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« »Dopesickيتناول معاناة
أميركا من المخدرات ص 14

الجابر لـ ةديرجلا :.انتقادات دخول
الكويتية الجيش جانبها الصواب

محليات

«القرار ال رجعة عنه ...وال نقبل إلحاقها بمجال ال يليق بها أو يقلل من كرامتها»

«الصحة» :تلقيح 260
ألفًا في الحملة السادسة
لتطعيم العمالة

«خدمة الوطن واجبة على المرأة
والرجل ...والدستور ال يميز بينهما»
محمد الشرهان

أكــد نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر
الــدفــاع الـشـيــخ حـمــد الـجــابــر أن انـتـقــادات
ق ــراره فـتــح بــاب الـتـحــاق ال ـمــرأة الكويتية
ب ــال ـس ـل ــك ال ـع ـس ـك ــري ج ــان ـب ـه ــا الـ ـص ــواب،
ً
مــوض ـحــا أن الــدس ـتــور الـكــويـتــي ال يميز
بين الرجل والمرأة ،ويكفل حرية الرأي في
إطار القانون.

دورة المتقدمات بال مبيت
قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع إن هيئة اإلدارة والقوة البشرية تعكف
ً
على توفير المدربات للدفعة األولى من المقبوالت ،الفتا إلى أن موقع التدريب
ً
سيكون خاصا بشكل كامل ،وستكون عملية التدريب ،وفق التصور األولي ،في
فترة الصباح حتى العصر ،دون مبيت.
وكشف المصدر ،ل ـ «الـجــريــدة» ،أن مديرية التوجيه المعنوي والعالقات
ً
ً
ً
العامة بـ «الدفاع» ستعقد قريبا مؤتمرا صحافيا لعرض تفاصيل القرار وآلية
تطبيقه وتوضيح الجوانب المادية والمعيشية للمتقدمات خالل فترة الدورة
التي يعتقد أنها لن تتجاوز الـ  6أشهر لضابط االختصاص و 4أشهر لضابط
الصف و 3أشهر لألفراد.

« 466امرأة ضمن القطاعات المدنية بالوزارة
«كفاءتها تؤهلها للعمل بالخدمات الطبية
والمساندة والنظم الرقمية والمواقع اللوجستية» وسيتم تحويل من ترغب إلى عسكرية»
وشدد الجابر ،في تصريح لـ «الجريدة»
أم ــس ،عـلــى أن خــدمــة الــوطــن واج ـبــة على
ً
الـجـنـسـيــن ،الف ـتــا إل ــى أن مـنـتـقــدي ال ـقــرار
يعلمون أن مخاوفهم ليست فــي محلها،
ً
ً
ً
خـصــوصــا أن نـحــو  466عـنـصــرا نسائيا
ً
حاليا ضمن القطاعات المدنية بـ «الدفاع»،
وفــي هندسة المنشآت العسكرية ،وعليه
فإن عمل الكويتية في الوزارة ليس مسألة
طارئة.
وقال إن «القرار الحالي يحول المدنيات
العامالت في الوزارة إلى عسكريات في حال
رغبتهن ،مع تغيير مسمياتهن الوظيفية،
وإعطائهن ما يستحققن من بدالت وكوادر
ً
تتوافق مــع طبيعة عملهن» ،مـشــددا على
إصـ ـ ـ ـ ــراره ع ـل ــى انـ ـضـ ـم ــام ال ـك ــوي ـت ـي ــة إل ــى
السلك العسكري ،وأن قــراره ال رجعة فيه،
«فالكويتية تستحق منا الكثير».
وأشار إلى أن الكويتية في حال دخولها
الـسـلــك الـعـسـكــري سـتـعـمــل ف ــي الـخــدمــات
الـطـبـيــة و«ال ـم ـس ــان ــدة» ،وب ـعــض ال ـمــواقــع
ً
اللوجستية ،لكفاء تها وتـمـيــزهــا ،مــؤكــدا
أن بنات الكويت حريصات على 02

«القوى العاملة» تباشر منح تصاريح
استقدام عمالة األمن الغذائي

اقتصاديات

إدارات العمل منوطة بإصدارها دون الرجوع إلى «طوارئ كورونا»
●

«المركزي» يباشر العودة التدريجية
بتخفيف المتطلبات الرقابية

١٠

الخرافي« :زين» تتجه للحصول
على ترخيص أول بنك رقمي

١١

هيئة األسواق :تعديالت
تشريعية مقبلة على «حوكمة
الشركات»
09

الصباح« :جاسم للنقليات»
تصدت لمعظم تحديات بيئة
األعمال
12

أزمة الطاقة تدفع أسعار
٠٩
النفط لألعلى

الثانية

رومانوسكي :القرار
يعزز المساواة
بين الجنسين
أكـ ـ ـ ــدت الـ ـسـ ـفـ ـي ــرة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
الـكــويــت ألينا رومــانــوسـكــي أن قــرار
ال ـت ـحــاق الـكــويـتـيــات بــالـجـيــش ألول
م ــرة ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـب ــاد ،يـمـثــل قـفــزة
أخــرى إلــى األم ــام مــن أجــل المساواة
بين الجنسين.
وقــالــت رومــانــوسـكــي ،فــي تغريدة
عـلــى حـســابـهــا بـ ـ "تــوي ـتــر" أمـ ــس ،إن
القرار يعكس رؤية القيادة السياسية
ل ـت ـع ــزي ــز الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاواة ،الفـ ـت ــة إلـ ـ ــى أن
ً
ا ل ـمــرأة ستتولى أدوارا رئيسية في
مجال الخدمات الطبية و"العسكرية
المساندة".

لبنان« :قنبلة» التحقيق في انفجار
المرفأ تهدد بتفجير الحكومة
ثان للبيطار ...ومذكرة توقيف بحق معاون بري
تجميد ٍ

جورج عاطف

على خلفية موافقة اللجنة الوزارية العليا لطوارئ كورونا في
مجلس الـ ــوزراء ،على منح أذون ــات عمل جــديــدة وسـمــات دخــول
ت ـجــاريــة لـكــل األن ـش ـطــة الـمـتـعـلـقــة ب ــاألم ــن ال ـغــذائــي م ــن منتجين
ومصنعين وموردين ،علمت «الجريدة» أن إدارات العمل في الهيئة
العامة للقوى العاملة باشرت استقبال أصحاب األعمال الراغبين
في استصدار التصاريح من الخارج وسمات الدخول التجارية ،عقب
ُّ
تسلمها التعميم الصادر بشأن هذه األنشطة من مجلس الوزراء،
ووضع اآللية التي سيتم بموجبها استئناف إصدار التصاريح.
ً
لمصادر «القوى العاملة» ،فإنه يجب على أصحاب األعمال
ووفقا
ُ
الراغبين مراجعة إدارات العمل الموزعة على مناطق البالد 02

●

بروتوكول تعاون
بين «البلدي» و«النفط»

سيارات

١٣

سيارة  S-Classالجديدة
من مرسيدس  -بنز فخامة
عصرية بمستوى جديد

بيروت  -منير الربيع

وس ـ ــط انـ ـهـ ـم ــاك ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
بالبحث عن مخارج ألزمة الكهرباء واألزمة
االق ـت ـصــاديــة الـمـسـتـفـحـلــة ،ووضـ ــع خطة
التفاوض مع صندوق النقد الدولي ،يهدد
مـلــف التحقيق فــي انـفـجــار مــرفــأ بـيــروت،
بتفجير الــوضــع الـسـيــاســي والـحـكــومــي،
ّ ً
متقدما على ما عداه من استحقاقات.
الـقــاضــي ط ــارق الـبـيـطــار ،ال ــذي يتولي
ّ
مصر على استكمال مهمته ،في
التحقيق،
مواجهة كل الضغوط التي يتعرض لها،
بـيـنـمــا وصـ ــل س ـقــف الـتـصـعـيــد 02

«حلفاء إيران» يرفضون اإلقرار
بالهزيمة في انتخابات العراق
ّ
توعدوا بـ «تصحيح المسار» ...وبغداد أمام أيام صعبة

رفضت قوى عراقية متحالفة مع إيران اإلقرار
بهزيمتها القاسية في االنتخابات ،التي جرت
األحد الماضي ،وأطلقت تهديدات بـ «تصحيح
المسار» ،مشيرة إلى عملية تزوير واسعة.
وغ ـ ــداة تــأك ـيــد ال ـن ـتــائــج األولـ ـي ــة الــرسـمـيــة
لـحـلــول الـتـيــار ال ـصــدري فــي الـمــرتـبــة األول ــى
ً
بفوزه بـ  73مقعدا ،يليه تحالف «التقدم» السني
ُّ
وتقدم جماعات من
بزعامة محمد الحلبوسي،
الحراك الشعبي والمستقلين ،أصــدرت الهيئة
التنسيقية لـقــوى الـمـقــاومــة ،الـتــي تـضــم قــوى
متحالفة مع إيران ،بينها تحالف «الفتح» بقيادة
هادي العامري و«عصائب أهل الحق» وكتائب
ً
«ح ـ ــزب الـ ـل ــه» ،ب ـي ــان ــا ن ـ ـ ّـدد ب ـح ـصــول «ت ــاع ــب»
و«احتيال تاريخي» .وأكــد موقعو البيان أنهم
سيلجأون إلى الطعن بالنتائج.
ً
وكان العامري ،الذي خسر تحالفه  33مقعدا
دفـعــة واحـ ــدة ،رف ــض الـقـبــول بالنتائج «مهما
ً
يكن الـثـمــن» ،مــؤكــدا أنــه سيدافع عــن «أص ــوات
المرشحين والناخبين بكل قوة».
واعتبرت كتائب «حــزب الله» ،األكثر مــواالة
إليـ ــران ،أن «االن ـت ـخــابــات أك ـبــر عملية احـتـيــال
والتفاف فــي التاريخ الـحــديــث» ،مـهــددة بأنها
«ستقف بكل حزم إلعادة األمور إلى نصابها»،
ومعتبرة أن «الحشد الشعبي هو المستهدف
األساسي».
وعـلــى عكس الفصائل المقربة مــن طـهــران،
أقـ ــرت ب ـنــزاهــة الـعـمـلـيــة ق ــوى عــراق ـيــة تـكـ ّـبــدت
خسائر انتخابية ثقيلة ،مثل تحالف 02

05

اقتصاد

٠٩
ارتداد مؤشرات البورصة
والسيولة  50.8مليون
دينار

دوليات

١٦

السيسي :ال نحتاج أحدًا
ليقول لنا ما هي حقوق
اإلنسان

رياضة

١٨
ّ
متجول يمر أمام الفتة عمالقة للصدر في بغداد أمس (رويترز)
بائع

«البنغال» يدفعون
«الكرة» لالعتذار
عن استضافة التصفيات

الثانية

ةديرجلا

األمير يهنئ إسبانيا وغينيا
بالعيد الوطني

نائب األمير استقبل المحمد وهنأ الرئيس
العراقي بنجاح االنتخابات التشريعية
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سلة أخبار
«الرحمة» تمول بناء
مدرسة في لحج اليمنية

ً
تلقى اتصاال من رئيس لبنان لالطمئنان على صحة صاحب السمو

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى
ملك مملكة إسبانيا فيليب السادس ،عبر فيها سموه عن خالص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا له موفور الصحة والعافية ولمملكة
إسبانيا وشعبها الصديق المزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غينيا االستوائية
تيودورو مباسوغو ،عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد
الوطني لبالده ،متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية
غينيا االستوائية وشعبها الصديق المزيد من الرقي والنماء.
وبعث سمو نائب األمير ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،وسمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات تهنئة مماثلة.

اس ـت ـق ـبــل س ـم ــو ن ــائ ــب األمـ ـي ــر وول ــي
العهد ،الشيخ مشعل األحمد ،بقصر بيان،
صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.
فــي مـجــال اخ ــر ،تلقى سـمــوه اتـصــاال
ه ــات ـف ـي ــا ،ق ـب ــل ظ ـه ــر أم ـ ـ ــس ،مـ ــن رئ ـيــس
الـجـمـهــوريــة الـلـبـنــانـيــة ال ـع ـمــاد ميشال
عــون اطـمــأن خــالــه على صحة صاحب
السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
متمنيا لـسـمــوه دوام الـصـحــة ومــوفــور
ال ـع ــاف ـي ــة ،ك ـم ــا جـ ــرى تـ ـن ــاول ال ـع ــاق ــات
الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين،
والـتــأكـيــد الـمـشـتــرك عـلــى مـتــانــة وعمق
هــذه العالقات ،واستعراض مستجدات
األوض ـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ــراه ـ ـنـ ــة ع ـلــى
الساحتين اإلقليمية والدولية ،متمنيا
لـسـمــوه مــوفــور الـصـحــة ودوام العافية
وللكويت وشعبها كل الرقي واالزدهــار
في ظل القيادة الحكيمة لسموه.
وطمأن سمو نائب األمير ولي العهد
الشيخ مشعل األحمد عن صحة صاحب
السمو للرئيس اللبناني ،معربا سموه
عن بالغ تقديره لهذا التواصل األخوي
المجسد ألواص ــر الـعــاقــات التاريخية
والحميمة التي تجمع البلدين الشقيقين.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،أج ـ ــرى س ـمــو نــائــب

ً
نائب األمير مستقبال ناصر المحمد أمس
ً
ً
األمير وولي العهد اتصاال هاتفيا مساء
أمس ،بالرئيس العراقي د .برهم صالح
ن ـقــل خ ــال ــه ت ـح ـيــات س ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد
الشيخ نــواف األحمد وتهاني سموهما
بنجاح االنتخابات التشريعية الختيار
أعضاء مجلس النواب.
وأشاد سمو نائب األمير بما شهدته
عملية االنتخاب من حسن إعداد وترتيب

عال أسهم في إنجاحها،
تنظيمي وأمني ٍ
ً
متمنيا سموه أل عـضــاء مجلس النواب
كــل التوفيق والـســداد لمواصلة مسيرة
الـبـنــاء والـتـقــدم وتحقيق كــل مــا يتطلع
إليه العراق وشعبه الشقيق من رقي ونمو
ً
وازده ــار ،راجـيــا سموه له دوام الصحة
والعافية.
وأع ــرب الرئيس الـعــراقــي عــن خالص

شكره وتقديره لسموه على هذه البادرة
الكريمة وهــذا التواصل األخ ــوي ،وعلى
ما أبداه سموه من طيب المشاعر تجاه
ً
العراق وشعبه الشقيق ،متمنيا لسموه
مـ ــوفـ ــور ال ـص ـح ــة وال ـع ــاف ـي ــة ول ـل ـكــويــت
وشعبها كــل الـتـقــدم واالزده ـ ــار فــي ظل
القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير
البالد.

بروتوكول تعاون بين «البلدي» و«النفط»
الفارس :ال يشمل تحرير األراضي بقدر ما يتعلق بالتنسيق والمتابعة واالستشارات
فريق عمل
مشترك ونتمنى
أن يؤتي ثماره

العتيبي

 %90من
األراضي تحمل
ً
ً
امتيازا نفطيا
ودور النفط
مهم لتحرير
األراضي

كمال

• محمد جاسم
وقع المجلس البلدي بروتوكول تعاون مع وزارة
النفط ،بحضور وزيــر النفط وزيــر التعليم العالي د.
محمد الفارس ورئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي
ومجموعة من قياديي النفط وأعضاء المجلس.
وقال الفارس في تصريح بالمناسبة إن هناك الكثير
من الملفات المتعلقة التي تحتاج للتواصل المباشر
ً
بين "النفط" و"الـبـلــدي" ،مضيفا أن القطاع النفطي
ذو طابع فني مهمته تتعلق بطريقة إنتاجية النفط،
ويواجه تعقيدات تلزم عليه ترتيب مثل هذه االتفاقيات
لتساعد في تسريع اإلج ــراءات مع المجلس البلدي
التخاذ القرارات المناسبة.
وأوض ــح أن االتـفــاقـيــة تكمل مسيرة االتـفــاقـيــات،
وتدعم معادلة التعاون المباشر بين المجلس البلدي
ً
والجهات الحكومية منها وزارة النفط ،مؤكدا أن وزارة
النفط ستقدم كل االستشارات الالزمة وكل ما يحتاج
للتوضيح ووضعه أمام المجلس.
ومــا اذا كــانــت االتفاقية تشمل تحرير األراض ــي،
لفت الفارس إلى أن البروتوكول قد ال يشمل تحرير
األراضي بقدر ما يشمل التنسيق والمتابعة والدراسات
ً
واالس ـت ـش ــارات ،مــؤكــدا أن ــه فــي ح ــال االسـتـفـســار عن

لقطة جماعية خالل توقيع مذكرة التفاهم بين «النفط» و«البلدي»
تحرير األراضي تكون هناك مخاطبات وطلب بحسب
االحتياجات المرفوعة من قبل "البلدي".
بدوره ،قال العتيبي إن بروتوكول التعاون يعتبر
ً
االتفاقية الثالثة مــع الـجـهــات الحكومية ،موضحا
أن "ال ـبــروتــوكــول يــأتــي لتقصير الـمـســافــات مــا بين
الجهات المعنية بأن تكون هناك صلة مباشرة بين
المجلس البلدي ووزارات الــدولــة ذات الصلة لعدة
اعتبارات منها أن يكون هناك تفعيل لنصوص القانون

الخاص باختصاصات المجلس البلدي بالتعامل مع
المواضيع المطروحة ،باالضافة إلــى تجهيزات لما
سوف ُيقدم للمجلس البلدي بصورة واضحة للخروج
بأفضل القرارات ،ولتحاشي أي تأخير تحت أي ظرف
مستقبلي".
وذكر العتيبي أنه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك
بين المجلس البلدي ووزارة النفط ،مــن أجــل بحث
األم ـ ــور بـيــن الـطــرفـيــن وال ـق ـيــام بـعــرضـهــا حـســب ما

الكويت :خريطة طريق لنزع أسلحة الدمار الشامل

تترأس الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من «النووي» نهاية نوفمبر
جددت الكويت موقفها الثابت بشأن أهمية
العمل المتعدد األطـ ــراف بوصفه الطريق
األمثل للتصدي للتحديات المتعلقة بنزع
الـســاح ومـنــع االنـتـشــار ،وتعزيز التعاون
الدولي حيالهما ،تحت مظلة األمم المتحدة،
وآليات نزع السالح المتعددة.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت ،التي ألقاها
العضو بوفدها الدائم لــدى األمــم المتحدة
الوزير المفوض طــارق البناي ،مساء أمس
األول ،أمــام المناقشة العامة للجنة األولــى
للجمعية العامة للمنظمة الدولية.

وق ـ ــال ال ـب ـنــاي إن "مـ ــا ي ـحــدونــا جميعا
إلــى بــذل الجهود لبلوغ غايتنا المشتركة
المثلى ،وهــي نــزع الـســاح الـعــام والكامل،
الرغبة اإلنسانية في تحقيق السالم واألمن
الحقيقيين ،وإزالـ ــة خطر نـشــوب الـحــروب
وتــوف ـيــر الـ ـم ــوارد الـبـشــريــة واالق ـت ـصــاديــة
وال ـف ـكــريــة وغ ـيــرهــا م ــن الـ ـم ــوارد ألغ ــراض
سلمية".
ورح ــب بــأي تـقــدم يـحــرز فــي مـيــدان نزع
ال ـســاح ،معربا عــن القلق مــن اإلخ ـفــاق في
االمتثال لاللتزامات المتفق عليها ،والتجاهل

الجابر لـ ةديرجلا :.انتقادات دخول...
سالمة وطنهن وخدمته في أكثر من موقع.
وأك ــد الـجــابــر أن انـضـمــام «الـكــويـتـيــة» إل ــى الـعـمــل الـعـسـكــري يعد
لبنة أولى لالستفادة مما تحمله أخت الرجال من خبرات في القوات
المسلحة ،السيما إذا كان لديها كفاءة في استخدام التكنولوجيا التي
تساير التطور في المؤسسة العسكرية ،للعمل في تخصصات ونظم
رقمية لمواكبة الجيوش المتطورة ،بتسخير الطاقة كقوة مساندة
للجيش.
وأضاف أن «الكويتية» شريك في بناء هذا البلد ،فهي األم والزوجة
واألخت واالبنة ،و»ال نقبل أن ندخلها في مجال يقلل من كرامتها ،أو
ً
يعرضها لما ال يليق بها كامرأة» ،مؤكدا حرص الــوزارة على المرأة
واالرتقاء بها في كل المجاالت.
ً
نيابيا ،قال النائب أسامة الشاهين :يجب أن يكون "إقحام" المرأة في
ً
وظائف خطرة وشاقة مبنيا على حاجة وطنية وضرورة عملية ،وفق
ضوابط شرعية ،وليس مجرد "ضربة" إعالمية أو "نصائح" أجنبية!
ً
مؤكدا أن "الكويتية" تتطلع لتحسين ظروف الوظيفة العامةوإقرار
تكافؤ الفرص القياديةوقانون "التفرغ األسري" االختياري،وتعديالت
مكافأة "ربات البيوت"،وإقرار "تأمين عافية"،وتيسير مهام األمومة
َّ
واألبوة،وإقرار حقوقها المنتقصة.
وأشار الشاهين إلى أنإقرار هذه المطالبات المستحقة أنفع وأهم
ً
ً
ً
لدى المرأة والدولة ،اجتماعيا واقتصاديا وإداريــا ،من فرض بعض
اآلحاد من بنات جنسها :جندية بالجيش أو قاضية جنائية أو سائقة
"ونش"!
وبينما طالب النائب محمد المطير الحكومة ووزير الدفاع بالتراجع
عن إدخــال النساء في الجيش ،ألنه إن كانت الغاية من دخولهن هي
الخدمات الطبية و"المساندة" كما قيل ،فليس محل تدريبهن الكليات
العسكرية ،بل كليات الطب والتمريض" ،قال النائب مرزوق الخليفة
إن "القرار لم يخضع للدراسة في ظل انعدام مبرراته وهو ما يستدعي
إلغاءه حيث عودتنا الحكومة والوزراء على قرارات غير مدروسة تأتي
في النهاية بنتائج عكسية!".
في السياق ،أعرب النائب د .أحمد مطيع عن رفضه بشدة هذا القرار

المتعمد والمستمر لمناشدات المجتمع
الدولي المتكررة الداعية إلى تحقيق عالمية
معاهدات واتفاقيات متعددة في هذا المجال،
وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار األسلحة
النووية ،وحظر التجارب النووية.
وأعـ ــرب الـبـنــاي عــن يقينه ب ــأن السبيل
الــوح ـيــد واألمـ ـث ــل لـضـمــان ع ــدم اسـتـخــدام
األسلحة النووية مجددا هو التخلص منها
نهائيا.
وأش ــار إلــى أن الكويت ستتولى رئاسة
الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية

من األسلحة النووية ،وغيرها من أسلحة
الدمار الشامل في الشرق األوسط في نهاية
نوفمبر المقبل.
وأكــد "العمل وفق نهج شفاف وشمولي
واضــح المعالم ،وسنمد يد العون لجميع
المشاركين فــي الـ ــدورة الـثــانـيــة" ،آملين أن
"نبني على التقدم المحرز ،ونضع خريطة
طريق توصلنا الــى الـهــدف المنشود لهذا
المؤتمر".

ألنه "ال يتناسبمع شريعتنا اإلسالميةالتي راعت طبيعة المرأة التي
ً
خلقها الله عليها" ،مؤكدا أن "الشريعة مصدر رئيسيفي التشريع وفق
المادة 2من دستور الكويت".
ً
وق ــال مـطـيــع" :ال ـيــوم يسمح لـلـمــرأةبــدخــول الـجـيــش،وغ ــدا يكون
ً
تجنيدها إلزاميا كالرجال".
وت ـســاءل الـنــائــب فــايــز الـجـمـهــور" :أي ــن اح ـتــرام خصوصية الـمــرأة
الكويتية؟ تتحججون بأنكم فــي احتياج إليها بالشرطة للسجون
والتعامل مع النساء الحترام خصوصيتهن...ممكن نفهم ما احتياجكم
ً
إلــى المرأة بالجيش؟!" ،معتبرا أن "هــذا القرار غير موفق ،ونــوع من
تغريب المجتمع الكويتي المحافظ ،وعلى وزيــر الــدفــاع مراجعته،
وسأتقدم بقانون يمنع دخول المرأة للجيش".
ً
ً
أما النائب أسامة المناور فوجه سؤاال برلمانيا إلى وزير الدفاع،
أكد فيه أن في "هذاالقرار مخالفة صريحة لنص قانوني قائم ...كما
يراع الجوانب األسرية".
٠٤
أنه لم ِ

«القوى العاملة» تباشر منح تصاريح...
كافة ،والمسجلة ملفات شركاتهم لديها ،إلنجاز معامالتهم ،الفتة إلى
أن تلك اإلدارات ستتولى عملية التدقيق ،ثم منح التصاريح الالزمة،
حسب اإلجراءات والقرارات المنظمة آلليات االستقدام.
وقــالــت ال ـم ـصــادر إن تـلــك اإلدارات مـنــوطــة بــإصــدار الـتـصــاريــح
مباشرة ،من دون حاجة إلى موافقة «طوارئ كورونا» ،في خطوة من
ً
شأنها التسهيل على أصحاب األعمال ،خصوصا أن هذه الخدمة غير
ً
متاحة حاليا عبر النظام اآللي الخاص بالهيئة «أسهل».
وفي موازاة األنشطة الستة ،التي وافقت عليها اللجنة الوزارية،
وهــي عمالة الـمــزارع ،والمطاعم والتجهيزات الغذائية والمخابز،
وصيد وبيع األسماك ،ومربي المواشي والدواجن ومنتجي األلبان،
ومصانع وموردي المواد الغذائية ومراكز تسوقها ،وشركات تعبئة
ً
المياه والمرطبات ،توقعت المصادر إضافة أنشطة جديدة قريبا،
السـيـمــا تـلــك الـخــاصــة بــالـمـصــانــع ،لـســد الـنـقــص ال ـحــاد فــي أع ــداد
ً
عمالتها ،الذي يعانيه السوق حاليا ،وتسبب في مضاعفة أسعار
هذه العمالة.

ً
تتطلب الحاجة ،مشيرا إلــى وجــود مشاريع نفطية
تعتبر الدخل الرئيسي للدولة ،وبالتالي من واجب
كل وزارات الدولة أن تتداعى لوضع بصمة إيجابية
في هذا االتجاه.
وتمنى أن تأتي ثمار اتفاقيات التعاون بالجديد،
ً
وتعطي انعكاسات ملموسة على أرض الواقع ،معربا
عــن شـكــره لحضور الــوزيــر وق ـيــادات النفط لتوقيع
البروتوكول الثالث للبلدي مع وزارات الدولة.
مــن جــانـبــه ،ق ــال عضو الـبـلــدي د .حسن كـمــال إن
االتفاقيات تقصر مدة إنجاز الطلبات ،وتقلل من الدورة
المستندية ،وتعطي آلية للتركيز على األمور المهمة في
الدولة ،خاصة أن وزارة النفط معنية بالشركات النفطية
ً
التي مهمتها تحرير األراضــي ،مشيرا إلى أن عملية
ً
تحرير األراضي تأخذ دورة طويلة ،علما بأن  90%من
األراضي في الكويت تحمل امتيازا نفطيا ودور وزارة
النفط مهم في تحرير بعض األراضي.
ولفت كمال إلى أنه يجب أن تكون هناك آلية سريعة
واس ـت ـخــدام تقنيات حديثة ونـظــم جغرافية تسهل
عملية اتخاذ الـقــرار في تحرير هــذه األراض ــي سواء
كانت سكنية أو صناعية أو تجارية أو اي نــوع من
االستعمال ،وأفــاد بــأن البلدية لها دور مهم في هذا
التعاون وباالخص إدارات المخطط الهيكلي للدولة.

«األعيان األردني» :توسيع عالقاتنا
االستراتيجية مع الكويت
قال رئيس مجلس األعيان األردني فيصل الفايز إن بالده تعمل
على دفع العالقات "القوية واالستراتيجية" مع الكويت نحو آفاق
أوسع من التعاون المشترك في حين أكد سفير الكويت في عمان
عزيز الديحاني أن االستثمارات الكويتية تبلغ  18مليار دوالر
وهي األكبر في المملكة.
جاء ذلك خالل لقاء الفايز بالسفير الديحاني وأعضاء لجنة
األخ ــوة األردن ـيــة  -الكويتية بمجلس األع ـيــان ،حيث جــرى بحث
سبل تعزيز العالقات بين البلدين وتطويرها في المجاالت كافة.
وثمن الفايز خالل اللقاء دعم الكويت لألردن ووقوفها إلى جانبه
على الدوام ال سيما خالل أزماته االقتصادية ،مشيرا إلى أن هذا
الدعم يعكس "متانة" العالقات الثنائية التي تحظى برعاية واهتمام
القيادتين السياستين في البلدين الشقيقين.

لبنان« :قنبلة» التحقيق بانفجار...
بوجهه إلى حدود التهديد واتهامه بتسييس القضية وإضاعة الحقيقة،
على لسان األمين العام لـ «حزب الله» ،حسن نصرالله ،الذي اتخذ أمس
ً
األول مواقف تعتبر األكثر تصعيدا ضد المسار الذي ينتهجه البيطار.
وكـ ّ
ـرد فعل أولــي منه ،أصــدر البيطار مذكرة توقيف غيابية بحق
الوزير السابق علي حسن خليل ،القيادي في حركة أمــل ،والمعاون
السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري.
أصدر البيطار تلك المذكرة قبل أن تبلغه دعوى ّ
الرد المقدمة من
خليل والــوزيــر السابق غــازي زعيتر ،وبعد تبليغه ّ
تجمد التحقيق
ً
بملف المرفأ مجددا ،بانتظار بت محكمة التمييز للدعوى ،وهي خطوة
ً
مماثلة للدعوى التي رفعها سابقا الــوزيــر السابق نهاد المشنوق
ّ
وردتها «التمييز» لعدم االختصاص.
وتــرجــح مـصــادر قضائية أن يـكــون الـجــواب هــو نفسه بعد أيــام،
ليستأنف البيطار مهمته.
يأتي ذلك بالتزامن مع رفض وزيــر الداخلية بسام مولوي إعطاء
اإلذن بمالحقة المدير العام لألمن العام الـلــواء عباس إبراهيم ،في
ً
موقف مشابه تماما لموقف وزير الداخلية السابق محمد فهمي ،وهذا
ً
يعطي انطباعا أن التحقيق يستمر بالدوران في دوامة ،في حين رفض
مجلس الدفاع األعلى ،بعد اجتماع أمس في القصر الرئاسي في بعبدا
برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون ،السماح باستجواب المدير
العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا.
لم يعد من المجدي استسهال التعاطي مع هذا الملف بطريقة عابرة،
فقد بلغ حدود الخطر ،أو حدود التفجير السياسي واألمني ،وسيكون
لذلك انعكاسات كبيرة على الواقع السياسي والحكومي ،السيما أن
ً
حكومة نجيب ميقاتي ستسقط في امتحان الملف القضائي ،بدءا من
ً
تحقيقات تفجير المرفأ ،وصــوال إلى البحث الدائر عن صفقة إلقرار
التعيينات القضائية.
وتـبـقــى النقطة الـثــانـيــة فــي إط ــار ال ـصــراعــات اللبنانية اليومية
ً
والمعتادة ،على خلفية المحاصصة ،بينما األولى هي األكثر خطرا،
ً
خصوصا في حال أصر القاضي بيطار على استكمال مهمته ،مما قد
يستدعي توجيه المزيد من التحقيقات له.

وقعت وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل اليمنية
أمس االول اتفاقية مشروع
بناء مدرسة للتعليم األساسي
في محافظة لحج مع مؤسسة
"التواصل" للتنمية اإلنسانية
املنفذة له بتمويل من جمعية
الرحمة العاملية بالكويت.
وأشاد وزير الشؤون
االجتماعية والعمل اليمني
محمد الزعوري ،في تصريح
أدلى به خالل مراسم التوقيع،
بما تقدمه الكويت وشعبها
من دعم ومساندة للشعب
اليمني في مختلف املجاالت،
سواء في الصحة أو التعليم
أو املياه وغيرها.
ويشمل املشروع بناء مدرسة
أساسية تتكون من ثمانية
فصول دراسية وغرفتني
لإلدارة وسبع دورات مياه،
حيث سيستفيد منه 640
طالبا وطالبة.

زكاة العثمان تدعو
للمساهمة في بناء المساجد

دعا مدير زكاة العثمان،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،أحمد الكندري
املحسنني إلى املشاركة في
مشروع بناء املساجد في 9
دول إسالمية.
وقال الكندري إن املشروع
يأتي تلبية لرغبة املتبرعني،
ولوجود الحاجة إلى بنائها
في هذه الدول ،بسبب الكثافة
السكانية وقلة عدد املساجد.
وفيما يتعلق بالدول التي
ينفذ فيها املشروع ،أوضح
أنه يتم بناء املساجد في
كل من النيجر ،وتشاد،
والفلبني ،وبنغالدش ،والهند،
وإندونيسيا ،وسريالنكا،
واألردن ،وألبانيا ،موجها
الشكر إلى أهل الخير على
دعمهم لكل املشاريع الخيرية.

«نماء» تطلق مشروع
رعاية طالب العلم

أعلنت نماء الخيرية بجمعية
اإلصالح االجتماعي إطالق
مشروع "رعاية طالب العلم"
للعام الثاني على التوالي،
بناء على اتفاقية التعاون
مع األمانة العامة لألوقاف،
تنفيذا لشروط الواقفني التي
نصت عليها الحجج الوقفية
لدعم الطلبة والدارسني داخل
الكويت وخارجها.
في هذا الصدد ،قال مدير
العالقات العامة في نماء
وليد الكندري إن مشروع
رعاية طالب العلم استفاد منه
خالل العام املاضي أكثر من
 182طالبا وطالبة ،مضيفا
أن املشروع يهدف إلى توفير
الرعاية املناسبة لجميع
الطلبة الكويتيني واملقيمني
في الكويت املحتاجني.

لم يخل كالم نصرالله من أبعاد التهديد المبطن الموجه للبيطار،
وترى مصادر قضائية أن هذا الموقف سينطوي على مخاطر كبيرة،
أولى نتائجها عدم االستمرار في التحقيقات أو إيجاد صيغة قضائية
هدفها كــف يــد الـبـيـطــار .وفــي حــال لــم يحقق «ح ــزب الـلــه» ذل ــك ،فمن
المحتمل اللجوء إلــى ق ــرارات قضائية مــن جانب قضاة محسوبين
على الحزب ،تهدف إلى تطويق البيطار ومنعه من إنجاز تحقيقاته.
كالم نصرالله بسقفه المرتفع ،وتوجهه إلى أهالي ضحايا المرفأ
بأن البيطار لن يوصلهم إلى الحقيقة ،بل يعمل وفق أجندة سياسية،
بــاإلضــافــة إلــى اعـتـبــاره أن البيطار يـقــود البلد إلــى كــارثــةّ ،
تفسرها
الـمـصــادر القضائية بأنها تـنــدرج فــي خانة التهديد والتحذير من
انفجار الوضع األمني.
رمى نصرالله الكرة في ملعب مجلس القضاء األعلى ،وإن لم َ
يسع
ّ
إلى حل هذه المشكلة ،فإن األمين العام سيطلب من الحكومة العمل على
ً
ً
ّ
معالجة الملف ،وهذا بحد ذاته سيكون عنصرا تفجيريا على طاولة
ً
ً
مجلس الوزراء ،الذي سيجعله مكبال ومنقسما على نفسه.
وانعكست الـخــافــات حــول تحقيقات الـمــرفــأ على جلسة مجلس
ال ــوزراء؛ إذ اعترض وزراء حــزب الله وحركة أمــل وتيار الـمــردة على
إجــراءات البيطار ،وحصلت سجاالت حادة طالب فيها الــوزراء بكف
ُّ
فعلقت الجلسة عشر
يــد الـقــاضــي ،األمــر الــذي رفضه وزراء آخ ــرون،
دقائق ،قبل أن ُيتخذ قرار برفعها وتحديد جلسة جديدة ،عصر اليوم،
الستكمال البحث بهذا الملف.

«حلفاء إيران» يرفضون اإلقرار...
عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ،الذي حصل
فقط على  4مقاعد.
ً
وقالت مصادر إن أمام بغداد أياما صعبة ،ألن الفصائل ستقوم
بالتصعيد متبعة أساليب مختلفة ،كالمية وغيرها.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حذر ،أمس األول ،من
التدخل بعمل مفوضية االنتخابات أو الضغط عليها من الداخل
ً
ً
أو الخارج ،موجها تحذيرا إلى «السالح المنفلت» ،في حين توقع
محللون أن تطول فترة تشكيل حكومة إلى  8أشهر.

ةديرجلا
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محليات

الجابر ً :الكويتية أخت الرجال وآن أوان دخولها الجيش

أصدر قرارا بفتح باب التسجيل اللتحاق المواطنات بالخدمة العسكرية
• «واثقون من استعداد المرأة لتحمل العناء والمشقة ونجاحها في خوض التجربة»
أصـ ــدر نــائــب رئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ،الـشـيــخ
حمد الجابر ،قرارا وزاريا ،أمس،
بفتح باب التسجيل للمواطنات
ال ـكــوي ـت ـيــات لــال ـت ـحــاق بـشــرف
الـ ـخ ــدم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ك ـض ـبــاط
اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاص ،وضـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط ص ــف

ً
وأفراد ،وفقا ألحكام القانون رقم
 32لـسـنــة  1967ب ـشــأن الجيش
ول ــوائ ـح ــه ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،ع ـلــى أن
يـقـتـصــر ف ــي ال ـمــرح ـلــة الـحــالـيــة
ع ـلــى م ـج ــال ال ـخ ــدم ــات الـطـبـيــة
والعسكرية المساندة.
وق ــال الـجــابــر ل ــ«كــونــا» بهذه

المناسبة ،إن «الـمــرأة الكويتية
أث ـب ـت ــت أن ـه ــا أخـ ــت الـ ــرجـ ــال فــي
جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت ،وأص ـ ـعـ ــب
الظروف والفترات التي مرت على
الـبــاد ،لــذا آن األوان ألن نعطي
الـ ـم ــواطـ ـن ــات الـ ـف ــرص ــة ل ــدخ ــول
ال ـس ـلــك ال ـع ـس ـكــري ف ــي الـجـيــش
ال ـكــوي ـتــي ج ـن ـبــا إلـ ــى ج ـنــب مــع
أخيها الرجل».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـق ـ ــرار «ي ــأت ــي
انـ ـط ــاق ــا م ــن دور وم ـســؤول ـيــة
الـ ـجـ ـي ــش ف ـ ــي حـ ـم ــاي ــة ال ـ ـبـ ــاد،
والحفاظ على أمنه واستقراره
م ــن أي خ ـطــر خ ــارج ــي ،إضــافــة
إلـ ــى ت ـقــديــم ال ــدع ــم وال ـم ـســانــدة
لـلـجـهــات الـحـكــومـيــة ،لمواجهة
أي مستجدات داخلية ،ولتمكين
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـنـ ــات الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــات مــن
االلـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاق ب ـ ـ ـشـ ـ ــرف ال ـ ـخـ ــدمـ ــة
العسكرية».
وأكـ ـ ـ ــد ث ـق ـت ــه ال ـ ـتـ ــامـ ــة بـ ـق ــدرة
وإمـ ـك ــانـ ـي ــة واس ـ ـت ـ ـعـ ــداد الـ ـم ــرأة

الكويتية لتحمل عـنــاء ومشقة
الـعـمــل ف ــي ال ـج ـيــش ،ونـجــاحـهــا
فــي خــوض هــذه التجربة ،ألنها
تتطلع بشغف إلى خدمة وحماية
وطـنـهــا ،والـ ــذود عــن مصالحه،
والحفاظ على أمنه واستقراره.
وأوضح الجابر أنه بناء على
هذا القرار سيتسنى للمواطنات
الـكــويـتـيــات الـعـمــل ف ــي الجيش
ك ـضــابــط اخ ـت ـص ــاص ،وضــابــط
صف وأفراد في المرحلة الحالية
فـ ــي مـ ـج ــال ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـط ـب ـيــة
والخدمات العسكرية المساندة.

كفاءة وإخالص
وبـ ـ ّـيـ ــن أنـ ـ ــه ب ــال ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى مــا
أث ـب ـت ـت ــه الـ ـ ـم ـ ــرأة ال ـك ــوي ـت ـي ــة مــن
كـ ـ ـف ـ ــاءة وتـ ـ ـف ـ ــان وإخـ ـ ـ ـ ــاص فــي
العمل من خــال توليها العديد
مــن الــوظــائــف والـمـهــن الحرفية
والهندسية والطبية في قطاعات

حمد الجابر

مختلفة في وزارة الدفاع ،وهي
مجمع الصيانة في لــواء الدفاع
الجوي ،ومشغل المعايرة التابع
للقوة الجوية وقطاع المنشأت
ال ـع ـس ـكــريــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى هيئة
الخدمات الطبية ،فإن هذا األمر
شجعنا على إصدار هذا القرار.

واس ـ ـتـ ــذكـ ــر ال ـ ـ ـ ــدور ال ـب ـط ــول ــي
والمهام واألعمال التي قامت بها
الـمــرأة الكويتية طــوال السنوات
الماضية ،مــن أجــل خدمة بلدها
والــدفــاع عنه ،السيما إبــان فترة
االح ـت ــال ال ـعــراقــي لـلـكــويــت عــام
 1990كـ ــذ لـ ــك م ـس ــا ه ـم ـت ـه ــا فــي
التصدي ل ـ «كــورونــا» ،بالتعاون
مع زمالئها في «الجيش األبيض».
وت ـ ـم ـ ـنـ ــى ال ـ ـجـ ــابـ ــر ال ـت ــوف ـي ــق
للمواطنات الكويتيات اللواتي
سـ ـيـ ـلـ ـتـ ـحـ ـق ــن ب ـ ـش ـ ــرف الـ ـخ ــدم ــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،داعـ ـي ــا ال ـ ـبـ ــارئ عــز
وج ــل أن يـحـفــظ ال ـكــويــت مــن كل
مكروه ،ويديم عليها نعمة األمن
واالستقرار ،في ظل قيادة صاحب
السمو أمير البالد القائد األعلى
لـلـقــوات المسلحة الـشـيــخ نــواف
األحمد ،وسمو نائب األمير وولي
ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ م ـش ـعــل األح ـم ــد،
ورئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.

سلة أخبار
«السكنية»« :خدمة المواطن»
تنجز  15ألف معاملة
أعلنت إدارة خدمة المواطن
في المؤسسة العامة للرعاية
السكنية ،أنها أنجزت 15237
معاملة خالل سبتمبر
الماضي ،منها  145طلبا
إسكانيا جديدا ،إضافة
إلى إجراء  348معاملة
تخصيص.
وأشارت إحصائية المؤسسة
إلى أن «خدمة المواطن»
أجرت في الشهر ذاته 74
معاملة للتبادل ،و 53إلجراء
التنازل ،و 84معاملة توثيق،
فضال عن فتح  80ملفا
جديدا تتعلق بالمساكن
المؤجرة .وقدم قسم
االستقبال  1717استفسارا،
و 4816شهادة لمن يهمه
األمر المستخرجة من الربط
مع بنك االئتمان ،كما قدم
 1751معاملة لبدل اإليجار،
باإلضافة إلى  5970شهادة
لمن يهمه األمر ،فضال عن
استقبال  2682مكالمة
مباشرة من المواطنين.

