــاف
المفاوضات حول االتفاق النووي
ّ
اإليــرانــي ،آخــذة بالتزايد فــي كل
من المحافل السياسية واألمنية
في تل أبيب.
كـمــا تــركــز زي ــارة الب ـيــد ،التي
يلتقي خاللها نظيره اإلماراتي
عـبــدالـلــه بــن زاي ــد بــرعــايــة إدارة
بـ ـ ــايـ ـ ــدن ،عـ ـل ــى بـ ـح ــث م ـس ـت ـق ـبــل
«االتفاقات اإلبراهيمية» للسالم
وسبل توسيعها.
(تل أبيب ـ وكاالت)

اتهم وزير الخارجية
األيرلندي سيمون كوفيني،
الحكومة البريطانية برفض
حلول االتحاد األوروبي
لبروتوكول أيرلندا الشمالية
ً
قبل نشرها ،معتبرا أن
ً
لندن تسعى أيضا إلى
"تحويل المساعي" بعيدا
عن حل القضايا المتعلقة
بالبروتوكول المثير
للجدل .وأدلى كوفيني
بهذه التصريحات ردا على
مطالبة الوزير البريطاني
المعني بالخروج من
االتحاد األوروبي (بريكست)
ستيفن باركلي ،بإسقاط
دور محكمة العدل األوروبية
من بروتوكول أيرلندا
الشمالية.

ةديرجلا
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رياضة

تقي :تعديل لوائح التفرغات واالستثمار ومكافآت الحكام

ً
مجلس إدارة الهيئة يوافق مبدئيا على «االستراتيجية»
قال نائب رئيس الهيئة
العامة للرياضة أسد تقي،
إن اجتماع مجلس إدارة
الهيئة ،الذي ترأسه الوزير
المطيري ،أبدى ارتياحه
لسير إعداد استراتيجيتها
( )2028-2022بمشاركة
عدد كبير من الرياضيين.

ت ــرأس وزي ــر اإلع ــام والثقافة
وزير الدولة لشؤون الشباب عبد
الــرحـمــن الـمـطـيــري ،أم ــس األول،
االج ـت ـمــاع ال ـ ـ  17لـمـجـلــس إدارة
الهيئة العامة للرياضة وتضمن
الموافقة على عدة قرارات.
وقـ ــال نــائــب رئ ـيــس المجلس
أس ـ ــد ت ـق ــي ع ـق ــب االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،إن
ال ـم ـج ـل ــس وافـ ـ ــق ع ـل ــى م ـش ــروع
استراتيجية الهيئة ()2028-2022
ً
مــن حـيــث الـمـبــدأ ،مـبــديــا ارتـيــاح
الـمـجـلــس لـسـيــر إع ــداده ــا وســط
جـ ـه ــود م ـض ـن ـيــة ل ـف ــري ــق ال ـع ـمــل
المكلف بهذا الشأن.
وأضاف تقي ،أن ما يميز هذه
االستراتيجية أنها جاءت توافقية
وتشاركية مع كل عناصر الحركة
الــريــاضـيــة ،إذ عـقــد فــريــق العمل
ً
ً
ع ــددا كبيرا مــن الـلـقــاءات وورش
ال ـع ـمــل م ــع األن ــدي ــة واالتـ ـح ــادات
ال ــريــاض ـيــة وال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـيــة
ال ـكــوي ـت ـيــة وك ــذل ــك ال ـبــارال ـم ـب ـيــة،
إضافة إلى عدد كبير من العاملين
ب ــال ـه ـي ـئ ــة الس ـ ـت ـ ـشـ ــراف آرائ ـ ـهـ ــم

●

تقام اليوم  3مباريات ضمن منافسات البطولة
التنشيطية ل ـكــأس االت ـح ــاد ل ـكــرة ال ـق ــدم ،حيث
يلتقي ضمن المجموعة الثانية الفحيحيل مع
التضامن على استاد الشباب  5.50مساء ،وفي
نفس التوقيت يلتقي خيطان مع اليرموك على
استاد نادي الساجل ،والسالمية والجهراء عند
الـثــامـنــة إال  10دق ــائ ــق م ـس ــاء ،ضـمــن مـبــاريــات
المجموعة الثالثة.
فــي ال ـم ـبــاراة األول ــى بـيــن الفحيحيل العائد
ً
مؤخرا من معسكر في تركيا إلى الظهور بصورة
أفـضــل مـمــا ظـهــر عليها فــي كــأس األم ـيــر ،حيث
ّ
ودع البطولة في الدور األول ،في المقابل يتطلع
التضامن إلــى االستمرار في نهج االنتصارات،
بـعــد أن حـقــق ف ــوزا عــريـضــا عـلــى ج ــاره النصر
برباعية نظيفة في الجولة األولى.
وي ــراه ــن م ــدرب الفحيحيل ظــاهــر الـعــدوانــي
على توليفة تضم مزيجا من الالعبين الشباب،

الموافقة على ميزانية الهيئة
وذك ــر أن المجلس واف ــق على
مـيــزانـيــة الـهـيـئــة للسنة المالية
المقبلة ( )2023-2022كما وافــق
ع ـلــى صـ ــرف ال ـم ـكــافــآت لــأنــديــة
نظير نقاطها التي أحرزتها في
كــأس التفوق الرياضي للموسم
ً
الرياضي الفائت تشجيعا لألندية
المتميزة.
وأش ــار إلــى أن المجلس وافــق
ً
أ ي ـضــا عـلــى تخصيص ميزانية
ل ـل ـج ـنــة ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة الـخـلـيـجـيــة
ل ـ ـلـ ــريـ ــاضـ ــات ال ـ ـش ـ ـتـ ــويـ ــة ل ــدع ــم
نـشــاطـهــا ك ـمــا ت ــم ت ـعــديــل لــوائــح
كـ ــل مـ ــن الـ ـتـ ـف ــرغ ــات ال ــري ــاض ـي ــة
وم ـ ـكـ ــافـ ــأة الـ ـحـ ـك ــام واس ـت ـث ـم ــار
األراض ـ ــي والـمـنـشــآت الــريــاضـيــة
ونـ ــاقـ ــش الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـق ـضــايــا
الــريــاض ـيــة ،ال ـتــي تـهــم المجتمع
الــريــاضــي وتـعـمــل عـلــى تشجيع

●

جابر الشريفي

ً
بعث االتحاد اآلسيوي لكرة السلة كتابا إلى االتحاد الكويتي
يبلغه فيه أن لجنة المسابقات قررت وضع مرحلتين لتصفيات كأس
آسيا  :2025مرحلة ما قبل التصفيات (التمهيدية) ،وتنطلق في يونيو
المقبل ،ومرحلة التصفيات (النهائية) وتنطلق في نوفمبر .2023
وتجمع مرحلة ما قبل التصفيات ،التي ستبدأ في يونيو المقبل،
المنتخبات اآلسيوية الثالثين التي لم تتأهل لكأس آسيا ،2020
وتضم إلــى جانب منتخبنا ،منتخبات أفغانستان ،وبنغالدش،
وبــوتــان ،وب ــرون ــاي ،وكـمـبــوديــا ،وهــونــغ كــونــغ ،وال ـع ــراق ،وكــوريــا
الشمالية ،وكــازاخـسـتــان ،والوس ،ومـكــاو ،وماليزيا ،والمالديف،
ومنغوليا ،وميانمار ،ونيبال ،وعمان ،وباكستان ،وفلسطين ،وقطر،
وسنغافورة ،وسريالنكا ،وطاجيكستان ،وتايلند ،وتركمنستان،
واإلمارات ،وأوزبكستان ،وفيتنام ،واليمن.
وسيقسم االتحاد اآلسيوي المنتخبات الثالثين إلى مجموعات،
إذ ستلعب تصفيات أولية حتى تتأهل منها  8منتخبات للتصفيات
النهائية التي ستضم إلى جانبها المنتخبات الـ 16التي ستخوض
ً
نهائيات آسيا  ،2021لتصبح بذلك  24منتخبا .وستبدأ التصفيات
ً
النهائية بمشاركة الـ 24منتخبا في نوفمبر  ،2023على أن يتأهل
ً
منها  16منتخبا لنهائيات آسيا .2025

جانب من اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أمس األول
الشباب لممارسة الرياضة سواء
التنافسية أو غير التنافسية.
وأكـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـقـ ــي حـ ـ ـ ــرص ال ـ ــوزي ـ ــر
المطيري وكــل أعـضــاء المجلس
ع ـل ــى دعـ ــم ال ـش ـب ــاب الـكــويـتـيـيــن
الرياضيين وتوفير كل المتطلبات
لهم للتميز والنجاح وذلك ترجمة
لـتــوجـيـهــات ال ـق ـيــادة السياسية

للبالد والقاضية بضرورة العمل
ع ـلــى رع ــاي ــة ال ـش ـب ــاب ولـتـعـظـيــم
االس ـت ـفــادة واالرت ـق ــاء بالرياضة
الكويتية.
وشهد االجتماع حضور معظم
أع ـض ــاء ال ـم ـج ـلــس ،وه ــم إضــافــة
لـلــرئـيــس ونــائـبــه كــل مــن الـمــديــر
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـه ـي ـئــة حـ ـم ــود فـلـيـطــح،