دخول موسم الوسم
 16الجاري

دوام الدورات بال مبيت ...واألولوية لموظفات «الدفاع»
• أبرز التخصصات المتوقعة الطب والهندسة وإدارة األعمال والجيوليوجيا
«الصف» و 3لألفراد
• فترة الدورة لن تتجاوز الـ ً 6أشهر لضباط االختصاص و 4لـ ً
• موقع التدريب سيكون خاصا بشكل كامل ...ومؤتمر صحافي قريبا لكشف التفاصيل
●

محمد الشرهان

ق ــال م ـصــدر عـسـكــري ف ــي وزارة الــدفــاع
لـ«الجريدة» إن هيئة اإلدارة والقوة البشرية
بالوزارة تعكف حاليا على وضع الشروط
الـخــاصــة بقبول فـئــات ضــابــط اختصاص
وصف وأفراد ،مشيرا الى أن التصور ّ
األولي
بــأن تمنح األولــويــة بالتسجيل لموظفات
وزارة الــدفــاع الــاتــي يعملن فــي قطاعات
إدارية وطبية وحرفية.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـص ــدر أن ال ـت ـخ ـص ـصــات
المتوقع اإلعالن عنها لضباط االختصاص
هـ ــي الـ ـط ــب والـ ـهـ ـن ــدس ــة وإدارة األعـ ـم ــال
والـتـخـصـصــات الـ ـن ــادرة والـجـيــولـيــوجـيــا،
إضــافــة ال ــى بـعــض تـخـصـصــات خريجات
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،

ومـنـهــا الـتـمــريــض واالت ـص ــاالت والـمــاحــة
ال ـج ــوي ــة وب ـع ــض ال ـت ـخ ـص ـصــات الـتـقـنـيــة
لضباط الصف.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ه ـي ـئــة اإلدارة والـ ـق ــوة
البشرية تعكف حاليا على توفير المدربات
الـ ـخ ــاص ــات ل ـت ــدري ــب ال ــدف ـع ــة األولـ ـ ـ ــى مــن
ال ـم ـق ـبــوالت ،الف ـتــا ال ــى أن ه ـنــاك أك ـثــر من
م ـق ـتــرح فـيـمــا يـتـعـلــق ب ـجــوانــب ال ـتــدريــب،
ومنها االستعانة بمدربات من دول شقيقة
وصديقة سبقتنا فــي التجربة العسكرية
النسائية أو االستعانة بمدربات من الهيئة
األمنية المساندة بوزارة الداخلية (الشرطة
النسائية).
وأوض ـ ــح أن ن ـظــام ال ــدراس ــة وال ـتــدريــب
والهيكل التنظيمي لــن يختلف كثيرا عن
ن ـظ ــام الـهـيـئــة األم ـن ـيــة ال ـم ـســانــدة ب ـ ــوزارة

«اإلعاقة» :خطة لمراجعة اإلجراءات
اإللكترونية وحل معوقاتها
العوضي :تجنب طلب الورقيات التي ّ
تعطل المعامالت

●

جورج عاطف

كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ــدي ـ ـ ــرة ال ـه ـي ـئ ــة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة،
د .شفيقة العوضي ،أن الهيئة
تـعـمــل عـلــى ق ــدم وسـ ــاق ،عبر
عقدها اجتماعات أسبوعية
دوري ـ ـ ــة ل ــان ـت ـه ــاء م ــن وض ــع
خ ـ ـطـ ــة ع ـ ـمـ ــل مـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة ي ـتــم
بموجبها مراجعة إجراء اتها
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،ك ــل عـلــى ح ــدة،
وإيـ ـج ــاد ح ـل ــول ج ــذري ــة لكل
ما من شأنه إعاقتها ،مؤكدة
حــرصـهــا ال ـج ــاد عـلــى تجنب
طلب المستندات الورقية التي
ّ
ق ــد ت ـعــطــل اإلج ـ ـ ــراء ،أو تـكـ ّـبــد
ذوي اإلعاقة مشقة الحضور
إلى مقر الهيئة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـع ـ ــوض ـ ــي
ل ـ «الـجــريــدة» أن هــذه الخطوة
جـ ـ ـ ــاءت ت ـل ـب ـي ــة ل ـت ــوج ـي ـه ــات
رئيس مجلس الوزراء الرامية
إلـ ــى ال ـت ــوس ــع ف ــي اس ـت ـخ ــدام
األنـ ـظـ ـم ــة اآللـ ـ ـي ـ ــة ،والـ ـتـ ـح ــول
ال ــرق ـم ــي لـتـحـقـيــق مـتـطـلـبــات
ال ـمــرح ـلــة ال ــراهـ ـن ــة ،وض ـمــان
تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم أف ـ ـ ـضـ ـ ــل الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
لـلـمـسـتـفـيــديــن دون تـكـبــدهــم
ً
ع ـن ــاء ال ـم ــراج ـع ــة ،اخ ـت ـص ــارا
ل ـلــوقــت وال ـج ـهــد الـمـبــذولـيــن
فـ ـ ـ ــي س ـ ـب ـ ـيـ ــل ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،م ـ ــؤك ـ ــدة
س ـع ــي ال ـه ـي ـئ ــة إلـ ـ ــى ت ـحــويــل
جميع إجــراء اتـهــا عبر خدمة
ال ـ ـ ــ«أونـ ـ ــايـ ـ ــن» ،الـ ـت ــي أث ـب ـتــت
جـ ـ ـ ــدواهـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ً
المتوفرة حاليا.

حضانات المعاقين
وبـ ـ ـش ـ ــأن ع ـم ـل ـي ــة م ـتــاب ـعــة
ح ـضــانــات األطـ ـف ــال المعنية
ب ـش ــؤون ذوي اإلع ــاق ــة ،الـتــي
ً
باشرت أعمالها أخيرا ،قالت

شفيقة العوضي

ال ـع ــوض ــي ،إنـ ــه «مـ ــن منطلق
الحرص على صحة وسالمة
األطـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــال ،ول ـ ـض ـ ـم ـ ــان ع ـ ــدم
تعرضهم ألي م ـكــروه ،هناك
مـ ـت ــابـ ـع ــة م ـ ــن قـ ـب ــل م ــوظ ـف ــي
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـي ـمــي وف ــري ــق
الزيارات المساندة للحضانات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي اس ـ ـتـ ــأن ـ ـفـ ــت دوام ـ ـ ـهـ ـ ــا
واسـتـقـبــال األط ـف ــال داخـلـهــا،
ل ـلــوقــوف ع ـلــى م ــدى االل ـت ــزام
بالدليل االسترشادي الصحي
الـصــادر بـهــذا ال ـصــدد» ،الفتة
إل ــى أن ه ـنــاك ت ـقــاريــر دوري ــة
تصدر عن فريق الزيارات حول
مدى التزام الحضانات بخطة
الـ ـ ـع ـ ــودة اآلم ـ ـنـ ــة وت ـع ـل ـي ـمــات
السلطات الصحية في البالد.
وأضــافــت أن ــه «م ــن منطلق
ح ـ ــرص ال ـه ـي ـئ ــة ع ـل ــى صـحــة
وس ـ ــام ـ ــة األبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،وض ـع ــت
حــزمــة اش ـتــراطــات وضــوابــط
لمعاودة استئناف استقبال
األطفال في الحضانات ،يأتي
فــي مقدمتها تحديد عددهم
بــال ـصــف الـ ــواحـ ــد ،وااللـ ـت ــزام
بـقــوا عــد التباعد االجتماعي
فيما بينهم ،ومنع اختالطهم
قدر المستطاع».

الداخلية ،الفتا الى أن موقع التدريب سيكون
خــاصــا بشكل كــامــل ،وأن المقترح ّ
األول ــي
بــأن عملية الـتــدريــب ستكون مــن الصباح
حـتــى الـعـصــر دون مـبـيــت ال ـم ـق ـبــوالت في
موقع التدريب ،كما هو معمول في الشرطة
النسائية بوزارة الداخلية.
وكـشــف أن مــديــريــة الـتــوجـيــه المعنوي
والعالقات العامة بوزارة الدفاع بصدد عقد
مؤتمر صحافي قريبا يناقش من خالله كل
ما يتعلق بالقرار وآلية تطبيقه والشروط
المطلوبة لالنخراط المواطنات في وزارة
ال ــدف ــاع ،وتــوض ـيــح ك ــل ال ـجــوانــب الـمــاديــة
والمعيشية للمتقدمات خالل فترة الدورة،
وال ـتــي يعتقد أنـهــا لــن تـتـجــاوز الـ ــ 6أشهر
لـضـبــاط االخ ـت ـصــاص و 4أش ـهــر لضباط
الصف و 3أشهر لألفراد.

قال الفلكي عادل السعدون
إنه في  16أكتوبر يبدأ موسم
الوسم ،ثاني مواسم السنة
السهيلية ،ويمتد  52يوما،
وبه يعتدل الجو في أوله
ويبرد في آخره ،ويستمر معه
موسم الصفري الذي يسبب
أمراض الحساسية والزكام.
وأضاف السعدون ،لـ«كونا»،
أن «الوسم» سمي بذلك ألنه
يسم األرض باللون األخضر
لكثرة النباتات واألعشاب.
وبين أنه في الوسم تبدأ
األمطار بالسقوط ،وما يأتي
في أوله يسمى «الثروي»
نسبة إلى الثريا ،وفي آخره
يسمى «الولي» ،وإن كانت
األمطار كثيرة ومتتالية
تظهر األعشاب التي تغطي
الريضان والوديان.

ةديرجلا

•
العدد  / 4858األربعاء  13أكتوبر 2021م  7 /ربيع األول 1443هـ

local@aljarida●com

5

ً
«الصحة» :تلقيح  260ألفا في الحملة السادسة لتطعيم العمالة
المراكز الصحية تواصل تقديم التطعيم الواقي من اإلنفلونزا الموسمية لكبار السن والكادر الطبي
عادل سامي

أع ـل ـن ــت رئ ـي ـس ــة ف ــري ــق ال ـح ـم ــات ال ـم ـيــدان ـيــة
المتنقلة للتطعيم فــي وزارة ا لـصـحــة ،د .دينا
الـضـبـيــب ،تــدشـيــن الـمــرحـلــة الـســابـعــة للحملة
الميدانية المتنقلة للتطعيم ضد مرض "كوفيد
 ،"19التي تستهدف العمالة مــن فئة المقيمين
ممن يعملون ســا عــات طويلة ،ويصعب عليهم
الذهاب للتطعيم ،ولديهم مشاكل في التواصل
والتسجيل اإللكتروني.

فريق طبي كويتي ينجح بفصل توأم سيامي
أجرى فريق طبي كويتي في قسم جراحة األطفال بمستشفى ابن سينا ّللجراحات
التخصصية عملية طارئة هي األولى من نوعها على مستوى الكويت ،تمثلت بفصل
توأم سيامي خديج باألسبوع السادس والعشرين من الحمل يزن كل واحد منهما نحو
 800غرام ،ويعاني كالهما من تشوهات خلقية شديدة ويلتصق االثنان في منطقة البطن،
ويشتركان في األمعاء الدقيقة والمثانة البولية والحبل السري .وقال المستشفى ،في بيان،
إن الطفلين يخضعان حاليا بعد فصلهما للرعاية والعالج في العناية المركزة ،حيث
تعتبر العملية طارئة نتيجه التواء األمعاء ،وتم إجراء سونار للقلب لهما.

وكشفت الضبيب ،في تصريح صحافي ،عن
إسدال الستار على المرحلة السادسة للحمالت
المتنقلة بتطعيم  260ألف شخص ،متطلعة إلى
تطعيم أكبر عدد ممكن من العاملين في المناطق
المختلفة.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى االت ـ ـجـ ــاه م ـس ـت ـق ـبــا لـمـنــاطــق
العمالة المختلفة التي تتمتع بالكثافة السكانية
العالية ،مثل منطقة العاصمة وحولي والفروانية
وجليب الـشـيــوخ والـمـهـبــولــة ،الفـتــة إلــى وجــود
فرق للتطعيم حاليا بمنطقة الوفرة الستكمال
العمل الميداني.
وتــواصــل ال ــوزارة إعطاء التطعيم الــواقــي من
اإلنفلونزا الموسمية في جميع المراكز الصحية
لكبار السن والكادر الطبي ،ومن يعانون أمراضا
مزمنة ونقصا في المناعة.
مــن جانب آخــر ،أعلنت وزارة الصحة أوقــات
الــدوام الرسمي لبنك الــدم المركزي خالل عطلة
المولد النبوي لعام  ،2021حيث سيكون التبرع
بالدم وبالصفائح الدموية ليومي الخميس 21
والسبت  23الجاري من الساعة السابعة صباحا
وحتى الساعة السابعة مساء ،بينما يوم الجمعة

«األوقاف» :اختبار تحريري لألئمة
والمؤذنين الكويتيين  26الجاري
●

محمد راشد

أعلنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ممثلة في
إدارة الشؤون الفنية بقطاع المساجد ،موعد االختبار
التحريري لألئمة والمؤذنين الكويتيين 26 ،الجاري،
بمسجد الوزارة بمنطقة الرقعي.
وقــال مدير إدارة الشؤون الفنية ،د .بدر أبا ذراع،
إن "ال ــوزارة تحرص على اختيار أصحاب الكفاءات
والمتميزين مــن حفظة كـتــاب الـلــه عــز وج ــل ،وممن
لديهم إلمام بالعلوم الشرعية ،وفــق الضوابط التي
حددتها اإلدارة.

وأوض ــح أن "المتقدمين الحاصلين على شهادة
الـ ــدك ـ ـتـ ــوراه فـ ــي ال ـت ـخ ـص ـص ــات ال ـش ــرع ـي ــة ،وك ــذل ــك
المتقاعدين المتقدمين لوظيفة (إمام  /إمام وخطيب)
معفون من االختبار التحريري ،وسيدخلون المقابلة
الشفوية مباشرة ،وسيتم تحديد موعدها في وقت
الحق بعد االنتهاء من االختبار التحريري".
ٍ
وأكد أن "هناك تنبيهات يجب على جميع المتقدمين
مراعاتها يوم االختبار التحريري ،منها ضرورة االلتزام
باالشتراطات الصحية ،والحضور إلى مقر االختبار
ً
قبل الثالثة عصرا ،باإلضافة إلى عدم السماح بدخول
االختبار بعد مرور  15دقيقة من بداية االختبار".

تطعيم أحد العمال في منطقة بنيد القار
 22مـنــه سـيـكــون ال ـت ـبــرع ل ـلــدم فـقــط عـلــى نـظــام
الخفارة من الواحدة ظهرا وحتى السابعة مساء.
إلى ذلك ينظم مركز البحر العيون في التاسعة

ً
العتيبي 602 :إصابة بسرطان الثدي سنويا
●

عادل سامي

أك ــدت اخـتـصــاصــي أول باطنية وأورام
بمركز الكويت لمكافحة السرطان د .مريم
العتيبي أن معدل اإلصابة بسرطان الثدي
في الكويت يقارب  602حالة سنويا ،الفتة
إلى أن نسبة اإلصابة بالمرض تشكل %23
من إصابة السيدات بالسرطان ،و %40من
السرطانات النسائية.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك ف ــي ك ـل ـمــة ل ـه ــا خ ـ ــال الـ ـن ــدوة
الـتــوعــويــة الـتــي نظمتها الحملة الوطنية
للتوعية بمرض السرطان (ك ــان) ،للتوعية
بسرطان الثدي تحت شعار "الكشف المبكر

لسرطان الثدي" بدعم من مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي ،وذلك عبر برنامج "زووم".
وشـ ــددت عـلــى أن لـيــس كــل ورم يصيب
الـ ـسـ ـي ــدات س ــرط ــانـ ـي ــا ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى أه ـم ـيــة
الفحص الذاتي للثدي لمن هم فوق  18سنة
للتأكد من عــدم وجــود كتل أو اختالف في
حجم الثدي أو ظهور االفرازات منه .ودعت
العتيبي السيدات ممن تجاوزن األربعين
عاما إلى إجراء فحص الماموغرام كل عام
للتأكد من سالمة الثدي.
من جانبها أكدت د .نجالء السيد حدوث
إص ــاب ــة واح ـ ـ ــدة ب ـي ــن ك ــل ث ـم ــان ــي س ـي ــدات
بسرطان الثدي ،وهي نسبة عالية ،لذا وجب

«الداخلية» :حماية البيئة مسؤولية مجتمعية
●

عادل سامي

أك ـ ــد وكـ ـي ــل وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
ال ـم ـس ــاع ــد لـ ـش ــؤون قـ ـط ــاع األم ــن
العام ،اللواء فــراج الزعبي ،أهمية
الشراكة البيئية ،لكونها مسؤولية
مجتمعية في المحافظة على بيئة
الكويت وحياتها الفطرية.
وق ــال ال ـلــواء الــزعـبــي ،فــي كلمة
ألـقــاهــا نيابة عــن وزي ــر الداخلية
الـشـيــخ ثــامــر ال ـع ـلــي ،خ ــال حفل
ت ـك ــري ــم س ـل ـس ـلــة ت ــوث ـي ــق ال ـح ـيــاة
الفطرية في الكويت ،الــذي أقامته
الجمعية الكويتية لحماية البيئة،
م ـس ــاء أم ـ ــس األول ،إن ال ـش ــراك ــة
بين الجمعية وال ـ ــوزارة مشمولة
ببروتوكول تعاون ساهم في نجاح
البرنامج الذي أدى إلى نشر الوعي
والثقافة بالقانون البيئي.

وذكر أن التعاون بين الطرفين
م ــن خ ــال االس ـت ـعــانــة بــالـخـبــرات
وتبادل المعلومات البيئية وتعزيز
القدرات لتكوين قاعدة معلومات
متكاملة ذات عالقة بيئية مترابطة.
وأش ــار إلــى أن وزارة الداخلية
ّ
تقدم كل السبل والدعم اللوجستي
وتوفير الحماية الكاملة لجميع
الفرق العاملة في مراقبة مكونات
الحياة الفطرية وتسهيل وتبسيط
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ف ــي جـمـيــع الـمـنــاطــق
الحدودية والمشمولة بتبعيتها
للوزارة ،مضيفا أن الوزارة بجميع
قطاعاتها المعنية تعتبر من أبرز
ال ـشــركــاء البيئيين للجمعية ،إذ
توفر الحماية لهم وتساهم في نشر
التوعية اإلعالمية.
من جانبها ،أكدت رئيسة مجلس
إدارة الجمعية الكويتية لحماية

ً
الشيخ فهد ســا لــم ا ل ـنــواف يتسلم درع السلسلة ممثال
(تصوير عوض التعمري)
للشيخ سالم النواف
البيئة ،د .وجدان العقاب ،أن شركاء
الجمعية في حماية البيئة وهم 17
جهة حكومية ومنظمة مجتمعية
وشركات خاصة شاركوا جاهدين

من صباح غد ،بالتعاون مع إدارة تعزيز الصحة،
معرضا صحيا تحت شعار "حب عينيك" ،وذلك
احتفاال باليوم العالمي لإلبصار.

للعمل بــاســم الـجـمـعـيــة م ــن أجــل
الكويت ،مشيرة إلى أن "هذا الحفل
جـ ــاء لـتـكــريــم كــوك ـبــة م ــن الـنـخــب
الوطنية الـتــي ساهمت فــي إثــراء

حلقات الـتـعــاون بين الـعــديــد من
ال ــوزارات والمؤسسات الحكومية
والمجتمع المدني والقطاع الخاص
ون ـخــب م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن الـخ ـبــراء
الـمــؤرخـيــن لـلـمــوروثــات الوطنية
المعنية بأصالة ومكونات الحياة
الفطرية في الكويت".
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال نــائــب رئـيــس
الـجـمـعـيــة ،الـمـهـنــدس عـبــداألمـيــر
ال ـجــزاف ،إن فريق عمل البرنامج
ضم نخبا متميزة ومتخصصة من
أعضاء فرق ولجان الجمعية بمركز
اإلع ــام والتوثيق البيئي ولجنة
حماية الحياة الفطرية ،الفتا إلى أن
تلك السلسلة تضمنت على مدار 7
سنوات نحو  190حلقة تلفزيونية
تناولت مــن خــال أكـثــر مــن 1500
دقيقة عــرض أهــم وأب ــرز مكونات
الحياة الفطرية.

على السيدات التوجه الستشارة الطبيب في
حال الحظت السيدة أي تغيرات في الثدي.
وذكرت أن هناك  8عوامل تحد من اإلصابة
ب ـس ــرط ــان الـ ـث ــدي ه ــي ال ــرض ــاع ــة الـطـبـيـعـيــة
والتقليل من تناول الــدهــون وتجنب السمنة
واإلكثار من تناول األطعمة التي تحتوي على
األلياف والفواكه والخضار ومضادات األكسدة
ومنتجات الصويا.
وأشارت إلى أن الفحص الذاتي للثدي يكشف
 %25من حاالت االصابة وأن فحص الماموغرام
لسن  40عاما يكشف  %90من حاالت االصابة،
وأن الذهاب للطبيبة المختصة يكشف %40
من حاالت اإلصابة.

اعتداء بالضرب على مسؤول
نوبة في بلدية العاصمة
●

محمد الشرهان

تـعــرض م ـســؤول الـنــوبــة "ب"
التابعة إلدارة النظافة وإشغاالت
ال ـ ـط ـ ــرق ف ـ ــي بـ ـل ــدي ــة م ـح ــاف ـظ ــة
العاصمة إلــى إعـتــداء بالضرب
خ ـ ــال إح ـ ـ ــدى ج ـ ـ ــوالت ال ـف ــري ــق
الرقابي في منطقة الشويخ.
وقــالــت مـصــادر ل ـ "الـجــريــدة"،
إنـ ــه أث ـن ــاء ق ـي ــام ف ــري ــق الـبـلــديــة
برفع المعدات الثقيلة من إحدى
الساحات بالشويخ الصناعية
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى شـ ـك ــوى ،ت ـق ــدم أحــد
األش ـخــاص وطـلــب مــن مـســؤول
ال ـفــريــق إن ـ ــزال إحـ ــدى ال ـم ـعــدات
وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا رفـ ـ ـض ـ ــه ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول،
وأبلغ الشخص بمراجعة بلدية
الـ ـع ــاصـ ـم ــة لـ ـيـ ـتـ ـف ــاج ــأ ب ـع ــده ــا

المسؤول بهجوم الشخص عليه
وس ــرق ــة الـمـفــاتـيــح ال ـخــاصــة به
واالع ـت ــداء عليه بــالـضــرب والذ
بالفرار.
وأضاف المصدر ،أن مسؤول
النوبة توجه إلــى مخفر شرطة
ال ـ ـشـ ــويـ ــخ ح ـ ـيـ ــث تـ ـ ــم ت ـس ـج ـيــل
قـضـيــة حـمـلــت مـسـمــى االع ـتــداء
بالضرب والسرقة وإهانة موظف
عــام أثـنــاء تــأديــة الــواجــب تحت
رق ــم  ٢٠٢١/٤٧١ج ـنــح الـشــويــخ
الصناعية.
ولفت إلى أن رجال المباحث
ش ــرع ــوا ف ــي عـمـلـيــة الـبـحــث عن
الـمـتـهــم ،ال ــذي تــم تـصــويــره من
خالل كاميرات المراقبة الخاصة
بأحد البنوك القريبة من الحدث،
وجار عملية ضبطه.
ٍ

بيت الزكاة 6.2 :ماليين دينار مساعدات
نقدية لـ  18985أسرة
قدمت للمستحقين داخل البالد خالل الربع الثالث من العام
أعلن مراقب اإلعالم المتحدث الرسمي لبيت الزكاة
حـمــد ال ـمــري أن إجـمــالــي الـمـســاعــدات الـنـقــديــة التي
قدمها البيت لألسر المستحقة للمساعدة داخل البالد
في الربع الثالث من هذا العام بلغ  6229430دينارا،
استفادت منها  18985أسرة.
وأوضح المري ،في تصريح صحافي ،أن المساعدات
تـهــدف إل ــى تحقيق التنمية والـتـكــافــل االجتماعي،
من خــال إنفاق إي ــرادات الــزكــاة والتبرعات الخيرية
على األسر المستحقة ،وهي تشتمل على مساعدات
شهرية تصرف لــأرامــل والمطلقات واأليـتــام وكبار
السن والعجزة ممن ال دخل مالي لهم وال معيل ،وقد
بلغ عــددهــم خــال الــربــع الثالث مــن هــذا الـعــام 1754
أسرة ،إضافة إلى مساعدات مقطوعة تصرف كل  3أو
 4أو  6أو  12شهرا لألسر التي تعاني من ضعف دخل
وتتعرض ألزمات مالية.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـب ـيــت ي ـســاعــد ال ـعــديــد م ــن الـفـئــات

المجتمعية ،مثل المطلقات الــاتــي بلغ عــددهــن في
الفترة نفسها  3382أسرة مطلقة ،واألرامــل وعددهن
 2063أســرة أرملة ،وكبار السن وعددهم  1424أسرة
كبير ســن ،وأيضا المرضى وعددهم  1744مريضا،
والغارمين وهي األسر التي يصدر في حق ولي أمرها
حكم تنفيذ لتسديد الديون ،وبلغ عددهم  287أسرة.
وأفاد بأنه يمكن لألسر المستحقة للمساعدة تقديم
طلباتها في أوقات العمل الصباحية الرسمية للبيت
من األحد إلى الخميس ،من  8صباحا إلى  2ظهرا ،من
خالل موقع بيت الزكاة ،واختيار الخدمات االجتماعية،
ومن ثم الضغط على تقديم طلب المساعدة ،شاكرا
المتبرعين من أفراد وشركات وجمعيات تعاونية على
ثقتهم في بيت الزكاة ،مؤكدا أن البيت يقوم بعمله وفق
نظام مؤسسي تكنولوجي يخضع لرقابة الجهات
الرقابية في البالد ،للتأكد من وصول المساعدات إلى
مستحقيها.

حمد المري

ً
«تعاونية جابر األحمد» %12 :أرباحا للمساهمين
ً
ً
ً
الحاي :حققنا أرقاما قياسية ونموا إيجابيا في المؤشرات المالية واإلدارية

أكـ ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـمـ ـعـ ـي ــن فــي
جـمـعـيــة مــدي ـنــة ج ــاب ــر االح ـمــد
ال ـت ـع ــاون ـي ــة ي ــاس ــر ال ـ ـحـ ــاي ان
نتائج السنة المالية المنتهية
في  ،2020/12/31جاءت محققة
آلمال وطموحات الجمعية رغم
حدة المنافسة بين الجمعيات
واالسواق التجارية الموازية.
وأع ـ ـلـ ــن ال ـ ـحـ ــاي فـ ــي مــؤت ـمــر
صحافي أن نسبة توزيع االرباح
على عائد المشتريات ستكون
 %12و هـ ــي أ ع ـل ــى ح ــد لنسبة
توزيع أرباح حسب قرار وزارة
الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة ،مــؤكــدا
أن االدارة التنفيذية للجمعية
قامت بمراعاة جميع القوانين

واألنـ ـظـ ـم ــة واألس ـ ـ ــس االداري ـ ـ ــة
وال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـت ـب ـعــة ،م ـمــا أدى
الــى تحقيق نتائج خــال العام
الـمــاضــي تـفــوق الـتــوقـعــات بما
عزز النجاح والتميز المستمر
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا الـ ـ ـ ــى أن
الجمعية حققت أرقاما قياسية
ون ـمــوا إيـجــابـيــا مـتــواصــا في
المؤشرات المالية واإلدارية.
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـ ـحـ ــاي أن إي ـ ــداع
االربــاح في الحسابات البنكية
للمساهمين سيكون  3نوفمبر
الـمـقـبــل بـعــد ان ـع ـقــاد الجمعية
العمومية  2نوفمبر ،مشيرا الى
ان االدارة التنفيذية للجمعية
ق ـ ــام ـ ــت بـ ـعـ ـم ــل خ ـ ـطـ ــة ش ــام ـل ــة

ع ـلــى ك ــل ال ـق ـط ــاع ــات ،وهـ ــو ما
ســا هــم بشكل كبير فــي تحسن
المبيعات.
من جهته ،أعلن المدير العام
في الجمعية مساعد العنزى ان
افتتاح السوق المركزي قطعة
 5س ـي ـكــون قــري ـبــا ج ـ ــدا ،اذ تــم
انـشــاؤه وفــق احــدث التصاميم
االن ـشــائ ـيــة لـيـشـمــل الـكـثـيــر من
االن ـش ـط ــة االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـتــى
تحاكي تطلعات ابناء المنطقة.

ياسر الحاي

محليات
سلة أخبار
«التراث» تنظم مسابقة
شرعية للناطقين باألوردو

نظمت جمعية إحياء
التراث اإلسالمي المسابقة
الثقافية الشرعية
اإللكترونية للناطقين بلغة
األوردو ،تحت شعار "أدع
الى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة الحسنة" ،والتي
أشرف على تنفيذها لجنة
الدعوة واإلرشاد في منطقة
العديلية ،التابعة للجمعية،
بالتعاون مع مركز الهداية
في محافظتي العاصمة
وحولي .وقال رئيس قسم
الدعوة واالرشاد في فرع
الجمعية بالعديلية خالد
البكر ،في تصريح صحافي،
إن المسابقة كانت عبارة
عن أسئلة تتعلق بالعقيدة
والفقه والسيرة النبوية
واألخالق اإلسالمية بلغة
األوردو ،وسبق للجمعية
تنظيم العديد من الدورات
الشرعية للجاليات،
بهدف استغالل وجودهم
وحاجتهم الى من يرشدهم
لدين اإلسالم.

«الصداقة اإلنسانية»:
تبرعات غسل الكلى مستمرة

أعلن المدير العام لجمعية
الصداقة الكويتية
اإلنسانية خالد بن سبت
استمرار حملة "خيرنا في
كويتنا" ،الخاصة بجمع
التبرعات لمساعدة مرضى
الفشل الكلوي ،وتوفير
جلسات غسيل الكلى
لهم حتى نهاية الشهر،
مؤكدا أن الهدف المنشود
هو مساعدة ألف مريض
والتخفيف من معاناتهم.
من جهة أخرى ،قامت
الجمعية ،بالتنسيق مع
وزارة التربية "التعليم
الخاص" ،بتغطية التكاليف
الدراسية المتأخرة على
عدد من الطلبة المعسرين،
لتمكينهم من بدء استكمال
دراستهم بالعام الجديد
وإنهاء معاناتهم ،وتم
تسليم أولياء أمورهم
شيكات بتلك المبالغ
لتسليمها لمدارسهم،
والذين بدورهم تقدموا
بالشكر الجزيل للقائمين
على الجمعية ،لما يقومون
به من عمل إنساني لرفع
المعاناة عن كاهل الكثير
من األسر المعسرة.

«النوري» تفتتح مشروعات
تعليمية في إندونيسيا

افتتحت جمعية الشيخ
عبدالله النوري الخيرية
عددا من المشروعات
اإلنشائية التعليمية ،في
قرية الشيخ صباح األحمد
بمحافظة جاوي غربي
إندونيسيا.
وخالل كلمة له بحفل
االفتتاح ،عبر برنامج
 ،zoomقال رئيس مجلس
إدارة الجمعية المهندس
جمال النوري" :ندشن
اليوم مجموعة من
المشروعات التعليمية
الضرورية ألبنائنا الطالب
في إندونيسيا ،دعما لهم
في إيجاد البيئة التعليمية
المناسبة ،التي تمكنهم
من استكمال مسيرتهم
الدراسية ،وتحقيق أوضاع
معيشية أفضل".
وتشتمل المدرسة على 18
فصال لطالب المستويين
المتوسط والثانوي،
إضافة إلى مركز الضياء
لتحفيظ القرآن ،الذي
يضم  6فصول تعليمية،
إلى جانب افتتاح مدرسة
المغفور لها بإذن الله
دانة الجمال ،والمخصصة
لطالب المستوى
االبتدائي ،وتضم  4فصول
مجهزة.
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«العلوم والتكنولوجيا» تستقبل طالبها الجدد بلقاء تنويري

البقاعين :ننتظر منهم الجدية في تلقي التعليم ونتعهد بتقديم األفضل لهم
استقبلت كلية الكويت للعلوم
والتكنولوجيا عامها الــدراســي
الجديد  ٢٠٢٢-٢٠٢١بدعوة الطلبة
ال ـم ـس ـت ـجــديــن ل ـح ـضــور أس ـبــوع
من الفعاليات التحضيرية التي
انطلقت باللقاء التنويري بتنظيم
من وحدة األنشطة الطالبية ،وتبع
اللقاء أسـبــوع ضــم مجموعة من
الجلسات العلمية واألكــاديـمـيــة
وفعاليات تستمر على مدار ثالثة
أسابيع.
واشـ ـتـ ـمـ ـل ــت جـ ـلـ ـس ــات ال ـل ـق ــاء
ال ـ ـت ـ ـنـ ــويـ ــري ع ـ ـلـ ــى ك ـ ـل ـ ـمـ ــات مــن
رئـ ـي ــس ك ـل ـي ــة الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـع ـلــوم
والتكنولوجيا البروفيسور خالد
البقاعين ،وعميد كلية الهندسة
البروفيسور علي شمخة ،اللذين
رح ـ ـبـ ــا ب ــال ـط ـل ـب ــة ال ـم ـس ـت ـجــديــن
ومـ ـه ــدا ل ـهــم ال ــرح ـل ــة الـجــامـعـيــة
ومتطلباتها ومــا ينتظرانه بأن
يكونوا ملتزمين بقواعد وقوانين
ال ـجــام ـعــة ،وأن يـسـتـمـتـعــوا بكل
مــراحــل الرحلة التعليمية داخــل
وخارج أروقة الحرم ،مؤكدين أن

أبوابهما دائما مفتوحة لخدمة
الطلبة والخريجين على حد سواء.
وأعــرب البقاعين عن سعادته
بـ ــوجـ ــود ال ـط ـل ـب ــة داخ ـ ـ ــل ال ـح ــرم
الجامعي ،مؤكدا أنهم المستقبل
ال ـ ــذي ن ـن ـت ـظــره ل ـب ـن ــاء ال ـك ــوي ــت،
مشيرا الى أن الجامعة سعيدة بما
وصلت إليه من مكانة مرموقة بين
الجامعات الـخــاصــة ،وإصــرارهــا
على تقديم جودة أكاديمية عالية
ي ـف ـخــر ب ـه ــا ك ــل ط ــال ــب ،مـطــالـبــا
الطلبة بأخذ الدراسة على محمل
الـ ـج ــد ،وال ـ ـ ــذي البـ ــد أن تتخلله
الـمـشــاركــة فــي مختلف األنشطة
العلمية ،والثقافية واالجتماعية
ل ـي ـس ـت ـط ـي ـعــوا ت ـح ـق ـيــق الـ ـت ــوازن
ل ـص ـقــل ال ـش ـخ ـص ـيــة الـمـتـكــامـلــة
للطالب وهو ما تصبو الجامعة
إلى توفيره بشتى الطرق المفيدة
والمبتكرة.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ش ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــة ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة
ال ـم ـس ـت ـج ــدي ــن إل ـ ـ ــى أن ي ـل ـت ـقــوا
ب ــأم ـث ــال ـه ــم مـ ـم ــن تـ ـخ ــرج ــوا فــي
الجامعة ليستفيدوا من خبرتهم،

إنجاز «المرصد الفيزيائي» بالشدادية

جانب من اللقاء التنويري
كما دعاهم الى العمل واالجتهاد،
م ـ ــؤك ـ ــدا أن س ـ ـن ـ ــوات ال ـج ــام ـع ــة
ستساعدهم الكتشاف أنفسهم،
م ـمــا ي ـع ــزز ن ـق ــاط الـ ـق ــوة لــديـهــم،
ويصقل موهبتهم على مختلف
الصعد.
واكدت رئيسة وحدة النشاطات
ال ـطــاب ـيــة وال ـخــري ـج ـيــن د .رن ــدا

الدراسية لمستجدي
إعالن الجداول
ً
«التطبيقي» اليوم أو غدا
●

مبنى المرصد الفيزيائي

●

أحمد الشمري

كشفت مصادر جامعية لـ «الجريدة» عن انجاز
البرنامج اإلنشائي مبنى المرصد الفيزيائي في
موقع الشدادية وتسليمه إلى إدارة الجامعة لبدء
العمل به في القريب العاجل ،مشيرة إلى أن المبنى
يعد ضمن سلسلة المباني الجامعية الجديدة التي
تم تسليمها مؤخرا.
وأشارت المصادر إلى أن المبنى له دور كبير في
تطوير منظمة البحث العلمي واالرتقاء في أساليب

التعليم لمواكبة أرقى الجامعات العالمية من خالل
تـسـخـيــر أحـ ــدث ال ـت ـط ــورات واالجـ ـه ــزة التعليمية
بالعالم.
وأوضـ ـح ــت أن ال ـمــرصــد ال ـف ـيــزيــائــي ع ـب ــارة عن
تـلـسـكــوب مــن ا لــدر جــة البحثية مجهز بمجموعة
كاملة من األجهزة الحديثة الموجودة في قبة خاصة
على سطح حرم كلية العلوم ،وسيقدم خدمة بحثية
وتدريبية احترافية في مجال الفيزياء الفضائية
حيث ّ
يمكن طلبة جامعة الكويت من رصد ومتابعة
الكواكب والنجوم واألجرام السماوية.

بهمن أن «ابتكار خليط من التعليم
األكاديمي واألنشطة والمسابقات
المتنوعة يحقق هــدف الجامعة
ف ــي ب ـن ــاء ال ـش ـخ ـص ـيــة الـطــابـيــة
المثالية التي نضع عليها األمل
فــي البناء والتعمير للمستقبل،
إل ــى جــانــب الـتـفــاعــل مــع جــوانــب
الحياة األخرى».

أحمد الشمري

فــي ظــل اس ـت ـع ــدادات الـهـيـئــة الـعــامــة للتعليم التطبيقي
والـتــدريــب الستقبال الفصل الــدراســي األول األحــد المقبل،
علمت «الـجــريــدة» ،مــن مـصــادر مطلعة فــي «التطبيقي» ،أنه
سيتم ُإعالن الجداول الدراسية الثابتة للطلبة المستجدين
الذين قبلوا أخيرا في مختلف كليات ومعاهد الهيئة اليوم
ً
أو غـ ــدا ،فــي وق ــت يستكمل الـطـلـبــة الـمـسـتـمــرون جــداولـهــم
الدراسية عبر مواعيد السحب واإلضافة التي تنطلق خالل
األسبوع المقبل.
وأش ــارت المصادر إلــى أن االسـتـعــدادات الستقبال العام
الدراسي المقبل تسير على قدم وساق ،وذلك بعد صدور قرار
العودة إلى الدراسة في مقاعد الهيئة.
من جانبه ،كشف رئيس االتـحــاد العام لطلبة ومتدربي
في «التطبيقي» لـ «الجريدة» صالح الجاركي ،عن بدء مكتب
التدريب الميداني في كلية الدراسات التكنولوجية تعبئة
استمارة التدريب الميداني المتأخر للطلبة لميداني الثاني
خريفي «دبلوم قديم» والميداني الخريفي «دبلوم حديث»،
وفقا لشروط التدريب الميداني اعتبارا من  17إلى  21الجاري.

وأشارت د .بهمن إلى أن إدارة
ال ـجــام ـعــة حــري ـصــة دائـ ـم ــا على
دمج عدة عناصر ليعيش الطالب
أفـضــل خـبــرة طــابـيــة ،مبينة أن
ه ــذا م ــا ت ــم تـطـبـيـقــه م ــن تنويع
األن ـش ـط ــة لـتـشـمــل عـ ــدة جــوانــب
ثـقــافـيــة واجـتـمــاعـيــة وريــاضـيــة
وترفيهية.

الكليب :إيقاف التبادل الطالبي
في «العلوم اإلدارية» قرار جامعي
كشف رئيس برنامج التبادل
الطالبي في كلية العلوم اإلدارية
بـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت د .ي ــاس ــر
الكليب ،أن االيقاف الذي تعرض
له برنامج التبادل خالل السنة
الـمــاضـيــة وال ـعــام الـحــالــي جــاء
من قبل جامعة الكويت تطبيقا
ل ـل ـت ـع ـل ـي ـمــات ال ـص ـح ـي ــة ،الف ـتــا
إل ــى أن ــه «ف ــي ح ــال سمحت لنا
الجامعة باستثناء ،والعمل به،
فإنه سيكون موجودا».
وقـ ــال الـكـلـيــب ل ـ ـ «ال ـج ــري ــدة»
تعليقا على خبرها الــذي نشر
األح ـ ــد ال ـم ــاض ــي ت ـحــت ع ـنــوان
«بـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـ ـت ـ ـبـ ــادل ال ـط ــاب ــي
ب ــاإلداري ــة مـعـلــق دون إعـ ــان»،
انــه «لــم يتم استقبال أي طلبة
من الخارج خالل الفترة الحالية
بسبب االش ـتــراطــات الصحية،
كـ ـم ــا أن األعـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
تقبل في السابق لــدى كلياتنا
ببرنامج التبادل تقارب ال ـ 10
طــاب ،ولكن مؤخرا وجدنا ان
هناك عزوفا من قبل الطلبة في
التقديم لالبتعاث والتبادل».
وقـ ـ ـ ــال الـ ـكـ ـلـ ـي ــب ان «ت ـق ــدي ــم

ياسر الكليب

الطالبات فــي بــرنــامــج التبادل
ي ـفــوق ال ـط ــاب ،بـحـيــث ال نجد
تــراجـعــا مــن قبل الـطــالـبــات في
وق ــت الـسـفــر بعكس مــا يحدث
لـ ـلـ ـط ــاب ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـت ــراجـ ـع ــون
ع ــن ق ــراره ــم م ــع اق ـت ــراب مــوعــد
سفرهم».

المال لـ ةديرجلا  :انتخابات اتحاد طلبة
بريطانيا  30الجاري
•

●

حمد العبدلي

انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ال ـن ـق ــاب ـي ــة
ل ــات ـح ـ ّـادات ال ـطــاب ـيــة الـكــويـتـيــة
بعد توقف دام عاما ونصف العام،
بـسـبــب جــائـحــة ك ــورون ــا م ــع أول
انتخابات ستعقد على مستوى
االتحادات الطالبية الخارجية في
المملكة الـمـتـحــدة نـهــايــة الشهر
الجاري ،وذلك بعد أخذ الموافقات
من السلطات الصحية في مختلف
البلدان التي يوجد فيها الطلبة
الكويتيون .وكشف نائب رئيس
الهيئة التنفيذية لشؤون الفروع
في االتحاد الوطني لطلبة الكويت،
انتخابات
مصعب المال ،عن عودة
ّ
الـ ـف ــروع ال ـطــاب ـيــة ب ـعــد تــوقـفـهــا
بسبب جائحة كورونا ،وذلك من
خالل عقد انتخابات فرع المملكة
المتحدة يوم السبت  30الجاري.

مصعب المال

وأوض ـ ـ ــح الـ ـم ــا ،ف ــي تـصــريــح
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أنـ ــه ت ــم ف ـتــح بــاب
ال ـت ــرش ـي ــح النـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـه ـي ـئــة
اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ووف ـ ــد ال ـم ــؤت ـم ــر ل ـفــرع
الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة ل ـم ــدة  5أي ــام
متتالية حتى اليوم ،موضحا أن

االنتخابات ستقام في العاصمة
لـ ـن ــدن مـ ــن خـ ـ ــال ال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
السلطات المختصة هناك وسفارة
دولــة الكويتّ .
وبين أن التسجيل
ل ـع ـضــويــة ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
لـلـعــام الـنـقــابــي  ٢٠٢٢ /٢٠٢١يتم
مــن خ ــال الـتـسـجـيــل فــي نـمــوذج
تسجيل الطالب في الــرابــط الذي
أعلن عنه االتحاد الوطني لطلبة
ال ـكــويــت ،ف ــرع المملكة المتحدة
الـمـخـصــص لـلـتـسـجـيــل وتعبئة
النماذج ،متضمنا كل المستندات
المطلوبة مع دفع رسوم العضوية.
وحول انتخابات بقية الفروع،
أوضح المال أن الهيئة التنفيذية
ت ـن ـســق وع ـل ــى ت ــواص ــل دائ ـ ــم مع
الـفــروع التابعة لها فيما يخص
ت ـن ـظ ـيــم االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـطــاب ـيــة
والـسـعــي ال ــى تحقيق المصلحة
الطالبية.

ةديرجلا

•
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برلمانيات

نافذة نيابية

• من  3محاور تتعلق بالهدر و«كورونا» والتجاوزات اإلدارية في الوزارة
• الصالح لوزير الصحة :أصبحت أقرب إلى طرح الثقة ...وأنصحك باالستقالة
من  3محاور قدم النائب د .هشام الصالح استجوابا لوزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح ،تتعلق بصور الهدر
المختلفة في وزارته رغم ادعاء العجوزات ،وسوء إدارة أزمة جائحة كورونا ،فضال عن التجاوزات اإلدارية في
«الصحة».
وأكد الصالح أن هذا االستجواب يضع الوزير في موقف صعب إذ يجعله أقرب إلى طرح الثقة
به ،متهما إياه بالتفريط في المسؤولية ،بغض النظر عن هدر وتبذير المال العام في وزارته،
إلى جانب التجاوزات اإلدارية الواضحة ،و«ما لمسناه بأن أغلبية الشعب أضحت مقتنعة
بسوء إدارتكم ألخطر أزمة صحية تشهدها بالدنا ،وألن قراراتكم وتعاملكم مع
تطوراتها كانا دون ما يتطلبه الوضع من حصافة ونباهة وحكمة».
واتهم الصالح الوزير بأنه «أظهر ضعفا بينا في تحمل المسؤولية»،
معتبرا أن الوزير بات مطالبا «إذا لم يكن بمقدوركم تفنيد محاور
استجوابنا ،أن تتحملوا وزر الهدر والتجاوزات وسوء إدارة أزمة
الجائحة ،عبر المبادرة بتقديم استقالتكم ،وفي كل األحوال ها
قد حان األوان لدفع فاتورة العجز عن تحمل المسؤولية التي
أقسمتم أمام سمو األمير ،وأمام هذا المجلس أن تؤدوها باألمانة والصدق».
محيي عامر

من مظاهر
اإلخالل
بالمسؤولية
تأخر إنهاء
خدمات
الموظفين
المنقطعين
عن العمل

أعلن النائب د .هشام الصالح
تقديمه استجوابا لوزير الصحة
د .بــاســل ال ـص ـبــاح م ــن  3مـحــاور
تتعلق بصور الهدر المختلفة في
"الـصـحــة" رغ ــم ادع ــاء الـعـجــوزات،
وسوء إدارة أزمة جائحة كورونا،
إضافة إلى التجاوزات اإلدارية في
ال ــوزارة ،ويعتبر هذا االستجواب
هو الثاني الــذي يقدم للوزير ،والـ
 11الذي يقدم في الفصل التشريعي
السادس عشر ،الذي انطالق قطاره
في منتصف ديسمبر
الماضيٌ .
ٌ
"تجاوزات مالية
وتحت عنوان
مليونية وإهدار المال العام" ،جاء
ال ـم ـحــور األول م ــن االس ـت ـج ــواب،
وشــدد فيه النائب على أن "واجب
المحافظة على المال العام وعدم
التفريط فيه يقع على عاتق الوزير،
إال أنه قد قام باتخاذ قرارات تضر
بــالـمــال ال ـعــام وأح ـيــانــا لــم يحرك
ساكنا إزاء ح ــاالت االع ـتــداء على
المال العام ،وإزاء حــاالت التنفيع
وإهــدار هذا المال في الوقت التي
تدعي الحكومة العجز".

تأمين الطلبة

حان األوان
لدفع فاتورة
العجز
عن تحمل
المسؤولية

الصالح

ومــن صــور إه ــدار الـمــال العام،
بحسب مــا ورد ٌفــي هــذا المحور،
ش ـب ـه ـ ٌ
ـات م ــال ـي ــة حـ ــول ت ـع ــاق ــدات
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ل ـت ـق ــدي ــم خ ــدم ــة تــأمـيــن
العالج العام ،وأسنان الطلبة في
المملكة المتحدة بقيمة إجمالية
( )11م ـل ـيــون جـنـيــه إسـتــرلـيـنــي،
فـضــا عــن حــرمــان الـمـيــزانـيــة من
تحصيل مبالغ غــرامــات التأخير
على الشركات المنفذة والمتعاقدة
ف ــي م ـشــاريــع ع ــدي ــدة بالمخالفة
للبند  7م ــن المستند رق ــم  1من
أص ـ ـ ـ ــول الـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــة والـ ـت ــاع ــب
وتعرض المشاريع للغش ،وعدم
تنفيذ األحكام القضائية النهائية
ال ـصــادرة لصالح الـ ــوزارة إلخــاء
( )45م ــوق ـع ــا م ـس ـت ـغــا مـ ــن قـبــل
ص ـ ـنـ ــدوق إعـ ــانـ ــة الـ ـم ــرض ــى مـنــذ
سنوات عدة ،دون أي مقابل مادي
للوزارة ( 20كافيتريا –  12ماكينة
وجبات وعصائر–  5صيدليات 2 -
محل زهور وأخرى) ،وعدم تحصيل
ال ــوزارة الفوري قيمة أكياس الدم
وال ـبــازمــا لمستشفيات القطاع
األهلي بمبلغ  646ألف دينار.
كما بين أنه تم إعفاء المرضى

المقيمين المسجلين فــي النظام
الـصـحــي م ــن ال ــرس ــوم دون سند
قانوني بالمخالفة للقرار الوزاري
رقــم  294لسنة  ،2017مما ترتب
عليه حرمان الميزانية العامة من
تحقيق اإلي ــرادات ،وعدم تحصيل
مسبق لــرســوم وأج ــور خدماتها
الصحية مــن قبل صـنــدوق إعانة
المرضى بمبلغ  414ألــف دينار،
وضعف الرقابة على إيرادات رسوم
التحاليل المخبرية لدى مختبرات
بنك الدم.

سوء اإلدارة
وانـتـقــل بعد ذل ــك إل ــى المحور
الثاني تحت عنوان "ســوء اإلدارة
الصحية في ظل جائحة كورونا"،
وقــال فيه "شكلت جائحة كورونا
بالنسبة للسلطات الصحية في
مختلف بلدان العالم فرصة اختبار
حقيقي لمدى القدرة على مواجهة
الوباء بــإدارة ذات فعالية وقرارات
صائبة ومــدروســة تستهدف قبل
ك ــل ش ـ ــيء ح ـم ــاي ــة س ــام ــة ال ـف ــرد
والمجتمع وتحقيق الــوقــايــة من
خطر انتشار الفيروس دون تفريط
فــي الحقوق المكفولة بالدستور
وال ـقــانــون وال تمييز بين الناس
على أي أساس وال استغالل األزمة
إلفراغ جيوب وملء جيوب أخرى،
فهل وفقت سلطاتنا الصحية في
ربــح هــذه الــرهــانــات؟ مضيفا" :إن

جائحة كورونا
وج ـ ــاء ال ـم ـح ــور ال ـث ــال ــث تحت
عنوان "التجاوزات اإلدارية وضعف
ال ــرق ــاب ــة" ،وأك ــد فـيــه أن السلطات
ال ـص ـح ـي ــة لـ ــم ت ـك ــن فـ ــي م ـس ـتــوى
مــواجـهــة ظ ــروف جائحة كــورونــا
العصيبة ،ولــم تبرهن عــن جــودة
في الحوكمة المطلوبة في تسيير
ق ـط ــاع ص ـحــي ح ـي ــوي م ـه ــم ،ولــم
تـحــرص على حماية الـمــال العام
ح ـتــى ي ـص ــرف فـيـمــا خ ـصــص له
وفقا للقواعد القانونية والمعايير
ال ـم ـع ـت ـمــدة ،ولـ ــم تـسـتـطــع إح ـكــام
الرقابة على اإلنفاق ،ولم تكن فعالة
في تنفيذ المشاريع الصحية ولم
تعامل ال ـم ــوارد البشرية بنزاهة
واستحقاق ،وأنها بكلمة جامعة
قد غرقت في الـتـجــاوزات اإلداري ــة
والـضـعــف الــرقــابــي والتخبط في
ال ـت ـس ـي ـي ــر ،وسـ ـنـ ـع ــرض فـ ــي ه ــذا

وفيات «كورونا» الحقيقية...
عند المناقشة
الص ّ
أكد النائب هشام الصالح أن من سوء اإلدارة ّ
حيةِ في
ِ
ِّ
َّ
َ
تحديد
ِظل ِ
جائحةِ كورونا ،تسعيرة  pcrوارتفاع َقيم ِتها وآلية ّ ِ
الجهات المسموح لها بإجراء الفحص ،وغلق المراكز الطبيةِّ
ِ
ِ ّ
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ُ
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واتهم وزيــر الصحة بعدم
الشفافيةِ ْفي اإلعـ ِ
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أعلنت ٌعن  934حالة وفاة
سبب "كــورونــا" ،بحيث
الوفي ِ
ات ِب ِ
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والواقع
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والذي َسوف ن

ً
الصالح بعد تقديمه :البراك في الكويت قريبا
عقب تقديمه االستجواب لوزير الصحة ،أكد
النائب د .هشام الصالح أنه "دسم ومختلف عن
االستجوابات السابقة الموجهة إلــى الوزير"،
مــوضـحــا أن ــه يـحـتــوي عـلــى مــواضـيــع مـحــددة
ومنضبطة وواضحة باألرقام واألدلة والبراهين،
ً
داعيا الشعب الكويتي أن يقرأها ويتمعن فيها.
وأضاف الصالح ،في تصريح أمس" :ال صحة
لـمــا ي ــروج لــه الـبـعــض ب ــأن سـبـبــه فـقــط قضية
حجر القادمين من زوار األربعين" ،موضحا أن
"االستجواب يحتوي على  3محاور تناقش 41
موضوعا ومخالفات جسيمة".
وق ــال الـصــالــح" :رســالـتـنــا إل ــى سـمــو رئيس
مجلس الوزراء أن هذا االستجواب أصبح تحت
نظر سـمــوه ،وأن ــه فــي حــال استقالة الحكومة

واق ــع األم ــر – بكل أس ــف – يجيب
بالنفي وذلك لما سنقدم من حجج
دامغة في هذا المحور".
وتحدث هنا عن تعريض األمن
الصحي للخطر من خالل السماح
بـ ــإدخـ ــال الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ــواف ــدي ــن
لـلـبــاد ف ــي ظ ــل جــائـحــة ك ــورون ــا،
واالزدواجية والتمايز في إجراءات
ومدة الحجر للقادمين من الخارج
ف ــي ظ ــل ك ـفــالــة ال ــدس ـت ــور لـحــريــة
ممارسة الشعائر الدينية.

وإعــادة تشكيلها يجب أال يعود وزير الصحة
ً
الحالي في الحكومة المقبلة" ،مضيفا" :أتمنى
أن يكون هذا االستجواب هو رصاصة الرحمة".
وذكر أن "البعض يتساءل إذا ما كان الهدف
مــن االسـتـجــواب هــو تخريب الـحــوار الوطني،
وأع ــوذ بــالـلــه فــأنــا ل ــدي تــواصــل مــع مجموعة
معينة في تركيا ،وال أحد يزايد علينا ،وإن شاء
الله نرى مسلم البراك قريبا خالل أيام ،وفق ما
يصل لدينا من أخبار عن نجاح الحوار ،وعن
مبادرة كريمة وعفو كريم بإذن الله".
وأكد أن هذا االستجواب هو األول له ،لكنه لن
يكون األخير في هذا الفصل التشريعي.

وفد برلماني يشارك في االنعقاد
الثاني للبرلمان العربي

المحور العديد من مظاهر اإلخالل
بالمسؤولية التي اقتضت تقديم
هذا االستجواب.

اإلخالل بالمسؤولية
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــر اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
بالمسؤولية ،تأخر إنهاء خدمات
الموظفين المنقطعين عن العمل
في الوزارة مدة تصل إلى سنتين،
مما ترتب عليها تكبد المال العام
ل ـل ــروات ــب دون وج ــه ح ــق ،وق ـيــام
ال ـ ـ ـ ــوزارة ب ـص ــرف م ـك ــاف ــأة الـعـمــل
اإلضافي وبدل الخفارة دون وجه
حق لبعض الموظفين ،واالزدواجية
والتمايز في صــرف قيمة مكافأة
الـصـفــوف األولـ ــى دون وج ــه حق
وحرمان بعض المستحقين منها،
وعدم إنهاء خدمات غير الكويتيين
المعينين على العقد الثاني ،بالرغم
من بلوغهم سن  65عاما ،والهدر
فــي كميات األدويـ ــة الـتــي تصرف
وانعدام الرقابة عليها.

ظروف صعبة
وف ـ ــي خـ ـت ــام اسـ ـتـ ـج ــواب ــه ،ق ــال
الصالح" ،نعم إن األخ وزير الصحة
المحترم قد تحمل مسؤولية وزارة
ال ـص ـح ــة ف ــي ظـ ـ ــروف ص ـع ـبــة من
حيث شكل العالقة بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية وقد تزامنت
مـســؤولـيـتــه مــع انـ ــدالع الجائحة
العالمية (كوفيد  ،)19 -ولقد كانت
هــذه الـظــروف والتحديات فرصة
اخـ ـتـ ـب ــار ح ـق ـي ـقــي ل ـك ــل أص ـح ــاب
القرار في بلدان المعمورة ،وكانت
بــالـنـسـبــة ل ـكــم م ـنــاس ـبــة ســانـحــة
إلب ـ ــراز م ــدى ق ــدرات ـك ــم وكـفــاء تـكــم
على رأس هرم وزارة الصحة التي
ل ــم ي ــدخ ــر ج ـن ــوده ــا م ــن الـ ـم ــوارد
البشرية التضحيات في الصفوف
األمامية ،ولكن كل تلك التضحيات
والـجـهــود اصـطــدمــت ،بكل أســف،
بالتضارب والتناقض واالرتباك
وسـ ـ ــوء اإلدارة الـ ـ ــذي ط ـب ــع على
جل قراراتكم ،والتي كان لها بالغ
الضرر على المواطنين والمقيمين
ماديا ومعنويا وصحيا ،وتسببت
للمال العام
للبالد في إهدار
كبير ٌ
ٌ
ٌ
تجاوزات إدارية عديدة
كما رافقتها
فضحت سوء إدارتكم ألزمة جائحة
كورونا ،وذلك كما بينا سابقا.
وأض ــاف ،ولقد قــدرنــا صعوبة

•

فــي الــوقــت ال ــذي أعـلــن وزي ــر ال ــدولــة لـشــؤون
البلدية وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير
العمراني ،شايع الشايع ،بــدء توزيع الوحدات
السكنية لـمـشــروع جـنــوب سـعــد الـعـبــدالـلــه في
ديسمبر المقبل ،كشف عن جملة من المعوقات
والتحديات التي تواجه المؤسسة العامة للرعاية
السكنية لتنفيذ الخطة الخمسية القادمة ،وعلى
رأسها عودة "السكنية" للرقابة المسبقة لديوان
المحاسبة.
جاء ذلك في رد الشايع على ســؤال برلماني
للنائب ف ــرز الــديـحــانــي بـشــأن الـمـعــوقــات التي
تواجهها المؤسسة ،وحصلت "الجريدة" على
ن ـس ـخــة م ـن ــه ،وأوضـ ـ ــح ال ـش ـ ّـاي ــع أن ال ـت ـحــديــات
التي تــواجــه "السكنية" تتمثل فــي طــول فترات
المراجعات واالعتمادات التي تستغرقها الجهات
الـمـعـنـيــة بــال ـخــدمــات ،إض ــاف ــة ال ــى م ــدى ال ـتــزام
الجهات المعنية بالخدمات بتنفيذ ما يخصها

طرح الثقة
وتـ ــابـ ــع :إن ه ـ ــذا االس ـت ـج ــواب
ي ـض ـع ـكــم فـ ــي م ــوق ــف صـ ـع ــب ،اذ
يجعلكم أقرب إلى طرح الثقة فيكم،
فنحن نستجوبكم ألننا مقتنعون
بــأنـكــم ت ـفــرطــون ف ــي الـمـســؤولـيــة
عندما تغضون الـطــرف عــن هدر
وتـبــذيــر الـمــال الـعــام فــي وزارتـكــم
ال ـتــي ق ــد ت ـقــدم ذك ــر ن ـم ــاذج عنها
ف ــي صـحـيـفــة هـ ــذا االسـ ـتـ ـج ــواب،
وكــذلــك نستجوبكم ألن ـنــا وقفنا
على التجاوزات اإلدارية الواضحة
التي تعرضنا لها وقدمنا الدليل
على أهم مظاهرها ،ونستجوبكم
ألننا لمسنا أن الغالبية من الشعب
أض ـحــت مقتنعة ب ـســوء إدارت ـك ــم
ألخـ ـط ــر أزم ـ ـ ــة ص ـح ـيــة تـشـهــدهــا
بــادنــا ،وألن قــراراتـكــم وتعاملكم
مع تطوراتها كان دون ما يتطلبه
ال ـ ــوض ـ ــع م ـ ــن حـ ـص ــاف ــة ون ـب ــاه ــة
وحكمة.
واس ـت ـطــرد فــي خاتمتها التي
وجــه حديثه فيها لوزير الصحة،
ولقد أظهرتم ضعفا بينا في تحمل
الـمـســؤولـيــة ،وأن ـتــم مـطــالـبــون إذ
لــم يكن بمقدوركم تفنيد محاور
استجوابنا أن تتحملوا وزر الهدر
والـ ـتـ ـج ــاوزات وسـ ــوء إدارة أزم ــة
جائحة كورونا بالمبادرة بتقديم
استقالتكم ،وفي كل األحوال ها قد
حان األوان لدفع فاتورة العجز عن
تحمل المسؤولية التي أقسمتم أمام
سمو األمير وأمام هذا المجلس أن
تؤدوها باألمانة والصدق.

وجبات للوفد الباكستاني ...هدر للمال العام
ضمن صور هدر المال العام ،التي وردت
فــي ا لـمـحــور األول مــن صحيفة ا سـتـجــواب
النائب هشام الصالح لــوز يــر الصحة ،أنه
ـامــةِ أ عـبـ َ
تــم تحميل ا لـخــزا نــةِ ا لـعـ ّ
ّ
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ال ـ ـ ــوزار ِة م ــا ُيـ ـق ــارب م ـل ـيــون دي ـن ــار نـتـيـجــة
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بــالـخــارج ،وتـحــمــل ال ــوزارة مـصــاريــف غير

الـ ُـمـسـتـحـقـيــن ل ـل ـعــاج ،وع ــدم ُمـحــاسـبــةِ ّ
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ـزات الـطـبـ ّـيــةِ بــالـتــاعـ ِـب وتـ ْـجــزئــةِ
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ـراء األج ـه ــز ِة الـطـبـ ّـيــة بـقـيـمــة أكـثــر
ـود ش ـ ِ
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ُ
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ـال ال ـع ــام نـتـيـجــة الــمـبــالـغــةِ ِب ــع ــد ِد
عـلــى ال ـم ـ ِ
الـ َـع ـم ـلـ ّـيــات ال ـج ــراح ـ ّـي ــةِ ال ـت ــي ت ـ َّـم إج ــراؤه ــا
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الطلبةِ الكويتيين.

الشايع« :الرقابة المسبقة» عائق أمام المشاريع «السكنية»
علي الصنيدح

الظروف التي تؤدون فيها مهامكم
فمنحناكم أكثر من فرصة الستدراك
الهدر ووقف التجاوزات ،ولطالما
نبهنا كما فعل العديد من الزمالء
النواب عبر األسئلة واالقتراحات
لتدارك االستمرار على هذا النهج،
ولكن مبادراتنا وكأنها كانت مجرد
صيحات في واد سحيق ال تلقى
اهـتـمــامــا وال تـجــد أذنـ ــا صاغية،
ـوم
ول ــذل ــك ف ـ ــإن اس ـت ـج ــواب ـك ـ ٌـم ال ـي ـ ٌ
أم ـ ٌـر مستحق وم ـســؤول ـيــة ثابتة
عــن ال ـتــردي ال ــذي يشهده القطاع
الصحي في الكويت ،وأنتم اليوم
مــدعــوون لتفنيد مــا يــوجــه إليكم
من أوجه القصور والخلل بموجب
المستندات واألدلة.

من مشاريع لتوفير خدمات الربط الالزمة على
مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق
خطة المؤسسة.
واض ـ ـ ـ ــاف أن مـ ــن الـ ـمـ ـع ــوق ــات "م ـ ـ ــدى ت ــواف ــر
الميزانيات الــازمــة لتنفيذ المشاريع ،وعــودة
المؤسسة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة،
والـخـضــوع ألحـكــام قــانــون المناقصات العامة
بعد انتهاء فترة اإلعفاء بتاريخ  ،2021/3/31األمر
الذي ترتب عليه طول فترة طرح وترسية وتنفيذ
مشاريع المؤسسة".
وذك ـ ـ ــرت ال ـم ــؤس ـس ــة أن خ ـط ـت ـهــا الـخـمـسـيــة
(  )2025/2024 - 2021/2020ضـ ـ ـمــن ا لـخـطــة
اإلنمائية الثالثة للدولة ،تتضمن عدة مشاريع،
وهــي شقق مدينة صـبــاح األحـمــد بـعــدد 1110
وح ــدات ،والمساكن منخفضة التكاليف بعدد
 9800وحدة ،وشرق صباح األحمد  1184وحدة،
وجنوب سعد العبدالله بعدد  24508وحــدات،
وجنوب صباح األحمد بعدد  20380وحدة.

خالد العتيبي

يشارك وفد برلماني من مجلس األمة في الجلسة األولى لدور
االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي،
التي بدأ عقدها في القاهرة امس ،وتستمر إلى  16الجاري.
ويتكون الوفد ،الذي توجه إلى القاهرة ،أمس ،من النائبين
خالد العتيبي ود .محمد الحويلة.

الخليفة يقترح زيادة سعة شوارع
في الجهراء إلى  3حارات
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ــرزوق
الخليفة تقدمه باقتراح برغبة
لزيادة سعة عدد من الشوارع
في الجهراء إلى ثالث حارات
ل ـكــل اتـ ـج ــاه ،لـتـسـهـيــل حــركــة
ال ـس ـي ــر وت ـخ ـف ـيــف االزدح ـ ـ ــام
المروري.
وجــاء في مقدمة االقـتــراح:
"نظرا لــازدحــام الكبير الذي
ي ـع ــان ــي م ـن ــه أهـ ــالـ ــي مـنـطـقــة
الـ ـجـ ـه ــراء ع ـل ــى ط ـ ــول شـ ــارع
م ــرش ــد الـ ـشـ ـم ــري وامـ ـ ـت ـ ــداده
شــارع المهدي ،وحيث إنهما
يــربـطــان بين طــريــق الجهراء
ال ـس ــري ــع وش ـ ـ ــارع ال ـبــاقــانــي
المؤدي الى الدائري السادس،
وكذلك شارع بن حجر ،ونظرا
لوجود العديد من الخدمات
ع ـل ــى ام ـ ـتـ ــداد هـ ــذه الـ ـش ــوارع
ولـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــل حـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـسـ ـي ــر
وتخفيف االزدح ــام المروري
عليها ،حيث إن كال منها ذات
حارتين فقط لكل اتجاه بحيث
ال يـ ـسـ ـت ــوع ــب ح ـ ـجـ ــم ح ــرك ــة
المرور عليها ،ونظرا لتوافر
ارتـ ــدادات كافية على جانبي
هذه الشوارع ووجود جزيرة

مرزوق الخليفة

وسـ ـط ــى ي ـم ـك ــن اس ـت ـغــال ـهــا
لـتـحــويــل ال ـش ــوارع إل ــى ثــاث
حارات لكل اتجاه ،ما سيؤدي
إل ـ ــى زي ـ ـ ــادة س ـع ــة ال ـ ـشـ ــوارع،
وبــالـتــالــي تخفيف االزدح ــام
ال ـ ـمـ ــروري عـلـيـهــا خـصــوصــا
في ساعات الــذروة ،لذا أتقدم
باالقتراح برغبة التالي :زيادة
سـعــة ش ــارع مــرشــد الـشـمــري
وشـ ــارع ال ـم ـهــدي وشـ ــارع بن
حـجــر إل ــى ث ــاث حـ ــارات لكل
اتجاه".

الشاهين يسأل المضف عن أفرع
التربية الخاصة في الجهراء واألحمدي
سـ ـ ـ ـ ـ ــأل الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب أسـ ـ ــامـ ـ ــة
ال ـ ـشـ ــاه ـ ـيـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة
د .عـلــي الـمـضــف ع ــن الطلبة
ذوي اإلع ـ ـ ــاق ـ ـ ــة وال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ال ـم ـق ــدم ــة ل ـه ــم مـ ــن ق ـط ــاع ــات
الوزارة المختلفة.
وقال الشاهين ،في سؤاله،
"تـ ـ ــولـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت رع ــاي ـت ـه ــا
ب ــاألشـ ـخ ــاص ذوي اإلع ــاق ــة،
السـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات
التعليمية ،منذ خمسينيات
الـقــرن الـمــاضــي ،وتجلى ذلك
من خالل إنشاء إدارة مدارس
التربية الـخــاصــة فــي منطقة
حولي".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :مـ ـ ـ ــع الـ ـت ــوس ــع
ال ـع ـمــرانــي ل ـلــدولــة ،وازدحـ ــام
ال ـط ــرق أص ـبــح ال ــوص ــول إلــى
م ــدارس التربية الخاصة في
منطقة حولي يشكل عبئا على
أبنائنا الطالب وأولياء األمور
الـقــاطـنـيــن فــي مــديـنــة صباح
األحـمــد ،والمناطق الجديدة
في محافظة األحمدي ،وكذلك
في محافظة الجهراء ،والمدن

أسامة الشاهين

والمناطق الجديدة المنشأة
حديثا".
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــاءل" :ه ـ ـ ـ ـ ـ ــل ل ـ ـ ــدى
ال ـ ـ ـ ــوزارة خ ـط ــة إلنـ ـش ــاء أف ــرع
إلدارة ا ل ـ ـتـ ــر ب ـ ـيـ ــة ا لـ ـخ ــا ص ــة
ف ـ ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظـ ـت ــي ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء
واألحمدي؟ إذا كانت اإلجابة
ب ــاإليـ ـج ــاب ي ــرج ــى ت ــزوي ــدي
بنسخة منها".

الفارس :اإلجابة عن السؤال البرلماني تتم
في إطار الدستور وحسب االختصاص
•

الشايع في جلسة سابقة

محمد الحويلة

فهد تركي

كشفت وزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات د .رنا الفارس أن
قطاعات الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
تـقــوم بــالــرد عـلــى االسـئـلــة البرلمانية وف ــق األطــر
الدستورية ،وحسب اختصاص كل منها.
جــاء ذلــك فــي مــذكــرة رد للجهاز على ســؤال
للنائب مهلهل المضف.
وقـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـ ـقـ ـط ــاع تـقـنـيــة
الـمـعـلــومــات د .ع ـمــار الـحـسـيـنــي إن األطـ ــر الـتــي
يعتمد عليها الجهاز في تحديد دستورية السؤال
البرلماني من عدمها تكون وفقا لقرار المحكمة
الدستورية في طلب التفسير رقم  2لسنة ،2004
الـصــادر بجلسة  ،2005/04/11كما تتم مخاطبة
مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس األمة للتنسيق
ب ـه ــذا الـ ـش ــأن ،ح ـيــث ي ـق ــوم ب ــال ــرد ع ـلــى االس ـئ ـلــة

البرلمانية قطاعات الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات المختلفة ،كل حسب اختصاصه.
وأض ـ ـ ــاف ال ـح ـس ـي ـن ــي :ل ـي ــس هـ ـن ــاك صــاح ـيــة
م ـخ ـص ـصــة ل ـج ـهــة االدارة ب ــال ـج ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي
لتكنولوجيا المعلومات لتحديد ضوابط السؤال
البرلماني ،وإنما يتبع في ذلك القوانين واللوائح
والقرارات المنظمة في هذا الشأن وقرار المحكمة
فــي طـلــب التفسير رقــم ( )2لسنة  2004الـصــادر
بجلسة  ،2005/4/11كما تتم مخاطبة مكتب وزير
الدولة لشؤون مجلس االمة للتنسيق.
مــن جهتها ،قــالــت الـمــديــرة الـعــامــة للجهاز
المركزي لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني
إن قطاعات الجهاز (قطاع الخدمات المساندة
وق ـطــاع ال ـم ـشــروعــات الــوطـنـيــة وق ـطــاع تقنية
المعلومات) تقوم بالرد على األسئلة البرلمانية،
كل حسب اختصاصه ،ثم يتم اعتماد الرد من
المدير العام للجهاز.

زوايا ورؤى
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طريق تونس الوعر
جيمس زغبي*
حين أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الوزراء
وجـ ّـمــد أعـمــال البرلمان ،أعلن الرئيس أنــه يستهدف بهذا
«اسـتـعــادة الـســام االجتماعي وحماية الــدولــة» ،وأمسكت
سـلـسـلــة م ــن األزمـ ـ ــات بـتــابـيــب م ــا اع ـت ـبــره ك ـث ـيــرون قصة
الـنـجــاح الــوحـيــدة فيما عــرف بــاســم «الــربـيــع الـعــربــي» ،فلم
يـجــر تحصين إال  %7مــن سـكــان تــونــس بــالـلـقــاحــات ضد
كوفيد  19واالقتصاد متدهور ،وهناك فساد حكومي واسع
النطاق واحتجاجات شعبية كبيرة ،وبعد أسابيع قليلة،
في أغسطس وسبتمبر ،أجــرت مؤسسة «زغبي للخدمات
ً
ً
ً
البحثية» مسحا على  1551تونسيا راشدا لفحص الرضا
الحالي والتفاؤل بشأن المستقبل وأهم األولويات والتأييد
للحكومة في معالجة هذه االهتمامات وأزمة الحكم الحالية
والطريق إلى المستقبل.
ووجدنا أن التونسيين غير راضين عن وضعهم الحالي،
وذك ــر  %71مــن التونسيين أن حياتهم كــانــت أفـضــل قبل
ثــورة  ،2010في تعبير عن استيائهم العميق لما وصلت
الحال إليه ،ومن الواضح أن التونسيين يلقون بالالئمة على
حكومة رئيس الــوزراء هشام المشيشي ورئيس البرلمان
راشد الغنوشي .وتأييد التونسيين لحكومة المشيشي كان
ً
منخفضا للغاية في معالجتها لألولويات الثالثة العليا
للخاضعين لالستطالع ،وهي السيطرة على الجائحة ()%22
واالقتصاد ( )%13والقضاء على الفساد (.)%22
واآلراء منقسمة بــالـتـســاوي حــول تـصــرفــات سعيد في
إقــالــة المشيشي وتجميد أعـمــال الـبــرلـمــان وعــن اهتمامه
بــالــدي ـمــوقــراط ـيــة ال ـتــون ـس ـيــة ،وت ــؤي ــد أغـلـبـيــة كــاس ـحــة من
التونسيين إص ــاح الــدسـتــور وقــانــون االنـتـخــاب وإج ــراء
انتخابات مبكرة ،وال يريد التونسيون استعادة النظام كما
كان ،لكنهم يميلون إلى تأييد نظام رئاسي أكثر من ميلهم
إلى تأييد نظام برلماني.
وتجري مؤسسة زغبي للخدمات البحثية استطالعات
للرأي في تونس منذ عام  ،2011وفحص النتائج السابقة
يظهر مدى تغير الرأي العام على مدار العقد الماضي ،ففي
عام  ،2011بعد قليل من الثورة ،كان  %54من التونسيين
يثقون في أن بالدهم تسير على الطريق الصحيح ،والنسبة
الباقية كانت ترى أن الوقت سابق ألوانه للقطع برأي ،لكن
بـحـلــول ع ــام  2013ذك ــر  %83مــن التونسيين أنـهــم كــانــوا
مفعمين باألمل عام  ،2011ولم يظل إال  %39مفعمين باألمل،
في حين عبر  %55عن خيبة رجائهم ،وذكر  %27فقط أن
تونس تسير على الطريق الصحيح.
وهذا التراجع في درجة الرضا عكس الصورة عن الحزب
ال ـحــاكــم فــي ذاك ال ــوق ــت ،ح ــزب «ال ـن ـه ـضــة» ،بــاعـتـبــاره غير
فاعل في معالجة قضايا البالد الرئيسة ،وكان تقييم ثلثي
ً
الخاضعين للمسح ضعيفا ألداء الحكومة في تعاملها مع
االقتصاد وحماية الحقوق المدنية والشخصية والتصدي
للتطرف والفساد ،ولهذا ،لم يعبر من التونسيين عن ثقتهم
في حزب النهضة إال  %28فقط ،رغم ضعف ثقتهم في كل
األحزاب السياسية والبرلمان ،وعلى خالف مصر التي كان
فيها االعتراض على حكومة «اإلخــوان المسلمين» بقيادة
محمد مــرســي سببه األســاســي هــو الـطــابــع األيديولوجي
لقائمة أولويات الجماعة ،كان سبب خيبة أمل التونسيين
في حزب «النهضة» هو فشله في الحكم باقتدار وفشله في
تحقيق وعود الثورة.
وبحلول عــام  ،2018ذكــر  %20فقط مــن التونسيين أن
البالد تسير على الطريق الصحيح ،وذكر  %21أنهم أفضل
ً
حاال عما كانوا عليه قبل خمس سنوات ،والثقة في البرلمان
انخفضت إلى  ،%25وفي عام  ،2019في غمرة االنتخابات
الرئاسية والبرلمانية ،تصاعد تفاؤل التونسيين إلى أكثر
من  %50ألول مرة منذ عام  ،2011لكن هذا التفاؤل انهار
بحلول عام  ،2021مع فشل الحكومة في التعامل مع الجائحة
واالقتصاد والفساد ،وما يتضح من عقد من استطالعات
الرأي في تونس ألن هناك ثقافة ديموقراطية منتعشة في
ً
البالد ،فإن الرأي العام قد يكون متقلبا إلى حد كبير.
التونسيون غير راضين بعمق عن فشل حكومة المشيشي
ً
وعــدم قدرتها على معالجة أكثر مشكالت البالد إلحاحا،
والتونسيون ليسوا متفقين على الطريق إلى المستقبل،
لكن هناك اتفاق آراء قوي على إصــاح قانون االنتخابات
وال ــدس ـت ــور وإج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات م ـب ـكــرة .صـحـيــح أن الثقة
بالرئيس أكبر من الثقة برئيس البرلمان أو رئيس الوزراء،
لكن يجب على الرئيس قيس سعيد إدراك ضيق الوقت أمام
إدخال تغيرات هيكلية وتلبية الحاجات األساسية في حياة
سياسية شديدة االنقسام وال تهدأ.
* رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن.

متالزمة المحفظة
المفقودة 
فالح بن حجري
ً
ً
ً
تحكي نكتة أن شرطيا شاهد شخصا يبحث وحيدا
عــن محفظته فــي ا لـشــارع تحت عمود اإل ن ــارة فساعده
وبحث عنها ،وفي منتصف بحثهما سأله :أين فقدت
محفظتك بــا لـضـبــط؟ فـقــال ا لــر جــل :هـنــاك فــي الحديقة
ً
المجاورة ،فقال له مصدوما وكيف تبحث عنها هنا وال
تبحث في الحديقة؟! فقال ا لــر جــل :هنا نــور والحديقة
مظلمة.
بالنسبة إ لـ ّـي فــإن قصة هــذا ا لــر جــل أو طرفته تمثل
جانبا مضحكا ومبكيا مــن أ مــور حياتنا ،وال بــد من
تسليط الضوء عليه ،وهو كذلك يجسد حالة عامة أو
كما أسميها متالزمة "المحفظة المفقودة" التي تصيب
كل باحث عن حلول هنا من المسؤولين والمواطنين
وم ــن ح ــاوره ــم ونــاق ـش ـهــم بــإح ـســان ح ـتــى ي ــوم الــديــن،
وال ـم ـح ـف ـظــة ال ـضــائ ـعــة ق ــد ت ـك ــون م ـشــاكــل مـعـيـشـيــة أو
اجـتـمــاعـيــة أو اقـتـصــاديــة وحـتــى سـيــاسـيــة ،حـتــى آخــر
قــا ئـمــة مشاكلنا ا لـطــو يـلــة ا لـتــي تـحـمــل سـطــور هــا عــبء
مناشدات المواطنين وتطلعاتهم وأمانيهم.
لــذ لــك أو جــه نصحي للجادين فــي البحث عــن حلول
ناجعة للمشاكل ،إذا ضاع حل مشكلة لكم فابحثوا عنه
ً
في ميدان فقده ومكان سقوطه سهوا من ثنايا عناوين
إ ن ـجــازات و طـنـكــم ،ا بـحـثــوا عنه هـنــاك وال تبحثوا عنه
تحت أضواء فالشات الكاميرات التي تحف بكل اجتماع
وندوة ولقاء لكم ،بحثكم هنا سيضيع سدى ولن تجدوا
حال واحدا مجديا تحت عمود إنارة لمانشيت صارخ
في برية وعودكم ،أو تصريح يدغدغ األ حــام في لقاء
على الشاشات.
فــإذا كــان لديكم مشكلة فــي التعليم كمثال فعليكم
البحث عنه في تجارب غيركم المضيئة وخبرة أبنائكم
ا لــا مـعــة فـهـنــاك سـتـجــدون ضــا لـتـكــم و فــق منهج سليم
أثبت نجاحه ،واألمر كذلك ينطبق على الصحة والبنية
الـتـحـتـيــة وت ـنــويــع االق ـت ـصــاد وغ ـيــرهــا ،واب ـت ـع ــدوا عن
ً
تجارب أ خــرى مظلمة واقعا ســواء كأعراف اجتماعية
ومجامالت زاحمت كل كفاء ة لديكم أو ككوادر خارجية
وتطبيق تجارب فاشلة لن تنفعكم مهما غركم انعكاس
فالشاتها وتراقص أضواء شموعها.
ن ـص ـي ـحــة ل ـك ــي ن ـح ــاف ــظ ع ـل ــى تـ ـط ــور ب ــادن ــا عـلـيـنــا
االبتعاد فــورا عن متالزمة المحفظة المفقودة لكي ال
نصبح نكتة تحكيها عقود الزمان القادم!

ةديرجلا
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بوصلة :فكروا خارج
الصندوق

د .عبد المحسن حمادة

الدعوة لحوار وطني ()2
رحــب كثير مــن الكتل السياسية بــالــدعــوة الـتــي وجهها صاحب
السمو أمير البالد إلجراء حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،
لمعالجة قضايا تهم السلطتين ،وبـكــل تأكيد وجــود الـخــاف بين
السلطتين وتـحــولــه إلــى ص ــراع ون ــزاع بينهما كما حــدث فــي العام
الماضي سيعرقل عملية التنمية واإلص ــاح ،فمن الصعوبة نجاح
عملية التنمية واإلصالح في ظل هذا الصراع المضر لمصلحة الدولة
وسمعتها ،وهناك رأي يعتقد أن الدولة ليست بحاجة إلجراء أي حوار،
فالدولة مستقرة ومتصالحة لكن هناك أشـخــاص أخـطــأوا فــي حق
الدولة ورئيسها ،وصدرت في حقهم أحكام تدينهم فيجب أن تكون
للدولة هيبتها ويأخذ القانون مجراه.
ويـنــادي بهذا الــرأي شخصيات تحب الكويت ومصلحتها ،ومع
احترامنا لهذا ال ــرأي ،وثقتنا الكبيرة فيمن يتبناه ،إال أننا نعتقد
بأهمية الحوار ،ولكي ينجح الحوار على كل األطراف التمسك بأدب
َ
احترام كل طرف لآلخر يقول تعالى«َ :ول
الحوارَ ،ومن أهم آداب الحوار
َ
َّ َّ
ُ َ ُ َْ ْ َ
ُ
اب ِإل ِبال ِتي ِه َي أ ْح َسن» ،أي بأدب واحترام وبأحسن
تج ِادلوا أهل ال ِكت ِ

د .عبدالعزيز إبراهيم التركي
طريقة وأفضلها ،فال تسيئوا إليهم وال إلى معتقداتهم ،ومن ال يعرف
مخاطبا رسوله وموجها له:
أدب الحوار فال يحاور وال يجادل ،ويقول
َ
َّ
ْ
َ ْ
ْ
ْ ْ
ْ ُ َ َ
يل َر ِّب َك ِبال ِحك َمةِ َوال َم ْو ِعظةِ ال َح َسنةِ َو َج ْ ِادل ُه ْم ِبال ِتي ِه َي
«اد َع ِإُلى س ِب ِ
َ
ً
ََ َ ْ َْ َ
وهارون« :اذهبا ِإلى ِفرعون
أ ْحسن» ،وقال موجها كالمه إلى
موسى َ ْ َ ْ َ
َّ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ ً َ ِّ ً َ َ َّ ُ َ َ َ َُّ
ِإنه طغى* فقول له قوال لينا لعله يتذكر أو يخشى».
هذه الطريقة هي التي أمر الله أنبياءه باتباعها ،لكي يتمكنوا من
نشر دين الله ويكسبوا خصومهم ويقللوا من أعدائهم ،والتي اتبعها
كثير من القادة والزعماء المخلصين واألذكياء ،ونجحوا في كسب
قضاياهم ،أما الطريقة التي اتبعها بعض النواب في العام الماضي
ومــا أث ــاروه مــن شغب فهي طريقة غير صحيحة نــرجــو أال تتكرر،
فقد أضــرت بسمعة الكويت ونظامها الديموقراطي ،كما علينا أن
نتجاهل آراء المتشائمين الذين يضعون نظارة سوداء على أعينهم،
وال يبصرون أي مزايا في دولتنا ،ويتناسون كيف نمت استثماراتنا
الخارجية ووصـلــت إلــى  1000مليار واحتلت مركز ثالت دولــة في
العالم ،نعم ال شك أن لدينا أخطاء وعلينا أن نتعاون في معالجتها.

بندر الخيران

مؤتمر وطن آمن ديموقراطي
ً
قبل واحــد وثالثين عاما عندما فقدت السلطة الشرعية موقعها
الدولي استنجدت بالشعب الكويتي الوفي الــذي لبى الدعوة بقوة
وحضور ومشاركة في مؤتمر جدة  15-13أكتوبر  ،1990ليؤكد على
شرعيته وحكمه الدستوري بالتأكيد على التمسك بدستور 1962
وأهمية تفعيله والعمل به ،متناسين ومتسامين عما حدث من تعطيل
ٍّ
وتعد على األمة وثوابتها ،اللذين تسببا بنتائج وخيمة بدمار الوطن
وسيادته وحرية شعبه.
وقــد بــادر الشعب الكويتي النبيل بالصفح الكريم عــن السلطة
وطي صفحة االحتالل وأسبابه والقصور في مواجهته وما سبقه من
أضرار ،على أن يبدأ إعادة إعمار الوطن باالعتماد على أبنائه ورفع
كفاءتهم المهنية واإلدارية ،وإدارة الوطن على أسس دستورية ودولة
مؤسسات تعي مسؤولياتها ودورها في ترجمة مضامين الدستور ،إال
أنها ولألسف الشديد لم تتعظ مما حدث ،ولم ترد التحية المستحقة
للشعب ،باستمرارها على نهجها القديم بتهميش الــدور الشعبي
وتعطيل الديموقراطية بتشويه مخرجاتها عبر عدة أشكال وصنوف.

وتمادت بالتعدي على مقدرات الوطن ورعاية الفساد وتفشيه بكل
أركــان الــدولــة ،وتــراجــع خدماتها ومستوياتها العلمية واإلنتاجية
واالقتصادية وتهميش الدور المجتمعي والتعدي على الديموقراطية
وحرية الرأي ،التي باتت أكثر خطورة على استقرار الوطن واستدامته،
وهو ما يستوجب إقامة مؤتمر وطني حقيقي منجز يختلف تماما
عن السابق ،بتفعيل دور األمة المتمثل بإدارته وعضويته التي يجب
أن تكون قاصرة فقط على كفاءات الوطن المتخصصة في مجاالتها
المختلفة وقوى المجتمع المدني.
ال تتدخل السلطات باختيار أعضاء المؤتمر وعليها تقديم الدعم
المادي والمعنوي المعلوماتي عبر تشكيلها لجان دعم متواصلة مع
ورش عمل المؤتمر التي سترفع توصياتها وقراءتها لمواقع الخلل
والحلول بمراحله المختلفة العاجلة والمتوسطة والبعيدة المدى،
والـتــي ستسهم بفعالية باختصار الــزمــن لإلنجاز المستحق الــذي
يضمن استقرار الوطن وتنميته واستدامته لينعم شعبه بالرخاء
والحياة الكريمة اآلمنة.

alterkey@gmail.com
التفكير خارج الصندوق هو إحدى طرق العصف الذهني
التي تعتمد على الخبرة والقدرة اإلبداعية للمجتمعين
في بلورة حلول جديدة وموضوعية ألي مشكلة تواجههم
من خالل قيامهم بطرح واختبار كل فكرة من دون انتقاء
أو تقيد بالصندوق ،ويمكننا استخدام هذه الطريقة على
المستوى الشخصي أو المؤسسي أو على مستوى الدولة
من خالل وضع كل التحديات من سياسات وقوانين ولوائح
وبيروقراطيات الدورة المستندية في الصندوق ،والتفكير
ً
بعيدا عنها في كيفية الوصول إلى األهداف الرئيسة كتنوع
مـصــادر الــدخــل ،وتــوفـيــر فــرص عـمــل ،وتمكين الـكـفــاء ات
الوطنية ،وتحقيق أعلى العوائد من المشاريع وغيرها من
األهداف االستراتيجية للمؤسسة أو الدولة.
لـكــن مــن ش ــروط نـجــاح التفكير خ ــارج الـصـنــدوق أن
تشارك الكفاءات من المواهب وأهل الخبرة واالبتكار في
حلقات العصف الذهني ،وأن يتم توثيق كل الحلول التي
يتم طرحها وتحويلها إلى مستهدفات قابلة للتطبيق
واإلنجاز والقياس ،على أن يلتزم بتنفيذها كل األطراف
والجهات الرسمية لتحقيق اإلصالح الشامل بطرق مبتكرة
بعيدة عن كل المعوقات التي تم احتواؤها في الصندوق.
فالكويت بحاجة لحلول غير تقليدية تتسم بالسرعة
والمرونة والجودة لحلحلة كل الملفات والقضايا العالقة
مـنــذ سـتـيـنـيــات ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،وه ــذا لــن يـتــم مــن دون
االستعانة بالعنصر البشري الموهوب والمتميز ،ففي
إحدى محاضرات الرئيس الكوري الراحل (لي ميونغ باك)
ألقى الضوء على كيفية تحول دولة مثل كوريا الجنوبية
إلى خامس أكبر اقتصاد في العالم بعد أن كانت من أفقر
ً
دول العالم قبل أكثر من  50عاما ،فبالرغم من أنها ال تملك
موارد طبيعية أو مالية ،فإنها استطاعت أن تمتلك كبريات
الشركات في مجال التكنولوجيا واﻹنشاءات والسيارات
وغ ـي ــره ــا وذل ـ ــك بــال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ت ـطــويــر وإطـ ـ ــاق إبـ ــداع
العنصر البشري من خالل جودة التعليم ومصداقية قادة
التعليم التي يرى أنها السبب اﻷول للتقدم االقتصادي
والتكنولوجي في كوريا الجنوبية.
فالتقدم والتنمية والتميز ترتكز على العنصر البشري
المؤهل الــذي تعلم وتــدرب في نظام تعليم نوعي وذي
ج ــودة عــالـيــة يـشـجــع عـلــى التفكير واالب ـت ـكــار واإلبـ ــداع
والمعرفة واالنفتاح على تجارب اآلخرين ،في حين التأخر
واالنغالق والبعد عن تطبيق كل ما هو جديد في مجال
التكنولوجيا وا لـعـلــوم والصناعات بجانب التغييرات
المستمرة في أنظمة وهياكل التعليم ،وعدم تلبية برامج
ومناهج التعليم التقليدية الحتياجات سوق العمل ،كل
ذلك أدى إلى تكدس أعداد الموظفين غير المنتجين من
دون هــدف أو حتى وصــف وظيفي لما يـقــومــون بــه من
مهام في الجهات الحكومية التي تعمل كل منها ضمن
إطــار صندوق البيروقراطية المقيد لألفكار والمنقطع
عن االتصال بأي صندوق آخر يماثله ويتطابق معه في
إجراءات العمل!
ل ــذا علينا أن نفكر خ ــارج ال ـص ـنــدوق ،ون ـبــدأ بتقييم
ال ــوض ــع ال ـحــالــي ل ـم ــواردن ــا الـبـشــريــة م ــن خ ــال ترسيخ
المعرفة والخبرة العملية وتشجيع المواهب واالبتكار
عــن طــر يــق التنسيق المستمر بـيــن مــؤ سـســات التعليم
وال ـت ـقــدم الـعـلـمــي وال ـخــدمــة الـمــدنـيــة وال ـق ـطــاع ال ـخــاص،
للتأكد من جــودة البرامج التعليمية والتدريبية ومدى
مطابقتها الحتياجات سوق العمل ،وكذلك تعزيز البنية
التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالستفادة
من تطبيقاتها الذكية في ربط الجهات الحكومية وفتح
صناديقها المغلقة بهدف تحسين خدماتها وتقليص
مصروفاتها.
إن الـ ـتـ ـفـ ـكـ ـي ــر خ ـ ـ ـ ــارج الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق يـ ـكـ ـس ــر الـ ـح ــواج ــز
البيروقراطية ويمكن المواهب والكفاءات من طرح الحلول
المبتكرة التي تسهم في تطوير وتحسين أداء المؤسسات
والجهات الحكومية.