●

حازم ماهر

أبلغ الجهاز الفني لمنتخبنا
األول ـ ـم ـ ـب ـ ــي بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـ ـم ـ ــدرب
اإلسـبــانــي كــارلــوس غونزاليس
ومـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدي ـ ــه مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـعـ ــزب
وطارق الخليفي ،اللجنة الفنية
باتحاد الـكــرة ،تمسكه بالعبي
نادي الكويت يوسف الرشيدي
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز ب ـ ــن نـ ــاجـ ــي فــي
المعسكر ،ا ل ــذي يقيمه الفريق
بقطر في الوقت الحالي.
وك ـ ـ ـ ــان م ـ ـسـ ــؤولـ ــو الـ ـك ــوي ــت،
ط ــالـ ـب ــوا ب ــان ـض ـم ــام الــاع ـب ـيــن
ً
للتدريبات ،استعدادا لمواجهة
الـ ــدور الـنـهــائــي ل ـكــأس االت ـحــاد
اآلس ـي ــوي لمنطقة غ ــرب آسـيــا،
ال ـتــي يلتقي فـيـهــا مــع الـمـحــرق
ال ـب ـح ــري ـن ــي يـ ـ ــوم  20ال ـ ـجـ ــاري
بالعاصمة المنامة.

وأبــدى أعضاء الجهاز الفني
رفـ ـضـ ـه ــم الـ ـ ـت ـ ــام لـ ـفـ ـك ــرة رح ـي ــل
الــاعـبـيــن عــن الـمـعـسـكــر ،وســط
النقص العددي ،بعد عودة أربعة
العبين بسبب ظــروف الــدراســة
وانـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء ال ـ ـت ـ ـفـ ــرغ ال ــري ــاض ــي
الخاص بهم ،ووافقوا فقط على
م ـغــادرت ـه ـمــا إلـ ــى الـ ـب ــاد ،عقب
المباراة التجريبية الثانية مع
المنتخب القطري ،المقرر لها 18
الجاري ،على أن يغادر الوفد في
اليوم التالي إلى البالد.
إلــى ذل ــك ،قــرر الـجـهــاز الفني
ً
منح الالعبين راحــة يوما عقب
العودة من قطر ،على أن يدخلوا
في معسكر تدريبي مغلق مساء
ً
يـ ـ ــوم  20ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،اسـ ـتـ ـع ــدادا
ل ـخــوض مـنــافـســات المجموعة
ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا
الكويت خالل الفترة من  25حتى

●

زاد فــريــق ال ـن ــادي الـعــربــي لـكــرة الـيــد من
أوج ــاع منافسه القرين ،وألـحــق بــه الهزيمة
الـثــالـثــة عـلــى ال ـتــوالــي بنتيجة  ،24-26في
المباراة التي جمعت الفريقين أمس على صالة
الشيخ سعد العبدالله بصباح السالم ،في
افتتاح منافسات الجولة الثالثة من الدوري
الممتاز لكرة اليد ،وبذلك رفع األخضر رصيده
ً
إلى  4نقاط ،وارتقى إلى المركز الرابع مؤقتا،
بينما ظل القرين بال رصيد في المركز األخير.

كسر عظم
وتقام اليوم مباراتان على نفس الصالة
ضمن الجولة ذاتها ،حيث يلتقي في الـ 5.30
مساء الكويت مع غريمه كاظمة ،تليها في
الـ  7.30مساء مباراة بين برقان والقادسية.
وت ـع ـت ـبــر الـ ـمـ ـب ــاراة األول ـ ــى ق ـمــة ال ـجــولــة
ً
الثالثة نظرا لطموح الفريقين األبيض األول
والبرتقالي الثاني بفارق األهــداف ورصيد
واحــد  4نقاط ،إذ يتطلع الكويت لمواصلة
ت ــرب ـع ــه ع ـل ــى ق ـم ــة ال ـت ــرت ـي ــب وإب ـ ـعـ ــاد أق ــرب
مـطــارديــه كاظمة الطامع فــي كسر هيمنته
ً
وفرض واقع جديد مستندا لعروضه القوية

 31الـ ـج ــاري ،ض ـمــن مـنــافـســات
التصفيات المؤهلة لنهائيات
كأس آسيا تحت  23سنة ،وتضم
المجموعة منتخبات السعودية
وأوزب ـك ـس ـتــان وب ـن ـغــادش إلــى
جانب األزرق.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ــواص ــل
المنتخب تدريباته الـيــوم على
ملعب أكــاديـمـيــة إسـبــايــر ،ومــن
الـمـقــرر أن ي ـشــارك فــي الـتــدريــب
الالعب عيدالرشيدي بعد تعافيه
ً
تماما من اإلصابة التي لحقت به
في بطولة غرب آسيا.

عودة وفد الناشئين
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ي ـع ــود وفــد
منتخبنا للناشئين في الثالثة
من عصر اليوم إلى البالد ،بعد
انـتـهــاء معسكره الـتــدريـبــي في

اإلمـ ـ ـ ــارات ،وال ـ ــذي تـخـلـلــه ثــاث
مـ ـب ــاري ــات م ـن ـهــا مـ ـب ــارات ــان مــع
المنتخب اإلماراتي ومباراة مع
نادي النصر أقيمت أمس.
ومن المقرر ،أن تعقد اللجنة
ً
ال ـف ـن ـي ــة اج ـت ـم ــاع ــا مـ ــع أع ـض ــاء
ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــاز يـ ــن ا لـ ـفـ ـن ــي واإلداري
للمنتخب الس ـتــام الـتـقــريــريــن
الفني واإلداري عن المعسكر.
ك ـمــا ت ـح ـســم ال ـل ـج ـنــة الـفـنـيــة
مصير المدرب محمد الفيلكاوي،
ً
الـ ـ ــذي ت ــول ــى ال ـم ـه ـمــة بـ ـ ــدال عــن
اإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي ك ـ ـ ــاراسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو ب ـع ــد
اسـتـبـعــاده ،عـلــى أن يـتــم اتـخــاذ
ق ــرار بــاإلب ـقــاء عـلــى الـفـيـلـكــاوي
أو عودته إلى منتخب الشباب،
ومــن ثــم البحث عــن م ــدرب آخر
لـقـيــادة منتخب الـنــاشـئـيــن في
الفترة المقبلة.

«الكويت للدراجات المائية» يحصد ذهبيتين ببطولة العالم
اختتم متسابقو منتخب الكويت لـلــدرا جــات المائية
مشاركتهم ببطولة العالم للدراجات المائية  ،2021أمس
األول ،بإضافة ميداليتين ذهبيتين ضمن منافسات الجولة
الثانية من البطولة التي أقيمت بوالية أريزونا األميركية.
وحقق المتسابق محمد بوربيع ذهبية فئة (برو جي
بــي) لفئة كـبــار المحترفين ،ليحافظ بــذلــك على صــدارة
الترتيب العام بالعالمة الكاملة ضمن منافسات اليوم
األخير للجولة ،بينما حصل المتسابق محمد الباز على
ذهبية فئة (الجالس) الماراثون المفتوحة للمحترفين.
وقال رئيس وفد المنتخب الكويتي للدراجات المائية
المتسابق عبدالوهاب العمر ،في تصريح صحافي ،أمس،
إن النتائج والحصيلة النهائية للبطولة كانت مرضية
بــواقــع  8ذهـبـيــات وفـضـيـتـيــن ،وان المتسابقين سعوا
وقــدمــوا أفـضــل مــا لديهم فــي الـسـبــاق لصعود منصات
التتويج ،ورفع علم بالدهم عاليا.
وأش ــار إلــى أن اسـتـعــداد الالعبين وتجهيزهم الجيد
وحـ ـض ــوره ــم ال ــذه ـن ــي ف ــي ال ـس ـب ــاق كـ ــان م ـف ـت ــاح ال ـف ــوز
بــالـمـيــدالـيــات ،السـيـمــا فــي األحـ ــداث الــريــاضـيــة الكبيرة
"التي نسعى للظهور فيها بمستوى متميز يليق باسم
الرياضة الكويتية".
يذكر أن البطولة انطلقت في الثاني من الشهر الجاري
بمشاركة  24دولة ،واختتمت منافساتها أمس تحت مظلة
اتحاد ( )IJSBAللدراجات المائية.

ً
العمر متوسطا أبطال المنتخب والجهازين الفني واإلداري

منذ بداية البطولة .وسيحاول المدير الفني
للكويت الوطني هيثم الــرشـيــدي استغالل
م ـس ـت ــوى الع ـب ـي ــه ال ـم ـم ـيــز وط ـم ــوح ـه ــم في
االستمرار على القمة بدون منافس لتحقيق
ً
نتيجة إيجابية ،مستندا لصفوفه المكتملة
بعد عودة الثنائي القطري فرانكيس والكوبي
انخل هرنانديز من السعودية عقب انتهاء
مشاركتهما مع الوحدة السعودي في بطولة
العالم لألندية.
وف ــي ال ـم ـقــابــل ،يـطـمــح مـ ــدرب الـبــرتـقــالــي
المصري مروان رجب في إيقاف المد األبيض
ً
وعرقلة تقدمه معتمدا على معنويات العبيه
المرتفعة والمستوى المميز ،الــذي ظهروا
ً
بــه فــي الـمـبــاراتـيــن الماضيتين خصوصا
البحريني علي عبدالقادر والـحــارس تركي
الخالدي ،وربما تشهد المباراة عودة سعد
الحيدري بعد انتهاء مشكلة تسجيله.