لورنس توبيانا*

من باريس إلى غالسكو
ً
طبقا لوكالة الطاقة الدولية
فإن البقاء على المسار
الصحيح من أجل تحقيق
صافي صفر انبعاثات
بحلول سنة  2050يتطلب
عدم البدء بمشاريع فحم
أو نفط أو غاز جديدة بعد
سنة  ،2021وهذا يعني
أنه يجب على أكبر الدول
المصدرة لالنبعاثات في
العالم إنهاء استثمارات
الفحم الخارجية على الفور
وتوضيح كيفية التخلص
التدريجي من استخدام
الفحم الموجود لديها.

دول الـ «»٢٠
المتلهفة لترويج
دورها كقائدة
للمناخ يجب أن
تستمع بعناية إلى
تحذيرات اآلخرين ال
سيما الموجودين
بالخطوط األمامية

إن مؤتمر المناخ "مؤتمر األطــراف  "26هو عبارة عن
عالمة فارقة بين التعاون الدولي والمنافسة وبصفتي
أحد المسؤولين الفرنسيين البارزين الذين تم تكليفهم
بالتوصل لصفقة في مؤتمر األطراف  21في باريس سنة
 ،2015أستطيع ان أق ـ ّـدر حجم التوقعات المطلوبة من
الدول المستضيفة لمؤتمر المناخ لهذا العام أي إيطاليا
والمملكة المتحدة.
فالقمة في غالسكو في شهر نوفمبر القادم هي إلى
حد بعيد أكثر اجتماعات الحكومات صعوبة منذ مؤتمر
باريس ،ومن المفارقات استمرار التكامل العالمي األكبر
الى جانب الخالفات الناشئة بما في ذلك مظالم جائحة
كوفيد 19والرغبة المتزايدة في تبني سياسات انعزالية
على المستوى الوطني.
وفي حين من المتوقع أن تزيد التجارة العالمية بمقدار
 8في المئة هذا العام بعد هبوطها بنسبة  5.3في المئة
سنة  2020فقد كشف طــرح المستلزمات الطبية حسب
سالسل التوريد العالمية عن وجود مصادر عميقة للعداء
والـتـنــافــس ،ومـســألــة تـضــامــن الـلـقــاحــات -الـتــي تفاقمت
بسبب قيام الدول الغنية بتخصيص تريليونات للتعافي
االقـتـصــادي الـخــاص بـهــا– قــد أسهمت بشكل كبير في
توتر العالقات المتعددة األط ــراف ،علما أنــه مع اقتراب
موعد عقد مؤتمر األطــراف ال يزال يوجد هناك جو عام
من التوترات.
ومؤتمر هذا العام سيختبر روح التعاون التي نشأت
فــي بــاريــس ،حـيــث تبنت  196حـكــومــة بـعــد ع ــدة جهود
فاشلة اتفاق باريس التاريخي الذي جعل صافي صفر
ّ
انبعاثات حقيقة جيوسياسية ،فهذا االتفاق شكل منذ ذلك
التاريخ المبدأ التنظيمي لكافة الجهود المتعلقة بالمناخ،
حيث كــان لجميع ال ــدول والمناطق والـمــدن والشركات
والمستثمرين والمجتمع المدني واألفراد مساهمة فيه،
ويمكنهم التصرف على أساسه ،لقد عكس ذلك االتفاق
تعددية األطراف التي يحركها الناس في أفضل صورها.
وبـعــد ســت س ـنــوات مــن مــؤتـمــر بــاريــس لـلـمـنــاخ كــان
مــن المفترض أن نــرى سلسلة مــن التأثيرات اإليجابية
المتتابعة للتعهدات الشجاعة التي أعلنتها الدول ،ولكن
عوضا عن ذلك نحن نشهد حاليا موقفا عصبيا يشبه
لعبة البوكر ،وكما كان عليه الوضع بالنسبة إلى اللقاحات
فإن الدول األغنى ال تشاطر ثروتها وتقنيتها.
ّ
المعبرة أن المجتمع الدولي لم يحقق بعد
ومن األمور
هدف اتفاقية باريس وهو  100مليار دوالر أميركي سنويا
لدعم استثمارات المناخ في الدول النامية ،فالرقم عبارة
عن عتبة ال هدف نهائي ،وعليه فإن من الضروري تجاوز
هذه العقبة ،وذلك حتى تعلم جميع األطراف في مؤتمر
األطراف  26أن الدول الغنية جادة ومخلصة في تضامنها.
ومن األمور المقلقة أيضا غياب معلومات محددة عن
كيف تنوي دول مجموعة العشرين أن تحقق األهــداف
الـمـجــردة المتعلقة بـصــافــي صـفــر انـبـعــاثــات ،فالعديد
مــن تلك ال ــدول ال ت ــزال تعتمد بشكل كــامــل على الــوقــود
ً
األحفوري ونظرا ألن هذه االقتصادات مسؤولة عن نحو

 80فــي الـمـئــة مــن انـبـعــاثــات ال ـعــالــم ،يـجــب عليها الـبــدء
بتضمين المزيد من التخطيط الملموس والشامل إلزالة
الـكــربــون كـجــزء مــن مساهماتها الـمـحــددة وطنيا طبقا
التفاقية باريس.
وإن خـطــة المفوضية األوروب ـي ــة تظهر كـيــف يمكن
عمل ذلك بشكل مفصل وحسب كل قطاع ،ولسوء الحظ
فإن االتحاد األوروبي هو االستثناء ،فاآلخرون ال يزالوا
يلعبون البوكر في حين تصبح الغرفة مليئة بالمياه ،ففي
هذا العام فقط ضربت الكوارث التي تسبب بها المناخ
الـبــرازيــل وكـنــدا ومدغشقر والصين وألمانيا وروسـيــا
والواليات المتحدة األميركية ودوال كثيرة أخرى ،وليست
ّ
هناك حاجة لتذكر كل حــدث مناخي كارثي ،ألنــه يكفي
بالفعل القول إن المشكلة قد تجاوزت تأهبنا واستعدادنا.
وفي حين تتحسن نمذجة المناخ فإن المسار للبقاء
ضمن  1.5درجة مئوية من االحترار يضيق أمام أعيننا،
ففي أوائ ــل أغسطس أظـهــر التقرير الـصــادر عــن الهيئة
الحكومية الــدولـيــة المعنية بتغير المناخ أ نـنــا نقترب
بشكل خطير من  1.5درجة مئوية بالفعل ،مما يعني أن
كل جزء من الدرجة مهم فالفروقات بين عالم  1.5درجة
مئوية وعالم  2درجة مئوية ستكون كارثية.
عندما كنا نتفاوض على اتفاق باريس ،كان اجتماع
مجموعة الـعـشــريــن ال ــذي سبقه صعبا كــذلــك ،حـتــى أن
البعض وصفه باالجتماع الكارثي ولقد شعر الكثيرون
أن مؤتمر األطــراف  21كان مصيره الفشل نتيجة لذلك،
ولـكــن بعد أســابـيــع مــن العمل وال ـحــوار المكثف ،تمكن
مؤتمر باريس من التفوق على معظم التوقعات بما في
ذلك توقعاتي أنا شخصيا.
ك ـي ــف ي ـم ـكــن لـلـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـح ــدة وإي ـط ــال ـي ــا تــوجـيــه
المحادثات لتصل الى نتيجة ناجحة مشابهة؟ لو أردنا
االسـتــرشــاد بمؤتمر بــاريــس  ،2015فــإن مفتاح تحقيق
النجاح فــي هــذا المؤتمر هــو التأكيد على أنــه ال يوجد
أحد أو بلد يستطيع التصدي للتغير المناخي بمفرده
ً
ونظرا ألن كل طرف في المعاهدة اإلطارية لألمم المتحدة
المتعلقة ّبالتغير المناخي لديه صــوت متساو فــإن أي
طــرف موقع على المعاهدة يمكنه أن يتسبب في تعثر
المفاوضات ،فالحوار بحسن نية والخطط الملموسة
والوسائل الجدية لتمويلها هي الطريق الوحيد لتحقيق
تقدم.
ً
وهناك بعض التطورات اإليجابية مؤخرا يمكن البناء
عليها ،ففي وقت سابق من هذا العام تعهدت كل من كوريا
الجنوبية واليابان -وهما على التوالي ثاني وثالث أضخم
ممول للفحم على مستوى العالم بعد الصين -بإنهاء
استثماراتهما العامة الخارجية فــي الفحم ،لكن هناك
أي ـضــا م ـجــاالت واض ـحــة يـجــب عـلــى الـحـكــومــات الـقـيــام
ً
بالمزيد من العمل بشأنها ،فطبقا لوكالة الطاقة الدولية
فإن البقاء على المسار الصحيح من أجل تحقيق صافي
صـفــر انـبـعــاثــات بـحـلــول سـنــة  2050يتطلب ع ــدم الـبــدء
بمشاريع فحم أو نفط أو غــاز جــديــدة بعد سنة ،2021
وهذا يعني أنه يجب على أكبر الدول المصدرة لالنبعاثات

في العالم إنهاء استثمارات الفحم الخارجية على الفور
وتوضيح كيفية التخلص التدريجي من استخدام الفحم
الموجود لديها.
ف ــروح تـعــدديــة األط ــراف المخلصة فقط يمكنها حل
عــدم الـتــوازن الكامن في قلب أزمــة المناخ ،علما أن آثار
تلك األزم ــة هــي غير عــادلــة بشكل كبير ،فــالـبـلــدان التي
ال تـكــاد تـكــون مـســؤولــة عــن تصاعد المشكلة هــي التي
تواجه المخاطر األكثر شدة والتي عادة ما تكون مخاطر
وج ــودي ــة ،فـلـمــاذا تـتـفــاوض دول ال ـجــزر الـصـغـيــرة على
مصير قد يوصلها للغرق؟
لقد كانت اتفاقية باريس ممكنة فقط بسبب التزامها
بـتـعــدديــة األطـ ــراف ،وه ــذه الـتـعــدديــة تبقى أفـضــل دليل
ّ
المعبرة أنه
للتحقق من أهميتها ،لقد كانت من األمــور
ســرعــان مــا انـتـهــى اجـتـمــاع الـمـنــاخ ال ـخــاص بمجموعة
الـعـشــريــن ب ــدون نـتــائــج إيـجــابـيــة مـلـمــوســة ه ــذا ال ـعــام،
وأصــدرت الــدول األقــل تنمية في العالم بيانا تدعو فيه
نظيراتها من الدول الغنية ألن "تتحمل المسؤولية".
وال ــدواف ــع الـمـتـعـلـقــة بــال ـس ـيــادة وال ـت ـنــافــس سـتــؤدي
دائ ـمــا إل ــى تــوتــرات تــؤثــر عـلــى م ـجــاالت ال ـت ـعــاون ،ولكن
ضمن هذه المساحة هناك فرص كثيرة لتحقيق نتائج
إيـجــابـيــة ،عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال فــي تـبـنــي التكنولوجيا
واالبتكار التكنولوجي ،فهذه الغريزة الطبيعية متجذرة
فــي المصلحة الــوطـنـيــة ،وبــالـتــالــي يـجــب أن تستجيب
لالحتمالية المخيفة والمتزايدة لتجاوز  1.5درجة مئوية.
وطبقا لـهــذه ال ــروح فــإن بعض الـخـطــوات الملموسة
لتخفيف التوترات في مؤتمر األطراف  26يجب أن تشمل
ً
بندا مخصصا للمناقشات الهادفة المتعلقة "بالخسارة
وال ـض ــرر" ،ال سـيـمــا أن األنـ ــواء الـمـنــاخـيــة الـقــاسـيــة هــذا
الصيف ال تزال في أذهان الجميع ،كما يجب على المؤتمر
أن يضغط على ما يتعلق بتمويل جهود التأقلم المناخي
كجزء من تحرك أشمل لتحقيق الهدف المنشود ،وهو ما
ً
ً
ال يقل عن  100مليار دوالر أميركي سنويا ،وأخيرا فإن
دول مجموعة العشرين التي لم تقدم المساهمات المحددة
وطنيا الخاصة بـهــا ،يجب أن تـقــوم بــذلــك بــأســرع وقت
ممكن ،بحيث تظهر أن سياساتها كافية من أجل اإلبقاء
على العالم في مسار  1.5درجة مئوية.
فــدول مجموعة العشرين المتلهفة للترويج لدورها
ك ـقــادة للمناخ يـجــب أن تستمع بعناية إل ــى تـحــذيــرات
اآلخ ــري ــن ال سـيـمــا أول ـئ ــك ال ـم ــوج ــودي ــن ع ـلــى الـخـطــوط
األمامية ،ولو رأينا زخما على تلك الجبهات من اآلن حتى
نوفمبر فإن المملكة المتحدة وإيطاليا يمكن أن تبشرا
بنجاح مؤتمر األطراف  26وهذا سيبقي هدف  1.5درجة
مئوية في متناول أيدينا.
* سفيرة فرنسية سابقة لمعاهدة األمم المتحدة
اإلطارية للتغير المناخي ،والرئيسة التنفيذية
لمؤسسة المناخ األوروبية ،وأستاذة في العلوم في
جامعة ساينس بو-باريس.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع
«الجريدة».
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اقتصاد
أزمة الطاقة تدفع أسعار النفط لألعلى
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 81
ً
ً
سنتا ليبلغ  83.23دوالرا للبرميل في
ً
تداوالت أمس األول ،مقابل  82.42دوالرا
ً
في ت ــداوالت يــوم الجمعة الماضي وفقا
لـل ـس ـعــر ال ـم ـع ـلــن م ــن مــؤس ـســة ال ـب ـتــرول
الكويتية.
وفي األسواق العالمية ارتفعت أسعار
الـنـفــط ،صـبــاح أم ــس ،بعد تكبد خسائر
في وقت سابق من اليوم ،لتواصل بذلك
تحقيق مكاسب لليوم الرابع على التوالي
وس ــط ان ـت ـعــاش ال ـط ـلــب ال ـعــال ـمــي ،ال ــذي
يـسـهــم بـنـقــص ال ـطــاقــة ف ــي االق ـت ـصــادات
الكبرى.
ً
وزاد خــام برنت  21سنتا ،بما يعادل
ً
 0.3في المئة ،إلى  83.86دوالرا للبرميل،
وهو أعلى مستوى في ثالث سنوات بعد
ارتفاعه  1.5في المئة أمس األول.
ً
وارتفع الخام األميركي  13سنتا ،بما

السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٧.٤٤٢

٦.٨٥٤

٥.٧١١

2.٤٣٦ 2.٨٧٢ 3.٣١٢

هيئة األسواق :تعديالت تشريعية
مقبلة على «حوكمة الشركات»

ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  81سنتا ليبلغ  83.23دوالرا

ً
يـعــادل  0.2فــي الـمـئــة ،إلــى  80.65دوالرا
للبرميل ،وهــو أعلى مستوى منذ قرابة
ً
سبع سنوات بعد أن ارتفع أيضا بنسبة
 1.5في المئة في الجلسة السابقة.
وت ـش ـيــر ت ـق ــدي ــرات الـمـحـلـلـيــن إلـ ــى أن
التحول من استخدام الغاز الطبيعي إلى
النفط لتوليد الكهرباء قــد يزيد الطلب
العالمي على الخام بين  250و 750ألف
ً
برميل يوميا.
وارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات
قياسية في األسابيع القليلة المنصرمة،
مدفوعة بنقص الطاقة في آسيا وأوروبا
والواليات المتحدة ،كما أن صعود أسعار
الغاز الطبيعي يشجع منتجي الكهرباء
على التحول إلى النفط.
وقال كريغ إيرالم كبير محللي السوق
في أواندا« :ال يزال هناك الكثير من الزخم
وراء ارتـ ـف ــاع أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط وال ـع ــوام ــل

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

األســاس ـيــة ال تـ ــزال مــوات ـيــة بـ ـش ــدة ...هل
س ـت ـكــون م ـفــاجــأة أن ن ــرى ال ـن ـفــط يـعــود
لـخــانــة ال ـم ـئــات ف ــي وق ــت الح ــق م ــن هــذا
العام؟ على األرجح ال».
وقالت قطر ،أكبر منتج للغاز الطبيعي
المسال في العالم ،أمــس األول للعمالء،
إنها ال تستطيع المساعدة في تخفيف
االرتفاع في أسعار الطاقة وتوريد مزيد
من الوقود إلى السوق.
وذكـ ــر وزيـ ــر ال ــدول ــة ال ـق ـطــري ل ـشــؤون
الطاقة سعد الكعبي أن بالده بلغت الحد
األقصى و«قدمنا لكل عمالئنا الكميات
المقررة لهم».
وأضاف «إنني غير سعيد بشأن أسعار
الغاز المرتفعة».

 %92نسبة استيفائها لمعايير «اإليسكو»
●

عيسى عبدالسالم

عـلـمــت «الـ ـج ــري ــدة» ،م ــن م ـص ــادر مـطـلـعــة ،أنــه
يصار الى إجراء تعديالت تشريعية على الكتاب
الخامس عشر لالئحة التنفيذية لقانون هيئة
أس ــواق الـمــال فيما يخص «حــوكـمــة الـشــركــات»،
م ـت ــوق ـع ــة أن يـ ـت ــم ت ـن ـف ـي ــذه ــا بـ ـع ــد إج ـ ـ ـ ــراء ه ــذه
التعديالت.
وقــالــت ال ـم ـصــادر إن ج ـهــودا حـثـيـثــة تبذلها
هيئة أسواق المال مع المنظمة الدولية لهيئات
األوراق المالية (اإليسكو) ،بشأن استكمال نسبة
استيفائها للمعايير الدولية ،حيث استطاعت
الهيئة خــال الـفـتــرة الـمــاضــة استيفاء نحو 92
بالمئة من المعايير والمبادئ الموضوعة بهذا
الشأن.
وذكرت أن الوصول الى تلك النسبة من عملية

التطبيق يأتي نتيجة جهود هيئة أسواق المال
الحثيثة لتحقيق أهدافها المذكورة في المادة
 3من القانون رقم  7لسنة  2010في شأن إنشاء
هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية
وتـعــديــاتــه ،المتمثلة فــي «تنمية أس ــواق المال
وتنويع وتطوير أدواتها االستثمارية ،مع السعي
للتوافق مع أفضل الممارست العالمية».
وأوضـ ـح ــت أن هـيـئــة األسـ ـ ــواق ت ـحــرص على
دراســة واستطالع الــرأي الفني والقانوني للرد
على األسئلة الواردة في منهجية التقييم الذاتي
الصادرة عن منظمة اإليسكو ،إذ تقوم المنهجية
ب ــوض ــع م ـعــاي ـيــر لـتـقـيـيــم ك ــل م ـب ــدأ م ــن م ـب ــادئ
المنظمة على حــدة ،ليتم مقارنته مــع القوانين
وال ـلــوائــح والـ ـق ــرارات والتعليمات المطبقة في
الدولة ،ومن ثم تقييم كل إجابة عن هذه األسئلة
مع اآللية المنصوص عليها في المنهجية.

ارتداد مؤشرات البورصة والسيولة  50.8مليون دينار
ساعة أولى من الضغط قابلتها عمليات شراء
●

علي العنزي

ارت ـ ـ ـ ــدت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
ً
الكويت الرئيسية سريعا وبعد
ج ـل ـســة واحـ ـ ــدة ف ـقــط م ــن جني
األرب ـ ـ ـ ــاح الـ ـس ــري ــع ،واس ـت ـط ــاع
مؤشر السوق العام أن يستعيد
نسبة  0.37في المئة من خسائر،
أم ــس األول ،ويـصـعــد ب ـ 25.29
ن ـق ـط ــة ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
 6854.97نقطة وبسيولة جيدة
تـ ـج ــاوزت  50.8م ـل ـيــون دي ـنــار
بقليل تداولت  336مليون سهم
عبر  12486صفقة ،وتــم تــداول
ً
 139سهما ربح منها  69وخسر
 50بينما استقر  20دون تغير.
وحـقــق مــؤشــر ال ـســوق األول
ً
ن ـم ــوا أك ـب ــر وبـنـسـبــة  0.42في
المئة أي  31.19نقطة ليقفل على
مستوى  7442.73نقطة بسيولة
كـبـيــرة ه ــذه ال ـمــرة بـلـغــت 28.7
مليون دينار وبدعم من سيولة
ً
س ـه ــم ب ـي ـت ــك األك ـ ـبـ ــر وزنـ ـ ـ ــا فــي
السوق ،وتم تداول  60.5مليون
سهم عبر  3913صفقة ،وربح 12
سهما فــي الـســوق األول مقابل

تراجع  8واستقرار  5دون تغير.
وسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق
ً
الرئيسي نموا أقل وبنسبة 0.22
في المئة أي  12.4نقطة ليقفل
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  5711.2نـقـطــة
ب ـس ـيــولــة م ـتــراج ـعــة إلـ ــى 22.1
م ـل ـيــون دي ـن ــار ت ــداول ــت 275.5
مليون سهم عبر  8573صفقة،
ً
وتم تداول  114سهما ربح منها
 57وخسر  42بينما استقر 15
دون تغير.

ارتداد «القيادية»
واجـ ـه ــت األسـ ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة
ع ـم ـل ـيــات ض ـغــط وب ـي ــع مـبـكــرة
م ــواصـ ـل ــة ت ــراج ـع ـه ــا لـلـجـلـســة
الثانية على التوالي أول ساعة
م ــن جـلـســة أمـ ــس ،وأث ـ ــرت على
ً
الـســوق عـمــومــا ،لكنها سرعان
ما ارتدت بعد أن بلغت حواجز
نفسية مهمة كان أكبرها حاجز
 800فلس لـ«بيتك» ،الذي سجل
خسارة كبيرة أول ساعة وكان
ً
«الوطني» أكثر تماسكا ،إذ كان
أك ـبــر ال ـخــاســريــن ،أم ــس األول،

ً
والم ـ ـ ــس م ـس ـت ــوى  934ف ـل ـســا
مــرة أخــرى ليرتد بقوة ويربح
ً
 14ف ـل ـس ــا مـ ــن أدنـ ـ ــى م ـس ـتــوى
ً
ويشيع جوا من الثقة على بقية
ً
األسـ ـهـ ــم ال ـق ـي ــادي ــة خ ـصــوصــا
ب ـي ـتــك وأج ـي ـل ـي ـت ــي الـ ـ ــذي ارت ــد
مــن مستوى  962إلــى مستوى
ً
ً
ً
ً
 980فلسا محققا فــر قــا كبي ــرا
ً
بـ  18فلسا ،وربح سهم بوبيان
بتروكيماويات ليذكر الجميع
ب ـ ـ ــان األمـ ـ ـ ـ ــور ج ـ ـيـ ــدة وأس ـ ـعـ ــار
النفط بأعلى مستوياتها خالل
 7سـ ـن ــوات وه ـ ــو أبـ ـ ــرز ع ــوام ــل
اإلي ـج ــاب ـي ــة والـ ــدعـ ــم ل ــأس ــواق
الخليجية كما ارتد سهم أهلي
ً
متحد أيضا ،وكان سهم منازل
مـ ــن أب ـ ـ ــرز األس ـ ـهـ ــم ال ـص ـغ ـي ــرة،
ً
الـ ـت ــي عـ ـ ــادت س ــري ـع ــا لـلـمـســار
الصاعد وحقق أعلى إقـفــال له
منذ سنوات ،كما ربحت أسهم
البيت ووطنية عقارية واالمتياز
والتجارية ونــور وكانت أسهم
كتلة المدينة تتداول على اللون
ً
األخـ ـض ــر أيـ ـض ــا ،بـيـنـمــا خسر
الصفاة  6فلوس وتراجع أرزان
وال ـخ ـص ــوص ـي ــة واس ـت ـهــاك ـيــة

أخبار الشركات
«المال» :استقالة العازمي
وافــق مجلس إدارة شركة المال لالستثمار على االستقالة
المقدمة مــن سعيد ا لـعــاز مــي عضو مجلس االدارة المستقل،
في اجتماعه المنعقد أمس األول ،وسوف تقوم الشركة باتخاذ
اإلجراءات الالزمة لشغل هذا المنصب.

ً
«أهلي» :الرميح نائبا للرئيس التنفيذي

أفاد البنك األهلي بتعيين سحر الرميح بوظيفة نائب الرئيس
التنفيذي  -الكويت اعتبارا من أمس ،عقب الحصول على موافقة
بنك الكويت المركزي.

«المركزي» يوافق على تملك
الشلفان  %15في «وربة»

«آسيا» تربح 1.17
مليون دينار
تلقت شركة آسيا كابيتال
االستثمارية مبلغ  4ماليين
دوالر ،بما يعادل  1.2مليون
دي ـنــار تـقــريـبــا ،وه ــو عـبــارة
عـ ـ ــن أربـ ـ ـ ـ ـ ــاح بـ ـقـ ـيـ ـم ــة 3.89
مــاي ـيــن دوالر ،ب ـمــا ي ـعــادل
 1.17مـلـيــون دي ـنــار ،كدفعة
مـ ــن الـ ـع ــوائ ــد ال ـن ــات ـج ــة عــن
أح ــد اسـتـثـمــاراتـهــا مضافا
إليه مبلغ  104.2آالف دوالر،
بما يـعــادل  31.4ألــف دينار
تقريبا ،من المبلغ المستثمر.

تسلم بنك وربة كتاب بنك الكويت المركزي ،الذي يفيد بأن
مجلس إدارة «المركزي» وافق على طلب عبدالله الشلفان تملك
نسبة بحد أقصى  15في المئة في رأسمال «وربة» .وقال «وربة» إن
الموافقة سارية لمدة  3أشهر ،تبدأ من تاريخ موافقة «المركزي»،
في  11الجاري ،لتنتهي في  10يناير  ،2022علما أن للشلفان
حاليا حصة بنسبة  7.35في المئة في رأسمال البنك.

وبنك برقان والمباني لتنتهي
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة خ ـ ـض ـ ــراء ب ــان ـت ـظ ــار
م ـح ـفــزات ج ــدي ــدة ت ـح ــدد شكل
الجلسات القادمة.
ً
خليجيا  ،استطاعت أسعار
النفط أن تتماسك حول مستوى
ً
 84دوالرا لبرميل بــرنــت ،وهو
أف ـضــل ال ـم ـح ـفــزات لـلـمــؤشــرات
المالية بــدول مجلس التعاون
الخليجي التي ربحت جميعها
عدا مؤشر سوق عمان المالي،
الـ ـ ــذي خ ـس ــر ن ـس ـبــة مـ ـح ــدودة،
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا قـ ـ ـ ــاد م ـ ــؤش ـ ــر ال ـ ـسـ ــوق
ً
الـسـعــودي البقية وحـقــق نموا
ً
واض ـ ـحـ ــا واسـ ـتـ ـف ــاد م ــن ب ــداي ــة
ت ــدف ــق ن ـتــائــج فـصـلـيــة خــاصــة
بــالــربــع ال ـثــالــث ،وكـ ــان أبــرزهــا
ً
شركة جرير التي حققت نموا
ً
ف ـص ـل ـي ــا ب ـن ـس ـبــة  7فـ ــي ال ـم ـئــة
وبــان ـت ـظــار ن ـمــو أك ـبــر لــأسـهــم
ً
ال ـق ـي ــادي ــة خ ـص ــوص ــا ق ـطــاعــي
الـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات والـ ـ ـم ـ ــواد
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــوك وهـ ــو
ً
األكبر وزنــا في مؤشر «تاسي»
السعودي الرئيسي.

«البترولية» 6.5 :ماليين دينار «ستاندرد آند ّبورز» :تعافي سوق
صافي ربح في  9أشهر
عقارات دبي هش وغير مستقر
أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة (البترولية) أن
اإلدارة المالية للشركة انتهت من إعداد النتائج األولية ألداء الربع
الثالث المنتهي في  30سبتمبر الماضي ،إذ من المتوقع أن يصل
ً
صافي الربح إلى  1.164مليون دينار تقريبا ،أي ما يعادل نحو
 6.44فلوس للسهم الواحد ،مقارنة بصافي ربح  1.143مليون دينار
خالل األشهر الثالثة المنتهية في  ،30/09/2020أي ما يعادل 6.33
فلوس للسهم .وقالت الشركة ،في بيان صحافي ،عن الربع الثالث
لـهــذا الـعــام ،إنــه مـن المتوقـع أن يبلغ صــافــي ربـحها خــال فترة
األشهر التسعة المنتهية في  2021/ 09/ 30مبلــغ  6.506ماليين
ً
ً
دينار تقريبا ،أي حوالي  35.99فلسا للسهم الواحد ،مقارنة بصافي
ربح  6.222ماليين لفترة األشهر التسعة المنتهية في ،2020/ 09/ 30
ً
أي ما يعادل  34.42فلسا للسهم الواحد.
وأك ــدت «الـبـتــرولـيــة» انـهــا ستعلن عبر شــركــة بــورصــة الكويت
النتائج النهائية للربع الثالث لعام  2021بعد مراجعتها من مدققي
الحسابات خالل األسابيع الثالثة القادمة.

قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف
االئتماني إن أسعار العقارات في دبي انتعشت
بوضوح عن المستوى المتدني القياسي الذي
ّ
بلغته في نهاية  ،2020لكن الطلب غير مستقر،
كما أن وفــرة المعروض مــن الـعـقــارات السكنية
األسعار على المدى الطويل،
ستشكل ضغطا على ّ
مما يجعل االنتعاش هشا.
وكانت شركة سي .بي .آر .إي غروب لالستثمار
العقاري ،قد قالت إن متوسط أسعار العقارات
السكنية في دبي ارتفع  4.4بالمئة على مدى 12
شهرا حتى أغسطس ،وهي أعلى زيــادة سنوية
ّ
مـنــذ فـبــرايــر  ،2015لـكــن الـتــراجــع المستمر في
اإليجارات يشير إلى استمرار ضعف قطاع يواجه
متاعب منذ فترة .وقالت «ستاندرد آنــد بــورز»:
«انـتـعــاش الـطـلــب عـلــى ال ـع ـقــارات السكنية أفــاد
قطاع التطوير العقاري الفاخر كثيرا مع زيادة
ّ
وتحسن األسعار».
المبيعات
وأضافت أن بيانات السوق تظهر أن الشقق
السكنية التي تشكل ما بين  85و 90بالمئة من
ال ـع ـق ــارات ش ـهــدت زيـ ــادة فــي األس ـع ــار بـنـحــو 6
بالمئة في الربع الثاني .كما زادت أسعار الفيالت،

فــي حين ال ت ــزال إي ـجــارات الشقق السكنية في
تباطؤ.
وأوردت «رويترز» في مارس أن القطاع العقاري
الفاخر في دبي شهد دفعة بعد تراجع حاد في
ّ
العام الماضي ،لكن الطريق إلى تعافي القطاع
ككل ال يزال طويال.
حتى قبل الجائحة ،كان االتجاه االقتصادي
طويل األمد في اإلمارات بطيئا منذ انهيار أسعار
النفط في  .2015 /2014وتجاوز المعروض من
الـمـنــازل والـشـقــق الـجــديــدة الطلب لـسـنــوات في
سوق معظم سكانها من األجانب الذين غادر عدد
كبير منهم البالد خالل الجائحة.
العقارات
أسعار
وقالت «ستاندرد آند بورز» إن
ّ
ف ــي نـقـطــة مـتــدنـيــة م ــن دورة ال ـحــركــة وتــوقـعــت
انتعاشة في  2022-2021مدعومة بزيادة الطلب
ّ
تحسن معنويات المستهلكين وزيادة أسعار
مع
النفط والغاز وارتفاع معدالت التطعيم في دبي،
واستضافة المدينة معرض إكسبو العالمي الذي
تأخر عاما بسبب الجائحة.
(رويترز)

ً
«بيتك» :القطاع السكني باتجاه تصاعدي مدفوعا بزيادة الطلب
 407ماليين دينار قيمة التداوالت العقارية في يوليو
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي
«بيتك» إن قيمة التداوالت العقارية بلغت 407
ً
ماليين دينار في يوليو مقابل  413مليونا
في يونيو  ،2021في حين ساهم االرتفاع في
العقار االستثماري ووجود طلب ملحوظ على
العقار المتميز المطل على الشريط الساحلي،
في استقرار التداوالت وعودتها لمستويات
قبل األزمة.
ول ـفــت الـتـقــريــر ،إل ــى ع ــودة الـ ـت ــداوالت في
ب ـع ــض ال ـق ـط ــاع ــات ل ـم ـس ـتــويــات  2019قـبــل
األزمــة ،بينما يالحظ تراجع تــداوالت السكن
الخاص والعقار التجاري والعقار الصناعي
خالل الشهر.
فــي التفاصيل ،تــرا جــع حجم الطلب على
ال ـع ـق ــارات خ ــال يــولـيــو بـنـسـبــة كـبـيــرة على
أس ـ ــاس شـ ـه ــري ،ف ـي ـمــا ت ـح ـســن ع ـلــى أس ــاس

ً
سـنــوي متمثال فــي عــدد الصفقات العقارية
المتداولة ،إذ زاد عدد صفقات السكن الخاص
واالستثماري فيما انخفض في التجاري على
أساس سنوي عن مستواها المحدود بشكل
استثنائي فــي بــدايــة األزم ــة ،بينما انخفض
عددها في العقار الصناعي.
وكانت قيمة الـتــداوالت العقارية مستقرة
ً
نسبيا في يوليو ويونيو  2021مع انخفاضها
بشكل محدود في يوليو بنسبة شهرية طفيفة
لــم تتجاوز  1فــي المئة ،لكن ارتـفــع متوسط
قـيـمــة ال ـص ـف ـقــة خ ــال يــول ـيــو م ـقــابــل الـشـهــر
السابق له ،وساهمت عودة الحياة االقتصادية
إلى بعض مظاهرها في تحسن شهري خالل
يوليو ل ـتــداوالت العقار االسـتـثـمــاري بينما
تــراجـعــت قـطــاعــات الـعـقــار األخ ــرى عــن شهر
ً
ي ــون ـي ــو .وش ـه ــد عـ ــدد ال ـ ـتـ ــداوالت ان ـخ ـفــاضــا

ً
ً
ش ـهــريــا بـنـسـبــة  42ف ــي ال ـم ـئــة م ـس ـجــا 750
صـفـقــة مــع انـخـفــاض ش ـهــري ل ـعــدد صفقات
العقار االستثماري وجميع القطاعات األخرى
باستثناء العقار الصناعي الذي سجل زيادة.
وارتـ ـف ــع م ــؤش ــر م ـتــوســط ق ـي ـمــة الـصـفـقــة
اإلجمالية بنهاية يوليو  69فــي المئة على
أس ـ ـ ــاس ش ـ ـهـ ــري ،ويـ ــاحـ ــظ زي ـ ـ ـ ــادة ش ـهــريــة
ل ـهــذا ال ـمــؤشــر ف ــي الـسـكــن ال ـخ ــاص والـعـقــار
االستثماري ،فيما تراجع في العقار التجاري
وال ـص ـنــاعــي ،ك ـمــا ش ـهــد ال ـمــؤشــر زي ـ ــادة في
السكن الخاص والعقار االستثماري بينما
تراجع بشكل كبير في باقي قطاعات العقار
على أساس سنوي.
وبـلـغــت ال ـت ــداوالت الـعـقــاريــة  407ماليين
دينار في يوليو  2021منخفضة  1في المئة
عن تداوالت يونيو ،مما يعني عودة التداوالت

لمستويات قبل األزمة ،مدفوعة بزيادة قيمة
تداوالت معظم القطاعات العقارية.
حــاف ـظــت ت ـ ـ ــداوالت ال ـس ـكــن الـ ـخ ــاص على
المرتبة األولى بين القطاعات برغم تراجعها
على أســاس شهري في يوليو ،فقد تراجعت
حصتها إلــى  62فــي المئة فــي يوليو مقابل
واحد من أعلى مستوياتها حين استحوذت
على  76في المئة من التداوالت في يونيو.
زادت مساهمة تداوالت العقار االستثماري
إلى حوالي  28في المئة من تداوالت العقارات
فــي يــولـيــو مـقــابــل  15فــي الـمـئــة فــي يــونـيــو،
مدفوعة بزيادة كبيرة في قيمة تداوالته على
أساس شهري.
وانخفضت حصة العقار التجاري بنحو
 1فــي المئة مــن ت ــداوالت الـعـقــارات فــي خالل
يــول ـيــو و 3ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي يــون ـيــو ،ويــاحــظ

اسـتـمــرار تــذبــذب مساهمة القطاع التجاري
بين التداوالت اإلجمالية.
ساهمت تداوالت العقارات الحرفية بحصة
 8.2في المئة من التداوالت في يوليو بعدما
شكلت حوالي  5في المئة من تداوالت يونيو،
وت ـ ـ ــداوالت م ـح ــدودة ع ـلــى ع ـق ــارات الـشــريــط
الساحلي والشاليهات بعدما مثلت  0.2في
المئة من التداوالت العقارية في يونيو.
وارت ـف ــع مـتــوســط إج ـمــالــي قـيـمــة الصفقة
العقارية إلى  543ألف دينار في يوليو بنسبة
 69ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن ي ــون ـي ــو .وم ـ ـ ــازال ال ـم ـعــدل
ً
متذبذبا .بينما ارتفع  7في المئة على أساس
سـنــوي وانـخـفــض ع ــدد الـصـفـقــات الـعـقــاريــة
المتداولة إلــى  750صفقة فــي يوليو مقابل
 1.287صفقة في يونيو بنسبة  42في المئة،
سجلت في يوليو الماضي  446صفقة فقط.

وانخفضت تداوالت السكن الخاص بنهاية
يوليو إلى حوالي  252مليون دينار بنسبة
شهرية  20فــي المئة ،وتسير قيمة تــداوالت
القطاع في اتجاه تصاعدي واضــح مدفوعة
بزيادة الطلب.
وارتفع متوسط قيمة الصفقة في السكن
الخاص إلى حوالي  392ألف دينار بنسبة 45
في المئة على أســاس شهري ،بعدما تراجع
بنسبة  2فــي الـمـئــة فــي يــونـيــو عـلــى أســاس
ش ـهــري ،وعـلــى أس ــاس سـنــوي ارت ـفــع  59في
المئة في يوليو.
وان ـخ ـف ــض عـ ــدد ال ـص ـف ـق ــات ال ـم ـت ــداول ــة
لقطاع السكن الخاص إلــى  642صفقة في
يوليو بنسبة  45في المئة عن  1.166صفقة
فــي يــونـيــو ،مـقــابــل  380صـفـقــة فــي يوليو
الماضي.
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اقتصاد
«المركزي» يباشر العودة التدريجية بتخفيف المتطلبات الرقابية
ةديرجلا
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الهاشل :القطاع المصرفي نجح في مواجهة تداعيات فيروس كورونا
بدأ بنك الكويت المركزي
العودة التدريجية بتخفيف
المتطلبات الرقابية على
مستوى نسبة السيولة
الرقابية ،ومعيار تغطية
السيولة ومعيار صافي
التمويل المستقر.

فــي إط ــار مــراجـعــة بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي
المستمرة لتعليماته ا لــر قــا بـيــة ،و ف ــي ضــوء
متانة أوضاع البنوك الكويتية بعد تخطيها
بنجاح للسنة األولى من أزمة جائحة كورونا،
قرر بنك الكويت المركزي الشروع في العودة
الـتــدريـجـيــة عــن تــدابـيــر تخفيف المتطلبات
الرقابية التي ّ
طبقها البنك في أبريل 2020
عبر تعديل بعض تعليماته الرقابية وأدوات
سياسة التحوط الكلي (Macroprudential
 ،)Toolsوذلك ضمن حزمة التدابير االستباقية
لمواجهة تداعيات الجائحة.
ج ــاء ذل ــك فــي تـصــريــح لمحافظ الـبـنــك ،د.
مـحـمــد ال ـه ــاش ــل ،أشـ ــار ف ـيــه إل ــى أن تخفيف
المتطلبات الرقابية على البنوك جاء بهدف
تـحـصـيــن ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي ض ــد تــداعـيــات
انتشار الفيروس ،وتعزيز قدرة القطاع على
مـمــارســة دوره الـحـيــوي فــي تقديم االئتمان
لقطاعات االقتصاد المختلفة لتمكينها من
مواجهة تلك التداعيات.
ولفت الهاشل إلى أن المؤشرات اإليجابية
للقطاع المصرفي على مستوى كفاية رأس
المال والسيولة والربحية وجــودة األصــول،
ّ
برغم تحديات البيئة التشغيلية ،تدل بوضوح
ع ـلــى ن ـج ــاح ال ـج ـهــاز ال ـم ـصــرفــي ف ــي تخطي
السنة األولى من األزمة بنجاح ،وأن السياسة
الرقابية الحصيفة التي دأب «المركزي» على
تطبيقها على مدار العقد الماضي ،إلى جانب
حزمة التدابير االستباقية التي ّ
طبقها البنك
فــي مــواجـهــة الـجــائـحــة قــد أت ــت ثـمــارهــا على
ّ
النحو المأمول ومكنت القطاع المصرفي من
دخول هذه األزمة من موضع قوة.

يعقوب الرفاعي

انطالق بالنسبة للراغبين في
التعرف على المفاهيم والبنى
األســاس ـيــة ال ـتــي تستخدمها
المصارف عادة والمؤسسات
المالية اإلسالمية لتعزيز فهم
مـمــارســة األع ـمــال المصرفية
والتمويل اإلسالمي.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد د .ال ـ ـ ــرف ـ ـ ــاع ـ ـ ــي ،ف ــي
تـ ـص ــري ــح ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،ح ــرص
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــم
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــادات الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة ذات
االع ـت ـم ــاد ال ــدول ــي ،وبــرنــامــج
 IFQا ل ـم ـع ـت ـم ــد مـ ــن ا ل ـم ـع ـهــد
ال ـم ـع ـت ـم ــد ل ـ ـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة
واالستثمار البريطاني ،وهو
جهة تنظيمية ذات اعتمادية
دولية فيما يتعلق بالتأهيل

 -نسبة السيولة الرقابية

من  %15إلى %16.5

من  %16.5إلى %18

 -معيار تغطية السيولة

من  %80إلى %90

من  %90إلى %100

 معيار صافي التمويل المستقرّ
 الفجوة التراكمية السالبة لسلم االستحقاقات:• سبعة أيام فأقل:
• شهر فأقل:
• ثالثة أشهر فأقل:
• ستة أشهر فأقل:

من  %80إلى %90

من  %90إلى %100

من  %20إلى %15
من  %30إلى %25
من  %40إلى %35
من  %50إلى %45

من  %15إلى %10
من  %25إلى %20
من  %35إلى %30
من  %45إلى %40

من  %100إلى %95

من  %95إلى %90

من  %10.5إلى %11.5

من  %11.5إلى %13.0

• الحد األدنى لرأس المال األساسي ()CET1+AT1

من  %8.5إلى %9.5

من  %9.5إلى %11.0

• الحد األدنى من حقوق المساهمين ()CET1

من  %7.0إلى %8.0

من  %8.0إلى %9.5

المتطلب الرقابي

محمد الهاشل

 -الحد األقصى المتاح للتمويل

ّ
تحسنت بعض
كما أن بعض الـبـنــوك قــد
مــؤ شــرات السالمة المالية لديها عما كانت
عليه عام  ،2019وذلك كما بينته النتائج التي
عرضها «المركزي» في ملتقى االستقرار المالي
المقام في يوليو الماضي ،وأردف المحافظ
بالقول إن اختبارات الضغط التي ّ
طبقها البنك
على وح ــدات القطاع المصرفي تؤكد متانة
أوضــاع البنوك في ظل أكثر السيناريوهات
ً
تشددا.
وفي ضوء ذلك شرع بنك الكويت المركزي
بالعودة التدريجية عن تخفيف المتطلبات
الرقابية على مستوى نسبة السيولة الرقابية،
وم ـع ـي ــار تـغـطـيــة ال ـس ـيــولــة وم ـع ـي ــار صــافــي

«الدراسات المصرفية» يقدم برنامج
شهادة المؤهل في التمويل اإلسالمي
أعـلــن الـمــديــر الـعــام لمعهد
الدراسات المصرفية د .يعقوب
الرفاعي قيام المعهد بتقديم
برنامج شـهــادة «الـمــؤهــل في
الـ ـتـ ـم ــوي ــل اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ،»IFQ
وه ــي ش ـهــادة مهنية ص ــادرة
من المعهد المعتمد لــأوراق
الـمــالـيــة واالس ـت ـث ـمــار (،)CISI
و ه ــي منظمة مهنية رسمية
بريطانية ذات سمعة عالمية
وم ـت ـخ ـص ـص ــة ف ـ ــي الـ ـب ــرام ــج
واالمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــان ـ ــات ال ـت ــأه ـي ـل ـي ــة
للعاملين في أنشطة األوراق
المالية واالستثمار.
ويهدف هــذا البرنامج إلى
اإلعـ ـ ـ ــداد المـ ـتـ ـح ــان ال ـش ـه ــادة
المهنية المعنونة بـ «المؤهل
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ـم ـ ــوي ـ ــل اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي»
والمتخصصة فــي الصيرفة
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــل اإلسـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــي،
والمعتمدة مــن هيئة أ ســواق
الـمــال الكويتية ،وذل ــك ضمن
بــرنــامــج ال ـمــؤهــات المهنية
كمتطلب فني للوظائف واجبة
التسجيل فــي الـشــركــات التي
تـعـمــل وف ــق أح ـك ــام الـشــريـعــة
اإلسالمية.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر ه ـ ـ ــذا الـ ـب ــرن ــام ــج
م ـ ـ ــدخ ـ ـ ــا ت ـ ـم ـ ـه ـ ـيـ ــديـ ــا يـ ـتـ ـي ــح
ل ـل ـم ـت ـع ـل ــم ف ـ ـهـ ــم أسـ ــاس ـ ـيـ ــات
ا لـقـطــاع المصرفي والتمويل
اإلسـ ــامـ ــي ،ك ـمــا ي ــوف ــر نقطة

تعديل الحدود في
2022/1/1

تعديل الحدود في
2023/1/1

المهني في مجال االستثمار
ون ـش ــاط ــات األوراق الـمــالـيــة،
كما أنه معترف بها من هيئة
أسـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال فـ ــي ال ـك ــوي ــت،
كأحد المؤهالت الفنية لبعض
ال ــوظ ــائ ــف واجـ ـب ــة الـتـسـجـيــل
في الشركات التي تعمل وفق
أحكام الشريعة اإلسالمية.
وشدد على حرص المعهد
عـ ـل ــى م ــواكـ ـب ــة ال ـم ـس ـت ـج ــدات
التدريبية ومساعدة الجهات
المالية في تنفيذ المتطلبات
الحديثة للجهات اإل شــرا فـيــة
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــا ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ت ـه ـي ـئــة
البرامج التدريبية والشهادت
المهنية التي تساعدهم على
ذلـ ـ ــك ،وحـ ـ ــرص ال ـم ـع ـهــد عـلــى
اإلجابة عن كل االستفسارات
وتذليل جميع التحديات التي
تواجههم.

 -الحد األدنى لمتطلبات رأس المال بمفهومه الشامل ()CET1+AT1+T2

التمويل المستقرً ،والفجوات التراكمية في
ّ
ن ـظــام الـسـيــولــة وف ــق ــا لـســلــم االسـتـحـقــاقــات،
والحد األقصى المتاح لمنح التمويل ،والحد
األدنى لمتطلبات رأس المال بمفهومه الشامل،
وإعادتها لما كانت عليه قبل األزمة ،مع اإلبقاء
على وزن المخاطر المخفف لالئتمان المقدم

ً
«الخليج» يكشف غدا الفائز بجائزة
سحب الدانة ربع السنوي
يـ ـج ــري ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج غ ــدا
سحب حساب الدانة عن الربع
الثالث من هذا العام ،وسيكشف
خ ـ ــال ال ـس ـح ــب اس ـ ــم الـعـمـيــل
ال ـم ـح ـظ ــوظ الـ ـف ــائ ــز ب ـج ــائ ــزة
 100000ديـ ـ ـن ـ ــار ،وس ـي ـجــرى
السحب فــي مقر بنك الخليج
بـ ـحـ ـض ــور مـ ـمـ ـث ــل م ـ ــن وزارة
التجارة والصناعة ،وممثل من
شركة إرنست آند يونغ.
وحـ ـ ــول ه ـ ــذا ال ـس ـح ــب ،ق ــال
ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـ ـع ـ ــام ل ـل ـم ـج ـمــوعــة
ال ـم ـصــرف ـيــة لـ ــأفـ ــراد ف ــي بنك
الخليج محمد الـقـطــان« :بعد
أن أعلنا عن المليونير الجديد
ال ـ ــذي ح ـصــل ع ـلــى 1000000
ديـ ـن ــار ف ــي س ـحــب الـ ــدانـ ــة عن
الــربــع الـثــانــي ،نتطلع للكشف
عـ ـ ــن ال ـ ـفـ ــائـ ــز بـ ـسـ ـح ــب الـ ــربـ ــع
الـ ـث ــال ــث ،ال ـع ـم ـيــل ال ـم ـح ـظــوظ
الذي سيحصل غدا على جائزة
الـ 100000دينار».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـق ـ ـط ـ ــان« :هـ ـ ــذا
السحب هــو ثــالــث سحب ربع
سنوي لهذا الـعــام ،لكن فرص
الربح مع حساب الدانة تتكرر
شهريا وربع سنويا وسنويا!
لذلك نذكر العمالء وندعوهم
لالدخار في حساب الدانة الذي
يـمـكـنـهــم فـتـحــه واإلي ـ ـ ــداع فيه
إلـكـتــرونـيــا عــن طــريــق تطبيق
ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج ،أو زي ـ ــارة أحــد

محمد القطان

فــروعـنــا الـمـنـتـشــرة فــي أنـحــاء
ال ـبــاد .وأتـمـنــى الـحــظ الوفير
للجميع!».
حـ ـس ــاب الـ ــدانـ ــة م ــن أف ـضــل
حسابات االدخــار في الكويت،
بسحوباته الدورية التي تحمل
جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة
لحاملي الحساب ،فهناك فرص
ش ـه ــري ــة ل ـل ـف ــوز ب ــأل ــف دي ـن ــار
ل ـع ـشــرة ف ــائ ــزي ــن ،إض ــاف ــة إلــى
سحبين ربــع سنويين جائزة
كـ ــل م ـن ـه ـمــا  100000ديـ ـن ــار،
وسحب نصف سنوي جائزته
 1000000دي ـ ـنـ ــار ،وال ـس ـحــب
السنوي الكبير على الجائزة
الـكـبــرى الـتــي تبلغ 1500000
دينار.

ل ـل ـم ـشــروعــات ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة عند
نسبة  25بالمئة المطبقة منذ أ بــر يــل 2020
بهدف دعــم تلك المشاريع وتشجيع البنوك
على تقديم االئتمان لها على نحو يساهم في
تعافي هذا القطاع من األضرار التي لحقت به.
وخـتــم الـهــاشــل تـصــريـحــه قــائــا إن البنك

المركزي مستمر في متابعة أوضــاع القطاع
الـ ـمـ ـص ــرف ــي ع ـ ــن كـ ـث ــب وات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ الـ ـخـ ـط ــوات
الضرورية الالزمة لترسيخ دعائم االستقرار
النقدي واالستقرار المالي ،وكل ما من شأنه
المساهمة في نمو االقتصاد الوطني.

« :»KIBحلول مصرفية شاملة
عبر «إدارة أمالك الغير»
ي ـقــدم ب ـنــك ال ـكــويــت الــدولــي
(  ،)KIBمـ ـجـ ـم ــو ع ــة م ـت ـكــا م ـلــة
وشاملة من الحلول المصرفية
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة وال ـ ـم ـ ـع ـ ـن ـ ـيـ ــة
بـ ــإدارة ومـتــابـعــة جميع أن ــواع
الممتلكات ولمختلف الشرائح
م ــن أص ـح ــاب ال ـع ـق ــارات ،وذل ــك
عبر خدمات «إدارة أمالك الغير».
فمنذ تأسيسها ،ر كــز البنك
ع ـلــى ت ـطــويــر وتــوس ـيــع نـطــاق
وجـ ـ ــودة خ ــدم ــات إدارة أم ــاك
ال ـغ ـي ــر ب ـش ـكــل م ـس ـت ـمــر ،حـيــث
اتسعت لتشمل ا لـيــوم جوانب
متعددة تلبي جميع احتياجات
أصحاب العقار.
يــذكــر أن مــن أب ــرز الـخــدمــات
ال ـت ــي تـقــدمـهــا اإلدارة :تــأجـيــر
وت ـســويــق ال ــوح ــدات الـسـكـنـيــة
والـ ـتـ ـج ــاري ــة؛ ت ــوف ـي ــر خ ــدم ــات
ال ـص ـيــانــة ال ـط ــارئ ــة وال ــدوري ــة؛
متابعة القضايا وحل المشاكل
وال ـن ــزاع ــات ال ـقــانــون ـيــة؛ إع ــداد
ال ـت ـقــاريــر وال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة؛
وإج ــراء الـمــزادات العلنية ً
بناء
على رغبة العميل ،مع مراعاة كل
الشروط والضوابط القانونية.
ً
وتجاوبا مع متطلبات العصر
ال ـ ـتـ ــي تـ ــدفـ ــع بـ ــات ـ ـجـ ــاه رق ـم ـن ــة
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،يــوفــر
 KIBالفرصة لدفع اإليجار عبر
اإلن ـت ــرن ــت ،م ـمــا ي ـسـ ّـهــل عملية
تحصيل اإليجارات على المالك.

يوسف العجيل

وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار ،ص ــرح
مــديــر «أم ــاك الـغـيــر» فــي ،KIB
يوسف العجيل« :مع زيادة عدد
العقارات وعدم قدرة أصحابها،
ســواء من الشركات أو األفــراد،
ً
على التفرغ لمتابعتها ،نظرا
ّ
لتغير نمط الحياة وتسارعه،
أصـبـحــت ه ـنــاك حــاجــة ملحة
لوجود جهة موثوقة تزيل عن
كاهلهم هذا العبء ،بما يشمل
التسويق وتحصيل اإليجارات
وكــذلــك الـعــديــد مــن العمليات
المرتبطة بإدارة عقاراتهم ،لذا
ا تـخــذ  KIBعلى عاتقه تنظيم
ال ـم ـســائــل الـمـتـعـلـقــة بـ ـ ــاإلدارة
لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء ،م ـ ــع حـ ـف ــظ ح ـق ــوق
وواج ـ ـ ـبـ ـ ــات ج ـم ـي ــع األطـ ـ ـ ــراف

الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة ض ـ ـمـ ــن الـ ـمـ ـع ــادل ــة
العقارية الواحدة».
وأض ـ ــاف« :ن ـحــن نــركــز على
بـ ـن ــاء ع ــاق ــة ث ـق ــة وطـ ـي ــدة مــع
جـمـيــع عـمــائـنــا ،س ــواء كــانــوا
ً
أفـ ـ ـ ـ ـ ــرادا أو ج ـ ـهـ ــات ح ـكــوم ـيــة
أو مــؤس ـســات خ ــاص ــة ك ـبــرى،
مبادرين بأن نكون المستشار
ال ـمــالــي ل ـه ــم ،وذلـ ــك م ــن خــال
تـ ـعـ ـيـ ـي ــن خـ ـب ــرتـ ـن ــا الـ ـش ــامـ ـل ــة
ال ـتــي نـتـمـتــع ب ـهــا ف ــي الـقـطــاع
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري ،والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص ع ـلــى
التعامل بمنتهى المصداقية
والـشـفــافـيــة أث ـن ــاء ف ـتــرة إدارة
العقار ،وهو األمر الذي جعلنا
نحتل مـكــانــة ري ــادي ــة فــي هــذا
المجال ،ومكنتنا من توسيع
قاعدة عمالئنا».
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن «أم ــاك
الـ ـغـ ـي ــر» ف ـ ــي  KIBلـ ـه ــا خ ـب ــرة
ً
 45عـ ــامـ ــا ،وتـ ـض ــم ن ـخ ـبــة مــن
الخبراء المتمرسين في القطاع
العقاري ،الذين يضعون نصب
أع ـي ـن ـهــم ت ـح ـق ـيــق االسـ ـتـ ـف ــادة
ال ـق ـص ــوى ل ـل ـع ـمــاء وال ـح ـفــاظ
عـ ـل ــى م ـم ـت ـل ـكــات ـهــم مـ ــن حـيــث
ال ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــة ال ـ ـسـ ــوق ـ ـيـ ــة ل ـل ـع ـق ــار
وتسجيل نسبة إشغال عالية
ومستدامة ،إلــى جانب توفير
أعلى معايير األمــن والسالمة
للمالك والـمـسـتــأجــر عـلــى حد
سواء.

 98مليار دوالر حجم استثمارات التكنولوجيا المالية

«كي بي إم جي» :رؤوس األموال ُالمخاطرة حطمت المستوى القياسي بالنصف األول
حـقـقــت ص ـف ـقــات االن ــدم ــاج واالس ـت ـح ــواذ
وحـقــوق الملكية الـخــاصــة ورؤوس األم ــوال
الـ ُـمـخــاطــرة فــي مـجــال التكنولوجيا المالية
ً
ح ــول الـعــالــم ارت ـفــاعــا غـيــر مـسـبــوق فــي عــام
ً
 ،2021وفقا لتقرير « »Pulse of Fintechمن «كي
ً
بي إم جي» وهو تقرير يصدر مرتين سنويا
ويـتـنــاول تـ ّ
ـوجـهــات االسـتـثـمــارات فــي مجال
التكنولوجيا المالية .ووفــق التقرير ،ساهم
احتياطي األوراق المالية منخفضة المخاطر
والقابلة للتسييل ،وارتفاع ّ
التنوع في المراكز
والقطاعات الفرعية ،واألنشطة القوية حول
العالم في االنطالقة القياسية لعام  ،2021إذ
ازداد التمويل من  87.1مليار دوالر في النصف
ً
الثاني من عام  2020إلى  98مليارا في النصف
األول من عام .2021
ف ــي الـتـفــاصـيــل ،بـقـيــت عـمـلـيــات التثمين
ً
في مجال التكنولوجيا المالية مرتفعة جدا
فــي النصف األول مــن عــام  ،2021إذ استمر
ً
الـمـسـتـثـمــرون بــاعـتـبــار ه ــذا الـمـجــال جــاذبــا
ً
ويسجل ً
ّ
قويا  -وهــو عامل ّ
محرك على
أداء
األرج ـ ــح لـ ــازدهـ ــار ال ـك ـب ـيــر ل ـن ـشــأة شــركــات
اليونيكورن (أي التي يتم تثمينها بأكثر من
مليار دوالر) إذ شهدنا تأسيس  163منها في
النصف األول من العام.
في السياق ،نشطت الشركات في الخوض
في صفقات رؤوس األموال ُ
المخاطرة نتيجة
ّ
الـضـغــط ال ـم ـتــزايــد ب ــإس ــراع وت ـي ــرة الـتـحــول
الــرق ـمـ ًـي وت ـعــزيــز الـ ـق ــدرات الــرق ـم ـيــة لــديـهــا،
مشاركة بقيمة تناهز  21مليار دوالر في إطار
أكثر من  600صفقة حول العالم.
وه ـنــا ،أدركـ ــت الـكـثـيــر مــن ه ــذه الـشــركــات
أنه يمكن تحقيق غايتها بشكل أسرع إذا ما
أقامت شراكة مع الشركات العاملة في مجال
التكنولوجيا المالية أو استثمرت فيها أو
استحوذت عليها.

وصـ ـ ــرح إيـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ــوالري ،الـ ـش ــري ــك بـقـســم
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـمــال ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة الـتــابـعــة
لـ»كي بي إم جــي» بــأن االستثمار اإلجمالي
فــي التكنولوجيا المالية زاد إ لــى مستوى
قياسي في النصف األول من عــام  ،2021إذ
راهن المستثمرون ،الشركات والمستثمرون
فـ ــي رأس ال ـ ـمـ ــال االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ع ـل ــى وج ــه
الخصوص وبشكل كبير على رواد السوق
ف ــي ال ـعــديــد م ــن ال ــوالي ــات ال ـق ـضــائ ـيــة وفــي
ً
جميع القطاعات الفرعية تقريبا  .وأ ضــاف
بوالري أن جوالت التمويل الكبيرة وعمليات
التقييم المرتفعة واستراتيجيات الخروج
الناجحة تؤكد الفرضية القائلة ،إن المشاركة
الرقمية للعمالء التي تسارعت أثناء الوباء
قد ُوجدت لتبقى.

ً
 42.1مليارا في
ارتفاع االستثمار أكثر من ً
الواليات المتحدة و 51.4مليارا باألميركتين

ظ ـ ـ ـ ــل االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار اإلج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي ف ــي
التكنولوجيا المالية في الواليات المتحدة
ً
صــامــدا فــي النصف األول مــن عــام  ،21إذ
وصل إلى  42.1مليار دوالر ،وكان استثمار
رأس المال ُ
المخ اطر في الواليات المتحدة
ً
قــويــا بشكل خــاص ،إذ تـجــاوز ذروة قوته
عام  2020حتى  22مليار دوالر ليصل إلى
ً
أكـثــر مــن  25مـلـيــارا فــي النصف األول من
ع ــام  21وق ــد تضمنت الـصـفـقــات الكبيرة
زيادة قدرها  3.4مليارات دوالر عن طريق
تطبيق  ،Robinhoodوزي ــادة قدرها 600
مليون دوالر في نظام الدفع  ، Stripeو500
م ـل ـيــون دوالر ع ــن طــريــق ن ـظــم  Betterو
ServiceTitanو DailyPay.
وكان لنضج قطاع التكنولوجيا المالية
دور واضـ ـ ــح ف ــي إنـ ـه ــاء الـ ـنـ ـش ــاط ال ـق ــوي

بــالــواليــات الـمـتـحــدة ،بـمــا فــي ذل ــك الـطــرح
األولي العام الناجح لشركة  ،Affirmوالقيد
ال ـم ـبــاشــر ل ـشــركــة كــوي ـن ـبــاس Coinbase
(ش ــرك ــة ت ـب ــادل ال ـع ـمــات الــرق ـم ـيــة) ودم ــج
شــركــة االس ـت ـحــواذ ذات ال ـغــرض الـخــاص
التابعة لشركة  SoFiمــع Social Capital
 ، Hedosophia Holdings Corp. Vودمج
شــركــة االس ـت ـحــواذ ذات ال ـغــرض الـخــاص
التابعة لشركة Insurtech Clover Health
مــع شــركــة Social Capital Hedosophia
.Holdings Corp. III
وبلغ االستثمار في التكنولوجيا المالية
ً
في األميركتين درجة قوية جدا كذلك وعلى
نطاق أوســع ،إذ بلغ  51.4مليار دوالر في
الـنـصــف األول مــن ع ــام  ،2021واسـتـحــوذ

اسـتـثـمــار رأس ال ـم ــال الـ ُـم ـخــاطــر عـلــى 31
ً
ً
مليارا من هــذا المبلغ اإلجمالي ،محطما
بذلك االرتفاع السنوي السابق البالغ 24
ً
مليارا المحدد عام .2020
وت ـس ـب ـبــت االبـ ـتـ ـك ــارات ال ـم ـس ـت ـمــرة في
التكنولوجيا المالية إضافة إلــى الزيادة
الهائلة في استخدام العروض الرقمية في
التكنولوجيا المالية أ حــد أ كـثــر قطاعات
ً
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ن ـ ـشـ ــاطـ ــا ،مـ ــن م ـن ـظ ــور رأس
ال ـم ــال الـ ُـم ـخــاطــر وم ــن م ـن ـظــور االن ــدم ــاج
واالستحواذ.
وبــرز االتـجــاه العالمي لــزيــادة مشاركة
الشركات باالستثمار بصورة واضحة في
األمـيــركـتـيــن بـشـكــل خ ــاص خ ــال النصف
األول مــن عــام  ،2021إذ تــم استثمار 12.8

مليار دوالر فــي النصف األول مــن الـعــام،
ً
ً
مقارنة بـ  11.4مليارا خالل عام  2020كامال.

ً
ً
أوروبا تشهد استثمارا قياسيا
برأس المال االستثماري

استمر االستثمار في التكنولوجيا المالية
في منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا
ً
في االرتفاع عموما ،إذ تم استثمار أكثر من 39
مليار دوالر في النصف األول من عام ،2021
مقارنة باإلجمالي السنوي لعام  2020البالغ
 26مليار دوالر.
كـمــا حطمت المنطقة أ عـلــى مستوياتها
الـسـنــويــة الـســابـقــة السـتـثـمــارات رأس الـمــال
ُ
المخاطر التي تركز على التكنولوجيا المالية،

حيث جذبت مبلغ  15مليار دوالر في النصف
األول من عام  ،2021مقارنة بـ  9مليارات دوالر
خالل عام  2020بالكامل.
وت ـ ـقـ ــدمـ ــت الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ط ــري ــق
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ف ــي ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـمــال ـيــة
بقيمة  24.5مليار دوالر ،بما في ذلك صفقة
اندماج واستحواذ بقيمة  14.8مليار دوالر
بــواسـطــة شــركــة ريفنتيف ( Refinitivمــزود
عــالـمــي أمـيــركــي بــريـطــانــي لـبـيــانــات الـســوق
المالية والبنية التحتية) تلتها دول الشمال
( 4.8م ـل ـيــارات دوالر) ،وألـمــانـيــا ( 2.5مليار
دوالر) ،وفرنسا (مليارا دوالر) .وبلغ إجمالي
استثمارات التكنولوجيا المالية  4.8مليارات
ً
دوالر في دول الشمال مدفوعا بشكل أساسي
بثالث صفقات في السويد :االستحواذ بقيمة
 2.6مـلـيــار دوالر عـلــى شــركــة منصة ت ــداول
شركة  Itivitiبواسطة Broadridge Financial
 ،Solutionsوجولتي تمويل بقيمة  1.9مليار
دوالر من خالل شركة كالرنا ً«buy now, pay
« »laterاشتر اآلن ،وادفع الحقا».
وشهدت منطقة أوروبــا والشرق األوســط
وإف ــريـ ـقـ ـي ــا ع ـ ـ ــدد أك ـ ـبـ ــر ب ـك ـث ـي ــر م ـ ــن م ــراك ــز
التكنولوجيا المالية التي تجتذب استثمارات
كبيرة عما كانت عليه في الماضي في النصف
األول من عام  ،2011من استثمار بقيمة 800
مليون دوالر لألسهم الخاصة في مجموعة
 42ومقرها أبوظبي و 600مليون دوالر من
استثمارات األسهم الخاصة لشركة Fenergo
بأيرلندا إلى  100مليون دوالر  +جولة تمويل
مــن رأس ال ـمــال االسـتـثـمــاري بـهــولـنــدا (مثل
 ،Mollie ، (Bunqوفرنسا Ledger) ، Market
 ، Pay ، Shift Technology ، Alanوغيرها)،
ال ـن ـم ـســا ( ،)BitPandaج ـم ـهــوريــة الـتـشـيــك
( ،) )Twistoوالـمـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة
(.)Tmara

١١
ً
عمومية «زين» توافق على توزيع  10فلوس أرباحا نقدية نصف سنوية
ةديرجلا
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اقتصاد

ً
ضمن التزامها بسياسة توزيع األرباح السنوية  33فلسا للسهم كحد أدنى
«زين» تواصل
استثماراتها في
االبتكارات السريعة
النمو وتتطلع إلى
إنشاء مجتمعات
قائمة على
التكنولوجيا

نتجه
للحصول على
ترخيص أول
بنك رقمي...
وقيادة القطاع
في تأسيس
«البنوك
المنافسة»

الخرافي

وافـ ـق ــت ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
العادية لمجموعة زين على توصية
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية
نـصــف سـنــويــة بقيمة  10فلوس
للسهم ،وذلك عن فترة النصف األول
ً
مــن السنة المالية الحالية ،علما
أن هــذه التوزيعات النقدية تأتي
ضـمــن الـتــزامـهــا بسياسة تــوزيــع
ً
األربــاح السنوية  33فلسا للسهم
كحد أدنى.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة أن
الجمعية التي انعقدت إلكترونيا
بـنـسـبــة ح ـض ــور بـلـغــت  66.4في
المئة ،اعتمدت التوزيعات النقدية
ل ـل ـم ـس ــاه ـم ـي ــن ال ـم ـس ـج ـل ـي ــن فــي
س ـجــات مساهمي ال ـشــركــة ،كما
في نهاية يوم االستحقاق المحدد
ل ــه  27ال ـ ـجـ ــاري ،وس ـي ـتــم تــوزيــع
األرب ــاح النقدية على المساهمين
ً
الـمـسـتـحـقـيــن ل ـهــا اع ـت ـب ــارا م ــن 2
نوفمبر المقبل.
وف ـ ــي س ــاب ـق ــة ه ــي األولـ ـ ـ ــى من
نوعها فــي الـســوق الكويتي ،كان
مجلس إدارة "زين" أوصى بسياسة
توزيع أربــاح نقدية بحد أدنى 33
ً
فلسا لمدة ثالث سنوات تبدأ من
ً
 ،2019ومؤخرا صادقت الجمعية
العامة غير العادية للمجموعة على
توزيع أرباح نقدية فصلية بشكل
ربــع أو نصف سـنــوي ،وبموافقة
الجمعية العادية على توزيع أرباح
نقدية بقيمة  43مليون دينار (أكثر
من  150مليون دوالر) تكون "زين"
أول شــركــة ف ــي ال ـس ــوق األول في
ً
الكويت توزع أرباحا نقدية نصف
سنوية.

يذكر أن "زيــن" من المؤسسات
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـب ــر سـ ـي ــاس ــة ت ــوزي ــع
األرباح منعطفا حيويا في مسيرة
األسواق ،إذ تعتبرها المجتمعات
االستثمارية اإلقليمية والدولية
عـ ــامـ ــا أسـ ــاس ـ ـيـ ــا عـ ـن ــد ت ـح ــدي ــد
الوجهات االستثمارية في األسواق
المالية ،نظرا ألنها تعكس األداء
التشغيلي وال ـمــالــي ،وم ــا ينتظر
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات م ـ ــن نـ ـم ــو ف ـ ــي ح ـجــم
المشاريع واألعمال.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة
الــرئـيــس التنفيذي فــي مجموعة
زين بدر الخرافي إن "قرار سياسة
توزيع األرباح من القرارات المهمة
التي اتخذها مجلس إدارة الشركة،
فـقــد أع ـطــت ه ــذه الـخـطــوة دالالت
واضحة حول قوة المالءة المالية،
وقدرة الشركة على متابعة خططها
االستثمارية والتمويلية".
وأضـ ــاف ال ـخــرافــي" :ت ـبــرز هــذه
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة أي ـ ـضـ ــا رؤي ـ ـ ـ ــة اإلدارة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة الس ـتــرات ـي ـج ـيــة نمو
الـمـجـمــوعــة مــن خ ــال االسـتـمــرار
في التطوير والتحديث المستمر،
والدخول في قطاعات أعمال جديدة
لتحقيق تدفقات نقدية تشغيلية
صحية ،وتحقيق عوائد مستدامة
للمساهمين".

أول بنك رقمي
وت ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــع :ك ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــزء م ـ ـ ـ ــن هـ ـ ــذه
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ت ــواص ــل "زي ـ ــن"
اس ـت ـث ـمــارات ـهــا ف ــي ب ـنــاء م ـجــاالت
أع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات الـ ـن ــاشـ ـئ ــة
واالبـ ـتـ ـك ــارات الــرق ـم ـيــة الـســريـعــة

«إيكويت» تنشر تقرير التنمية
المستدامة 2020 - 2019
ن ـ ـشـ ــرت مـ ـجـ ـم ــوع ــة إيـ ـك ــوي ــت
اإلصــدار السابع لتقرير التنمية
المستدامة ،الــذي يسلط الضوء
على التزامها المستمر بالتنمية
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــدامـ ــة فـ ـ ــي كـ ـ ــل وحـ ـ ـ ــدات
عملياتها وفي المجتمعات التي
تعمل بها ،وقد تم إعداد التقرير
وفقا لمعايير مؤسسة المبادرة
العالمية للتقارير ،وحصل على
الختم المتعلق بخدمة إفصاحات
األه ـم ـيــة الـنـسـبـيــة ال ـم ـقــدمــة من
المؤسسة.
وتـسـتـعــرض نـسـخــة اإلص ــدار
السابع ،الــذي صــدر تحت شعار
"ال ـق ـيــادة بـمــرونــة لتحقيق أكبر
ق ــدر م ــن ال ـن ـمــو وت ـعــزيــز ال ـق ــدرة
عـ ـل ــى الـ ـت ــأقـ ـل ــم وسـ ـ ــط ج ــائ ـح ــة
ك ــو فـ ـي ــد  ،"19ق ـ ـ ـ ــدرة م ـج ـمــو عــة
إيكويت المؤسسية على الصمود
والـ ـتـ ـكـ ـي ــف ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة وب ـ ــاء
كــوف ـيــد  ،19مـتـضـمـنــة عـ ــددا من
ال ــدراس ــات لـتــدابـيــر االسـتـجــابــة

ال ـتــي تـبـنـتـهــا الـمـجـمــوعــة خــال
فترة إعداد التقرير.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة إي ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ن ــاص ــر
الــدوســري" :انـطــاقــا مــن إيماننا
بأن االلتزام بالتنمية المستدامة
ف ــي ج ـم ـيــع ج ــوان ــب ع ـم ـل ـنــا هــو
مـ ـفـ ـت ــاح ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح ،فـ ـق ــد ح ـق ـق ـنــا
ت ـقــدمــا ف ــي س ـيــاق ال ـت ـكــامــل بين
التنمية المستدامة والعمليات
األساسية من أجل مواصلة إنتاج
منتجات عالية الجودة لشعورنا
ب ــال ـم ـس ــؤول ـي ــة تـ ـج ــاه ع ـمــائ ـنــا،
وللمساهمة بفاعلية في تحقيق
مستقبل أكثر استدامة".
وأض ـ ــاف الـ ــدوسـ ــري" :عـنــدمــا
ب ــدأن ــا نـلـمــس م ــدى تــأث ـيــر وب ــاء
ك ــوف ـي ــد  19ع ـل ــى حـ ـي ــاة ال ـن ــاس
فــي شـتــى أن ـحــاء ال ـعــالــم ،بــادرنــا
كمؤسسة تتحلى بحس المواطنة
والـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة ل ـل ـم ـس ــاع ــدة فــي
حـمــايــة الـصـحــة واالس ـت ـمــرار في

ناصر الدوسري

ت ــوف ـي ــر ال ـم ـن ـت ـج ــات األس ــاس ـي ــة
لألسواق عبر جميع دول العالم،
وق ــد مكنتنا ال ـمــرونــة والـمـتــانــة
ال ـت ــي ت ـم ـتــاز ب ـهــا عـمـلـيــاتـنــا من
االستمرار دون انقطاع بالتزامن
مع توفير الحماية لموظفينا".

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ال ـن ـم ــو ،وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا الـمــالـيــة
"ف ـي ـن ـت ـيــك" ،إذ تـتـجــه الـمـجـمــوعــة
للحصول على ترخيص أول بنك
رقمي لقيادة قطاع االتصاالت في
تــأسـيــس "ال ـب ـنــوك الـمـنــافـســة" في
أسواق الشرق األوسط ،حيث تتطلع
المجموعة إلــى إنشاء مجتمعات
قائمة على التكنولوجيا.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن "زي ـ ـ ــن" حققت
ً
ً
ح ـضــورا قــويــا فــي قـطــاع األعـمــال
الـ ـ " ،"B2Bواالسـتـثـمــار فــي البنية
ال ـت ـح ـت ـي ــة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ،وال ـت ـم ــوي ــل
االستهالكي المصغر ،واالستضافة
الـسـحــابـيــة ،واألم ـ ــن الـسـيـبــرانــي،
ً
وذلك بإطالقها مؤخرا للعديد من
الكيانات الجديدة التي أسستها
ً
في أسواق الشرق األوسط ،كاشفا
أن "زيــن" تنظر بإيجابية للفرص
التي يقدمها االقتصاد الرقمي في
أسـ ــواق ال ـشــرق األوسـ ــط ،إذ تقدم
ً
ً
مـ ـس ــارات أك ـثــر اب ـت ـك ــارا وش ـمــوال
للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
وبـ ـي ــن ال ـ ـخـ ــرافـ ــي أن "أسـ ـ ـ ــواق
المنطقة اآلن تتمتع بشهية أعلى
ً
للخدمات الرقمية ،خصوصا أن
ال ـح ـكــومــات وال ـم ــؤس ـس ــات ب ــدأت
تـمـيــل ف ــي خـطـطـهــا المستقبلية
إلى الخدمات الرقمية في مجاالت:
الصحة ،والتعليم ،والتكنولوجيا
ال ـم ــال ـي ــة ،والـ ــذكـ ــاء االص ـط ـنــاعــي
وال ـحــوك ـمــة ال ـعــامــة ،لــذلــك تــراهــن
شركات االتصاالت على مشروعات
المدن الذكية ،والحوسبة السحابية
وإنترنت األشياء".
وفي تعليقه على أهمية خطوة
سياسة توزيع األربــاح ،قال "نأمل

أن تساهم سياسة توزيع األربــاح
فــي إث ــراء وتحفيز االستثمار في
ً
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ،خ ـصــوصــا أن
مــواكـبــة ت ـط ــورات أسـ ــواق األسـهــم
س ـت ـجــذب بــوص ـلــة االس ـت ـث ـمــارات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ـع ــال ـم ـي ــة ،وهـ ــو ما
سيساعد في صنع حالة إيجابية
للسوق".
ي ــذك ــر أن م ـج ـم ــوع ــة زيـ ـ ــن مــن
المؤسسات التي نجحت مؤخرا
ف ــي تــوفـيــر خ ــدم ــات مـبـتـكــرة لكل
القطاعات المجتمعية ،حيث وفرت
وصوال رقميا أفضل إلى الخدمات
الطبية ،والتجارية ،والتعليمية،
والـخــدمــات المالية األســاسـيــة ،إذ
استجابت شبكاتها بكفاءة عالية
لتزايد حــركــة نقل الـبـيــانــات ،بعد
التغير الـهــائــل فــي أســالـيــب بيئة
األع ـمــال وسلوكيات وتفضيالت
المستهلكين من األفراد.
وكانت "زين" قامت بإطالق كيان
استثماري جديد "زين فينتشرز"،
وه ــو الـكـيــان الـمـســؤول عــن إدارة
ال ـم ـح ـف ـظ ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،وق ــد
نجحت مؤخرا في إغالق صفقات
استثمارية ،بتوقيع مذكرة تفاهم
مــع شــركــة ( Pipeمتخصصة في
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـمــال ـيــة) ،وشــركــة
( Swvlمتخصصة في خدمات النقل
الـجـمــاعــي الـتـشــاركــي) لــدعــم نمو
أعمالهما فــي األس ــواق اإلقليمية
والدولية ،كما أنها تنشط في مجال
االس ـت ـث ـمــار ف ــي رؤوس األمـ ـ ــوال،
حيث تشارك حاليا في استثمارات
ذات صلة بالقطاع الرقمي تغطي
منطقتي الشرق األوس ــط وشمال

ً
مترئسا «العمومية»
الخرافي
إفريقيا ،إضافة إلى تركيا ووسط
وش ــرق أوروبـ ـ ــا ،وه ــو األم ــر الــذي
يــوفــر للمجموعة فــرصــا شاسعة
لالستفادة من تطويرات منتجات
وخدمات مثيرة في المستقبل.

التكنولوجيا المالية
وتوسعت المجموعة في خدمات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـمــال ـيــة م ــؤخ ــرا،
إذ ق ــام ــت ب ــإط ــاق مـنـصــة رقمية
للتمويل االسـتـهــاكــي المصغر،
ل ـت ـف ـت ــح الـ ـمـ ـج ــال أم ـ ـ ـ ــام خ ــدم ــات
التكنولوجيا المالية فــي أســواق
الشرق األوسط ،التي ما زالت تشهد
ً
معدالت انتشار ضعيفة جــدا في
مثل هــذه النوعية مــن الـخــدمــات،
إذ حصلت شــركــة تـمــام للتمويل
(تمام)  -ذراع شركة زين السعودية
فـ ــي ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ــال ـي ــة فــي
المملكة  -على ترخيص من البنك
المركزي السعودي (ساما) ،لتكون
منصة "تمام" أول شركة تكنولوجيا
مالية على مستوى المنطقة يتم

الـتــرخـيــص لـهــا م ــن جــانــب هيئة
تنظيمية رسمية تــوفــر الـقــروض
المصغرة عبر تطبيقها اإللكتروني.
وتحرز المجموعة تقدما آخر في
التكنولوجيا المالية عبر التوسع
فــي اسـتـثـمــاراتـهــا بمحفظة "زيــن
كــاش" التي تنمو قاعدة عمالئها
بشكل كبير فــي الـســوق العراقية
واألردنـ ـ ـي ـ ــة (أول مـحـفـظــة لـلــدفــع
اإللكتروني في المملكة األردنية)،
إذ منحت الـجـهــات الــرسـمـيــة في
األردن محفظة زين كاش الموافقات
الرسمية لتقديم الحلول االئتمانية.
وك ــان ــت مـجـمــوعــة زي ــن أعلنت
نتائجها المالية المجمعة نصف
السنوية عن  ،2021والتي أظهرت
ارتفاعا في حجم أرباحها الصافية
بنسبة  5في المئة مقارنة بنفس
الفترة من العام األخير ،إذ سجلت
 86م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ( 285مـلـيــون
دوالر) ،بــربـحـيــة للسهم الــواحــد
ً
بلغت  20فلسا ( 0.7دوالر) ،بينما
بلغت إيراداتها المجمعة عن هذه

ال ـف ـت ــرة  750م ـل ـيــون ديـ ـن ــار (2.5
مليار دوالر) ،فيما بلغت أرباحها
ق ـبــل خ ـصــم ال ـف ــوائ ــد وال ـض ــرائ ــب
واالستهالكات  310ماليين دينار
( 1.03مليار دوالر) ،وهو ما عكس
هامش أرباح قبل خصم الضرائب
والفوائد واالستهالكات بنسبة 41
في المئة.
وف ــي ظ ــل ال ـت ـحــديــات األخ ـي ــرة
التي شهدتها األس ــواق اإلقليمية
وال ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ك ـ ــان ـ ــت "زي ـ ـ ـ ـ ـ ــن" مــن
ال ـمــؤس ـســات ال ـتــي حــافـظــت على
نشاطها التشغيلي ،إذ ركزت بشكل
أكبر على تحسين أوجه التآزر بين
عملياتها ،واالستفادة من البصمة
ال ـج ـغــراف ـيــة ال ـهــائ ـلــة لـشـبـكــاتـهــا،
لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـ ــن فـ ـ ـ ــرص ال ـن ـم ــو
التي توفرها المنصات الرقمية،
وتطبيقات الجيل الخامس والزيادة
الـهــائـلــة فــي الـطـلــب عـلــى خــدمــات
الـنـطــاق ال ـعــريــض ،بــالـتــوســع في
مشاريع األلياف البصرية ،وتطوير
شبكات الجيل الرابع والخامس.

الوزان :الكويت لديها فرصة كبيرة لتطوير المحاكم التجارية
خالل حلقة نقاشية أقامها مركز «التحكيم التجاري»
أق ــام مــركــز الـكــويــت للتحكيم الـتـجــاري،
التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت ،حلقة
نقاشية تحت عـنــوان "ه ــل يمكن أن يكون
لهيئة التحكيم سلطة على القاضي الوطني؟"،
ً
حرصا من المركز على تحقيق رسالته بنشر
ثقافة التحكيم ،وااللتزام بدوره في التوعية
بوضع النظم الصحيحة في مجال التحكيم
والوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية
ً
بالكويت ،وتأكيدا على مبدأ العدالة والنزاهة،
وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية
واالستقرار.
وصرح عبدالوهاب الوزان – رئيس مجلس
إدارة المركز بأن المركز يرحب باستضافة
هذه الحلقات النقاشية مع المتخصصين في
هذا المجال والمتدربين المهتمين بالتحكيم
بـصـفــة ع ــام ــة ،والـ ـ ــذي ي ــوف ــر ف ــرص ــة جـيــدة
للتعرف على التحكيم الـتـجــاري كوسيلة
بديلة لحل المنازعات التجارية ،خصوصا
في ظل النهضة التي تشهدها الكويت ،والتي
يتزامن معها وجــود عــدد كبير من العقود
والشراكات الضخمة ،والتي ينشأ من بعضها

ً
أحيانا منازعات يجب حلها بطريقة أسرع
وأسهل وأكثر مرونة من التقاضي العادي.
وأشار إلى ضرورة أن تعمل الكويت على
منافسة كل المحاكم الدولية المتخصصة
ً
في فض النزاعات التجارية ،مؤكدا أن لديها
فــرصــة حقيقية وكـبـيــرة لتطوير المحاكم
التجارية من خالل تحديث البنية التشريعية
بإضافة قوانين جديدة لمواكبة التطورات
الـمـتـســارعــة ف ــي م ـجــال الـتـحـكـيــم ،وه ــو ما
سـيــؤدي بالتالي إلــى تخفيف الـعــبء على
محاكم الدولة.
كما أن معظم التشريعات الحديثة تلجأ
إلى اعتبار التحكيم من الوسائل الرئيسية
لفض النزاعات كوسيلة اختيارية ،حيث يأتي
التحكيم في المجال التجاري طريقا ثانيا
ً
يسير جنبا إلــى جنب مع القضاء ،إذ يعد
من الموضوعات المهمة في العمل التجاري
حاليا ،وستزداد أهميته في المستقبل مع
الزيادة المطردة في االستثمارت التجارية،
وما ينشأ عنها من منازعات.
ً
وتـ ــأتـ ــي ه ـ ــذه ال ـ ـنـ ــدوة مـ ـع ــاص ــرة لـنـمــو

«ليغن فودز» االمتداد الجديد
لـ«العيد لألغذية» لتطوير أعمالها
تطمح "ليغن فودز" إحدى
شـ ــركـ ــات "الـ ـعـ ـي ــد ل ــأغ ــذي ــة"
الـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـث ـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة
ف ــي ال ـم ـن ـت ـجــات وال ـخ ــدم ــات
ال ـغ ــذائ ـي ــة ل ـق ـط ــاع ه ــوري ـك ــا،
لـ ــاس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ ع ـ ـلـ ــى ح ـصــة
مـ ــؤثـ ــرة فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق شــديــد
الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة ،ب ـف ـض ــل شـبـكــة
عمالء متنامية من العالمات
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوردي ـ ـ ــن،
والمنتجين للغذاء في جميع
أنحاء العالم.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح م ـ ـح ـ ـمـ ــد ج ـ ــاد
ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام لـ ـلـ ـش ــرك ــة
اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاد نـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوذج أعـ ـ ـم ـ ــال
ديـنــامـيـكــي وم ــرن للخطوط
التشغيلية لـلـشــركــة ،يـقــوده
فــريــق مــن ال ـك ـف ــاءات ،ب ــإدارة
واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــرؤيـ ـ ـ ــة ت ــرتـ ـك ــز
إلـ ـ ـ ـ ــى دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة
لـ ـمـ ـي ــول الـ ـ ـس ـ ــوق الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
الـمـتـغـيــرة وال ـم ـت ـطــورة ،مما
ي ـعــزز االس ـت ـجــابــة الـســريـعــة
والـ ـتـ ـلـ ـق ــائـ ـي ــة ل ـل ـم ـت ـط ـل ـبــات
الموسمية والدقيقة لقطاعات
ه ــوريـ ـك ــا ،وخـ ــدمـ ــات تـقــديــم
الطعام للمطاعم والمطابخ
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــة بـ ــأف ـ ـضـ ــل
ال ـم ـن ـت ـجــات وأج ــوده ــا على
ً
اإلطالق ،مشددا على االلتزام
بجودة وتنوع وسالمة الغذاء
كــأولــويــات فــي رحلة البحث
واالنتقاء ألفضل المنتجات
وال ـ ـح ـ ـلـ ــول الـ ـغ ــذائـ ـي ــة ال ـت ــي
ت ـنــاســب ات ـج ــاه ــات ال ـس ــوق،
بهدف الــوصــول للريادة في
القطاع الغذائي المحلي.
وأكد أن الجودة والسالمة
والمذاق معايير راسخة في
آلية العمل الخاصة بالشركة،
لضمان تقديم تجربة طعام
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ب ـم ـس ـت ــوي ــات
عالمية للمستهلك ا ل ــذواق،
اض ــاف ــة ال ـ ــى اع ـ ـتـ ــزاز "لـيـغــن

محمد جاد

ف ـ ـ ـ ـ ـ ــودز" ب ـ ـكـ ــون ـ ـهـ ــا ال ـ ـم ـ ــورد
ال ـ ـمـ ــوثـ ــوق ب ـ ــه ل ـل ـع ــدي ــد مــن
سالسل االمتياز والمطاعم
المحلية ،اللتزامها بالتسليم
ال ـكــامــل ف ــي ال ــوق ــت الـمـحــدد
ألفضل المنتجات ،والحرص
على ضمان الجودة العالية،
وتطبيق األنظمة والمعايير
واالشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراط ـ ـ ــات ال ـص ـح ـي ــة
الصارمة.
وت ـع ـت ـم ــد "لـ ـيـ ـغ ــن فـ ـ ــودز"
خيارات متنوعة من اللحوم
وال ـ ـ ـ ــدواج ـ ـ ـ ــن وال ـ ـ ـمـ ـ ــأكـ ـ ــوالت
البحرية بجودة استثنائية
تـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق م ـ ـ ــع الـ ـمـ ـق ــايـ ـي ــس
العالمية والمحلية ،وتراعي
أحـ ـ ـ ـ ــدث مـ ـع ــايـ ـي ــر الـ ـس ــام ــة
ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة وال ـ ـمـ ــواص ـ ـفـ ــات
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ــي االسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــراد
والتخزين والتوريد.