برقان والقادسية
وفي المباراة الثانية ،يأمل القادسية الرابع
بنقطتين المحافظة على صحوته في الدوري
وتعميق جراح برقان قبل األخير بدون رصيد
والساعي كذلك الستعادة اتزانه بعد خسارته
مرتين على أمل عدم االبتعاد عن المنافسة.

جانب من لقاء العربي والقرين

أعلن نادي الشباب تعاقده مع
الالعب محمد زنيفر لتدعيم
صفوف الفريق األول لكرة
ً
القدم لمدة موسم ،قادما من
النادي العربي.
واستهل زنيفر مشواره مع
نادي الساحل ،لينقل بعدها
إلى القادسية ،ثم الشباب،
وفي الموسم قبل الماضي
وقع مع العربي مدة  3مواسم
لكنه لم يحظ بالفرصة
المطلوبة.
ووقع زنيفر عقده الجديد مع
الشباب بحضور رئيس جهاز
الكرة جابر الزنكي ،ليدخل
ً
تدريبات الفريق رسميا
وليكون ضمن كتيبة أبناء
األحمدي في الموسم الجديد.
جدير بالذكر ان الشباب
كثف من صفقاته في الفترة
األخيرة ،ليكمل عقد الالعبين
المحترفين ،إلى جانب
االستعانة بعدد من الالعبين
المحليين.

شامان يعود إلى النصر
استعاد نادي النصر العب
الفريق األول لكرة القدم ،خالد
شامان ،الذي انقطع منذ بداية
الموسم ،لرغبته في الحصول
على بطاقته الدولية ،ومن ثم
تحديد وجهته ،حيث كانت
هناك مفاوضات مع أكثر من
فريق من بينهم العربي.
وقال مصدر في النصر لـ
"الجريدة" ،إن إدارة النادي
نجحت في إقناع الالعب
بالعودة إلى التدريبات ،على
أن يجد التقدير المطلوب
كحال معظم الالعبين
المتواجدين في الفريق من
حيث الترضيات المالية.
ومن المقرر أن يباشر شامان
التدريبات مع العنابي
ً
اعتبارا من غد ،وهو نفس
موعد إغالق باب االنتقاالت
الشتوية لالعبين المحليين.
الجدير بالذكر أن النصر
نجح في استقطاب عدد من
الالعبين المحليين ،كان
آخرهم العب نادي الكويت
يعقوب الطراروة ،الذي وقع
مع العنابي مدة موسم واحد
على سبيل اإلعارة.

«االنضباط» تلغي عقوبة
عباس والمجرن

العربي زاد أوجاع القرين في «ممتاز اليد»
محمد عبدالعزيز

والـ ــوك ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـل ـت ـن ـم ـيــة
التربوية واألنشطة بوزارة التربية
فيصل المقصيد ،ووكـيــل وزارة
الصحة المساعد لشؤون الرقابة
الــدوائ ـيــة وال ـغــذائ ـيــة د .عبدالله
الـبــدر والــوكـيــل المساعد لقطاع
االعــام الخارجي بــوزارة االعــام
فيصل المتلقم.

كـمــا حـضــر االج ـت ـمــاع أعـضــاء
ا ل ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس م ـ ـ ــن ذوي ا لـ ـخـ ـب ــرة
عبدالرضا عباس وجمال فرحان
وعــدد من نــواب المدير العام في
الهيئة وهــم الدكتور صقر المال
وعلي مروي ومحمود أبل.
(كونا)

الجهاز الفني لألولمبي يرفض عودة العبي الكويت

وعناصر الخبرة ،إلى جانب المحترفين الـ ،5الذين
استعان بهم في الموسم الحالي ،وهو ما ينطبق
على أبـنــاء الـفــروانـيــة مــع مدربهم مــع التشيكي
رومان بيفارنيك.
وفي ثاني المباريات يسعى خيطان واليرموك
إلى تحقيق فوزهما األول في المسابقة ،ويراهن
مــدرب األول هاني الصقر على كتيبة الالعبين
الـتــي ظـهــرت ب ـصــورة مـقـبــولــة فــي ك ــأس األمـيــر،
وبالمثل يسعى اليرموك مع مدربه أحمد حيدر
إلــى الـفــوز ،السيما أن األداء أمــام السالمية في
الجولة األولى كان مقبوال رغم الخسارة بهدفين
مقابل هدف.
وف ـ ــي ث ــال ــث الـ ـمـ ـب ــاري ــات لـ ــن ت ــرض ــى كـتـيـبــة
الـســالـمـيــة ال ـعــائــدة لـتــوهــا مــن ال ـس ـعــوديــة ،بعد
م ــواج ـه ــة األه ـل ــي ال ـس ـع ــودي ع ــن ال ـف ــوز بــديــا،
لالنفراد بصدارة المجموعة األولى ،في المقابل
يسعى الـجـهــراء مــع مــدربــه مــاهــر الـشـمــري إلــى
تقديم عروض الئقة ترسل إشارات اطمئنان قبل
انطالق مباريات دوري الدرجة األولى.

أزرق السلة يخوض تصفيات كأس
آسيا في يونيو المقبل

زنيفر ينتقل للشباب

ومـ ـقـ ـت ــرح ــاتـ ـه ــم وم ــاح ـظ ــات ـه ــم
لتضمينها باالستراتيجية.

 3مباريات اليوم في كأس االتحاد
أحمد حامد

سلة أخبار

(تصوير جورج ريجي)

طائرة كاظمة تسعى لحسم
التأهل أمام الماتي
دخــل فريق كاظمة للكرة الطائرة في
ً
حسبة مـعـقــدة ،وأصـبــح مطالبا بالفوز
بنتيجة  0-3أو  1-3فقط عندما يواجه
ن ـظ ـيــره ال ـمــاتــي ال ـكــازاخ ـس ـتــانــي ف ــي ال
 6.00من صباح اليوم بختام منافسات
الـمـجـمــوعــة األولـ ــي لـلـبـطــولــة اآلسـيــويــة
ً
لألندية للرجال المقامة حاليا فى تايلند،
ل ـض ـم ــان ال ـت ــأه ــل لـ ـل ــدور ق ـب ــل ال ـن ـهــائــي
ً
مباشرة ،تليها عند  8.30صباحا مباراة
أخـ ـ ــرى ل ــن ت ـق ــل أه ـم ـي ــة ت ـج ـمــع ن ــاخ ــون
راتشاسيما التايلندي مع أي بي اسبورت
السريالنكي .
وكـ ــان ف ــري ــق كــاظ ـمــة ل ـل ـكــرة ال ـطــائــرة
مني بالهزيمة الثانية في البطولة على
يد نظيره غــاز الجنوب العراقي بثالثة
أشواط مقابل شوطين في المباراة التى
جمعتهما أمــس ،ضمن الجولة الرابعة
«قـبــل األخ ـيــرة» مــن دور «المجموعات»،
وجاءت نتائج األشواط كالتالي (،22-25
 ،)15-13 ،25-15 ،21-25 ،25-15بينما
فــاز الماتي الكازاخستاني على أي بي
اس ـب ــورت الـســريــانـكــي بـثــاثــة أش ــواط
مقابل الشيء.

وب ــذل ــك ت ـس ــاوى فــريـقــا غ ــاز الـجـنــوب
ال ـعــراقــي ،ال ــذي أنـهــى مـبــاريــاتــه فــي دور
«المجموعات» مع الماتي الكازاخستاني
ب ــرصـ ـي ــد واح ـ ـ ـ ــد  7ن ـ ـقـ ــاط ف ـ ــي ص ـ ـ ــدارة
المجموعة ،يليهما ناخون راتشاسيما
التايلندي وكاظمة ب ـ  5نقاط بينما أي
بي اسبورت السريالنكي في قاع الترتيب
بدون رصيد.
ً
حسابيا ،يحتاج كاظمة  5نقاط للفوز
وبنتيجة  ،0-3أو  1-3فقط ليرفع رصيده
إلى  8نقاط ،بالتالي يحسم بطاقة التأهل
ل ـلــدور قـبــل الـنـهــائــي ب ــدون ال ــدخ ــول في
الحسابات معقدة ،أما في حالة فوزه 2-3
أو خسارته بأي نتيجة فسيرفع منافسة
ال ـك ــازاخ ـس ـت ــان ــي رصـ ـي ــده إلـ ــى  8نـقــاط
ويضمن بطاقة التأهل بجانب صاحب
الضيافة ناخون راتشاسيما التايلندي
المتوقع بنسبة كبيرة فوزه على اسبورت
السريالنكي.
لــذلــك سـيـضــرب الـبــرتـقــالــي بـكــل قــوة
ويستخدم كل أسلحته في اللقاء لحسم
ً
الفوز مرتكزا على خبرة العبيه وطموحهم
في مواصل مشوار البطولة ألقصى مدى.