المعامالت الدولية والمحلية ،وتزايد الطلب
المطرد للجوء إلــى التحكيم كطريقة لحل
المنازعات وتسوية الخالفات ،حيث تطرقت
المحاضرة التي ألقاها اثـنــان مــن أساتذة
ال ـقــانــون الـمـتـمـيــزيــن والـمـخـتـصـيــن بشأن
التحكيم التجاري ،في ظل القواعد المعمول
بها في الكويت مقارنة بالتطورات في دول
أوروبا ،كما أشارت إلى اختصاص المحكم،
وك ـي ــف يـنـظــر ال ـق ـض ــاء ال ـكــوي ـتــي إلـ ــى هــذا
االختصاص ،ودوره في حالة الدفع أمامه
من أحد طرفي الدعوى بوجود اتفاق تحكيم،
ً
وتطرقت أيضا إلى حق المحكم في الفصل
فــي المسائل المستعجلة ،وكيف تناولها
ً
ال ـقــانــون الـكــويـتــي ،ف ـضــا عــن قــاعــدة عــدم
اإلخالل بحقوق األطراف في الدفاع والمداولة
قبل إصدار الحكم وتسبيب الحكم ،ومراحل
التحكيم األســاس ـيــة ،وأهـمـيــة إدراج شرط
التحكيم وصياغته بصورة سليمة ،ووثيقة
التحكيم أو مشارطة التحكيم ،وكذلك مبدأ
استقاللية شرط التحكيم واإلطار التشريعي
للتحكيم في الكويت مقارنة بالدول األخرى،

عبدالوهاب الوزان
ومدى صالحية هيئة التحكيم أن تصدر قرار
للمحاكم األجنبية إليقاف الدعوى.
وم ــن جــانــب ُآخ ــر ،فـقــد تضمنت الـنــدوة
ً
ً
حوارا مفتوحا نقش خالله حاالت مختلفة
ً
عــن مــوضــوع ال ـنــدوة ،كما شهدت حضورا
ً
كـ ـبـ ـي ــرا مـ ــن ج ـم ـي ــع األوس ـ ـ ـ ـ ــاط ال ـت ـج ــاري ــة
والقانونية من دولة الكويت ومختلف دول
الخليج.
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الشركة تدرج ضمن القطاع الصناعي في بورصة الكويت األحد المقبل
حصة المطيري

توقع كوهري أن تساهم
العقود الجديدة في نمو
اإليرادات على مدى السنوات
السبع المقبلة ،عالوة على ذلك
بدأت الشركة مزاولة أعمال
خدمات مناولة البضائع العامة
والصلبوخ في ميناء الشعيبة
في يوليو .2021

أعلنت شركة جاسم للنقليات والمناولة،
أمس ،حصولها على جميع الموافقات الالزمة
لـ ـ ــإدراج ،وأن ــه بـعــد ن ـجــاح عـمـلـيــة االكـتـتــاب
الـ ـخ ــاص س ـي ـتــم إدراج ال ـش ــرك ــة ف ــي ال ـســوق
الرئيسي لبورصة الكويت األحد المقبل.
وخــال المؤتمر الصحافي الــذي عقدته
الشركة ،أمس ،تم التطرق إلى تاريخ الشركة
ال ـطــويــل الـمـتـمـثــل ف ــي ث ــاث ــة ق ـطــاعــات هي
(قطاع عقود الخدمات اللوجستية ومناولة
الـبـضــائــع وق ـطــاع تــأجـيــر ال ـم ـعــدات وقـطــاع
تــأجـيــر مــولــدات الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة) وكــان
لـلـشــركــة عـلــى مــر ال ـع ـقــود مـكــانـتـهــا كـمــزود
خ ــدم ــات رائـ ــد لـلـعــديــد م ــن م ـشــاريــع النفط
والـغــاز والبنية التحتية في الكويت وقطر
والمملكة العربية السعودية.
بــدايــة ،قــال رئـيــس مجلس إدارة الشركة
علي فواز الصباح ،إن الشركة تمكنت خالل
فترة  42سنة ماضية من تحقيق سجل حافل
من اإلنجازات واألعمال ،التي وضعتها في
مركز ري ــادي بقطاعات أعمالها األساسية
المتنوعة واستراتيجيتها المتنامية ،ما
ّ
مكن الشركة باألساس من التصدي بالمجمل
لمعظم تحديات بيئة األعمال ،السيما التي
ً
شهدها العالم أخيرا.

أعمال الشركة
وعن أعمال الشركةّ ،
قدم الرئيس التنفيذي
ً
ً
ل ـل ـش ــرك ــة عـ ـ ــادل كـ ــوهـ ــري شـ ــرحـ ــا تـفـصـيــا
لــأعـمــال ،وق ــال ،إن تلك األعـمــال تتكون من
خــدمــات أســاسـيــة تجعل مــن عملية تنفيذ
المشاريع أكثر كـفــاء ة وموثوقية ومــرونــة،
فـ ـتـ ـق ــدم الـ ـش ــرك ــة م ـج ـم ــوع ــة م ـت ـك ــام ـل ــة مــن
الخدمات لقطاعات عديدة منها النفط والغاز
والصناعة واإلن ـشــاء ات تتضمن الخدمات
الـلــوجـسـتـيــة وم ـن ــاول ــة ال ـب ـضــائــع وتــأجـيــر
المعدات وتأجير مولدات الطاقة الكهربائية.

عقود
وأضاف كوهري ،أنه على صعيد العقود

الخدمات اللوجستية
ومناولة البضائع

جانب من المؤتمر الصحافي للشركة أمس
بـ ـ ــدأت الـ ـش ــرك ــة م ـن ــذ بـ ــدايـ ــة ال ـ ـعـ ــام تـنـفـيــذ
ع ـقــد جــديــد ل ـل ـخــدمــات الـلــوجـسـتـيــة مــدتــه
ث ــاث س ـنــوات مــع وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ت ــوق ـي ــع ع ـقــود
استراتيجية جديدة طويلة األجل لخدمات
تأجير الطاقة مع جهات متعددة تعمل في
حقول شركة نفط الكويت.
وتــوقــع أن تساهم هــذه العقود فــي نمو
اإليرادات على مدى السنوات السبع المقبلة،
عالوة على ذلك بدأت الشركة مزاولة أعمال
خدمات مناولة البضائع العامة والصلبوخ
في ميناء الشعيبة في يوليو .2021

أهمية االكتتاب
مــن ناحيته ،قــال رئـيــس قـطــاع األس ــواق
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـم ـصــرف ـيــة ف ــي «كــام ـكــو
إنفست» عبدالله الشارخ ،إن اإلدراج يعتبر
نقلة نوعية في تاريخ الشركة ،ومن شأنه

اإليرادات وصافي الربح

البيانات المالية
تحقيق  4.1و 1.2مـلـيــون ديـنــار
ً
أربــاحــا صافية خــال عــام 2020
والنصف األول من عام  2021على
ً
الـتــوالــي ،ووزع ــت أربــاحــا نقدية
ً
بواقع  20فلسا للسهم خالل عام
.2020
وتتمتع الشركة بمركز مالي
مـتـيــن إذ ب ـلــغ إج ـمــالــي األص ــول
 52.7مليون دي ـنــار ،كما فــي 30
يونيو  ،2021وحقوق ملكية 41.6
مليون ديـنــار ونسبة الــديــن إلى
حقوق الملكية حوالي  0.1مرة.

التوزيعات النقدية
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صافي الربح

اإليرادات

تحقق ال ـت ــوازن األم ـثــل بين
قطاع تكنولوجيا االتصال
الرقمي والقطاع المصرفي
في الـبــاد ،وبــا شك جاء ت
ً
ً
هذه الشراكة دليال ملموسا
ع ـ ـلـ ــى ا لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام Ooredoo
بـتــوفـيــر أحـ ــدث الـمـنـتـجــات
والخدمات والحلول الرقمية
الـمـبـتـكــرة ال ـتــي ت ـقـ ّـدم قيمة
فعلية للعميل .كـمــا عـ ّـبــرت
عــن أهـمـيــة ال ــدور الرئيسي
الذي يؤديه الشركاء في رفع
مستوى كفاءة الشركة.
من جهته ،أعرب «الوطني»
عــن س ـعــادتــه بــالـشــراكــة مع
 Ooredooال ـكــويــت ،والـتــي
تـ ـ ــأتـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ــار ح ـ ــرص
البنك الــدائــم على استفادة
عمالئه من العالقات القوية
ال ـتــي تــربـطــه بــالـمــؤسـســات
الـ ـ ــرائـ ـ ــدة فـ ــي كـ ــل األن ـش ـط ــة
والقطاعات المتنوعة ،وبما
يساهم فــي حصولهم على
ع ـ ــروض وج ــوائ ــز حـصــريــة
متنوعة ،إلى جانب ما يوفره
ل ـه ــم ال ــوطـ ـن ــي مـ ــن خ ــدم ــات
ومنتجات مصرفية متميزة.
وس ـ ـ ـ ـ ــوف يـ ـتـ ـخـ ـل ــل ح ـف ــل
إط ـ ـ ــاق م ـج ـم ــوع ــة ه ــوات ــف
 iPhone13ال ـجــديــدة ،الــذي
سيكون األكبر في الكويت،
طـ ـي ــف واسـ ـ ـ ــع م ـ ــن وس ــائ ــل
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األرباح الموزعة لكل سهم (فلس)
النسبة المئوية للتوزيعات على األرباح

 :Ooredooمزايا حصرية لعمالء
«الوطني» في حفل إطالق iPhone13

ّ
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ك ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــة
 Ooredooل ـ ــا تـ ـ ـص ـ ــاالت،
وب ـ ـنـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ــوطـ ـن ــي،
ال ـب ـن ــك الـ ــرائـ ــد ف ــي ال ـكــويــت
والـمـنـطـقــة ،اتـفــاقـيــة شــراكــة
استراتيجية جديدة ،تمنح
بموجبها عـمــاء الخدمات
المصرفية ا لـخــا صــة للبنك
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـي ــزات
تشمل أولوية الحصول على
هــاتــف  iPhone13الجديد
فــي المقر الرئيسي لشركة
 ،Ooredooوذل ــك فــي حفل
إط ـ ـ ــاق م ـج ـم ــوع ــة ه ــوات ــف
ً
 iPhone13ا ل ـجــد يــدة كليا ،
الذي سيستمر  3أيام ابتداءً
م ــن  14وح ـتــى  16ال ـجــاري
منتصف الليل.
ّ
وستقدم شركة Ooredoo
ال ـك ــوي ــت ع ــروض ــا حـصــريــة
لعمالء الذهبي والخدمات
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــزة فـ ـ ــي «ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي»
تشمل أولوية الحصول على
هــاتــف  iPhone13الـجــديــد
عند تقديم بطاقة الوطني
للسحب اآلل ــي ،إضــافــة إلــى
التمتع بميزة الــدخــول إلى
قاعة  VIPفي الشركة خالل
الحدث.
وأ عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت Ooredoo
ال ـك ــوي ــت ع ــن هـ ــذه ال ـشــراكــة
االستراتيجية ،موضحة أنها
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ا ت ـســم أداء « ج ــا س ــم للنقليات
ً
وال ـم ـن ــاول ــة» تــاري ـخ ـيــا بــانـتـظــام
تحقيق األرباح السنوية ،وبسجل
حافل في استمرارية توزيع أرباح
س ـنــويــة ع ـلــى ال ـم ـســاه ـم ـيــن بلغ
مـجـمــوعـهــا  28.7م ـل ـيــون دي ـنــار
خالل السنوات الخمس الماضية،
ً
أي  191ف ـل ـســا لـلـسـهــم ال ــواح ــد،
مــع الـحـفــاظ عـلــى مـيــزانـيــة قوية
وص ـح ـيــة .ف ـقــد أظ ـه ــرت الـشــركــة
ً
ً
نموا كبيرا في اإليرادات واألرباح
ال ـصــاف ـيــة ،ب ـم ـعــدل ن ـمــو سـنــوي
مــركــب  7.7فــي الـمـئــة و 14.6في
المئة على التوالي خــال الفترة
من  2014إلى .2019
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـت ـحــديــات
الناجمة عن جائحة كورونا التي
بدأت عام  2020وما زالت آثارها
م ـس ـت ـم ــرة ،ت ـم ـك ـنــت ال ـش ــرك ــة مــن

أن يعزز من موقعها التنافسي في األسواق
التي تعمل بها.
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــارخ ،نـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــة ع ـ ـ ــن ف ــري ــق
االستثمارات المصرفية بالشكر إلى مساهمي
وإدارة الشركة «على ثقتهم بنا وإلى الجهات
الرقابية لما أبدوه من تعاون بناء في إنجاح
هذه العملية».
وذكر أن «انتعاش سوق األسهم يعتبر من
أهم العوامل التي تساهم في تنشيط سوق
االكتتابات واإلدراجــات ليس فقط من خالل
األداء ،إنما من خالل ارتفاع أحجام التداول
والسيولة مما يساهم في حث الشركات على
اإلدراج وتسهيل عملية استقطاب رؤوس
األموال سواء المحلية أو األجنبية.
وبين أن إدراج الشركات الناجحة يساهم
في إثراء سوق األسهم ،وعليه نحث الشركات
ً
العائلية على اإلدراج وخصوصا تلك التي
ط ــورت مــن عملية ات ـخــاذ ال ـق ــرارات وضمت
أعضاء من خارج العائلة إلى مجالس إداراتها

وفـصـلــت إل ــى حــد مــا بـيــن الملكية واإلدارة
ب ــال ـت ــال ــي أص ـب ـح ــت أقـ ـ ــرب ل ـت ـك ــون ش ــرك ــات
مساهمة عامة.
وأضــاف أنــه ال يوجد تأخير في اإلدراج،
الذي يتبع عملية الموافقات واإلجــراء ات ما
بـعــد عملية االكـتـتــاب السـتـكـمــال متطلبات
اإلدراج (ز يـ ــادة قــا عــدة المساهمين لتلبية
متطلبات وشروط اإلدراج).
وأوضح أن الموافقة النهائية لإلدراج أتت
من هيئة أسواق المال في أقل من شهر وبعد
الموافقة تم إتباع بقية اإلجــراء ات وتحديد
وقـ ــت اإلدراج ف ــي أقـ ـ ــرب وقـ ـ ــت ،وبــالـنـسـبــة
للتقيم والـسـعــر ال ـع ــادل ،تــم تـحــديــد السعر
بعد دراسات وقد استهدف االكتتاب الخاص
طرح مايصل إلى  60مليون سهم بسعر 450
ً
فلسا للسهم.

ت ـع ـت ـبــر الـ ـخ ــدم ــات ال ـلــوج ـس ـت ـيــة وم ـن ــاول ــة
البضائع المصدر الرئيسي لإليرادات بحيث
تمثل أكثر من  50في المئة منها ،فالخدمات
اللوجستية هي أولــى أعمال الشركة منذ عام
 1979وأصـبـحــت ال ـيــوم إح ــدى ال ـخــدمــات في
أعمال النقل والتخزين في الكويت بأكثر من
 300معدة من مختلف الفئات.
وتشمل عقود الخدمات اللوجستية النقل
البري بأسطول حديث وعالي الجودة وبصيانة
جيدة مخصصة لعمليات التسليم في الوقت
المحدد ،مع التركيز االستراتيجي على تقديم
نقل المواد اإلنشائية ومياه الصرف.
كما تشمل الخدمات نقل الوقود بأسطول
ً
ً
مكون من  28خزان وقود منها  15خزانا معتمدا
مــن شــركــة ال ـب ـتــرول الــوطـنـيــة الـكــويـتـيــة لنقل
مختلف المواد البترولية إضافة إلى خدمات
الـتـخــزيــن ب ـمــرافــق تـخــزيــن حــديـثــة فــي ميناء
عبدالله بمساحة  150.000متر مربع منه جزء
مغطى على مساحة  5.000متر مربع.
ول ــدى ال ـشــركــة اسـتــراتـيـجـيــة لـلـتــوســع في
خدمات التخزين من خالل تطوير مخازن مع
التحكم في درجات الحرارة في مرافق الشركة
بميناء عبدالله ،وبدأت الشركة إنشاء أولى هذه
المخازن على أن يصار بعد البدء بتشغيله إلى
إنشاء مخازن أخرى.
أم ــا خــدمــات مـنــاولــة الـبـضــائــع ال ـتــي بــدأت
ال ـش ــرك ــة ت ـقــدي ـم ـهــا ع ـ ــام  1986ب ـع ــد مـنـحـهــا
ً
تــرخ ـي ـصــا م ــن مــؤس ـســة ال ـم ــوان ــئ الـكــويـتـيــة
للمناولة في ميناء الشويخ ،فقد طورت الشركة
وتوسعت في هذه الخدمات لتصبح اليوم مورد
خدمات متكاملة لمختلف أنواع البضائع على
مــدار الساعة لتقديم خدمات المناولة والنقل
والتخزين والـمـخــازن الجمركية والتخليص
الجمركي والخدمات ذات القيمة المضافة.

الترفيه المميزة التي تحقق
أعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر وت ـ ـفـ ــوق
تــوق ـعــات ال ـع ـمــاء ،لتضمن
ب ــذل ــك راحـ ـ ــة ج ـم ـيــع ع ـمــاء
الـ ـش ــرك ــة وح ـص ــول ـه ــم عـلــى
تجربة استثنائية تتضمن
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة حـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة م ــن
الجوائز القيمة.
وأوض ـح ــت ال ـشــركــة أنها
ً
تحرص دائـمــا على مكافأة
ع ـمــائ ـهــا ع ـلــى م ـ ــدار ال ـعــام
بشكل فريد وبشتى الطرق،
مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال مـ ـ ــا ت ـط ـل ـق ــه مــن
حمالت استثنائية وعروض
ت ـت ـي ــح لـ ـه ــم فـ ــرصـ ــة دخ ـ ــول
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـسـ ـح ــوب ــات،
وال ـ ـفـ ــوز ب ـج ــوائ ــز ق ـ ّـي ـم ــة تــم
ً
تصميمها وفقا لتطلعاتهم،
ح ـ ـ ـيـ ـ ــث تـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر مـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــأة
العمالء ركيزة أساسية في
استراتيجية الشركة إلثــراء
تجربة العميل.

توزيعات أرباح نقدية

ً
«بتكوين» تقترب مجددا
من  60ألف دوالر
ارتفعت عملة بتكوين فــوق  57000دوالر ألول مــرة منذ مايو،
حيث يراهن المضاربون على أن أكبر عملة مشفرة ستعيد اختبار
المستويات القياسية التي وصلت إليها في وقت سابق من هذا
العام.
ً
وصعدت العملة المشفرة بنسبة  4.3في المئة إلى  57829دوالرا
أمس األول في نيويورك ،قبل تقليص المكاسب ،فيما كان أعلى سعر
لـ «بتكوين» ما يقرب من  65000دوالر في أبريل.
وكما هو الحال في المسيرات الماضية ،يتم االستشهاد بعدد ال
يحصى من أسباب الطفرة األخيرة ،من تخفيف القلق بشأن الجهود
التنظيمية في الواليات المتحدة والصين ،إلى التفاؤل المتجدد
بشأن موافقة لجنة األوراق المالية والبورصات األميركية على قيد
صندوق متداول في البورصة يركز على بتكوين.
يــأتــي تـفــاؤل المستثمرين بشكل خــاص ألن وثــائــق صناديق
ً
االستثمار المتداولة للعقود اآلجلة لـ»بتكوين» قد تحصل قريبا
على الضوء األخضر من قبل المنظم األميركي ،حيث أشار رئيس
لجنة األوراق المالية والبورصة  ،SECغاري جينسلر ،إلى االنفتاح
ً
على صندوق يركز حصريا على المنتجات القائمة على المشتقات.
(العربية .نت)

مقتنيات إيمي واينهاوس بمليوني دوالر

om

t

aw
abil@ arida.c
alj

العدد  / 4858األربعاء  13أكتوبر 2021م  7 /ربيع األول 1443هـ

شاتنر والطاقم المرافق

ُ
ت ـط ـ َـرح للبيع فــي م ــزاد عـلـنــي ُي ـقــام فــي نــوفـمـبــر الـمـقـبــل بــواليــة كاليفورنيا
األميركية العشرات من فساتين النجمة البريطانية الراحلة إيمي واينهاوس
ومقتنياتها مــن حقائب يــد وأسـطــوانــات وكـتــب ،مــن بينها الـثــوب الشهير الــذي
كانت مغنية السول ترتديه في الحفلة الموسيقية المأساوية التي أحيتها قبل
شهر من وفاتها عام .2011
و تـعــرض دار "جوليانز أوكشنز" لـلـمــزادات منذ االثنين فــي نيويورك عينة من
أكثر من  800قطعة من مقتنيات واينهاوس ،بينها فساتين وبنطلونات وسراويل
"شورت" قصيرة وأحذية ومالبس داخلية ونظارات وآالت موسيقية وكتب وتسجيالت،
ً
تصل قيمتها اإلجمالية إلى مليوني دوالر ،تمهيدا لمزاد يقام في بيفرلي هيلز في
 6و 7نوفمبر.
وتطلب المزاد الحصول على موافقة والدي النجمة الراحلة وإقناعهما بأن محبي
المغنية والمتاحف وهواة الجمع في كل أنحاء العالم سيرغبون في امتالك هذه األغراض.
وكانت الفنانة البريطانية التي فازت بعدد من الجوائز عن ألبومها "باك تو بالك" عام
 2006تتناول تجربتها الشخصية في إدمان الكحول والمخدرات في أغنياتها المطبوعة
(أ ف ب)
بموسيقى الجاز والسول.

إيمي واينهاوس

ويليام شاتنر ينطلق
إلى الفضاء اليوم

الجزء الـ  39من مغامرات
« »Asterixيصدر  ٢١الجاري

إصابة أوليفييه روستان
بحروق خطيرة

ينطلق ال ـيــوم الممثل الـعــالـمــي ولـيــام
شــات ـنــر ،نـجــم الـمـسـلـســل الـشـهـيــر "سـتــار
تريك" ،في رحلته إلى الفضاء ،بعد أن تم
تأجيلها ليوم واحد ،نتيجة ظروف الطقس.
وكــانــت شــركــة بـلــو أوري ـج ــن قــد قــررت
إرجاء المهمة الفضائية التي تشمل شاتنر
نجم فيلم "ستار تريك" مع قائمتها ،يوما
بسبب ظروف الطقس غير المواتية.
ونقلت وكــالــة بلومبرغ لــأنـبــاء ،أمس
األول ،عن الشركة التي تحظى بدعم جيف
بيزوس ،قولها إن صاروخها الجديد "نيو
شيبرد إن إس  "18-سيتم إطالقه اليوم بدال
من أمس ،بسبب "الرياح المتوقعة".
وقالت بلو أوريجن "كجزء من مراجعة
استعداد الرحلة اليوم ،أكد فريق عمليات
المهمة أن المركبة استوفت كل متطلبات
المهمة ،وبدأ رواد الفضاء تدريبهم أمس.
الطقس هو العامل الوحيد الذي ّ
يقيد نافذة
(د ب أ)
اإلطالق".

يصدر في  21الجاري الجزء الـ  39من سلسلة
ّ
المصورة " ،"Asterixويتناول رحلة بطل
الكتب
بالد الغال ورفيقه أوبيليكس إلى الشرق لمساعدة
السارماتيين ،وهم شعب من العصور القديمة غير
ً
معروف كثيرا.
ّ
وتولى كتابة سيناريو المجلد الجديد جان إيف
فيري ،فيما تولى ديدييه كونراد إعــداد رسومه،
وكانا تسلما الشعلة عام  2011من ألبير أوديرزو
الــذي ابتكر مع زميله رينيه غوسيني مغامرات
ً
أستيريكس وأوبيليكس قبل أكثر من  60عاما.
ويـتـمـحــور الـسـيـنــاريــو عـلــى الـمــواجـهــة بين
الجيش الروماني الذي انطلق بأوامر من يوليوس
قيصر في رحلة استكشافية للقبض على حيوان
الـغــريـفـيــن الـشـهـيــر ،وب ـيــن الـســارمــاتـيـيــن الــذيــن
يتعاطف معهم شعب بالد الغال.
وط ـب ـعــت دار أل ـب ــرت ري ـن ـيــه لـلـنـشــر مليوني
نسخة من الكتاب بالفرنسية ،و 5ماليين نسخة
في  17لغة.
(أ ف ب)

كشف مصمم الموضة الفرنسي الشهير
أوليفييه روس ـتــان (دار بــالـمــان) أن ــه تعرض
لـحــروق خطيرة الـعــام الـمــاضــي ،إثــر انفجار
مدفأته ،مع تقديم صورة تدعم أقاويله ،لكنه
أخفى األمر "خجال" في مجال يسوده "الهوس
بالكمال".
وكتب المصمم ،البالغ  36عاما ،في رسالة
طويلة نشرها على حسابه في "إنستغرام"،
الذي يتابعه نحو  7ماليين مشترك" ،أشعر اآلن
بأنني مستعد لمكاشفتكم أمرا أخفيته لمدة
طويلة" .وأرفق النص بصورة تظهره مضمد
الصدر والذراعين والرأس بشاش وآثار الحروق
بادية على وجهه ،وقال" :قبل سنة بالتحديد،
انفجرت المدفأة في منزلي .واستيقظت اليوم
التالي في المستشفى".
وأضاف" :بذلت قصارى جهدي ألخفي األمر
عن أكبر عدد ممكن ،وال أعرف لماذا انتابني
الخجل لـهــذه الــدرجــة ربـمــا للهوس بالكمال
(أ ف ب)
السائد في مجال الموضة".

ملصق العمل

« »Dopesickيتناول معاناة
أميركا من المخدرات

أوليفييه روستان

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :تنظيم أعمالك من أوائل األسس
لنجاحها وإنجازها في مواعيدها.
ً
عاطفيا :ال قيمة لعالقتك العاطفية إن لم
تتأسس على الحب والتضحية.
ً
ً
اجتماعيا :ال ّ
تضيع صديقا بال سبب هام
ً
فإن اكتسابه صعب جدا.
رقم الحظ.17 :

المسلسل للنجمين مايكل كيتون وكايتلين ديفر

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :ال تتكل على ما ورثته في مهنتك
واسع إلى الكسب بمقدرتك.
ً
عــاط ـف ـيــا :احـ ـت ــرام ال ـشــريــك أف ـض ــل هــديــة
ّ
بعد محبتك.
تقدمها ًله َ
ً
اجتماعيا :ابق بعيدا عن األعداء.
رقم الحظ.53 :

األسد

ملصق الفيلم
ينطلق اليوم عرض " "Dopesickللنجمين العالميين مايكل كيتون وكايتلين
ديفر ،وهو مسلسل درامي تلفزيوني عن أحدث "وباء مخدرات" في الواليات
المتحدة األميركية وهي أزمة المواد األفيونية.
ً
وهذا المسلسل الذي سيصبح متوافرا على منصة البث التدفقي "هولو"
ً
اعتبارا من اليوم ،يستند إلى كتاب بيث مايسي غير الروائي "":"Dopesick
التجار واألطباء وشركة األدوية الذين جعلوا أميركا مدمنة".
وي ـث ـي ــر ال ـف ـي ـل ــم ك ـي ـف ـيــة ت ـس ــوي ــق ش ــرك ــة "ب ـ ـ ـ ــوردو فـ ــارمـ ــا" الـ ــواسـ ــع ل ـ ــدواء
ّ
"أوكسيكونتين" الذي تنتجه ،وهو مسكن لأللم يتسبب بإدمان شديد ُيلقى
باللوم عليه في أزمة المواد األفيونية التي تسببت بوفاة نصف مليون شخص
في الواليات المتحدة بسبب جرعات زائدة منذ عام .1999
ً
وأقــر مسؤولو "بــوردو" العام الفائت بأن الشركة مذنبة فعال فيما يتعلق
بالتهم الجنائية الموجهة إليها ،ومنها االحتيال على هيئات الصحة الفدرالية
مــن خــال اإلق ــال مــن أهمية الطبيعة اإلدمــانـيــة لــأدويــة ،ودفــع رش ــاوى غير
قانونية لألطباء.
والحــظ مايسي ،وهــو صحافي مقيم في فرجينيا ،أن الضحايا العاديين
المتوسطة
ومنهم نجوم كرة قدم في المدارس الثانوية وأمهات من الطبقة
يتركزون بمعظمهم في منطقة أباالتشي بشرق الواليات المتحدة التي ُت َ
عتبر
بؤرة الوباء.
على عكس العقود األولــى من "الحرب على الـمـخــدرات" ،والتي ركــزت على
ً
حبس متعاطي المخدرات ،باتت المواد األفيونية "سببا لنحو  70في المئة
من كل الجرعات الزائدة التي سجلت العام الفائت" ،على قول روزاريو داوسون
التي تشارك في بطولة المسلسل.
ويؤدي كيتون في المسلسل التلفزيوني دور طبيب في بلدة صغيرة تضم
مناجم ،فيما داوسون شرطية في مجال مكافحة المخدرات ،ويبدأ كل منهما
فــي كشف حجم األزم ــة المتفاقمة ،وكالهما عـبــارة عــن مزيج مــن العديد من
األشخاص الواقعيين الذين قابلهم مايسي.
ً
ً
و تـتــو لــى كايتلين د يـفــر دورا رئيسيا كعاملة مناجم تـصــاب فــي ظهرها
ويوصف لها عقار "أوكيسكونتين".
ً
وقالت ديفر ،إن هذه المرأة "لم تكن مستعدة إطالقا لما سيحدث في حياتها،
وينتهي بها األمر إلى معاناة وورطة ال تملك القدرة على التحكم بهما".
ومصير هذه المرأة كان كذلك مصير آالف األميركيين الذين وصف أطباء
يتلقون مكافآت من شركات األدوية الكبرى مثل "بوردو" أدوية أفيونية قوية
ً
ً
نسبيا.
جدا إلصابات تكون في كثير من األحيان طفيفة
ّ
وما أن طلب منهم أطباؤهم في نهاية المطاف الكف عن تناول هذا الدواء،
صعوبة ،لجأ الكثيرون إلى
وأجريت تغييرات على الحبوب
لجعل إدمانها أكثر ُ
ً
شراء الهيرويين من الشوارع تفاديا آلثار توقفهم التي تعرف بـ"داء المنشطات"
أو "دوب سيكنس".
وت ـحـ ّـول الـمــدمـنــون ال ـعــاديــون إل ــى نــاقـلــي م ـخــدرات لـحـســاب الـتـجــار الــذي
أجبروهم على نقلها من المدن إلى مجتمعاتهم الريفية ،وكانوا يزودونهم
بالهيرويين لقاء هذه الخدمات مما أدى إلى تفاقم معاناتهم.
ً
وولد كيتون البالغ  70عاما ونشأ في والية بنسلفانيا ،قرب منطقة "اخترقت
فيها األزمة كل فئات المجتمع".
أما المنتج داني سترونغ ،فأشار إلى أن الهدف من هذا المسلسل هو "عرض
هذه القصة على نطاق واسع".
وقال "لم أصدق ما فعلته هذه الشركة ،وكيف تمكنت من االستمرار في ذلك
ً
ً
مــرارا وتكرارا مدى سنوات ،غير آبهة بما كان يحدث ،إنها قصة صادمة ،لم
أستطع إخراجها من رأسي".
(أ ف ب)

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
أهم ّ
مهنياّ :
مقومات نجاحك مع الزبائن
هو اإلصغاء إليهم.
ً
عاطفيا :االخالص للحبيب ُيدخل السرور
والطمأنينة الى القلب.
ً
ً
اجتماعيا :إذا شئت أن تبقى بعيدا عن
ّ
االنتقاد فال تتعرض للغير.
رقم الحظ27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
مهنيا :كونك ماهرا في عملك هذا يزيد
من مسؤولياتك المهنية.
ً
عــاطـفـيــا :نصيبك فــي ال ـحــب كـبـيــر إذا
عرفت كيف تتعاطى معه.
ً
فأهد
وعدت
سفر
اجتماعيا :إن كنت في
ِ
ً
الى أهلك ولو حجرا.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :اطرد الجفاء من صدرك وامدد يدك
لزمالء العمل.
ً
عــاط ـف ـيــا :الـكـثـيــر م ــن ال ـحــب بـ ــدون عقل
ّ
ّ
يستمر.
يوجهه ال
ً
ً
اجتماعيا :إذا كان جليسك صالحا فإنك
تستفيد الكثير من صداقته.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :احذر من أحد الخبثاء الذي يريد
الضرر بعملك.
ً
عاطفيا :انتبه من كثرةُ انفعاالتك في وجه
أسباب تذكر.
الشريك
بدون ّ
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :خ ــف ــف عـ ــن ن ـف ـس ــك وارف ـ ــع
معنوياتك باإلكثار من الرياضة.
رقم الحظ.56 :
كايتلين ديفر

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
ٍّ
ّ
ورويـ ــة فثمرة
مـهـنـيــا :أنـجــز عملك ب ـتــأن
العجلة الندامة.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تـسـيــران مـعــا فــي دروب الحياة
ُ
بمحبة
وهدوء يعجب الجميع بهماّ .
ً
اجـتـمــاعـيــا :إذا أردت ع ـمــران بيتك فعلم
أوالدك محاسن األخالق.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
مهنيا :ق ـ ّـوم أعـمــالــك مــن خــال دراستها
ً
جيدا قبل المباشرة بها.
ً
عاطفيا :يغيب الحبيب عنك بضعة أيام
لظروف صحية قاهرة.
ً
اجتماعيا :األخالق الحسنة هي التي ّ
تزين
سمعتك فاحرص عليها.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ّ
ً
مهنيا :من يتكل على عقله ومجهوده فلن
يحصد إال النجاح.
ً
عاطفيا :عاطفتك القوية تعمي عينيك
ُ
وتدخل الشكوك الى قلبك.
ً
ً
اجتماعيا :إذا كان صديقك مخلصا في
تعامله معك ّ
فتمسك به.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :التنافس الشريف في المهنة يجعل
سمعتك طيبة.
ً
عاطفيا :أنت في عين من ّ
يحبك أغنى من
كل مقتنياته.
ً
اجتماعيا :شرب المياه بكثرة يساعدك على
تنظيم حياتك الغذائية.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :من يعاتبك بصدق في عملك يريد
الخير لك.
ً
عاطفيا :أروع ما في الحب هو ّ
الشوق في
ُ
البعاد الى الحبيب.
ً
ّ
اجـتـمــاعـيــا :عـنــدمــا تقصر حــجـتــك يطول
لسانك لتنقذ الموقف فانتبه.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :تدعى الى زيارة عمل ومقابلة أحد
األشخاص لالتفاق معه.
ً
عاطفيا :مطلبك من هذه الدنيا حبيب قلبه
ً
دائما بقربك.
ً
ً
اجتماعيا :انصت دائما الــى أقــوال الغير
فهذا من اآلداب االجتماعية.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

«المرسم الحر» يفتتح موسمه الفني بمعرض «التراث البحري»
األعمال يفوح منها عبق الماضي وأصالته وتركز على الهوية الكويتية
فضة المعيلي

بمشاركة عدد كبير من الفنانين
والفنانات أطلق «المرسم
الحر» موسمه الفني بمعرض
«التراث البحري».

اف ـت ـت ــح األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ال ـم ـســاعــد
لـقـطــاع ا لـفـنــون بالمجلس الوطني
لـلـثـقــا فــة وا ل ـف ـن ــون واآلداب د .بــدر
ا لــدو يــش ا لـمــو ســم الفني لمنتسبي
الـ ـم ــرس ــم الـ ـح ــر ب ـم ـع ــرض ب ـع ـن ــوان
"ال ـتــراث الـبـحــري" ،وأقـيــم فــي ليوان
الـ ـم ــرس ــم ،ح ـي ــث ت ــزي ـن ــت ال ـ ـجـ ــدران
بلوحات جميلة ذات أحجام مختلفة
ً
ً
ي ـح ـم ــل ك ـ ــل م ـن ـه ــا ط ــابـ ـع ــا خ ــاص ــا
أبدعها الفنانون المشاركون تصب
بـ ـنـ ـف ــس الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع تـ ـحـ ـك ــي ق ـصــة
البيئة البحرية التراثية ،من الصيد
ً
وال ـ ـغـ ــوص مـ ـ ـ ــرورا بـ ــأنـ ــواع ال ـس ـفــن
وأدوات ا ل ـب ـح ــر ا ل ـم ـس ـت ـخ ــد م ــة فــي
رحالت الصيد وغيرها.
و ظ ـه ــرت ا ل ـل ــو ح ــات ف ــي مجملها
محملة بعبق الماضي وأصالته ،كما
أقـيــم عـلــى هــامــش الـمـعــرض تــوزيــع
ا ل ـش ـهــادات ا لـتـقــد يــر يــة للمشاركين،
وح ـض ــر ال ـف ـعــال ـيــة ج ـم ــع ك ـب ـيــر مــن
الفنانين والمهتمين.

الرزنامة الثقافية
وبعد جولته قــال د .الــدويــش ،إن
ً
المعرض يأتي "تطبيقا لتوجيهات
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ووزي ـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ــام
والـ ـثـ ـق ــاف ــة وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـش ــؤون
الـ ـشـ ـب ــاب عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ال ـم ـط ـي ــري

شيخة سنان

محمود أشكناني يشرح للدويش تفاصيل عمله
بافتتاح المراكز الثقافية ،وصياغة
ال ـم ـفــردات الـفـعــالــة األدب ـيــة والفنية
والـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة ،وب ـ ـ ــاس ـ ـ ــم الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
ا لــو طـنــي للثقافة وا لـفـنــون واآلداب
نـ ـشـ ـك ــر م ـن ـت ـس ـب ــي ال ـ ـمـ ــرسـ ــم ال ـح ــر
ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـج ـه ــد وتـ ـل ــك ال ــرزن ــام ــة
الثقافية ،واليوم تنطلق بداية هذه
الـفـعــالـيــات لـلـمـعــرض تـحــت عـنــوان
التراث البحري ،وهو أحد المفردات
المهمة في تشخيص التراث والهوية
الكويتية.
وأ ضـ ـ ـ ــاف د .ا لـ ـ ــدو يـ ـ ــش ،أن ه ــذه
ً
الـ ـل ــوح ــات ثـ ـم ــرة جـ ـه ــود  23ف ـنــانــا
وفنانة بلوحات مختلفة معبرة عن
بــانــورامــا عــامــة وتــاريـخـيــة لـلـتــراث
الـ ـبـ ـح ــري م ــن س ـف ــن ومـ ـه ــن وح ــرف
وغيرها.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـب ـ ـهـ ــا ،ق ـ ــال ـ ــت مـ ـس ــؤول ــة
الـ ـم ــرس ــم الـ ـح ــر وم ـن ـظ ـم ــة م ـع ــرض
التراث البحري ســارة خلف" :بدأنا
م ــوس ـم ـن ــا الـ ـفـ ـن ــي ب ـ ـهـ ــذا ال ـم ـع ــرض
ً
الجميل ،بمشاركة  23فنانا وفنانة
ً
ً
بـ  38عمال فنيا  ،ويرصد المعرض
ال ـ ـ ـتـ ـ ــراث ال ـ ـب ـ ـحـ ــري ومـ ـهـ ـن ــة اآلب ـ ـ ــاء
واألج ـ ـ ــداد لـيـضـعـهــا ال ـف ـن ــان ــون فــي

ثريا البقصمي

أعمالهم بأبهى صورة باستخدامهم
أسـ ــال ـ ـيـ ــب م ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة ،وي ـ ـح ـ ـكـ ــى كــل
عـمــل قـصــة وروا ي ــة ليتعرف عليها
المتلقي".

الفنانون المشاركون
"الـ ـج ــري ــدة" ج ــال ــت ف ــي الـمـعــرض
والـ ـتـ ـق ــت م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـف ـنــان ـيــن
ال ـم ـش ــارك ـي ــن ،وك ــان ــت الـ ـب ــداي ــة مــع
الفنان التشكيلي محمود أشكناني،
الذي قال ،إن المعرض يخص التراث
البحري ،وقد شارك بلوحة عن البوم
الكويتي القديم حيث كان "القالقيف"
يعانون لحين االنتهاء من صناعة
البوم ،ألنها في السابق كانت يدوية،
وال توجد آالالت تساعدهم في ذلك،
وسـيــاحــظ المتلقي فــي الـلــوحــة أن
ال ـبــوم لــم يـنـتــه وم ــا زال فــي مــراحــة
صناعته.
وأضاف أشكناني" :نريد أن نفعل
أن ـش ـطــة ال ـم ــرس ــم ألنـ ــه م ـضــت سـنــة
ونصف السنة بدون أي نشاط فني".
م ــن جــان ـب ـهــا ،ع ـب ــرت الـتـشـكـيـلـيــة
اب ـت ـس ــام ال ـع ـص ـف ــور ع ــن س ـعــادت ـهــا

ب ـع ــودة ال ـن ـشــاط ف ــي ال ـمــرســم الـحــر
بعد توقف دام فترة ،ثم تحدثت عن
أعمالها ،وقالت "لوحاتي تعبر عن
التراث البحري في الكويت ،وا لــذي
ً
ً
ك ــان رافـ ـ ــدا أس ــاس ـي ــا ف ــي االق ـت ـصــاد
ونبعت من خالله العديد من الحرف،
الـتــي قــامــت على هــذا ال ـتــراث ،وأهــم
هـ ــذه ال ـم ـهــن الـ ـغ ــوص ع ـلــى ال ـلــؤلــؤ
وصيد األسماك".
وذكــرت العصفور أنه قامت على
الصيد حرف منها صناعة الشباك،
و"الـ ـحـ ـض ــرة" ،وغ ـيــرهــا م ــن وســائــل
الصيد المختلفة ،أما الغوص على
اللؤلؤ فقامت عليه صناعات منها
صناعة السفن البحرية.
م ــن نــا حـيـتـهــا ،قــا لــت التشكيلية
شـ ـيـ ـخ ــه سـ ـ ـن ـ ــان" :س ـ ـع ـ ـيـ ــدة بـ ـع ــودة
األنـ ـشـ ـط ــة وب ــإف ـت ـت ــاح أول م ـعــرض
للموسم ،ومشاركتي فــي المعرض
بسلسلة مــن ثــاث لــو حــات بعنوان
س ـي ـم ـفــون ـيــة الـ ـبـ ـح ــر ،ل ـك ــن ال ـل ــوح ــة
ال ــرابـ ـع ــة مـ ــن ال ـس ـل ـس ـلــة تـ ــم بـيـعـهــا
فــي م ــزاد بـلـنــدن ،ورصـ ــدت فــي تلك
السلسلة حركت األمواج".
أمـ ـ ــا الـ ـفـ ـن ــان ــة ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة ث ــري ــا

ال ـب ـق ـص ـم ــي ،ف ـق ــال ــت إنـ ـه ــا ش ــارك ــت
بلوحة ترمز للبحر" ،فأجمل شيء
في البيئة البحرية هو السمك ،وهي
م ـشــاركــة رم ــزي ــة ل ـكــن ال ـه ــدف منها
الـمـشــاركــة بــافـتـتــاح الـمــوســم الفني
للمرسم بعد غياب طويل ،وإلعطاء
نشاط وحيوية للمكان ،وقد شاركت
مـ ــع زمـ ــائـ ــي ال ـف ـن ــان ـي ــن وك ـ ــل ف ـنــان
ق ــدم رؤي ـتــه ح ــول الـبـحــر كموضوع
مـ ـشـ ـت ــرك" .وقـ ــالـ ــت ال ـف ـن ــان ــة ف ــوزي ــة
حـ ـي ــات" ،شـ ــاركـ ــت ب ـل ــوح ــة ب ـع ـنــوان
الحداقة وهي لوحة افتخر فيها ،ألن
فيها ذ كــر يــات األ ح ـبــة واستخدمت
األلـ ـ ـ ــوان ال ــزي ـت ـي ــة والـ ـك ــانـ ـف ــاس فــي
رس ـم ـه ــا" .وش ـ ــارك د .ول ـي ــد س ــراب
بلوحة "ال ـبــوم" وق ــال ،إنــه استخدم
تـقـنـيــة "ال ـس ـك ــب" وق ـ ــام بـتــوظـيـفـهــا
ً
بـشـكــل ف ـنــي ،وع ـلــق ق ــائ ــا "شــاركــت
ً
بلوحة مع اخواني الفنانين ابتهاجا
بـعــودة الحياة لطبيعتها وافتتاح
الموسم الفني للمرسم الحر".
أمـ ــا ال ـف ـن ــان ج ــاس ــم مـ ـ ــراد ،فـعـبــر
بلمساته الفنية ورسم سفينة حملت
ً
ً
ً
عمقا وجماال وألوانا متناغمة.

«فن السينوغرافيا» ...مجسمات «زهور القبور» تفتتح مهرجان الكويت المسرحي
مبهرة في المالذ المسرحي

المطيري :بث العروض عبر «يوتيوب» لتعويض غياب المشاركات الخارجية
●

من أجواء الورشة
ضمن فعاليات برنامج "المالذ المسرحي"،
الــذي انطلق بنسخته الثالثة أول أغسطس
 ،2021نظمت أكاديمية لوياك للفنون األدائية
 البــا ورشــة عمل حــول "فــن السينوغرافيا"،في مقر األكاديمية ،بهدف تمكين المتدربين
والمتدربات من تصميم وتنفيذ مجسمات
مصغرة مبهرة لعناصر مشهدية متكاملة،
وبالتالي تنمية المهارات فيما يتعلق بفنون
العمل المسرحي وتقنياته.
الورشة التي تأتي في سياق ثالث ورش
مـتــرابـطــة لمختبر الـسـيـنــوغــرافـيــا ،قدمها
الدكتور خليفة الهاجري ،عضو مجلس إدارة
"البا" لشؤون المسرح ،بحيث أوضح أن "ورشة
السینوغرافیا شهدت إقباال متناميا واهتماما
واسعا من قبل المشاركين والمشاركات".
وعن مضمون الورشة ،أكد الهاجري أنها
"تعتبر من الورش المهمة ،حيث ترتكز أهدافها
على تدريب الملتحقين بها حول سبل إدراك
الفضاء المسرحي بعناصره المادية والحسية،
بمعنى آخــر تمكينهم مــن التعبير الــدرامــي
والفني عن أي عمل مسرحي من خالل إنجاز
الصورة البصرية النهائية للعرض المسرحي".

وأوضح أن "التدريب شمل إعداد تصاميم
أولـيــة لـفـضــاءات ارتـجــالـيــة عـفــويــة ،ومــن ثم
اكتساب التقنيات الالزمة لفهم األبعاد الحركية
والجمالية للفضاء المسرحي ،من دون اللجوء
إلــى نــص مسرحي مـحــدد ،وبالتالي ابتكار
فضاء حسي ذي أبعاد هندسية ومعمارية
دقيقة ،أما المرحلة التالية فتمحورت حول
اختيار نص مسرحي عالمي وتحليل مفرداته
الدرامية والفنية والجمالية والحركية ،ومن
ثــم ال ـعــودة إل ــى التصميم األول ــي للمشاهد
البصرية التي تم اختيارها ،وتنفيذ مجسم
مصغر لسينوغرافيا العمل المسرحي ذي
أب ـع ــاد مـعـمــاريــة حـقـيـقـيــة ،ووفـ ــق مقاییس
هندسية دقيقة".
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،أعـ ــرب ال ـم ـشــاركــون عن
فخرهم بمخرجات الورشة ،وبما اكتسبوه من
مهارات وخبرات ساهمت في تعزيز إلمامهم
بكيفية رسم الشخصيات ،قصقصة الــورق،
إعداد الديكور ،استخدام األلوان وأطر دمجها،
وترجمة المعارف المكتسبة وتجسيدها من
خالل مجسمات مسرحية مصغرة.

لطيفة سعيدة بنجاح
كليب «األستاذ»

التونسية
أ عــر بــت الفنانة
لطيفة عن سعادتها الكبيرة
بـ ــأن ك ـل ـيــب "األسـ ـ ـت ـ ــاذ" الق ــى
ص ـ ــدى كـ ـبـ ـي ــرا ،وذل ـ ـ ــك خ ــال
مداخلة هاتفية مــع برنامج
"مـســاء  ،"DMCال ــذي يعرض
على شاشة .DMC
وقـ ــالـ ــت ل ـط ـي ـفــة إن كـلـيــب
"األستاذ" ينقل مشاعر انتماء
المواطن لدولته "فكرة الكليب
م ـب ـن ـيــة ع ـل ــى األس ـ ـتـ ــاذ ال ــذي
ينقب عن اآلثار ،عشان يطلع
ل ـل ـنــاس أح ـل ــى م ــا ف ــي ب ـلــده،
وهو ده األستاذ اللي يتقال له
سيد الرجالة زي ما األغنية
بتقول".
وعن سبب اختيار األماكن
األثـ ــريـ ــة ف ــي م ـص ــر م ــن أج ــل
تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر ال ـ ـع ـ ـم ـ ــل ،ذك ـ ـ ـ ــرت:

لطيفة

" م ـ ـق ـ ـصـ ــود ألن مـ ـفـ ـي ــش زي
أهــرامــات مـصــر" ،مضيفة أن
اختيار الموقع كــان فكرتها
وفكرة المخرج فادي حداد.

عزة إبراهيم

عـ ـق ــد أمـ ـ ـ ــس بـ ـمـ ـس ــرح ال ـش ــام ـي ــة
اجتماع الفرق المسرحية المشاركة
فـ ــي مـ ـه ــرج ــان الـ ـك ــوي ــت ال ـم ـســرحــي
بدورته الـ ،21بمشاركة ممثلي  8فرق
مسرحية أهلية وخاصة إلجراء قرعة
العروض ،برئاسة مدير إدارة المسرح
في المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب فالح المطيري.
ويفتتح المهرجان فعالياته أول
ديسمبر المقبل ،بحفل بعنوان "رسالة
ف ـ ـنـ ــان" ،ل ـل ـم ـخــرج ي ــوس ــف ال ـب ـغ ـلــي،
والمؤلفة فاطمة المسلم ،ويشهد في
اليوم الثاني من انطالقه أول العروض
المسرحية المشاركة في المنافسة،
وال ـت ــي تـنـطـلــق ف ــي ال ـثــام ـنــة م ـســاء،
وهي مسرحية "زهــور القبور" لفرقة
مسرح الشباب ،مــن تأليف وإخــراج
فيصل العبيد.
وفـ ــي الـ ـي ــوم ال ـث ــال ــث (ال ـج ـم ـع ــة 3
ديسمبر) تعرض مسرحية "الطابور
ال ـس ــادس" لـفــرقــة الـمـســرح الشعبي،
تأليف فاطمة العامر وإخ ــراج علي
البلوشي ،وتعرض السبت مسرحية
"فوبيا" ،تأليف مريم القالف وإخراج
ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـس ـلــم ،وب ـط ــول ــة الـفـنــان
ج ـم ــال الـ ــردهـ ــان وإنـ ـت ــاج مـجـمــوعــة
السالم ،ويوم األحد تعرض مسرحية
"المشنوق الذي ضحك" لفرقة المسرح
ال ـع ــرب ــي ،م ــن اعـ ـ ــداد واخ ـ ـ ــراج أحـمــد
البناي.
وت ـس ـت ـم ــر ف ـع ــال ـي ــات ال ـم ـه ــرج ــان
االثنين  6ديسمبر بعرض مسرحية
"ال ـ ـبـ ــروة" ،تــألـيــف ف ـلــول الـفـيـلـكــاوي

المطيري وصفر والفرق المسرحية أثناء القرعة
وإخــراج عبدالعزيز التركي ،وإنتاج
شــركــة تـيــاتــرو لــإنـتــاج الـمـســرحــي،
وي ــوم الـثــاثــاء يتم عــرض مسرحية
"مـطـلــوب مـهــرجـيــن" ،تــألـيــف تغريد
الـ ـ ــداود وإخـ ـ ــراج عـيـســى ال ـح ـمــر من
إنتاج مسرح فرقة الخليج العربي،
وتعرض األربـعــاء مسرحية "الموت
األبـ ـي ــض" ل ـشــركــة ف ــران ـك ــو لــإنـتــاج
المسرحي ،تأليف سعيد محمد سعيد
وإخراج مشعل السالم.
وت ـخ ـت ـت ــم ف ـع ــال ـي ــات ال ـم ـه ــرج ــان
الخميس  9ديسمبر بعرض مسرحية
"ال ـســاعــة ال ـتــاس ـعــة" لـفــرقــة الـمـســرح
الكويتي ،تأليف مريم نصير وإخراج
ب ــدر الشعيبي ،عـلــى أن يـكــون حفل
توزيع الجوائز في اليوم التالي 10
ديسمبر دون وجــود يــوم راحــة ،كما
هو المعتاد في الدورات السابقة.
وأعرب فالح المطيري ،في تصريح

لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،ع ــن س ـع ــادت ــه ب ـعــودة
الـمـهــرجــان بـعــد عــامـيــن مــن جائحة
كورونا ،مؤكدا أن العروض الثمانية
مميزة وتقدم حالة كبيرة من التنوع
فــي ال ـمــوضــوعــات وال ـط ــرح وال ــرؤى
اإلخــراجـيــة لشباب الـكــويــت والـفــرق
المسرحية الـخــاصــة واألهـلـيــة على
حــد س ــواء ،متمنيا التوفيق لجميع
ال ـع ــروض الـمـشــاركــة ،وأن يستمتع
الجمهور بأجواء المهرجان المميزة
لهذا العام.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن الـ ـع ــروض سيتم
بثها مباشرة عبر موقع "يوتيوب"
تعويضا لغياب مشاركة العروض
م ــن خ ـ ــارج ال ـك ــوي ــت ،م ــؤك ــدا أهـمـيــة
مهرجان الكويت المسرحي ليس على
المستوى المحلي فقط ولـكــن على
المستويين الخليجي والعربي أيضا.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ذك ـ ــر رئـ ـي ــس ال ـف ــرق

المسرحية المخرج عبدالعزيز صفر،
ع ـل ــى ه ــام ــش الـ ـق ــرع ــة ،أن ال ـش ـبــاب
ال ـك ــوي ـت ــي ل ــدي ــه مـ ـخ ــزون ك ـب ـيــر مــن
الطاقة الفنية على مدى عامين ،لذلك
فإن اختيار النصوص المشاركة في
المهرجان كان موفقا ومنوعا إلتاحة
الـ ـف ــرص ل ـل ـش ـبــاب ال ـكــوي ـتــي وإث ـ ــراء
الحركة الفنية المسرحية بجملة من
األعمال القوية التي تليق بالمسرح
الكويتي والجمهور الواعي المحب
للمسرح.
من جانبه ،أعرب المخرج عبدالله
المسلم عن سعادته بالعودة الحميدة
للمهرجانات المسرحية ،بعد انقطاع
في ظل جائحة كورونا ،موضحا أنه
ألول مرة يشارك كمخرج في مهرجان
الكويت المحلي من خــال مسرحية
"فــوبـيــا" ،مضيفا" :المنافسة تعتبر
تجربة مثيرة لقلقي واهتمامي في
الوقت نفسه ،ألن العروض المشاركة
كلها قــويــة ،وأطـمــح أن أضــع بصمة
قوية من خالل تلك المشاركة".
وأش ــار يــاســر الـعـمــاري ،مــن فرقة
الـ ـمـ ـس ــرح الـ ـع ــرب ــي الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
المهرجان بمسرحية "المشنوق الذي
ضحك" ،إلــى أهمية المهرجان الذي
يـحــرص على الـمـشــاركــة فيه مــن كل
ً
عام ،العتباره أيقونة مسرحية عربيا
ً
وخليجيا ،مؤكدا أن "التتويج في هذا
المهرجان القوي يعتبر شرفا للفرق
الفائزة ،ولذلك نسعى للفوز بأفضل
الجوائز ،إال أننا نعتبر أن المشاركة
في حد ذاتها ونجاح المهرجان ككل
هو الجائزة األكبر لكل الفرق والحركة
المسرحية".

خبريات
هنيدي يعرض مسرحية
«سالم مربع «  26الجاري

أعلن الفنان محمد
هنيدي ،عبر حسابه في
موقع "إنستغرام" ،موعد
مسرحيته الجديدة
"سالم مربع" ،التي سيتم
عرضها في السعودية.
ونشر هنيدي صورًا
من البوستر الخاص
باملسرحية وعلق" :لكل
حبايبنا في السعودية...
استنونا بإذن الله
هنولعها في موسم
الرياض مع مسرحية
سالم مربع على
مسرح بكر الشدي في
البوليفارد بتاريخ 26
أكتوبر إن شاء الله".
ويشارك في بطولة
املسرحية أينت عامر،
ومحمد ثروت ،وإيمان
السيد ونخبة من
النجوم.

« »Successionالثالث
يعرض على «»OSN

يستعد متابعو OSN
ملشاهدة املوسم الثالث
من املسلسل الحائز على
جوائز "إيمي" ،Succession
ويدور املوسم الجديد
من العمل حول االنحياز
والسعي إلى إقصاء اآلخر.
وضع فكرة املسلسل وكتب
سيناريو أحداث املؤامرة
جيسي أرمسترونغ،
وأخرجه آدم مكاي،
وسيبدأ عرضه  18أكتوبر
حصريا على تطبيق OSN
.Streaming
وتدور أحداث املسلسل
حول مواضيع السلطة
والسياسة واألسرة ،من
خالل عيون قطب اإلعالم
املسن فاحش الثراء
لوغان روي ،وأوالده
األربعة ،وتتمحور
األحداث حول عائلة روي
املالكني املختلني لشركة
"وايستار رويكو" العاملية
الكبيرة العاملة في مجال
اإلعالم والترفيه ،والذين
يصارعون من أجل
السيطرة على الشركة
وسط حالة من عدم اليقني
بشأن صحة رب األسرة
لوغان روي (براين كوكس).
ويلعب أدوار البطولة في
املسلسل جيريمي سترونغ
في دور كيندال ،وكيران
كولكني في دور رومان،
وسارة سنوك في دور
شيڤان ،وهم أبناء لوغان
املوظفون في الشركة،
ويلعب ماثيو ماكفادين
دور توم وامبسغانز ،زوج
شيڤان وأحد التنفيذيني
في شركة "وايستار"،
والعديد غيرهم من
املمثلني املشهورين.

آخر أفالم دالل عبدالعزيز
يطرح خالل أيام

ّ
الجسمي يشوق متابعيه ألغنية «دق القلب» علي نجم يصدر «بالنيابة عنهم»
شــوق ا لـفـنــان اإل م ــارا ت ــي حـسـيــن الجسمي
مـتــا بـعـيــه أل غـنـيــة جــد يــدة سـيـصــدر هــا قريبا
تحمل عنوان "دق القلب".
ونشر الجسمي مقطع فيديو من األغنية
ف ــي صـفـحـتــه ع ـلــى مــوقــع ال ـت ــواص ــل ،وت ـقــول
ك ـل ـم ــات ـه ــا" :دم ـ ـ ـ ـ ــاره ...أسـ ـت ــاه ــل دمـ ـ ـ ــاره ،خــل
ت ـحــرق ـنــي ن ـ ــاره ،خ ــان ــي واقـ ــع بــال ـع ـشــق ،مــا
تطفيها الجكارة".
وكان الجسمي قدم في حفل افتتاح معرض
"إكسبو  "2020رائعةالشيخ زايد بن سلطان
آل نـهـيــا ن "حــي بــا لـشـهــا مـة" بشكل موسيقي
مختلف ،كما قــدم أغنية المعرض الرسمية
"ه ـ ـ ــذا وقـ ـتـ ـن ــا" ،بـ ـمـ ـش ــارك ــة الـ ـفـ ـن ــان ــةألـ ـم ــاس
والفنانة األميركية ميسا قرعة ،برفقة وعزف
فرقة أوكسترا عالمية ،وسط تفاعل كبير من
الجمهور الحاضر في ساحة الوصل.
وأعـ ــرب ع ــن ف ـخــره ب ـهــذا ال ـح ــدث الـعــالـمــي
على أرض وطنه اإلمارات وفي مدينة اإلبداع
واإلبهار دبي ،وقال" :في هذا الحدث العالمي
االستثنائي ّ
دونتدبيفي صفحات التاريخ
م ـع ــان ــي م ـت ـع ــددة م ــن اإلب ـ ـ ــداع وك ـي ـف ـيــة قـهــر
المستحيل ،را سـمــة مــا مــح مستقبل العالم

حسين الجسمي
والبشرية واالنفتاح فيما بينهم بالتعاون
والتقارب على اختالف أعراقهم وأجناسهم
في العالم".
ي ـ ـشـ ــار إ لـ ـ ــى أن "فـ ـ ـت ـ ــا ك" ه ـ ــي آ خـ ـ ــر أ عـ ـم ــال
الجسمي الغنائية ،من كلمات الشيخ نهيان
بن زايد آل نهيان ،وألحان الجسمي ،وتوزيع
مــوس ـي ـقــي ولـ ـي ــد ف ــاي ــد ،وحـ ـص ــدت مـلـيــونــي
مشاهدة خالل أسبوعين على "يوتيوب".

أطلق المذيع والكاتب علي نجم
أح ــدث إص ــدارات ــه اإلنـســانـيــة في
معرض الرياض الدولي للكتاب،
ً
إذ اخـتــار اسـمــا لكتابه "بالنيابة
عنهم".
ون ـشــر ن ـجــم ،عـبــر حـســابــه في
"إنـسـتـغــرام" ،مقدمة كتابه وجــاء
ف ـي ـهــا" :بــال ـن ـيــابــة ع ــن أي إن ـســان
عرفته بحياتك وما عرف يحافظ
عليك ...أنــا أعـتــذر ...يمكن ما كان
عنده بعد نظر وال تقدير ممتاز
لألشياء الغالية لما يكسبها مثل
ق ـل ـبــك ...ال تــوقــف وال تنكسر وال
تـعـلــق ح ـيــاتــك خ ـلــف ش ـخــص ما
عــرف يحتويك ويـحــافــظ عليك...
كمل وعيش واستمتع وصدقني
بتالقي اللي يحطك داخل عيونه
ويعاملك مثل ما تستاهل ...علي
نجم".
وهـ ــذا ال ـك ـتــاب لـيــس األول في
سلسلة أعمال علي نجم ،إذ نشر
جار الكتابة ،خيال،
 3كتب وهيٍ :

علي نجم

جبر خاطر .جسد فيها مجموعة
من الحكايات اإلنسانية والخواطر
الــراق ـيــة .يــذكــر أن اإلع ــام ــي علي
نجم أطلق مؤخرا أحدث برامجه
المصورة عبر قناته في "يوتيوب"،
وأطـ ـ ـل ـ ــق عـ ـلـ ـيـ ـه ــا اس ـ ـ ـ ــم "ن ـت ـك ـل ــم
موسيقى".

قررت الشركة املنتجة
لفيلم "فرق خبرة" الذي
يقوم ببطولته محمد
الشرنوبي وهدى املفتي
والراحلة دالل عبدالعزيز
طرح العمل في دور
العرض خالل األيام
القادمة.
ويعد الفيلم هو آخر
أعمال عبدالعزيز قبل
رحيلها بسبب تداعيات
"كورونا" ،ومن املقرر أن
يوجه طاقم العمل الشكر
للفنانة الراحلة على التتر.
فيلم "فرق خبرة" الذي كان
يحمل سابقًا اسم "الفنار"
قبل تغييره ،يشارك في
بطولته محمود البزاوي،
وطه دسوقي ،وسنيتا
خليفة ،وهو من تأليف
وإخراج شريف نجيب.

ةديرجلا
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دوليات

«حلفاء إيران» يرفضون نتائج االنتخابات العراقية

●العامري« :مفبركة» ولن نقبل بها مهما كان الثمن ● حزب الله :سنعيد األمور إلى نصابها بكل حزم
لم تستوعب القوى العراقية
الموالية إليران صدمتها
في االنتخابات التشريعية،
المراقبين
التي تابعها آالف ً
المحليين و 1250دوليا وأكثر
من  500صحافي من دول
العالم ،ورفضت نتائجها
المخيبة بشدة ،لتفتح المجال
لسجاالت تهدد بعودة
االنقسام والفوضى ،ووضع
العراقيل أمام الكتل الساعية
للهيمنة على البرلمان الجديد
وتشكيل الحكومة.

ً
ً
بعد تسجيلها تراجعا كبيرا
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـتـشــريـعـيــة
العراقية ،نددت القوى الشيعية
البارزة الموالية إليران بحصول
«تالعب» و«احتيال» في النتائج
األولـ ـي ــة ،ال ـتــي أظ ـه ــرت ت ـقــدم 4
تـحــالـفــات رئـيـسـيــة نــالــت أكـثــر
مـ ــن نـ ـص ــف مـ ـق ــاع ــد ال ـب ــرل ـم ــان
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،وحـ ـمـ ـل ــت م ـف ــاج ــآت
ً
صدمت كتال كانت األكبر حظا
في االستحقاق السابق.
وفـ ــي ب ـي ــان ش ــدي ــد الـلـهـجــة،
ق ــال اإلطـ ــار الـتـنـسـيـقــي للقوى
ً
الشيعية الذي ،يضم خصوصا
ت ـحــالــف ال ـف ـتــح ب ـق ـي ــادة ه ــادي
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــري وائـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف ال ـن ـص ــر
بزعامة رئيس الــوزراء األسبق
ح ـ ـيـ ــدر ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي و«عـ ـص ــائ ــب
أهـ ـ ــل ال ـ ـحـ ــق» و«ك ـ ـتـ ــائـ ــب ح ــزب
ال ـلــه»« ،نـعـلــن طعننا بـمــا أعلن
م ــن نـتــائــج وع ــدم قـبــولـنــا بـهــا،
وس ـن ـت ـخ ــذ ج ـم ـيــع اإلج ـ ـ ـ ــراءات
المتاحة لمنع التالعب بأصوات
الناخبين».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوى:
ً
«حــرصــا مــن اإلط ــار التنسيقي
ع ـل ــى الـ ـمـ ـس ــار ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي
ومصداقيته ولتحقيق موجبات
االنتخابات المبكرة التي دعت
إليها المرجعية الدينية ،وأكدت
أن تـ ـك ــون ح ـ ــرة آمـ ـن ــة ونــزي ـهــة
ل ـ ـت ـ ـجـ ــاوز ش ـ ـكـ ــوك وإشـ ـ ـك ـ ــاالت
كبيرة رافـقــت انتخابات 2018
وأدت إلـ ـ ــى انـ ـ ـس ـ ــداد س ـيــاســي
تطور ألحداث مؤسفة في 2019
لــدعــم الـعـمـلـيــة الــديـمــوقــراطـيــة
ون ـ ــزاهـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ،ق ـ ـ ّـدمـ ـ ـن ـ ــا ج ـم ـيــع
ا لـمــا حـظــات الفنية لمفوضية
االنتخابات ،وتعهدت بمعالجة
جميع تلك اإلشكاالت بخطوات
عملية ،ولكنها لم تلتزم بجميع
ما أعلنته من إجراءات قانونية».

العامري والعسكري

فوز  97امرأة
بمقاعد برلمانية
والبارزاني يدعو
إلى حماية النظام
االتحادي

وفي بيان حاد ومقتضب ،قال
ال ـعــامــري ،ال ــذي تــراجــع تحالفه
«الفتح» بعدما كان القوة الثانية
فــي الـبــرلـمــان المنتهية واليـتــه
ً
مــن  47مـقـعــدا إلــى « ،14ال نقبل
ب ـهــذه الـنـتــائــج الـمـفـبــركــة مهما
ً
كــان الـثـمــن» ،مضيفا« :سندافع
عن أصوات مرشحينا وناخبينا
بكل قوة».
وق ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــه ،اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر أبـ ــوع ـ ـلـ ــي
العسكري ،المتحدث باسم كتائب
حزب الله ،التي تعد أكثر فصائل
ً
الحشد الشعبي نفوذا وأكثرها
مـ ـ ــواالة إلي ـ ـ ــران«ّ ،مـ ــا ح ـصــل في
االنـتـخــابــات يـمــثــل أكـبــر عملية
اح ـت ـيــال وال ـت ـفــاف عـلــى الشعب
العراقي في التاريخ الحديث».
وأضــاف العسكري ،في بيان،
«نقف بكل حــزم وإص ــرار إلعــادة
األم ــور إلــى نصابها الصحيح،
واإلخ ـ ـ ــوة ف ــي ال ـح ـشــد الـشـعـبــي
هــم الـمـسـتـهــدفــون األســاسـيــون،
وقد دفع عربون ذبحهم إلى من
يريد مقاعد في مجلس النواب،
وعليهم أن يحزموا أمــرهــم وأن
ي ـس ـت ـعــدوا ل ـل ــدفــاع ع ــن كـيــانـهــم
المقدس».

الحوثيون يضيقون الحصار
على عبدية مأرب

الكاظمي يتابع بقيادة العمليات المشتركة إجراءات تأمين مخازن مفوضية االنتخابات وصناديق االقتراع أمس (رئاسة الوزراء)
وق ــارن العسكري انتخابات
األحد بما جرى في عهد صدام
ً
حـ ـسـ ـي ــن ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن س ـبــب
التشكيك بنزاهتها هــو نسبة
الـ ـمـ ـش ــارك ــة األق ـ ـ ــل مـ ـن ــذ 2003
ب ــ 41بالمئة فقط من األصــوات
المخول لها المشاركة فقط.
ويـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـش ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون
م ـ ـ ــن اح ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاالت ل ـ ـ ـجـ ـ ــوء ت ـل ــك
الـمـجـمــوعــات إل ــى ف ــرض األم ــر
ال ــواق ــع ب ـقــوة ال ـســاح فــي حــال
ً
ً
وجدت تهديدا جديا لمصالحها
ً
أو ان ـت ـقــاصــا م ــن مـكــاسـبـهــا أو
محاوالت لنزع أسلحتها بشكل
أو بآخر.

الصدر والسلطة
ّ
وفي وقت سابق ،حذر زعيم
التيار الصدري مقتدى الصدر،
الـ ـ ــذي أكـ ـ ــدت ال ـن ـت ــائ ــج األولـ ـي ــة
ح ـلــول تـحــالـفــه «س ــائ ــرون» في
ً
الطليعة بـنـحــو  73مـقـعــدا في
م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب الـ ـم ــؤل ــف مــن
ً
 329مـقـعــدا ،مــن التدخل بعمل
المفوضية العليا لالنتخابات
أو الـ ـضـ ـغ ــط مـ ـ ــن ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل أو
ً
الـخــارج ،مؤكدا أن االنتخابات
جـ ـ ــرت تـ ـح ــت غ ـ ـطـ ــاء وإشـ ـ ـ ــراف
أم ـ ـمـ ــي ودول ـ ـ ـ ــي وع ـ ــرب ـ ــي ،وت ــم
إقرارها منهم ،وأنه يتابع بدقة
ك ــل ال ـت ــدخ ــات ال ــداخ ـل ـي ــة غير
الـقــانــونـيــة الـتــي تـخــدش هيبة
العراق واستقالليته.
وفـ ــي ك ـل ـمــة م ـت ـل ـف ــزة ،تـعـ ّـهــد
ال ـ ـصـ ــدر ،أمـ ــس األول ،بـسـحــب
ال ـس ــاح الـمـنـفـلــت «ح ـت ــى ممن
ك ــان ــوا ي ــدع ــون ال ـم ـقــاومــة» ،في
إشــارة إلــى الفصائل المسلحة

ً
ال ـمــوال ـيــة إلي ـ ــران ،م ـش ــددا على
أن ّ«العراق للعراقيين فقط وأي
تدخل في شأنه سيكون له رد
دبلوماسي وربما شعبي».
وفـ ــي حـ ــال ت ــأك ــدت الـنـتــائــج
ال ـجــديــدة ،يـكــون ال ـصــدر ،الــذي
رفــض ّ
أي تقاسم للسلطة على
ً
ح ـس ــاب ال ـش ـعــب ،ح ـقــق ت ـقـ ّـدمــا
برصيد غير مسبوق بـصــدارة
الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـ ـفـ ــائـ ــزة بـ ـع ــدم ــا ك ــان
تـحــالـفــه «س ــائ ــرون» يـحـتــل 54
ً
مـقـعــدا فــي الـبــرلـمــان المنتهية
واليته ،يليه كتلة «التقدم» بـ43
رئيس البرلمان
مقعدا بزعامة
ّ
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي الـ ـ ـس ـ ــن ـ ــي م ـح ـم ــد
الحلبوسي.
ّ
و فــي المرتبة الثالثة ،تمكن
تحالف دولــة الـقــانــون برئاسة
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء األس ـبــق نــوري
الـمــالـكــي مــن تحقيق خ ــرق في
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ب ـح ـصــولــه عـلــى
ً
 37مقعدا.
وعلى غير المتوقع ،حصلت
ج ـ ـمـ ــاعـ ــات ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك ال ـش ـع ـب ــي
وال ـم ـس ـت ـق ـل ـي ــن ع ـل ــى ن ـح ــو 20
ً
م ـق ـعــدا ،وي ـت ــردد أن أك ـبــر فــائــز
ب ـعــدد األص ـ ــوات عـلــى مستوى
العراق ينتمي إلى حزب امتداد
الـمـنـبـثــق ع ــن ت ـظــاهــرات 2019
ال ـم ـن ــاه ـض ــة ل ـل ـف ـس ــاد وتـ ـ ــردي
األوضاع.

تراجع كبير
وعـلــى غ ــرار الـتــراجــع الكبير
ل ـت ـح ــال ــف ال ـ ـعـ ــامـ ــري ،فــوج ـئــت
األوسـ ــاط الـسـيــاسـيــة بخسارة
تـحــالــف ق ــوى ال ــدول ــة ،المشكل
من تيار الحكمة بزعامة عمار

الحكيم وائتالف النصر بزعامة
ً
العبادي ،وحصولهما معا على
 4مـقــاعــد ،مــن أص ــل  61حققها
ال ـ ـجـ ــان ـ ـبـ ــان ف ـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
السابقة دون تحالف.
وعـلــى غير الـمـتــوقــع ،فشلت
قـ ـ ـ ـ ــوى ت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــديـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ف ــي
تحقيق اختراقات ،مثل الحزب
«اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي» ب ــرئ ــاس ــة رش ـي ــد
العزاوي و»الحل» برئاسة محمد
الكربولي وقوائم معروفة أخرى
في الحصول على أي مقعد.
ورغ ـ ـ ـ ـ ــم ض ـ ـمـ ــه ش ـخ ـص ـي ــات
م ـع ــروف ــة وم ـت ـغ ـل ـغ ـلــة ب ــال ــواق ــع
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،ت ـل ـق ــى «تـ ـح ــال ــف»
عـ ـ ــزم ب ــرئ ــاس ــة رجـ ـ ــل األع ـ ـمـ ــال
خميس الخنجر خسارة كبيرة
بحصوله حصل على نحو 14
ً
مقعدا فقط.

مفاجأة كردستان
وفـ ـ ـ ــي كـ ـ ــردس ـ ـ ـتـ ـ ــان ،ك ــان ــت
المفاجأة حصول حزب «الجيل
الجديد» على  9مقاعد ،وعدم
ّ
تمكن «التغيير» من الحصول
ع ـ ـلـ ــى أي م ـ ـق ـ ـعـ ــد و خ ـ ـ ـسـ ـ ــارة
االتحاد الوطني بعض النواب،
مقابل ار ت ـفــاع مقاعد الحزب
الديموقراطي مــن  25إلــى 32
ً
مقعدا.
ودعـ ـ ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس ك ــردسـ ـت ــان
نـيـجـيــرفــان ال ـبــارزانــي جميع
ال ـقــوى واألط ـ ــراف السياسية
ل ـتــوح ـيــد الـ ـص ــف وال ـت ــاح ــم،
ً
م ـع ـت ـبــرا أن ال ـ ـعـ ــراق بـ ــات في
م ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ،ت ـت ـط ـل ــب
ً
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــداد م ـ ـ ـعـ ـ ــا ل ـل ـم ـه ــام
والـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــات ال ـم ـش ـتــركــة

وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــة.
وشـ ــدد ال ـب ــارزان ــي ع ـلــى أن
وحدة الصف مفتاح االنتصار،
وستحقق الحقوق الدستورية
لكردستان وتحمي المكاسب
وال ـن ـظ ــام االت ـ ـحـ ــادي وك ـيــانــه
ً
السياسي ،مشيرا إلــى أنــه آن
ً
األوان للعمل معا على تشكيل
حكومة وطنية اتحادية تكون
ً
ا نـعـكــا ســا لمطالب وتطلعات
الـعــراقـيـيــن وتـطـبــق الــدسـتــور
وتـ ـ ـع ـ ــزز مـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ــدولـ ــة
وت ـع ـي ــد ال ـف ـص ــائ ــل وال ـ ـقـ ــوات
الخارجة على سياق القانون،
وتصحح العملية السياسية
على أس ــاس الـشــراكــة بين كل
المكونات.

المرأة والكوتا
ووفــق النتائج ،فــإن المرأة
ّ
العراقية تمكنت من الفوز بـ97
ً
مقعدا ،بــزيــادة  14عن الكوتا
المخصصة للنساء ،من بينها
فائزتان من األقليات ،في حين
أظهرت فوز  57امــرأة بقوتها
التصويتية من دون الحاجة
«الكوتا».
إلى َ ّ
وهنأت دائرة تمكين المرأة
ف ــي األم ــان ــة ال ـعــامــة لمجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ،أم ـ ــس ،ال ـمــرش ـحــات
ً
ّ
الفائزاتُ ،معتبرة نجاحهن في
الوصول إلى البرلمان خطوة
ضرورية للمشاركة السياسية،
والسيما أنهن سيمثلن صوت
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـت ـع ـب ـي ــر عــن
طموحاتها وتطلعاتها.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ن ـق ـلــت بـعـثــة
االتـحــاد األوروب ــي ،أمــس ،عن

ممثلي األقليات قلقهم بشأن
ال ـت ـم ـث ـي ــل ف ـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات.
وذكـ ـ ـ ــرت ال ـب ـع ـث ــة فـ ــي مــؤت ـمــر
صحافي أن «على الجميع أن
يعملوا معا مــن أجــل الـعــراق،
ولـهــم الـحــق فــي معرفة حجم
األمـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـت ــي ص ــرف ــت عـلــى
الـحـمــات الــدعــائـيــة ،والـكــوتــا
يـ ـج ــب أن تـ ـك ــون ب ـن ـس ـبــة 25
بالمئة كحد أدنى».

تشكيل الحكومة
وم ــع ان ـت ـهــاء االن ـت ـخــابــات،
رأى م ـ ــرا قـ ـ ـب ـ ــون أن ا ل ــو ض ــع
ً
ال ـحــالــي ق ــد يـخـلــق ن ــوع ــا من
الـ ـ ـف ـ ــوض ـ ــى وصـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــات فــي
تشكيل الحكومة المقبلة ،وقد
يتأخر اإلعالن عنها ألكثر من
ً
 5أشهر ،خصوصا بعد بيان
اإلط ـ ـ ــار ال ـت ـن ـس ـي ـقــي الـشـيـعــي
ورفضه وتشكيكه بمفوضية
االنتخابات.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن ت ــدع ــو
ال ـك ـت ـلــة الـ ـص ــدري ــة ت ـحــال ـفــات
مقربة منها لتشكيل «الكتلة
ً
ال ـن ـيــاب ـيــة األكـ ـث ــر عـ ـ ـ ــددا» ،في
أول جلسة يعقدها المجلس
ال ـجــديــد ،مـثــل الــديـمــوقــراطــي
الكردستاني برئاسة مسعود
الـ ـ ـب ـ ــارزان ـ ــي وتـ ـح ــال ــف تـ ـق ـ ُّـدم
بـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـ ـح ـ ـل ـ ـبـ ــوسـ ــي ،فــي
حين ال تبدو هناك أي فرص
م ـم ــاث ـل ــة مـ ــع قـ ــوائـ ــم «ال ـف ـت ــح»
و«دول ـ ـ ــة الـ ـق ــان ــون» واالتـ ـح ــاد
الــدي ـمــوقــراطــي الـكــردسـتــانــي
وت ـح ــال ــف «ع ـ ـ ــزم» وجـمـيـعـهــا
مقربة من إيران.
(بغداد ،أربيل -وكاالت)

«لم يخرج مركب واحد للهجرة غير الشرعية من مصر ...وأنا مسؤول عن  100مليون مواطن»
●

استخدم الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي ،فــي كلمته أ مــام قمة «مجموعة
فيشغراد» في بودابست ،أمس ،لهجة حادة
في الرد على االنتقادات الغربية في ملف
حقوق اإلنسان.
وقـ ــال ال ـس ـي ـســي ،ف ــي كـلـمـتــه أمـ ــام ق ــادة
التجمع الــذي يضم دول المجر والتشيك
وس ـلــوفــاك ـيــا وب ــولـ ـن ــدا ،إن م ـصــر ليست
بحاجة أل حــد كــي يعلمها معايير حقوق
ً
اإلنـ ـس ــان ،مـهــاجـمــا ال ـعــواصــم األوروب ـي ــة
ال ـتــي تكتفي بــالـمـطــالــب الـسـيــاسـيــة دون
مــد يــد الـعــون لمصر فــي مواجهة أزمتها
االقتصادية.
وأض ـ ــاف أن ال ــدول ــة ال ـم ـصــريــة تـحـتــرم
نفسها وتحترم شعبها بشكل كامل ،وأشار
إلى أن دول «فيشغراد» تتفهم ما يحدث في
ً
مصر «لكنه هذا ليس كافيا ألنه يجب أن
ً
يتفهم األصدقاء األوروبيون أيضا ،نحن
قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من
ً
أجل تقدمه ،ال نحتاج أبدا لمن يقول لنا ،إن
معايير حقوق اإلنسان عندكم فيها تجاوز،
ال ...أنا مسؤول عن إحياء  100مليون نسمة
والحفاظ عليهم ،وهذا أمر ليس باليسير».
وتــابــع« :هــل ال ــدول األوروب ـيــة مستعدة

«أونروا» :بدء
إعمار جزئي للمنازل بغزة

أعلن مسؤول في األمم
المتحدة ،أمس ،الشروع في
عملية إعمار جزئي للمنازل
المدمرة والمتضررة لالجئين
الفلسطينيين في قطاع غزة
بفعل الهجوم اإلسرائيلي األخير
في مايو الماضي .وذكر مفوض
وكالة "أونروا" فيليب الزاريني،
في مؤتمر على أنقاض منزل
مدمر في غزة ،أن  8500عائلة
الجئة تشردت من منازلها
بسبب العدوان .إلى ذلك ،أكد
وزير العدل اإلسرائيلي جدعون
ساعر ،أن إسرائيل ستتمسك
بمعارضتها العتزام واشنطن
إعادة فتح قنصلية أميركية
للفلسطينيين في القدس ،حتى
إذا تغيرت الظروف السياسية.

ً
السيسي :ال نحتاج أحدا ليقول لنا ما هي حقوق اإلنسان
القاهرة  -حسن حافظ

سلة أخبار

أن تـســاهــم وتـ ـش ــارك ...ال أرف ــض مناقشة
هذا الملف (حقوق اإلنسان) مع أصدقائنا
األوروبيين لكن من أي مقاربة؟ من مقاربة
أن توفر حياة كريمة لـ  100مليون مصري،
وهل أنتم مستعدون كأصدقاء أوروبيين
ودول مهتمة بحقوق اإلنسان أن توفروا لنا
ً
ذلك؟» ،الفتا إلى أن المجر بها  10ماليين
ً
مواطن وهولندا بها  40مليونا ،في حين
مصر بها  100مليون ،ما يجعل الحفاظ
عليهم مسؤولية أولى».
ً
وتابع موجها خطابه للدول األوروبية:
«مـ ـسـ ـتـ ـع ــدون ل ـت ــوف ـي ــر فـ ـ ــرص تـ ــوأمـ ــة مــع
الـ ـج ــامـ ـع ــات األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـق ــدم ــة مــع
ً
ال ـجــام ـعــات ال ـم ـصــريــة ح ـتــى ت ـق ــدم نــوعــا
من التعليم الجيد الــذي يناسب تطلعات
العصر؟ هل أنتم مستعدون لنقل جزء من
الصناعة من بلدكم إلــى بلدنا لتوطينها
حـتــى نــوفــر ف ــرص عـمــل ألكـثــر مــن  65في
المئة من شعبنا من الشباب ...إحنا بنطلب
مطالب لكن فقط القيادات السياسية هي
المطالبة بتوفير المعايير التي تطلبونها».
وأشار السيسي إلى الدور المصري في
ً
منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ،الفتا
إلى أنه لم يخرج «مركب واحد للهجرة غير
الـشــرعـيــة مــن م ـصــر» ،وأن ع ــدد الالجئين
األفارقة في مصر وصل إلى ستة ماليين

السيسي خالل مشاركته بقمة تجمع فيشغراد في المجر أمس (رويترز)
شخص ،وأن القاهرة رفضت مــن منظور
حقوق اإلنسان المزايدة بهذا الملف ،وتابع:
«هــم ضيوف وليسوا الجئين ...ولــم نقبل

من منظور إنساني وأخــاقــي أن نتركهم
يتحركون صوب أوروبا ويالقوا مصيرهم
فــي الـبـحــر ...قلنا لــن نسمح بهذا حتى ال

نصدر المشاكل ألوروبا وال نلقي بالناس
للمجهول والضياع».
ويركز الخطاب الرسمي المصري على
تحسين أحــوال المصريين المعيشية في
ضــوء ترويجها لمفهوم حـقــوق اإلنـســان
الـشــامـلــة ،مــا عـبــر عـنــه الــرئـيــس السيسي
بالحديث عن مبادرة (حياة كريمة) ،الذي
يـتــم تخصيص مـبـلــغ ي ـقــارب  700مليار
ً
جنيه (الــدوالر بـ  15.6جنيها) لها ،بهدف
«ت ـغ ـي ـيــر ح ـي ــاة ال ـمــواط ـن ـيــن ف ــي الـتـعـلـيــم
وال ـص ـح ــة ،وش ـب ـك ــات الـ ـص ــرف ال ـص ـحــي،
والطرق».
وتـتـعــرض مصر النـتـقــادات دوري ــة من
الدول األوروبية واألميركية في ما يخص
ملف حقوق اإلنسان والحريات العامة ،مع
تلويح بعقوبات وتقليص ألوجه التعاون
بسبب هذا الملف ،وهو ما ترفضه القاهرة
في المقابل ،إذ تتمسك األخيرة بأن مفهوم
حقوق اإلنسان في دولة مثقلة بالمشاكل
مثل مصر ،يحتاج إلى أن ينظر إليه نظرة
شــامـلــة تـتـعـلــق بـتــوفـيــر ال ـح ـيــاة الـكــريـمــة
لشعب تقبع أكثريته تحت خط الفقر ،وفي
ظل مواجهة القاهرة ألزمــة اقتصادية لم
تخرج منها بعد رغم تبني خطة إصالح
اقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي
منذ .2016

شددت ميليشيات جماعة
"أنصار الله" الحوثية حصارها
الخانق الذي تفرضه ،منذ نحو
ً
 20يوما ،على مديرية العبدية
جنوب محافظة مأرب شمال
شرق اليمن .وقامت الجماعة
اليمنية المتمردة بشن قصف
مدفعي وصاروخي على
مناطق مدنية بالعبدية ،البالغ
تعداد سكانها  35ألف نسمة،
أمس ،مما أدى إلى خلق أزمة
إنسانية كبرى مع منعها دخول
اإلمدادات الغذائية والوقود
للضغط على السلطات المحلية
من أجل االستسالم .بمدينة
خميس مشيط في المملكة.