قررت لجنة االنضباط باتحاد
الكرة إلغاء العقوبة الصادرة
بحق كل من مساعد رئيس
جهاز كرة الصاالت بنادي
كاظمة محمد عباس ،ومدير
فريقي الشباب والناشئين
بالنادي حمد المجرن ،وذلك
خالل االجتماع الذي عقدته،
مساء أمس األول" ،أونالين".
وجاء القرار بعد تلقي االتحاد
ً
كتابا من نادي كاظمة تضمن
إعادة النظر في القرار،
السيما أن الثنائي اعتذرا
عن تغريداتهما السابقة
على صفحتيهما الخاصتين
بموقع التواصل االجتماعي
"تويتر" ،وانتقدا فيها
االتحاد.
وكانت لجنة االنضباط
عاقبت عباس بعدم مرافقة
فرق كرة الصاالت بالنادي
 5مباريات ،وتغريمه 500
دينار ،فيما أوقفت المجرن
لمدة موسم ،وغرمته 2000
دينار.

تأجيل سوبر الطائرة
إلى  22الجاري
قرر اتحاد الكرة الطائرة
تأجيل موعد إقامة مباراة
كأس السوبر بين فريقي
الكويت "حامل لقب النسخة
الماضية" والقادسية "بطل
الدوري الممتاز الموسم
الماضي" من  20الجاري
لتقام في السادسة مساء
الجمعة  22الجاري على
صالة االتحاد ،في مجمع
صاالت الشيخ سعد العبدالله
بمنطقة صباح السالم ،بسبب
مواعيد النقل التلفزيوني.

ةديرجلا
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رياضة

فرنسا تقلب الطاولة على إسبانيا
وتتوج بلقب دوري األمم
توج المنتخب الفرنسي بلقب
دوري األمم األوروبية لكرة
القدم بعد أن نجح في قلب
تأخره أمام إسبانيا بهدف،
النتصار ثمين بنتيجة  1-2في
النهائي «المثير» الذي احتضنه
ملعب سان سيرو أمس األول.

ّ
عوضت فرنسا خيبة خروجها
المبكر والصادم من كأس أوروبا
هذا الصيف عندما ّ
توجت أمس
األول ب ـل ـق ــب ال ـن ـس ـخ ــة ال ـثــان ـيــة
مــن دوري األم ــم األوروب ـي ــة لكرة
القدم ،بتفوقها  1-2على إسبانيا
ف ــي ال ـن ـه ــائ ــي ع ـل ــى م ـل ـعــب س ــان
س ـي ــرو ف ــي م ـيــانــو ف ــي الـطــريــق
إل ــى مــونــديــال قـطــر  2022حيث
ستسعى للمحافظة على لقبها.
وك ــان ــت إس ـب ــان ـي ــا افـتـتـحــت
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـس ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــل عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر مـ ـيـ ـكـ ـي ــل
أوي ــارس ــاب ــال ( )64قـبــل أن يــرد
ً
أبطال العالم سريعا من خالل
ك ــري ــم ب ـن ــزي ـم ــة ( )66وي ـس ـجــل
كيليان مبابي هدف الفوز (.)80
وهــذا اللقب الثاني لديدييه
ديـشــامــب ال ـمــدرب مــع منتخب
الديوك بعد أن قادهم إلى المجد
الـعــالـمــي فــي مــونــديــال روسـيــا
ً
 ،2018وذلك قبل قرابة  14شهرا
من النهائيات في قطر .2022
وشهدت المباراة المشاركة
رق ـ ــم  100ألن ـ ـطـ ــوان غ ــري ــزم ــان
بـقـمـيــص الـمـنـتـخــب الـفــرنـســي
ليصبح تاسع العب فقط يحقق
هذا اإلنجاز.

واختير سيرجيو بوسكتس
أفـضــل الع ــب فــي الـبـطــولــة بعد
ً
أداء الفت أيضا أمام إيطاليا.
ً
وهـ ـ ــدد ال ـف ــرن ـس ـي ــون ب ــاك ــرا
ب ـعــد ت ـم ــري ــرة رائـ ـع ــة م ــن بــول
ب ــوغ ـب ــا ب ـي ــن ال ـم ــداف ـع ـي ــن فــي
ال ـع ـم ــق وصـ ـل ــت إل ـ ــى ب ـنــزي ـمــة
ا لـ ـ ــذي راوغ ا ل ـ ـحـ ــارس أو نـ ــاي
س ـي ـمــون ب ـن ـجــاح ،لـكـنــه تــأخــر
ف ــي ا ل ـت ـســد يــد ق ـبــل أن يـشـتــت
سيسار أسبيليكويتا تمريرته
إلى وسط المنطقة (.)6
ت ــاب ــع ب ـع ــده ــا ال ـف ــرن ـس ـي ــون
ضغطهم قبل أن يأتي التهديد
األول م ـ ـ ــن جـ ـ ــا نـ ـ ــب اإل س ـ ـ ـبـ ـ ــان
بتمريرة بينية من توريس إلى
بابلو ســارابـيــا داخــل المنطقة
س ــدده ــا األخ ـي ــر وت ـص ــدى لها
هوغو لوريس (.)12
خفت بعدها إيقاع المباراة
ف ــي ظ ــل اسـ ـتـ ـح ــواذ "ال روخـ ــا"
عـلــى ال ـكــرة مــن دون ف ــرص من
الطرفين.
وطالب اإلسبان بركلة جزاء
ل ـل ـم ـســة ي ــد ع ـل ــى جـ ــول ك ــون ــده
إث ــر عــرض ـيــة م ــن رودري ،لكن
الـحـكــم أب ـقــى عـلــى قـ ــراره األول

جانب من مراسم تتويج المنتخب الفرنسي
بعد الرجوع إلى حكم الفيديو
المساعد "في اي آر" (.)32

إصابة فاران
وت ـ ـعـ ــرض "الـ ـ ــديـ ـ ــوك" ال ــذي ــن
اك ـت ـف ــوا ب ـت ـســديــدة واحـ ـ ــدة في
ا ل ـ ـشـ ــوط األول ،لـ ــم تـ ـك ــن عـلــى
المرمى ،النتكاسة بإصابة قلب
ال ــدف ــاع راف ــاي ــل ف ـ ــاران إلصــابــة
عضلية أجـبــرتــه على الـخــروج
من المباراة واستبداله بمدافع

بنزيمة :انتظرنا
اللحظة المناسبة

إنريكي :هدف
مبابي تسلل واضح
سلط لويس إنريكي ،مدرب منتخب إسبانيا ،الضوء
عـلــى الـمـسـتــوى الــرائــع ،ال ــذي قــدمــه فــريـقــه فــي دوري األمــم
األوروب ـي ــة رغــم هــزيـمـتــه ،أمــس األول ،فــي الـنـهــائــي أم ــام فرنسا
ً
بهدفين لهدف ،مشيرا إلى أنهم "رأوا من مقاعد البدالء أن هدف
ً
مبابي كان تسلال" ،لكنه رفض الحديث عن األداء التحكيمي في اللقاء.
وأدل ــى إنــريـكــي بـتـصــريـحــات لـلـتـلـفــزيــون اإلس ـبــانــي بـعــد انـتـهــاء
ً
المباراة" :نرى القليل جدا من مقاعد البدالء ،لكن بدا لي أن مبابي كان
ً
ً
في موضع تسلل واضح جدا ،لكنني ما زلت متمسكا بقرار عدم التحدث
عما ال أسيطر عليه ،وسأستمر على هذا المنوال".
وتابع مــدرب "ال روخــا"" :سنغادر بــدون الـكــأس ،لكنني أعتقد أننا
ً
ناطحنا رأسا برأس بطل العالم الذي يمتلك قوة بدنية وجودة بعيدة
عن أي شكوك لدى معظم العبيه .كانت المباراة صعبة في بدايتها،
لكننا أصبحنا أقوياء بعد ذلك وأدرنــا المباراة في االتجاه الذي كنا
نــريــده ،وعـنــدمــا سجلنا وب ــدا أنـنــا ق ــادرون على الـفــوز سجلوا فينا
ً
هدفين ،لكن حسنا."...

إنريكي

غريميو يستغني عن خدمات مدربه سكوالري
ّ
تخلى ن ــادي غريميو الـبــرازيـلــي لـكــرة الـقــدم أمــس عــن خدمات
مدربه لويس فيليبي سكوالري عقب خسارته أمام سانتوس بهدف
نظيف ضمن منافسات المرحلة  25من الدوري المحلي أمس األول.
ً
وتأتي إقالة سكوالري ( 72عاما) بعد أربعة أشهر من عودته إلى
تدريب فريقه القديم-الجديد ،حيث أفاد غريميو على مواقع التواصل
االجتماعي ،أن "الـنــادي يعلن بعد مـبــاراة هــذه االمسية ،أنــه توصل
إلى اتفاق مشترك مع المدرب لويس فيليبي سكوالري لفسخ عقده".
وأضــاف ّ
"يقدر غريميو التزام واحترام المدرب وطاقمه الفني
خالل فترة العمل مع النادي".
وبات سكوالري الذي عاد إلى قيادة اإلدارة الفنية لغريميو للمرة الرابعة،
ً
ثاني أكثر المدربين خوضا للمباريات في تاريخ النادي مع  385مباراة.
ّ
علق مدرب منتخب البرازيل والبرتغال السابق على قرار غريميو
ً
ً
"سأستمر في أن أكون عضوا في غريميو كما كنت دائما ،وسأظل
كذلك".
ويحتل غريميو المركز التاسع عشر قبل األخـيــر فــي الــدوري
برصيد  23نقطة ويتأخر بفارق  5نقاط عن ّأول الناجين من الهبوط
إلى الدرجة الثانية سانتوس.

بــايــرن ميونيخ األلـمــانــي دايــو
أوبــامـيـكــانــو لـيـخــوض مبارته
الدولية الرابعة (.)43
وبـعــد ربــع ســاعــة أول باهت
ف ــي ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،اشـتـعـلــت
ال ـم ـبــاراة فــي غـضــون دقيقتين
بـعــد أن أص ــاب تـيــو هــرنــانــديــز
العارضة من داخل المنطقة إثر
عرضية من بنزيمة ،ليشن على
إثــرهــا اإلس ـب ــان مــرتــدة ويـمــرر
بوسكتس كرة جميلة في العمق

سكوالري

رفع النجم كريم بنزيمة ،مهاجم
منتخب فرنسا ،لقبه األول في بطولة
دوري األم ــم األوروب ـي ــة عـقــب الـفــوز
ع ـلــى إس ـبــان ـيــا األحـ ــد ف ــي الـنـهــائــي
( ،)1-2حيث أشار إلى أن كلمة السر
فـ ــي ه ـ ــذا اإلنـ ـ ـج ـ ــاز ك ــان ــت فـ ــي ع ــدم
"ال ـتــوتــر" مــن أجــل انـتـظــار "اللحظة
المناسبة".
وفي تصريحات تلفزيونية عقب
ال ـم ـب ــاراة ال ـتــي أق ـي ـمــت ع ـلــى ملعب
(سان سيرو) ،قال" :الطريق بالنسبة
للمنتخبات ا لـكـبـيــرة هــي أال تفقد
الهدوء ،وتنتظر اللحظة المناسبة.
وهذا ما فعلناه".
وأض ـ ـ ـ ــاف "كـ ـن ــت أرغـ ـ ــب ب ــال ـف ــوز
ببطولة مع فرنسا على المستويين
الـ ـجـ ـم ــاع ــي وال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــردي ،وأظـ ـه ــرن ــا
شخصية كبيرة ،وبذلنا كل ما لدينا
ً
أمام فريق قوي جدا".
(إفي)

ال ــى أوي ــارس ــاب ــال ال ـ ــذي تـفــوق
على أوباميكانو قبل أن يسدد
بيسراه زاحفة من داخل المنطقة
إلى يسار لوريس (.)64
ل ـك ــن الـ ـ ــرد ل ــم ي ـت ــأخ ــر س ــوى
دقـيـقـتـيــن بـلـحـظــة خـيــالـيــة من
بنزيمة الــذي ســدد كــرة لولبية
مــن على مـشــارف المنطقة عن
ال ـج ـهــة ال ـي ـس ــرى اس ـت ـق ــرت في
الزاوية اليسرى لمرمى سيمون
(.)66

ونجح مهاجم بــاريــس سان
جرمان في تسجيل هدف الفوز
بعدما وصلته تمريرة من تيو
هــرنــانــديــز قـبــل أن يتسلل الــى
داخل المنطقة ويراوغ سيمون
ويسدد بيسراه كرة زاحفة (،)80
وسط اعتراض من الخصم على
وجود تسلل ،إال أن "في ايه آر"
أظهر أن الكرة ارتطمت بغارسيا
في طريقها إلى مبابي.
وك ـ ــادت إس ـبــان ـيــا أن ت ـعــادل

النتيجة ل ــوال تـصــدي لــوريــس
ال ــرائ ــع لـتـســديــدة أوي ــارســابــال
ال ـقــويــة ( ،)88قـبــل أن يتصدى
س ـي ـمــون ب ـعــد ث ـ ــوان لـمـحــاولــة
كادت أن تكون أفضل من مبابي
(.)89
ً
وتعملق لوريس مجددا في
ال ــوق ــت ب ــدل ع ــن ضــائــع وأبـعــد
ببراعة تسديدة قوية من البديل
ييريمي بينو كانت في طريقها
إلى الشباك (.)5+90

كورتوا :لسنا روبوتات!
وجــه ح ــارس المرمى البلجيكي تيبو كــورتــوا انتقادات
لالتحادين الدولي (فيفا) واألوروبي (يويفا) لكرة القدم بسبب
طريقة تعاملهما فيما يتعلق بمصلحة الالعبين ،في ظل عدد
المباريات التي جرى إدراجها في جدول المنافسات.
ولعب كورتوا طــوال  90دقيقة في المباراة التي خسرها
المنتخب البلجيكي أمام نظيره الفرنسي  3-2في الدور قبل
النهائي يوم الخميس الماضي ،وقد تساءل بشأن ضرورة
خوض المنتخب البلجيكي مواجهة نظيره اإليطالي،
حيث يشعر بأنها مباراة بدون معنى.
وقال كورتوا":هذه المباراة هي مباراة من أجل المال
فقط وعلينا أن نكون صادقين بهذا الشأن .نحن نخوضها
ً
فقط ألنها تمنح اليويفا أمواال إضافية".
وأضاف ":أنظر إلى كم التغييرات في كال الفريقين (في
بالعبين
ً
التشكيل) .إذا كان الفريقان في النهائي ،لدفعا ً
آخرين في التشكيل ...هذا يظهر أننا نلعب عددا كبيرا
من المباريات".
وتابع" :يمكنهم الشعور بالغضب إزاء رغبة فرق
أخ ــرى فــي إقــامــة دوري الـســوبــر ،لكنهم ال يهتمون
بمصلحة الالعبين ،وإنما يهتمون فقط بجيوبهم".
وزاد" :إنه أمر سيئ أال يتحدث الالعبون بهذا الشأن.
واآلن تسمعون عن إقامة البطوالت األوروبية وكأس العالم في

ً
كل عام ،متى سنحصل على الراحة؟ لن يكون هناك وقت أبدا".
وأضاف":لسنا روبوتات! تزداد
المباريات أكثر وأكثر ،وتقل
الراحة بالنسبة لنا وال يهتم
أحد بنا".

هاميلتون يدافع عن لهجته الغاضبة خالل جائزة تركيا
دافع البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس
عن لهجته الغاضبة خالل االتصال بفريقه عبر الالسلكي
خالل سباق الجائزة الكبرى التركي الذي أقيم أمس األول
ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال .1
وكان سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس حقق
فوزه األول لهذا الموسم بإنهائه جائزة تركيا الكبرى ،الجولة
السادسة عشرة من بطولة العالم للفورموال واحد ،في المركز
األول أمام سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الذي
انتزع صدارة الترتيب العام.
ووج ــه هاميلتون كلمات ح ــادة لفريقه بعد أن تراجع
ترتيبه خالل السباق من المركز الثالث إلى المركز الخامس،
إثــر تنفيذ تعليمات الفريق بالوقوف فــي نقطة الصيانة
لتغيير اإلطارات في مرحلة متأخرة من السباق ،الذي أقيم
في أجواء ماطرة.
وكـ ــان هــامـيـلـتــون ي ـت ـصــدر ال ـتــرت ـيــب ال ـع ــام لفئة
السائقين ببطولة العالم بفارق نقطتين أمام ماكس
فيرستابن ســائــق فــريــق ريــد ب ــول ،لكنه تــراجــع إلى

ً
المركز الثاني وأصبح متأخرا عنه بفارق ست نقاط.
وصرخ هاميلتون خالل االتصال الالسلكي قائال ":لماذا
أهدرنا المركز؟ ما كان يجب أن نتوقف ...لقد قلت لكم".
وب ـعــدهــا طـلــب هــامـيـلـتــون م ــن مـهـنــدس ال ـفــريــق بيتر
بونينغتون أن يتركه وشأنه ،حسب ما ذكرته وكالة األنباء
البريطانية "بي إيه ميديا".
التواصل ًاالجتماعي أمس:
وقال هاميلتون ًعبر وسائل ً
"ال تتوقعوا مني أبدا أن أكون مؤدبا وهادئا في االتصال عبر
ً
الالسلكي خالل السباق"ً.
وأضاف ":نحن جميعا متحمسون جدا ،وفي ظل حماس
اللحظة يمكن أن يظهر هذا الشغف الشديد ،وهذا هو الحال
مع جميع السائقين".
وتابع ":قلبي وروحــي يكونان على المضمار .الحماس
الحد".
الهائل الذي بداخلي هو ما وصل بي إلى هذا ً
وأضــاف ":لكن أي قلق يجرى نسيانه سريعا ونتحدث
بعدها وننظر إلى السباق التالي".
(د ب أ)

هاميلتون

أرجنتين ميسي تذل األوروغواي وكولومبيا تفرمل البرازيل

فرحة العبي المنتخب األرجنتيني بالهدف الثاني

ق ــاد النجم الـجــديــد لـبــاريــس س ــان جرمان
الفرنسي ،ليونيل ميسي ،منتخب األرجنتين
إل ــى ف ــوز ســاحــق عـلــى ضيفه األوروغــويــانــي
-3صفر ،فيما توقف مسلسل انتصارات منتخب
البرازيل بتعادله السلبي مع مضيفه الكولومبي
أمس األول في الجولة الخامسة المؤجلة من
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال
قطر .2022
واألهم أن منتخب المدرب لويس سكالوني
اقترب خطوة إضافية من حسم تأهله لنهائيات
قطر ،بعدما رفع رصيده الى  22نقطة في المركز
الثاني بفارق  6نقاط عن البرازيل المتصدرة
التي أهدرت أولى نقاطها في هذه التصفيات
بتعادلها مــع مضيفتها كولومبيا ،لينتهي
مسلسل انتصاراتها المتتالية عند  9مباريات.
وحصل ميسي على أولى فرصه ًمن تسديدة
تحولت من الدفاع ومرت قريبة جدا من القائم،
قبل أن يفتتح التسجيل بهدف غريب ،إذ لعب
الكرة إلــى المنطقة بالجهة الخارجية لقدمه
اليسرى فأخفق زميله نيكوالس غونساليس
في تلقفها وتحويلها في الشباك ،لكن وجوده
ضــايــق ال ـحــارس موسليرا وســاهــم فــي فشل
األخير في اعتراض الكرة لتواصل طريقها إلى
داخل الشباك (.)38

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

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

اإلعالنات:

وتعقدت مهمة األوروغ ــواي عندما اهتزت
ثان قبيل نهاية الشوط األول،
شباكها بهدف ٍ
عندما تحولت تمريرة ميسي لتجد الوتــارو
مارتينيس الذي أخفق في تسديد الكرة ،لكنها
سقطت أمــام دي بــول ،فحولها داخــل الشباك
(.)44
وحصل مارتينيس على فرصة توجيه ضربة
قاضية للضيوف في الوقت بــدل الضائع من
الشوط األول ،لكن موسليرا كان له بالمرصاد.
إال أن مـهــاجــم إنـتــر اإلي ـطــالــي ع ــوض هــذه
الفرصة بإضافته الـهــدف الثالث فــي الدقيقة
 62بعد عرضية من دي بول.
األول،
مستوى
إلى
ولم يرتق الشوط الثاني
ً
لكن األرجنتين بقيت األفضل ،وكانت قريبة جدا
من تعزيز تقدمها لوال تألق موسليرا في وجه
أنخل دي ماريا وميسي في الثواني األخيرة.
وبــاتــت األرجنتين متقدمة بـفــارق  7نقاط
عن كولومبيا صاحبة المركز الخامس الذي
يؤهل لخوض ملحق دولي ،فيما تتقدم بفارق
 6نـ ـق ــاط عـ ــن كـ ــل مـ ــن األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي ال ــراب ـع ــة
واإلكـ ـ ـ ــوادور الـثــالـثــة ال ـتــي سقطت األحـ ــد في
فـنــزويــا بـهــدف إليـنــر فالنسيا ( 37مــن ركلة
جزاء) مقابل هدفين لداروين ماتشيس ()1+45
وإدوارد بيلو (.)64

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

وخـ ــاضـ ــت ج ـم ـي ــع م ـن ـت ـخ ـب ــات م ـج ـمــوعــة
"كونميبول" الموحدة  11مباراة حتى اآلن من
أصل  ،18باستثناء األرجنتين والبرازيل اللتين
خاضتا  10مباريات بعدما توقفت المواجهة
بينهما في  5سبتمبر بعد دقائق معدودة على
انطالقها في ســاو باولو بسبب اتهام بعض
العبي المنتخب الضيف بمخالفة بروتوكوالت
فيروس "كورونا".

البرازيل تكتفي بالتعادل
وفي بارانكيا ،لم يجد المنتخب البرازيلي
اإلل ـهــام الـكــافــي مــن نجمه الـعــائــد نيمار لكي
يواصل مسلسل انتصاراته المتتالية وتحقيق
ف ــوزه ال ـعــاشــر ،فاكتفى فــريــق ال ـم ــدرب تيتي
سلبي مع مضيفه الكولومبي ،بعدما
بتعادل
ً
سجل  22هدفا في مبارياته التسع األولى.
وغاب نيمار عن المباراة السابقة لبالده ضد
فنزويال ( )1-3بسبب اإليقاف وعاد األحد إلى
التشكيلة ،لكن نجم سان جرمان الفرنسي لم
الكولومبي وعجز
يتمكن من فك شيفرة الدفاع
ً
عن منح بالده انتصارها العاشر تواليا.
ولن يؤثر هذا التعثر بالتأكيد على حظوظ
البرازيل بحسم التأهل للنهائيات ،إذ تتقدم
بفارق  13نقطة عن كولومبيا الخامسة.

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

رسالة من صديق

حسن العيسى

هــذه رسالة من الصديق النائب السابق صالح المال يــرد فيها
على مقال األحد
األخ الكبير والعزيز بوحامد...
قرأت بتمعن مقالك بشأن حوار ُّ
السلطتين الذي دعوت فيه إلى
ضرورة عدم "التشكيك" في نوايا ومقاصد المشاركين من النواب
ً
وخصوصا د .حسن ود .عبيد ومهلهل المضف ،ومع اتفاقي الكامل
مع هذه المطالبة لقربي ممن ذكرتهم وثقتي بهم ،إال أن تصوير من
يطالب بالشفافية بالمتصيد ويريد تصفية حساباته معهم أو مع
العزيز عبيد! أستكثرها أن تخرج من كاتب وطني كبير صاحب
تجربة مثلك بوحامد.
لم يطالب أحد بأن يخرج النواب كل ساعة ليعلنوا عن تفاصيل
ما يجري ،كل ما كانوا مطالبين به هو أن يعرف الناس ما هي أجندة
هذا الحوار الذي يشاركون به على أقل تقدير!! والذي أزعم بأنك مثلي
ً
ومثل الجميع ال تعلمها ...رسميا على األقل!
ً
ً
الشفافية دائما مطلوبة خصوصا عندما يتعلق األمر بالشأن
العام ،بل تزداد أهميتها عندما تكثر التسريبات من الطرف اآلخر
وتزداد اإلشاعات ...وحدود ما يمكن أن يصرحوا به من معلومات
ً
تقديره عند اإلخوة ،لكن هذا الصمت المطبق غير مفهوم إطالقا!! إلى
درجة ال نعلم حتى على ماذا يتفاوضون أو بأي شأن هم يتحاورون!!
د .حسن ود .عبيد واألخ مهلهل لم يحضروا ويشاركوا في الحوار
إال بصفتهم ممثلين عني وعنك ،لذلك من حقنا أن نعرف  -بشكل
رسمي  -ما هي القضايا المطروحة على طاولة الحوار أو "التفاوض"!
ً
أخ ـيــرا أشــاطــرك األمـنـيــات بــأن يوفقهم الـلــه ،وأن تـخــرج نتائج
الحوار كما نتمنى.
تقبل مني خالص التحية والتقدير.
صالح المال
***
ً
ً
ً
صالح كان نجما سابقا في المجلس ومــازال نجما اليوم في
نشاطه السياسي ومعاركه من أجل الحرية والديموقراطية ،لم
أختلف معه في مضمون رسالته ،لكن حين نطالع بعض ما وصف
يمض على بداية
به النائب الوسمي من عبارات واتهامات ولم
ِ
"الحوارات" مع الحكومة بضعة أيام ،مثل وصفه باألرنب ،أو التهكم
عليه لمجرد أن عبيد صــور مــع عيسى الـكـنــدري ،فهذا وإن كان
ضمن حق الناقدين للدكتور عبيد وغيره فإن مثل هذا الحط من
قدره واالستهزاء به أمر محزن ،ليس ألن عبيد ورفاقه يفاوضون
ً
ً
السلطة بل ألنه عبيد الوسمي تحديدا ال أكثر ،وأيا كانت نتيجة
الحوار الذي لن ينتهي بالعصا السحرية السلطوية إلنقاذ الدولة
من أمراضها ،إال أنه محاولة ورد لدعوة أميرية لفتح قناة تواصل
مع السلطتين ،فلننتظر ونصبر ،ولنا إيمان بأن النواب الثالثة
ً
لن يخفوا شيئا في نقاشهم ،نتمنى أن تنتهي األمور في حوارهم
ولو "بترقيع" مؤقت للحالة المالية وعودة المهجرين والعفو عن
أصحاب الرأي دون استثناء ،أما اإلصالح الجذري لواقع الدولة
ً
االقتصادي والسياسي ،فهذا بعيد جدا عن طاولة الحوار ،ولكننا
نعلم بسيفوه وخالجينه في النهاية.

الفحص قد اليؤدي الغرض منه
آمل
أال يستعجل ا ل ـنــواب بالموافقة على
اق ـتــراح الـنــائــب الـفــاضــل فــايــز الجمهور
بفحص المقدمين عـلــى الـ ــزواج إلثـبــات
خـ ـل ــو جـ ـس ــم الـ ـمـ ـق ــدم عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــزواج مــن
المخدرات!!!
ً
أتفهم جدا الحرص من النائب الجمهور
ومن أولياء األمور على قبول المقدم على
الزواج إن كان يتعاطى المخدرات...
ولـ ـك ــن م ــا ه ــو ال ـف ـح ــص الـ ـ ــذي ي ــري ــده
النائب الجمهور؟
هـ ـ ـ ــل ي ـ ـ ــري ـ ـ ــد اك ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاف ال ـ ـح ـ ـش ـ ـيـ ــش،
ال ـ ـمـ ــاريـ ــوانـ ــا ،الـ ـك ــوك ــايـ ـي ــن ،ال ـم ــورف ـي ــن،
االمفيتامين الخ الخ الخ...؟!

د .ناجي سعود الزيد

ال ـف ـحــص ل ــن ي ـ ــؤدي الـ ـغ ــرض منه
ألن أغ ـل ــب ال ـم ـت ـعــاط ـيــن ل ـل ـم ـخــدرات
ب ــاس ـت ـط ــاع ـت ـه ــم تـ ـ ـف ـ ــادي ال ـن ـت ـي ـجــة
اإليجابية بالتوقف لفترة قبل موعد
الـ ـفـ ـح ــص إلعـ ـ ـط ـ ــاء الـ ـجـ ـس ــم ال ــوق ــت
ال ـكــافــي للتخلص م ــن الـ ـم ــواد الـتــي
تدل على استعمال المخدرات سواء
فــي الـبــول أو فــي الــدم أو أيــة سوائل
أخ ــرى ،وهـنــاك طــرق عــديــدة لتفادي
اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف أيـ ـ ــة م ـ ـخـ ــرجـ ــات مـتـعـلـقــة
بـ ــال ـ ـمـ ــواد ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرة ول ـ ـيـ ــس ه ـن ــاك
ضوابط لموعد وتوقيت أخذ العينة
ً
ألنها تحتاج أمورا كثيرة بعضها ال
ً
يعتبر قانونيا إال بإذن خاص ،مما

سيجعل الكثير من الشباب يعزفون
عن الزواج!!!
أتـ ـع ــاط ــف مـ ــع مـ ــن ي ـ ــؤي ـ ــدون ذل ــك
االقتراح فليس هناك ولي أمر يريد
أن تنتهي ابنته بــالــزواج مــن مدمن
مـ ـخ ــدرات ،ول ـكــن وض ــع ذل ــك كـشــرط
ً
لـ ـل ــزواج ل ــن ي ـكــون رادعـ ـ ــا ول ــن يحل
ً
المشكلة مسبقا!!!
وال ـن ـص ـي ـح ــة هـ ــي ات ـ ـبـ ــاع الـ ـط ــرق
التقليدية فــي ا لـمــوا فـقــة عـلــى قبول
الــزواج دون اللجوء لفحص عينات
"البول" أو "الدم" من المتقدم للزواج!!!

وفيات
رقية عامر محمد النجدي

ً
 69عاما ،شيعت ،ت99736035 ،99760360 :
وفيقة صالح أكبر أرملة راشد عبدالعزيز الدعي
ً
 75عاما ،شيعت ،ت67000371 :

كاظم عباس حسن أبل

ً
 72عاما ،شيع ،ت99999038 ،99999062 :

سعود زيد عجيل الشمري

ً
 81عاما ،شيع ،ت99642077 ،65656646 :

حمزة عباس عبدالله البصيري

ً
 73عاما ،شيع ،ت95535702 :

محمد جاسم خالد األيوب

ً
 51عاما ،شيع ،ت99658808 ،99777253 ،65035886 :

متعب ثامر صغير الفضلي

ً
 81عاما ،شيع ،ت99637331 ،66225525 ،99491030 :

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

04:28
05:47
11:35
02:53
05:22
06:39

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

36
20
ً
 05:36صب ــاحـ ـ ــا
 09:29م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 00:35صب ــاحـ ـ ــا
 02:07م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

السياحة والــ 10
مليارات دوالر!

مع تزايد الحديث الرسمي عن ضــرورة تنوع مصادر الدخل،
ً
ً
خـصــوصــا مــع تـنــامــي الـخـطــر االق ـت ـصــادي الـمـحــدق ،زاد مــؤخــرا
اسـتـهــاك كـلـمــة "ال ـس ـيــاحــة" ،ول ـكــن خ ــارج اإلطـ ــار الـصـحـيــح لها،
فالسياحة ذات لغة خاصة تستند إلى األرقام ال األحالم ،فهي أحد
أعمدة االقتصاد العالمي بمدخول سنوي يتجاوز  2.9تريليون
دوالر (والـتــريـلـيــون ألــف مـلـيــار!) ،تتنافس عليه ال ــدول بشراسة
وذكاء ،تتصدر كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا القائمة العالمية
ً
للسياحة العالمية بما يتجاوز الــ 237مليون سائح سنويا ،بما
يتجاوز تعداد تلك الدول مجتمعة.
ٍّ
الشأن السياحي في الكويت متشظ بين قطاعات حكومية قائمة،
وأخ ــرى قــادمــة بحسب الـتـصــريـحــات ،م ـشــروعــات ،ج ــزر ،هيئات
َّ
وهلم جـ ًّـرا وكـ ًّـرا وفـ ًّـرا ،والمحصلة النهائية المصاحبة
سياحية
لكل ذلك اإلنفاق تذيلنا لترتيب السياحة ،حتى بالمقارنة مع دول
الخليج وبفارق شاسع ،فحصتنا السوقية ال تصل حتى إلى %1
ً
ً
من السائحين إلى الخليج سنويا ،البالغ عددهم  58مليونا (،)1
بمجموع  370.000سائح في أحسن األحــوال بحسب التقديرات،
ً
علما بأننا الدولة الوحيدة في الخليج ،التي ال توجد بها جهة
ُ
ّ
رسمية تعلن عن أرقــام السياح بشفافية ومصداقية ،بالرغم من
ً
كثرة الجهات المعنية باإلحصاء ات! كم عــدد الذين جــاؤوا فعال
بغرض السياحة ال التجارة؟ ما الــذي جذبهم ومــن أيــن أتــوا؟ كم
المعلومات الثمينة
مكثوا ُ وأنفقوا؟ ما هي انطباعاتهم؟ وغيرها من ًّ
التي تعتبر عصب هذه التجارة ،إن رغبنا فيها حقا مثل األشقاء
الخليجيين غير المكتفين بأرقامهم الحالية والساعين لمضاعفتها
بمشاريع كانت قبل بضع سنوات أشبه بالمعجزات ،منها اإلكسبو
وكأس العالم والمشاريع السياحية الهائلة للمملكة وغيرها ،والتي
تستهدف عشرات الماليين من ّ
السياح اإلضافيين ،هل نعلم بأننا
()2
بتفريطنا بهذا الـمــورد نهدر ما ال يقل عن  10مليارات دوالر
ً
باإلمكان ضخها سنويا في االقتصاد الكويتي ،لو استعدنا حصة
ّ
السواح القادمين إلى الخليج ،وهي نسبة
سوقية تبلغ  %10من
متواضعة تقل عن نصف ما تستقطبه البحرين من السائحين.
يكتفي البعض بمخدر جاذبية الكويت للسياح الخليجيين،
ً
علما بــأن تـعــدادهــم ال يتجاوز  %002مــن الـعــالــم ،لــذا فهو أشبه
بالحديث عن السياحة الداخلية ،في حين أن اآلخرين يحتاجون
إلى استخراج فيزا لدخول الكويت بما يرافقها من قيود تختلف
باختالف جنس الزائر أو جنسيته أو وظيفته أو حالته االجتماعية،
وهنا يتوجب علينا أن
بخوض معيب في النوايا بعض األحيان!
ً
ً
ً
نسأل سؤاال صريحا ،لم ال تعلن الدولة صراحة وبشكل دوري عن
عدد الطلبات الشهرية ،التي تتلقاها الكويت لزيارتها؟ وما هي
نسب المنح والمنع؟ وما هي األسباب؟ وهل تــدرك الكويت أنها
عكس تيار االنفتاح ،الذي باتت تنتهجه حتى أكثر الدول
تسير ً
ً
محافظة ،حرصا على اقتصادها؟ هل تــدرك الحكومة المتخمة
بقرابة نصف مليون موظف كويتي مــدى األضــرار التي تخلفها
تلك العقلية على القطاع الخاص ،الذي تحلم الحكومة بأن يقوم
بتوظيف  100.000مواطن إضافي بحلول عــام 2025؟ هل تدرك
ً
الـحـكــومــة ف ـعــا أن ـهــا بـسـلــوكـهــا تــدفــع بــاتـجــاه حـنــق وخ ـنــق هــذا
ً
القطاع الصغير أساسا ،والذي يعمل به قرابة  62.000كويتي بما
يعادل  %15من القوة الوطنية العاملة ،مسببة هجرة عكسية إلى
الوظيفة الحكومية؟ فكيف له أن يحتوي ثالثة أضعاف حجمه
الحالي بمجرد تكليف هيئة القوى العاملة بتقديم خطة بذلك؟
هل يجب علينا االنتظار حتى عام  2025لندرك فشل هذا الوهم
فاقد البوصلة؟
الـسـيــاحــة ليست رفــاهـيــة ،بــل هــي ض ــرورة عــاجـلــة لالقتصاد
الكويتي ،الــذي يواجه مخاطر غير مسبوقة ،وبنشاط السياحة
تنشط الـعـشــرات مــن األع ـمــال الحقيقية مـتـفــاوتــة األح ـجــام ،بما
ً
يزيد من قوة المشاريع القائمة ،وبما يخلق فرصا جديدة ألعمال
ً
ً
ووظائف جديدة ال تشكل عبئا على الدولة بل سندا لها لتحتضن
الطاقات الشبابية الهائلة القادمة إلى سوق العمل ،وفي السياحة
كـمــا فــي بـقـيــة ال ـق ـطــاعــات ،ال سـبـيــل لــإصــاح س ــوى بـتـعـلــم لغة
جديدة تستبدل األوهام باألرقام ،بمعايير أداء حديثة تستند إلى
األهداف الكمية ومتابعة تحقيقها بشفافية وشجاعة ومحاسبة
عالية المستوى.
قبل أن نـقــرأ أو نسمع أي تصريح جــديــد يحتوي على كلمة
"سـيــاحــة" يجب على المسؤولين الــوقــوف أم ــام ال ـمــرآة ليجيبوا
ً
أنفسهم وبصراحة :هل ترغب الكويت في السياحة حقا؟ إن أجابوا
بنعم ّ
صدقناهم ،شريطة أن يجيبونا عن سؤال المليارات الضائعة،
كيف للكويت أن تضاعف عدد سائحيها ّ 6
مرات من  1000إلى 6000
ً
يوميا ،حتى نصل إلى ترتيب قبل األخير في الخليج؟ وكيف لنا أن
ً
نصدق أن األدوات القديمة ستصنع لنا كويتا جديدة؟
***
 بحسب تقرير شركة ألبن كابيتال المتخصصة عن قطاع السياحةوالضيافة في دول الخليج http://www.alpencapital.com/downloads/
reports/2018/GCC-Hospitality-Industry-Report-July-2018.pdf
( - )2ال توجد معادلة ثابتة الحتساب إنفاق السائحين فهي متفاوتة
بحسب البلد والعدد ومدد المكوث وطبيعة السياحة ومكونات اإلنفاق،
يشير التقرير إلــى أن حجم ســوق السياحة في الخليج يتجاوز ال ـ 100
مليار دوالر.
()1

عميد األدب العربي ُيشيد باألديب الكويتي فاضل خلف
ُ
ُ ل ــم أكـ ــن أت ـص ــور أن ال ـم ـقــال الـ ــذي كـتـبـتــه،
ونشر قبل أسبوعين ،عن "غرور الدكاترة زكي
مبارك" ،له عالقة بالحركة األدبية الكويتية،
في أواسط خمسينيات القرن الماضي ...وأن
عميد األدب العربي الدكتور طه حسين ،قد
وشكر ،لألديب الكويتي
بعث برسالةِ إشاد ٍة
ٍ
فاضل خلف ،ألنه كان حلقة الوصل في تكوين
تـلــك الـعــاقــة ،وبـعــد أن أطلعكم عـلــى رســالــة
عميد األدب العربي سأشرح الموضوع:
***
* تصدير الدكتور طه حسين:
ـاب ي ـص ــدر عن
"س ــرن ــي أن ي ـك ــون أول ك ـت ـ ٍ
األديب المصري الدكتور زكي مبارك  -األستاذ
في الجامعة المصرية  -بقلم األديب الكويتي
فاضل خـلــف ...ومعنى هــذا أن أدبــاء األقطار
العربية الشقيقة ،يسابقون أدبــاء مصر في
الـتـعــريــف ب ــأدب م ـصــر ،وب ــأدب ــاء مـصــر بكل
إخالص.
وأود بعد شكري لهدية األستاذ فاضل ،أن
أؤكــد حقيقة أدبية ثابتة ،وهي أن الــذي كان
بيني وبين الدكتور زكي مبارك من خصام،
ً
ك ــان لــوجــه األدب خــال ـصــا ،وق ــد ذك ــر الفقيد
هــذه الحقيقة فــي إحــدى مقاالته قبل وفاته
بسنتين ...وه ــذا الـكـتــاب ال ــذي ألـفـ ُـه األسـتــاذ
فاضل خلف ،وال ــذي بين يــدي الـيــوم ،سوف
يالقي من الرواج ما هو به جدير ،لما حواه من

فيصل خاجة

معلومات قيمة عن حياة الدكتور زكي مبارك.
ٍ
إن فصول" :في سبيل اللغة العربية" و"كلمة
في األسلوب" و"حياة عاطفية" و"سرائر الروح
الـحــزيــن" و"أب وأب ــوة" و"وف ــاء نــادر المثال"؛
ُ
كل هذه الفصول وغيرها من فصول ،سوف
ً
ُ
تكون مثاال يحتذى في دراســة أدب الدكتور
زكي مبارك ،من جانب طالب العلم والمعرفة،
في دراساتهم الجامعية الشاملة.
القاهرة في  14فبراير  ...1958طه حسين".
***
ُ
رحمه الله  -كان
* كأن الدكتور زكي مبارك -
يستقرئ المستقبل يوم كتب:
رثاء يوم يشيعني
"وأخشى أال أظفر بكلمة ٍ
الناس إلى قبري".
ـوات على
ـ
ن
ـ
س
خمس
مضت
وبالفعل ،فقد
ٍ
وفــاتــه ،ولــم يـبــادر أحـ ٌـد مــن كـتــاب ذلــك الزمن
بالكتابة عن الدكاترة زكي مبارك ،الذي كانت
كتاباته ،وكتبه ،ودراساته ،وأبحاثه ،وأشعاره،
ُ
يكتبه من أسلوب
تشغل الساحة األدبية ،بما
تفرد به دون سواه.
ولكن األديب الكويتي فاضل خلف ،تصدى
ً
لهذا األمر ،وأصدر كتابا عنونه "زكي مبارك
بين ريــاض األدب والفن ،عرض نقد تحليل"
ً
 وشكرا للصديق الدكتور سليمان الشطي،ال ــذي زودن ــي بنسخةٍ مــن ذلــك الـكـتــاب الــذي
ص ــدر ع ــام  1957عــن المطبعة الـنـمــوذجـيــة،

د .نجم عبدالكريم

ووزع ـت ــه ج ــري ــدة الـشـعــب ال ـكــوي ـت ـيــة ...حيث
تناول فيه األديب فاضل خلف مجمل حياة،
ومعطيات الــدكـتــور زكــي مـبــارك ،وكــأنــه كان
ً
معاصرا له من المهد إلى اللحد ...حيث بدأ
الـكـتــاب بقصيدة أهــداهــا إلــى روح الــدكـتــور
زكي مبارك:
***
إل ـ ــى روحـ ـ ــك الـ ـح ــر أهـ ـ ــدي ال ـك ـتــاب
ألنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـي تـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــذك ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــن
ذك ـ ـ ــرت ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي غ ـ ـم ـ ــرة ال ـ ـح ـ ــادث ـ ــات
وإن ا ل ـ ـ ـحـ ـ ــد يـ ـ ــث ُيـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر ا لـ ـشـ ـج ــن
ف ـم ـج ــدك قـ ــد س ـ ــار فـ ــي ال ـخــاف ـق ـيــن
ُّ
َ
وحـ ـ ــظـ ـ ــك ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــورى قـ ـ ــد وهـ ـ ــن
و م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ذ ا ك إ ال أل ن ا ل ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــا ة
ُ
ت ـ ـ ـحـ ـ ــارب أه ـ ـ ــل الـ ـحـ ـج ــى وال ـف ـط ــن
َ ُ ً
ل ـق ــد عـ ـش ــت ح ـ ـ ـ ــرا ص ــري ــح الـ ـي ــراع
ف ـ ـع ـ ـض ـ ـتـ ــك أن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاب ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ــزم ـ ــن
***
ثم استفاض أديب الكويت في رحلةٍ  ،غطت
كل تفاصيل حياة الدكاترة زكي مباركُ ،مذ
والدت ـ ــهِ وح ـتــى م ـمــاتــه ،مـمــا دف ــع بــالــدكـتــور
طه حسين إلى أن يبعث بتلك الرسالة ،التي
أشاد فيها بالجهد الذي بذله األديب الكويتي
بعمره وغمره بالصحة
فاضل خلف ،أمد الله
ِ
والعافية!!