ً
الجزائر تنهي رسميا
مهام سفيرها بالمغرب

ً
أعلنت الجزائر رسميا إنهاء
مهام سفيرها بالرباط
عبدالحميد عبداوي بعد حوالي
 3أشهر على استدعائها له
للتشاور .وذكرت صحيفة
"الشروق" أن قرار إنهاء مهام
ً
ً
عبداوي ،بصفته سفيرا مفوضا
فوق العادة لدى المملكة ،نشر
في العدد األخير للجريدة
الرسمية للجمهورية ،أمس
األول .وجدد الرئيس عبدالمجيد
تبون في حوار أجراه األحد
الماضي ،موقف بالده من
ً
المغرب ،قائال ،إنها ترفض "أي
وساطة مع المغرب ألن قرار قطع
ً
العالقات كان حتميا".

السودان :أزمة الخبز
تقلص دوام المدارس

أفادت وزارة التربية والتعليم في
العاصمة السودانية الخرطوم،
بتقليص ساعات الدراسة
بسبب أزمة الخبز .وتشهد
العاصمة الخرطوم منذ أيام أزمة
حادة في الخبز ،حيث شهدت
المخابز العاملة طوابير طويلة
للمواطنين في ظل توقف نحو
 ٪90منها عن العمل وارتفاع
سعر قطعة الخبز الواحدة إلى
ً
 50جنيها في بعض المخابز،
وسط تحذيرات من تصاعد
األزمة بفعل إغالق محتجي
شرق السودان للموانئ والطرق
الرئيسية للعاصمة الخرطوم.
ويأتي ذلك في وقت دعا رئيس
مجلس السيادة الفريق أول
عبدالفتاح البرهان إلى حل
حكومة عبدالله حمدوك لتخطي
األزمة التي تعيشها البالد.
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نصف اإلسرائيليين يؤيدون قصف برنامج إيران النووي وبينيت يطالب بإعادة الملف لمجلس األمن
أثارت أنباء اعتزام الرئيس
اإليراني األسبق محمود
أحمدي نجاد القيام بزيارة
قريبة لإلمارات ،لحضور
معرض إكسبو دبي ،تساؤالت
ّعما إذا كانت رسالة إيرانية
لتعزيز خيوط التواصل
والتهدئة مع دول الخليج،
أم أنها رسالة من الرئيس
إبراهيم رئيسي للداخل حول
كيفية التعامل مع منافسيه.

وسط تزايد المؤشرات على بحث السلطات اإليرانية
عــن نــافــذة للتهدئة مــع الـقــوى اإلقليمية فــي الخليج
بموازاة مفاوضاتها الشائكة مع القوى الغربية إلحياء
االت ـفــاق ال ـنــووي ورف ــع الـعـقــوبــات ،يستعد الرئيس
اإليراني األسبق محمود أحمدي نجاد للقيام بزيارة
الفتة إلــى اإلم ــارات ،يشارك خاللها بمعرض إكسبو
 2020الدولي بمدينة دبي.
ورأى متابعون للشأن اإليــرانــي أن الــزيــارة ،التي
يتوقع أن يقوم بها نجاد غدا أو بعد غد ،تحمل في
طياتها محاولة غير مباشرة مــن حكومة الرئيس
األصـ ــولـ ــي إب ــراهـ ـي ــم رئ ـي ـس ــي ،ل ـت ـعــزيــز م ــد خ ـيــوط
التواصل مع الخليج بعد  4جــوالت من المفاوضات
التي خاضتها طهران والمملكة العربية السعودية
في العراق ،بهدف إعادة العالقات المقطوعة وتهدئة
ال ـتــوتــرات غير الـمـبــاشــرة .إال أن محللين إيرانيين
استبعدوا أن يكون نجاد بمهمة في إطار "دبلوماسية
الظل".
وقال مصدر دبلوماسي إيراني لـ "الجريدة" إن زيارة
نجاد ّ
جس نبض لمدى انفتاح مجلس األعلى لألمن
القومي الجديد برئاسة الرئيس المتشدد إبراهيم
رئيسي للتعامل مع منافسيه ومعارضيه.
واستدل المصدر على ذلك بالكشف عن رفع غير
ُمعلن لإلقامة الجبرية عن الزعيم اإلصالحي المعارض
مهدي كروبي األسبوع الماضي والسماح له بزيارة
م ـنــزل غ ــام حسين كــربــاسـشــي ،أح ــد زع ـمــاء التيار
اإلص ــاح ــي ،حيث ك ــان هـنــاك ع ــدد مــن الشخصيات
اإلصالحية بانتظاره.
وذكــر علي رضا ماتاجي ،مسؤول االتصاالت في
مكتب نجاد أن السلطات اإليرانية أفرجت عن جواز
ّ
سفر نجاد الدبلوماسي ،وسمحت له بتسلمه ألول مرة
منذ سنوات ،حيث لم يتمكن من الحصول عليه طوال
فترة رئاسة الرئيس السابق حسن روحاني.
وأوضح أن زيارة نجاد إلى اإلمارات تمضي كما هو
مخطط ،وجرى ترتيب التفاصيل البروتوكولية للزيارة.
وكان نجاد قد أكد في تصريحات سابقة أنه يؤمن
ب ــأن دول الخليج "أخ ــوة إلي ـ ــران" ،داعـيــا ول ــي العهد
السعودي األمير محمد بن سلمان إلى المساهمة في
إنهاء األزمات التي تشهدها المنطقة.
إلــى ذلــك ،أجــرى وزيــر الخارجية اإليرانية حسين
عبداللهيان مباحثات هاتفية مع نظيره األردني أيمن
ً
الصفدي ،أمس األول ،داعيا إلى االستفادة من الفرص
واإلمكانات االقتصادية والتجارية في دول المنطقة
لتطوير العالقات فيما بينها.

محاكمة روحاني
وفـ ــي وقـ ــت ت ـج ـ ّـس ح ـكــومــة رئ ـي ـســي ال ـن ـبــض في
االستعانة بنجادّ ،
يمهد متشددون األرضية لمقاضاة
الرئيس السابق حسن روحاني وعدد من أعضاء فريقه.
ويبدو أن مواجهة الرئيس السابق المحسوب على
ّ
ستنطلق من محطة قضايا تتعلق
التيار المعتدل
ّ
ً
بالمنح الدراسية ،ويتوقع المراقبون أن تنتقل رويدا
ً
رويدا إلى محطات أخرى.
وأعلن المتحدث باسم لجنة "المادة  "90النيابية،
إحالة ملف روحاني ونائبه األول إسحاق جهانغيري
وعدد من أعضاء الحكومة السابقة في شبهات بشأن

جنود إيرانيون خالل تركيب مضاد جوي
(أ ف ب)
في مناورات "سماء الوالية"

مناورات في إيران وأذربيجان
واصـ ـل ــت إي ـ ـ ــران ل ـل ـي ــوم ال ـث ــان ــي مـ ـن ــاورات
"س ـم ــاء ال ــوالي ــة  "1400ل ـلــدفــاع ال ـج ــوي الـتــي
ت ـغ ـطــي ن ـصــف أج ــوائـ ـه ــا ،ف ــي ح ـيــن واص ـلــت
منح دراسية بين عامي  2003و 2013إلى القضاء أمس.
من جانب آخر ،شدد قائد القوة البحرية التابعة
لـ "الحرس الثوري" األدميرال علي رضا تنكسيري ،على
أن بالده "لن تتسامح مع أي انعدام لألمن أو صراع في
الخليج" ،الذي وصفه بالمنطقة االستراتيجية.
وقال إن البحرية التابعة لـ "الحرس" نفذت " 6عمليات
ناجحة في الخليج ضد الواليات المتحدة المعتدية.
وفي هذه العمليات ،انكسرت هيمنة القوة األميركية
في الخليج الفارسي".
مــن جهة ثانية ،ذكــر مساعد القائد الـعــام لقوات
الحرس الثوري اإليــرانــي لشؤون العمليات ،العميد
عـبــاس نـيــل ف ــروش ــان ،أم ــس ،أن ق ــوات بـلــده ّ
وجـهــت
ً
"ضربات للشبكات اإلسرائيلية في المنطقة" ،ردا على
عمليات التخريب التي تستهدف برامج بالده للتسلح
الباليستي واألنشطة النووية.

تهديد بينيت
إلى ذلك ،صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،نفتالي

القوات األذربيجانية كذلك مناورات عسكرية
بحرية تحاكي حماية البنية التحتية للطاقة
والــدفــاع عنها فــي الجانب األذربـيـجــانــي من

بحر قزوين ،كما وصفت اتهامات إيــران لها
بــوجــود إرهــابـيـيــن ومــرتــزقــة عـلــى أراضـيـهــا
بأنها "افتراءات".

ّ
بينيت ،أم ــس ،بــأنــه يـتــوقــع أن يحاسب المجتمع
الدولي إيــران على خرقها لـ "التزاماتها النووية"،
ً
متهما طـهــران ب ـ "االنـتـهــاك ال ـصــارخ" اللتزاماتها
ً
للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ومطالبا بمحاسبتها
ً
في مجلس األمن ،مهددا إياها بـ "مسارات أخرى".
صحافية أمس" :أنا
وقال بينيت ،في تصريحات
ّ
ال أتحدث حتى عن االتفاق النووي الموقع في ،2015
أنا أتحدث عن التزامات أساسية".
وجــاءت تصريحات بينيت قبيل زيــارة مرتقبة
يـقــوم بـهــا إل ــى روس ـيــا لبحث الـمـلــف ال ـن ــووي مع
الرئيس الروسي فالديمير بوتين.
كما يأتي تهديد بينيت قبيل زيارة مرتقبة يقوم
بها منسق االتحاد األوروبي للمفاوضات مع إيران
إنريكي مورا ،إلى طهران األسبوع الجاري ،إلجراء
اتصاالت بشأن الجولة السابعة من مباحثات فيينا
التي يتوقع أن تعقد أواخر الشهر الجاري.
وت ــزام ــن تـهــديــد بينيت مــع تـحــركــات عسكرية
إسرائيلية فــي هضبة ال ـجــوالن المحتلة ،جــاء ت
غداة تهديده بمواصلة ضرب ما يوصف بـ "تمركز

الميليشيات اإليــران ـيــة فــي ســوريــة عـنــد ال ـحــدود
الشمالية" إلسرائيل.
في غضون ذلــك ،انتقد وزيــر الدفاع اإلسرائيلي
بيني غانتس قرار رئيس الــوزراء حول الكشف عن
"الموساد" بخصوص مكان
معلومات عن عملية لـ
ُ
وجود الطيار رون أراد ،الذي فقد في لبنان منذ أكثر
ً
من  30عاما ،لكنه أكد أن التحقيقات مع ضابط إيراني
اعتقل في سورية حول أراد كانت "ناجحة للغاية".
من جانب آخــر ،شــدد غانتس على أن إسرائيل
يجب أن تظل األق ــوى في الشرق األوس ــط من أجل
الـمـضـ ّـي بـتــوسـيــع ات ـفــاقــات ال ـس ــام ،مـتـحــدثــا عن
ثغرة في التنسيق الدولي حــول إيــران تقوم إيــران
باستغاللها.
في هذه األثناء ،أفاد استطالع للرأي نشر أمس بأن
 51بالمئة من اإلسرائيليين يعتقدون أنه كان على
ً
ً
ّ
تل أبيب أن تشن هجوما عسكريا على إيران خالل
المراحل األولى من تطويرها برنامجها النووي ،بدال
من أي تسوية تفاوضية.

ّ
روسيا تحذر من محاولة لـ«تسخين» آسيا وتنفي استخدام «سالح الغاز»
أعربت روسيا عن قلقها من "محاوالت لزعزعة استقرار
ال ــوض ــع ال ـج ـيــوس ـيــاســي ف ــي آس ـي ــا م ــن ج ــان ــب ال ـه ـيــاكــل
العسكرية ،والسياسية ضيقة الشكل ،التي تعوق التعاون
بين دول المنطقة".
وقــال وزيــر الخارجية الــروســي سيرغي الف ــروف ،خالل
اجتماع لوزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر التفاعل
وإجراءات بناء الثقة في آسيا المنعقد في كازاخستان،أمس،
إن حـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي "ال ـن ــات ــو" يـسـعــى بـعــد م ـغــادرة
أفغانستان إلى إعادة نشر قواته في آسيا ،إضافة إلى إرسال
الالجئين إلى المنطقة.
وت ـ ــاب ـ ــع الفـ ـ ـ ـ ـ ــروف" :لـ ـ ــأسـ ـ ــف ،ال ت ـص ـب ــح ال ـت ـح ــال ـف ــات
ً
الجيوسياسية في المنطقة أقل تعقيدا ،مما يعوق انتقالها
إلى نظام منسق للتعاون والتكامل الشامل متعدد الطرف،
نرى محاوالت متعمدة لتسخين الموقف ،بهدف تقويض
اآلليات القائمة للتفاعل المتبادل بين الدول".

وأشـ ــار إل ــى أن "الـهـيــاكــل الـضـيـقــة حـصــريــة التكوين
والكتل العسكرية التي تعمل وفق منطق الحرب الباردة
وسياسة االحـتــواء ،تساهم في زعزعة استقرار الوضع
في آسيا".
على صعيد آخر ،أعلن نائب وزير الخارجية الروسي،
سيرغي ريابكوف ،أن بالده ترفض االتهامات األميركية
التي تزعم استخدامها توريد الغاز كسالح.
وأك ـ ـ ــد ريـ ــاب ـ ـكـ ــوف ،فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع "ه ـي ـئ ــة االذاع ـ ـ ــة
ً
البريطانية"  ،BBCأمس ،أن روسيا كانت وستظل موردا
ً
ً
مــوثــوقــا للغاز إلــى أوروب ــا ،مشيرا إلــى ُّ اسـتـعــداد بــاده
للعمل مع االتحاد األوروبي من أجل تجنب ارتفاع أسعار
ً
الطاقة ،مثلما حدث أخيرا.
وكشف أن شركة الطاقة الروسية العمالقة "غازبروم"
ب ــدأت فــي اسـتـخــدام مـخــزونــاتـهــا لـضــخ مــزيــد مــن الـغــاز
الطبيعي في شبكة خطوط األنابيب لكبح ارتفاع األسعار.

وأوضحت جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز في
أوروبا ،أن "غازبروم" ضخت الغاز من منشأة تخزين في
هايداخ بالنمسا ليوم واحد في  7أكتوبر الجاري بعد
ارتفاع أسعار الغاز إلى مستوى قياسي.
من ناحية أخرىّ ،
صرح النائب األول لرئيس اللجنة
الدولية بمجلس االتحاد الروسي ،السيناتور فالديمير
جـ ـب ــاروف ،أمـ ــس ،ب ــأن "األراض ـ ـ ــي الــروس ـي ــة غ ـيــر قــابـلــة
ً
للتجزئة" ،مؤكدا أن "حدود االتحاد الروسي ال تخضع
للمراجعة".
وفــي تعليقه على تصريح رئـيــس ال ــوزراء الياباني
الجديد ،فوميو كيشيدا ،حول امتداد سيادة طوكيو إلى
جزر الكوريل الجنوبية قال جباروف" :إنه خطاب تظاهرة
في جلسة استماع بالبرلمان يهدف إلى تهدئة المجتمع
ً
مشيرا إلى أن "أي ّ
تعد
واألحــزاب السياسية اليابانية"،
ً
على أراضينا سيعتبر عدوانا علينا".

كما عبر السيناتور الروسي عن أسفه من أن التصريحات
الـيــابــانـيــة مــن ه ــذا ال ـنــوع ال تـحـســن ال ـعــاقــات الــروس ـيــة ـ
اليابانية.
وف ــي وق ــت ســابــق ،ص ــرح كـيـشـيــدا أث ـنــاء مـنــاقـشــات في
البرلمان بــأن سـيــادة الـيــابــان تمتد بما فــي ذلــك إلــى جزر
الكوريل الجنوبية.
وقال" :يجب تسوية مسألة األراضي ،وعدم تركها لألجيال
القادمة".
وتطالب اليابان بجزر شيكوتار وكوناشير وإيتوروب
ً
وهــامــوبــاي ،اعـتـمــادا على اتفاقية ثنائية حــول التجارة
والحدود وقعتها مع روسيا في عام .1855
وحــولــت طــوكـيــو مـســألــة إعـ ــادة ه ــذه ال ـجــزر إل ــى شــرط
لتوقيع معاهدة سالم مع روسيا لم يتم توقيعها منذ انتهاء
الحرب العالمية الثانية.
(طوكيو ،موسكو ـ ـ وكاالت)

مع احتدام التوترات حول تايوان ،تحاول كل من
الصين والواليات المتحدة رسم ثوابتهما ،ما يثير
ً
تساؤال عما إذا كانت القوتان النوويتان تعرفان
حدود الضغط الذي يمكن ممارسته.
ومن ضمن الخالفات بين أكبر اقتصادين في
ً ُ
العالم ،كثيرا ما تعد تــايــوان المسألة الوحيدة
ً
التي يمكن أن ّ
تفجر نــزاعــا .فبكين تعتبر هذه
الديموقراطية التي تتمتع بحكم ذاتــي وحليفة
الواليات المتحدة ،إحدى مناطقها وينبغي إعادة
توحيدها مع البر الرئيسي.
وهذا الشهرُ ،سجلت طلعات قياسية لطائرات
حــربـيــة صينية خــرقــت منطقة ال ــدف ــاع الـجــوي
لـتــايــوان ،الـتــي ح ــذر وزي ــر دفــاعـهــا مــن أن بكين
ستكون قادرة على القيام بغزو شامل في .2025
في تلك األثناء ،دخل حلفاء الواليات المتحدة
على الخط ،مع دعم اليابان القوي لتايوان ،بما
في ذلك محاولتها االنضمام إلى اتفاقية تجارية
إقليمية ،ودخول أستراليا في شراكة ثالثية جديدة
أطـلــق عليها "أوك ـ ــوس" ،مــع ال ــوالي ــات المتحدة
وبريطانيا ُينظر إليها على نطاق واسع على أنها
ّرد على تنامي نفوذ الصين.
وت ـقــول األس ـت ــاذة ل ــدى "جــامـعــة سـتــانـفــورد"
و"معهد أمـيــركــان إنـتــربــرايــز" أوريــانــا سكايالر
ماسترو ،إن طلعات الطائرات الصينية لم تكن
تتعلق بالتحضير لغزو في المدى القريب ،أكثر
منها توجيه رسالة فحسب.
وتوضح بأن الرسالة هي "إلبالغ تايوان بأن ال

أحد يستطيع مساعدتهم" مضيفة بأن "خطوات
مثل أوكوس أو تصريحات اليابان بشأن تايوان،
لن تغير أي منها حساباتهم االستراتيجية".
ّ
وحولت الواليات المتحدة في  1979اعترافها
الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين ،لكنها ملزمة
من الكونغرس بيع أسلحة لتايوان لتمكينها من
الدفاع عن نفسها .وهذه الترتيبات ساهمت إلى
حد كبير في إرساء السالم حتى وإن كانت تزعج
بكين .وتكشفت مخاطر سوء التقدير عندما أعلن
الجنرال األميركي الكبير مارك ميلي في شهادة
أمـ ــام أع ـض ــاء ال ـكــون ـغــرس بــأنــه ات ـصــل بنظيره
الصيني ليوضح له بأن الرئيس السابق دونالد
ترامب لم يكن ينوي شن هجوم في األشهر األخيرة
المضطربة من واليته.
وناقش جيك ساليفان ،مستشار األمن القومي
في إدارة الرئيس جو بايدن ،مسألة تايوان خالل
ل ـقــاء م ـطـ ّـول األس ـب ــوع الـمــاضــي فــي زوريـ ــخ مع
الدبلوماسي الصيني البارز يانغ جيشي.
وخالل مقابلة في وقت الحق مع شبكة "بي بي
سي" ،سئل عما إذا كانت الواليات المتحدة على
استعداد للقيام بتحرك عسكري للدفاع عن تايوان،
فأجاب "دعوني أقول إننا سنتخذ خطوات اآلن
لمنع وصول ذلك اليوم".
وفي إطار تلك الخطوات ،حسبما أكد مسؤول
في "البنتاغون" ،تقوم قــوات العمليات الخاصة
األميركية بتدريب جنود تايوانيين.
ً
غير أن إدارة بايدن تقاوم حتى اآلن مقترحا

سلة أخبار
قمة «العشرين» تعلن
مساعدة أفغانستان

أفادت رئيسة
المفوضية األوروبية
أورسوال فون دير اليين
أن االتحاد األوروبي
أعلن أمس ،خالل قمة
مجموعة العشرين
االفتراضية في روما،
عن برنامج مساعدات
بقيمة مليار يورو
للشعب األفغاني ودول
الجوار لتجنب انهيار
انساني .وأوضحت
أن المساعدة للتنمية
الشاملة من االتحاد
االوروبي الفغانستان
تبقى في المقابل
"مجمدة" ،مشيرة الى
ان االتحاد األوروبي
وضع  5معايير "ويجب
االلتزام بها قبل أن
يتسنى استئناف
التعاون على التنمية
بشكل منتظم".
وسيكون على حركة
"طالبان" خصوصا
احترام حقوق االنسان
األساسية والسيما
حقوق المرأة ،ويجب
أن تكون الحكومة
األفغانية جامعة
وتتيح إيصال
المساعدة االنسانية.

النمسا :المستشار الجديد
يؤكد دعمه لألوروبي

في بيان حكومي
أدلى به في البرلمان،
أمس ،أكد المستشار
النمساوي الجديد
ألكسندر شالنبرغ
موقفه الداعم لالتحاد
األوروبي ،وذلك في
وقت يحاول حزبه
المحافظ الحاكم
التعافي من فضيحة
فساد أطاحت بسلفه
زباستيان كورتس.
وقال شالنبرغ إنه
"فيما يتعلق بقضايا
تتراوح بين جائحة
كورونا والمنافسة
االقتصادية العالمية
إلى أزمة المناخ
وتدفقات المهاجرين،
يستمر االتحاد
األوروبي في كونه إطار
المرجعية المركزية
والداعم السياسي
الحاسم بالنسبة لنا".
ومن المقرر أن يزور
شالنبرغ بروكسل
األسبوع المقبل.

كوريا الشمالية تعد
أميركا بـ «جيش ال يقهر»

واشنطن وبكين تسعيان لضبط
منسوب التوتر إزاء تايوان
وهو السماح لسفارة تايبيه بحكم األمر الواقع،
تسمية نفسها "مكتب التمثيل التايواني" والخروج
عن عقود من النهج الدبلوماسي الحساس.
وتــرى ماسترو ،أن من شــأن ذلــك أن يكون له
ً
تأثير ضئيل بل أن يأتي بنتائج عكسية ،نظرا
إل ــى أن كـثـيــريــن ف ــي بـكـيــن مقتنعون رغ ــم نفي
واشنطن ،بأن الواليات المتحدة تؤيد االستقالل
التام لتايوان.
وتقول":أعتقد أن المسألة تستحق المخاطرة
ً
ببيع أسلحة مثال .فهذا يساعد تايوان في الصمود
ً
فترة أطول قليال".
ً
وتضيف بأن "أمورا مثل تغيير أسماء تهدف
لإلظهار بأن الواليات المتحدة مستعدة للقتال،
لكن في النهاية ،فــإن ذلــك يزيد فحسب من عزم
الصين".
ويقول المحلل السياسي لــدى "جامعة سان
يــان  -سين الوطنية" بـتــايــوان كيو يوجين ،إن
الجهود األميركية التي بدأت مع ترامب سعت أن
تظهر لبكين بأن تزايد سطوتها "سيأتي بنتائج
عكسية على أهداف الصين وعلى االستقرار في
مضيق تايوان".
وأثار الرئيس الصيني شي جينبيغ المشاعر
ً
القومية في مواجهة ما يعتبره كثيرون تراجعا
للواليات المتحدة.
غير أن بعض الخبراء يــرون أن شــي يضبط
إيقاع رسالته حول تايوان.
في كلمة السبت لمناسبة الذكرى الـ  110للثورة

دوليات

جنود تايوانيون خالل استعراض في تايبيه أمس األول بذكرى «اليوم الوطني» (أ ف ب)
التي أدت إلــى تأسيس جهورية الصين ،والتي
ال تــزال التسمية الرسمية لتايوان ،قــال شي إن
"إعادة التوحيد الوطني بالوسائل السلمية تخدم
مصالح األمة الصينية كلها بما في ذلك أشقاؤنا
في تايوان".
واعتبر كريغ سينغلتون ،الزميل في مؤسسة
ً
الدفاع عن الديموقراطيات ،التي تدافع عموما عن
السياسات القوية ،إن رسالة شي كانت "عملية
ُ
ومحتسبة على غير عادة" وإن على واشنطن أن
تنتبه لذلك .وقال":ليس من المنطقي االستمرار في
تغذية رغبة تايوان في امتالك منظومات أسلحة
كبيرة ومكلفة ،والتي من شبه المؤكد أن الجيش
الصيني سيدمرها خالل الساعات القليلة األولى
في أي نزاع".

ً
بدال من ذلك ،على الواليات المتحدة االستعداد
ل ـمــواج ـهــة تــره ـيــب م ـت ــزاي ــد ص ـي ـنــي ل ـل ـتــايــوان
و"للتنافس فــي حملة حــرب طويلة فــي منطقة
رمادية".
وكتب الباحث في الشؤون الصينية بمعهد
كوينسي للحكم المسؤول ،مايكل سواين ،في مقال
ً
أخيرا أن بكين دأبت على االستجابة "للتطورات
السياسية ،وليس العسكرية" في تايوان ،ما يعني
أن واشنطن وبكين بحاجة إلــى تكثيف الحوار
بـشــأن تحقيق تـ ــوازن بـيــن "ال ـ ــردع والطمأنينة
السياسية".
أضاف "يحتاج كال الجانبين إلى اإلدراك بأنهما
يساهمان في كارثة واضحة نشهدها اآلن".

تعهد زعيم كوريا
الشمالية كيم جونغ
أون ،ببناء "جيش
ال يقهر" لمواجهة
سياسات الواليات
المتحدة .وفي كلمة
ألقاها خالل معرض
عسكري مميز بينما
ً
كان محاطا بمجموعة
متنوعة من الصواريخ
الكبيرة ،أوضح كيم،
أن تطوير األسلحة
كان للدفاع عن النفس
وليس لبدء الحرب.
كما اتهم كيم الواليات
المتحدة بإذكاء
التوترات بين كوريا
الشمالية والجنوبية.
وقال "رغم تصريحات
واشنطن بأنها ال
تحمل أي مشاعر
عدائية تجاهنا ،فإنه
من الصعب تصديق
هذه التأكيدات في
مواجهة استمرار
أحكامها وأفعالها
الخاطئة".

ةديرجلا

•
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رياضة

«البنغال» يدفعون «الكرة» لالعتذار عن استضافة التصفيات
حازم ماهر

أخطر اتحاد الكرة نظيره
اآلسيوي ،بعدم استضافة
المجموعة الرابعة من تصفيات
كأس آسيا تحت  23سنة،
بسبب عدم تطعيم وفد
منتخب بنغالدش.

ً
أرسل اتحاد الكرة كتابا إلى
نظيره اآلسـيــوي ،اعتذر خالله
عــن ع ــدم اسـتـضــافــة منافسات
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ــراب ـع ــة ،ال ـم ـقــررة
إقامتها خالل الفترة من  25إلى
 31ال ـجــاري ،ضمن التصفيات
المؤهلة لنهائيات كــأس آسيا
تحت  23سنة ،التي تستضيفها
أوزبكستان عام .2022
وكـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ــراسـ ـ ـ ـ ــم ق ـ ــرع ـ ــة
الـتـصـفـيــات أوق ـع ــت منتخبنا
األولمبي في المجموعة الرابعة،
إلى جانب منتخبات السعودية
وأوزبكستان وبنغالدش.

سبب االعتذار
وأرج ـ ـ ــع م ـس ــؤول ــو االتـ ـح ــاد
ف ـ ــي ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب سـ ـب ــب االعـ ـ ـت ـ ــذار
عـ ـ ــن عـ ـ ـ ــدم االسـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــاف ـ ــة ،إلـ ــى
ع ــدم تـلـقــي منتخب بـنـغــادش
األولـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــي مـ ـ ـص ـ ــل فـ ـ ـي ـ ــروس
كورونا المستجد ،فيما ترفض
السلطات الصحية في الكويت
دخـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ل ـ ـمـ ــن لـ ـ ــم ي ـتــم
ً
تـطـعـيـمــه ح ـف ــاظ ــا ع ـلــى صـحــة
الجميع.
وكان اتحاد الكرة ،قد خاطب
االت ـحــادات األهـلـيــة للمنتخبات

الثالثة ،لالستفسار عن التطعيم
م ــن أج ــل اس ـت ـخــراج الـتــأشـيــرات
لـهــا ،ليأتي رد مـســؤولــي اتحاد
بنغالدش بالنفي ،وهو ما دفعهم
إلــى مخاطبة االتحاد اآلسيوي،
واالعتذار عن عدم االستضافة.
ً
وغير معلوم حاليا الدولة

التي ستستضيف المنافسات،
ً
خ ـ ـصـ ــو صـ ــا أن جـ ـمـ ـي ــع دول
المنطقة دون استثناء تشترط
الـتـطـعـيــم ع ـلــى ك ــل ال ـقــادم ـيــن
إليها ،بالتالي أصبح مصير
االس ـت ـضــافــة ف ــي ي ــد االت ـح ــاد
اآلسيوي.

 ...والسعودية تخاطب اآلسيوي
ً
كشفت مصادر لـ «الجريدة» ،أن هناك توجها داخــل االتحاد
السعودي لكرة القدم ،لمخاطبة «اآلسيوي» الستضافة المجموعة
الرابعة ،بعد اعتذار االتحاد الكويتي عن عدم االستضافة.
وأك ــدت الـمـصــادر ،أن االتـحــاد الـسـعــودي كــان يـنــوي التقدم
بطلب االستضافة في وقت سابق ،لكنه تراجع بعد تقدم الكويت.

ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــرر ،أن ي ـع ـلــن
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد اآلس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوي ،خـ ــال
ال ـ ـسـ ــاعـ ــات ال ـق ـل ـي ـل ــة ال ـم ـق ـب ـلــة
ع ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ال ـم ـس ـت ـض ـي ـف ــة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ،السـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا أن
المنافسات ستنطلق بعد 12
ً
يوما فقط.
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
للمجموعة ،ستكون فــي حال
اعـ ـ ـت ـ ــذار م ـن ـت ـخ ــب ب ـن ـغ ــادش
عن عــدم المشاركة ،أو تأجيل
المنافسات إلى حين االنتهاء
من التطعيم.

تغيير البرنامج

●

يلتقي الـفــريــق األول لـكــرة ال ـقــدم بـنــادي
الكويت ،مساء اليوم ،مع الجزيرة اإلماراتي
في آخر مبارياته الودية بمعسكره التدريبي
بدبي ،استعدادا لمواجهة المحرق البحريني
في نهائي كأس االتحاد اآلسيوي لمنطقة
غ ــرب الـ ـق ــارة ،وال ـم ـق ــرر ل ــه  20الـ ـج ــاري في
المنامة ،على أن يـغــادر الــوفــد مباشرة من
دبي إلى البحرين األحــد المقبل ،استعدادا
للمباراة النهائية.
ويغيب عــن صـفــوف األبـيــض األسـتــرالــي
ماكجوان ،إلى جانب الكونغولي مبوكاني،
الرتباطهما مع منتخبي بلدهما في مباريات
ضمن أيــام «الفيفا دي» ،في حين قد تشهد
المباراة مشاركة المحترف الجديد الغيبي
سـيــدوبــا ســومــاه لــانــدمــاج مــع الـفــريــق ،مع
الـعـلــم أن األخ ـيــر لــن يـتــم ق ـيــده فــي القائمة
اآلسـيــويــة الـتــي تستعد لـمـشــاركــة المحرق
البحريني في النهائي اآلسيوي ،إذ إن باب
التسجيل أغلق منذ فترة وقبل التعاقد مع
ال ــاع ــب ،ال ــذي ج ــاء عـلــى ح ـســاب األوزب ـكــي
راشـيــدوف ،الــذي لم يسجل من األســاس في
«اآلسيوية» .ومن المقرر أن يحافظ الجهاز

جانب من تدريبات األبيض في دبي

منتخبنا األولمبي ،الــذي يقيم
ً
ً
ً
م ـع ـس ـكــرا تــدري ـب ـيــا ح ــال ـي ــا في
ال ـع ــاص ـم ــة ال ـق ـط ــري ــة ال ــدوح ــة،
إلبالغهم بالقرار ،من أجل تغيير
برنامج اإلعداد.
وتتجه النية ،داخــل الجهاز
الفني بقيادة المدرب اإلسباني
كارلوس غونزاليس ،ومساعديه
محمد العزب وطارق الخليفي،
إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــاء ف ـ ـ ــي ق ـ ـطـ ــر حـ ــال
اسـ ـتـ ـض ــاف ــة الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــات ،أو
المغادرة من الدوحة إلى الدولة
األخ ـ ـ ـ ــرى ال ـم ـس ـت ـض ـي ـف ــة ،دون
العودة إلى الكويت.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،ي ــواص ــل
منتخبنا األول ـم ـبــي تــدريـبــاتــه
على الملعب الفرعي لنادي قطر،
ً
استعدادا لمباراته التجريبية
األولــى أمام المنتخب القطري،
ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر لـ ـه ــا م ـ ـسـ ــاء ال ـج ـم ـعــة
ً
ال ـم ـق ـبــل ،ع ـل ـمــا أن الـمـنـتـخـبــان
ً
سيلتقيان مجددا في المباراة
ال ـت ـجــري ـب ـيــة ال ـث ــان ـي ــة ي ـ ــوم 18
الجاري ،على أن يختتم الفريق
معسكره في اليوم التالي.

باتت ألطاف سليمان أول
كويتية وخليجية تشارك
فـ ــي سـ ـب ــاق ــات ال ـ ـمـ ــاراثـ ــون
الرئيسية الستة المعروفة
بـسـلـسـلــة أب ـ ــوت الـعــالـمـيــة
ال ـك ـبــرى ،وتـحـقــق مـيــدالـيــة
الست نجوم.
والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاق ـ ـ ــات ال ـ ـس ـ ـتـ ــة
هـ ـ ـ ـ ــي طـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــو ،لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدن،
بــرل ـيــن ،بــوسـطــن،شـيـكــاغــو
ون ـي ــوي ــورك ،ح ـيــث تحظى
بمشاركة عدائين محترفين
وه ـ ـ ـ ــواة وك ـ ــذل ـ ــك م ـ ــن ذوي
اإلعاقة.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ شـ ـ ـغ ـ ــف ألـ ـ ـط ـ ــاف
بالركض لمسافات طويلة
ف ــي نــوفـمـبــر  2013عـنــدمــا
أك ـم ـل ــت مـ ــاراثـ ــون ب ـي ــروت،
وبتخطيط دقيق شرعت في
رحلة إلكـمــال الماراثونات
ً
الـسـتــة ،ب ــدء ا فــي نيويورك
في نوفمبر  ،2014ثم لندن
فــي أبــريــل  ،2016فطوكيو
ف ـ ـ ــي ف ـ ـ ـبـ ـ ــرا يـ ـ ــر  ،2017ث ــم
برلين فــي سبتمبر ،2018
وشيكاغو في أكتوبر .2019

إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أجـ ـ ــرى م ـســؤولــو
ً
ً
االت ـحــاد ات ـصــاال هــاتـفـيــا بوفد

ً
الكويت يواجه الجزيرة اإلماراتي وديا اليوم
أحمد حامد

ألطاف أول كويتية تشارك
في السباقات الستة للماراثون

الفني للكويت بقيادة التونسي فتحي الجبال
ع ـلــى ال ـع ـنــاصــر األس ــاس ـي ــة ال ـم ــوج ــودة في
المعسكر ،بداية من حميد الـقــاف ،وصوال
إلى فيصل زايد ،ويوسف ناصر في المقدمة.

عقلة
وأعــرب نائب رئيس جهاز الكرة ورئيس
ال ــوف ــد عـ ــادل عـقـلــة ع ــن ثـقـتــه ف ــي الــاعـبـيــن،
وقدرتهم على تحقيق أهداف الموسم الحالي،
والبقاء دائما في المنافسة ،وصعود منصات
التتويج ،مشيدا بالروح العالية من الجميع،
وااللتزام الذي يعد سمة الفريق دائما.
وأضـ ــاف عـقـلــة أن الـعـمــل قــائــم عـلــى قــدم
وساق في معسكر دبي للتجهيز بالصورة
ال ـم ـط ـلــوبــة ق ـبــل م ــواج ـه ــة ال ـم ـح ــرق ،وســط
مـحــاضــرات نـظــريــة وتــدري ـبــات عملية ،إلــى
جــانــب خ ــوض م ـبــاراة ودي ــة فــي بــدايــة أيــام
المعسكر أمام النصر ،فضال عن مباراة اليوم
أمام الجزيرة.
الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ان الـ ـك ــوي ــت ي ـخ ــوض
مباريات كأس االتحاد بالبطولة التنشيطية
ب ـفــريــق ال ـش ـبــاب ،إل ــى ح ـيــن ان ـت ـهــاء مهمته
اآلسيوية.

ألطاف

لكن تم تأجيل سباق عام
 2020حـتــى أكـتــوبــر 2021
بـ ـسـ ـب ــب ج ــائـ ـح ــة ك ــوفـ ـي ــد،
والذي أكملته بنجاح للتو.

إجراء قرعة دوري الوزارات لكرة القدم
وض ـعــت قــرعــة دوري الـ ـ ــوزارات والـهـيـئــات
والمؤسسات الحكومية للموسم ،2022 - 2021
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،وزارة األوق ـ ـ ــاف ،ب ـطــل الـنـسـخــة
الـمــاضـيــة ،فــي المجموعة األول ــى ،مــع كــل من
وزارة الـكـهــربــاء وال ـم ــاء وال ـج ـمــارك وجــامـعــة
الكويت ووزارات الصحة واالعالم والداخلية،
ب ـي ـن ـمــا ض ـمــت ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــان ـي ــة ال ـح ــرس
الوطني وقوة اإلطفاء العامة والهيئة العامة
للصناعة ووزارة الـتــربـيــة ومـجـلــس الـ ــوزراء
والهيئة العامة للرياضة ووزارة الدفاع ووزارة
التجارة والصناعة.

حامل اللقب في المجموعة األولى
وأسـ ـف ــرت ق ــرع ــة دوري الـ ـص ــاالت المغلقة
ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة  12فـ ــري ـ ـقـ ــا تـ ـ ــم ت ـق ـس ـي ـم ـه ــا الـ ــى
مجموعتين ،عن وقوع وزارة الكهرباء والماء،
حامل اللقب ،في المجموعة األولــى مع وزارة
ال ـمــال ـيــة ووزارة ال ـص ـحــة والـ ـن ــادي الـكــويـتــي
الرياضي للصم وجهاز تقييم األداء الحكومي
وق ــوة اإلط ـفــاء ال ـعــام ،بينما جــاء فــريــق وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وصـ ـي ــف ال ـن ـس ـخ ــة ال ـم ــاض ـي ــة فــي
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة م ــع األوق ـ ـ ــاف وال ـح ــرس

ا لــو طـنــي والهيئة ا لـعــا مــة للتعليم التطبيقي
ووزارة الدفاع ووزارة التربية.

الهزيم :نسعى إلنجاح النسخة
وأكد عضو اللجنة العليا لــدوري الــوزارات
والهيئات والمؤسسات الحكومية حامد الهزيم
ض ــرورة االل ـت ــزام بـكــل االش ـتــراطــات الصحية
ال ـت ــي ت ـســاهــم ف ــي تــوف ـيــر بـيـئــة صـحـيــة آمـنــة
لجميع الالعبين .وقال الهزيم« :استمعنا خالل
إجــراء ات القرعة الى مالحظات واستفسارات
ومقترحات مندوبي الفرق المشاركة لتوفير
ال ـم ــزي ــد م ــن اإليـ ـج ــابـ ـي ــات إلنـ ـج ــاح الـنـسـخــة
ال ـج ــدي ــدة ،ال ـت ــي نـتـطـلــع خــال ـهــا ال ــى ارت ـف ــاع
المستويين الفني والبدني لجميع المشاركين».
وأشار إلى أن دوري الوزارات يحظى بدعم
المدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود
فليطح ،ونائب المدير العام لقطاع الرياضة
للجميع رئيس اللجنة العليا لدوري الوزارات
مشعل الـهــدبــة ،ونــائــب رئـيــس اللجنة العليا
رئـيــس اللجنة الفنية عـلــي م ــروي ،مــن خــال
تسخير إمكانيات قطاعات الهيئة المختلفة
للمساهمة في إنجاح المنافسات.

سلة الصليبيخات تضم األميركيين بلير ووالتون أول بطولة نسائية لأللعاب اإللكترونية  25الجاري

●

●

جابر الشريفي

ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــدت إدارة ن ـ ـ ـ ـ ــادي
الـصـلـيـبـيـخــات م ــع الـمـحـتــرفـيــن
األميركيين ستافون بلير وتري
والتون ،لتدعيم صفوف الفريق
األول ل ـك ــرة ال ـس ـلــة ف ــي ال ـن ــادي،
ً
استعدادا النطالق دوري الدرجة
األولى ،الذي يبدأ االثنين المقبل.
وي ـل ـع ــب ب ـل ـيــر ب ـ ــال ـ ــدوري فــي
مركز االرتـكــاز (السنتر) ،وسبق
له أن لعب في ال ــدوري الياباني
والـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ،ف ــي ح ـي ــن يـلـعــب
والتون في مركز قيادة الهجمات،
ً
ويـمـتــاز كـثـيــرا فــي التصويبات
م ــن الـ ـخ ــارج ،ك ـمــا يـجـيــد الـلـعــب
في مراكز متعددة ،إذ يبلغ طوله
 ،1.94ول ــم يـسـبــق لــه الـلـعــب في
المنطقة.
وسـ ـيـ ـص ــل الـ ـمـ ـحـ ـت ــرف ــان إل ــى
الـبــاد ،الجمعة المقبل ،على أن
ينخرطا فــي الـتــدريـبــات السبت
المقبل.

والتون

بلير
وبــدوره ،قال المدرب الوطني
لـ ـسـ ـل ــة الـ ـصـ ـلـ ـيـ ـبـ ـيـ ـخ ــات خ ــال ــد
ال ـم ـســافــر إن هـ ــدف ال ـف ــري ــق في
ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـحـ ــالـ ــي ه ـ ــو ت ـح ـس ـيــن
صورته ،التي ظهر عليها خالل
ً
ال ـس ـنــوات الـســابـقــة ،مـشـيــرا إلــى
ً
أنه أيضا لديه هدف الصعود إلى
دوري األض ــواء ،فــي ظــل األوراق
التي يمتلكها.

وأضاف المسافر ،في تصريح
لـ «الجريدة» ،أنه يسعى من خالل
حـجــم ال ـت ـعــاقــدات ،ال ـتــي أبــرمـهــا
الفريق ،إلى المنافسة على بطاقة
التأهل المباشرة او حتى البطاقة
الثانية ،التي سيخوض بها ثاني
دوري الدرجة االولــى المباريات
ال ـف ــاص ـل ــة ،م ــع خ ــام ــس ال ـ ــدوري
ً
الـمـمـتــاز ،مـبــديــا شـكــره لـتـعــاون

الجهراء إلى معسكر القاهرة الجمعة
●

عبدالرحمن فوزان

حددت إدارة الكرة بنادي الجهراء بعد غد الجمعة
مــوعــدا جــديــدا لمعسكر ال ـفــريــق األول ل ـكــرة الـقــدم
بالنادي ،المزمع إقامته في مصر ،وبدأت فعليا عملية
حجز التذاكر واستخراج الفيز الخاصة بالالعبين
المحترفين ،وكان مقررا أن يبدأ المعسكر  ١٠الجاري
لكن تم تغيير الموعد ألسباب إدارية وفنية.
وسـيـغــادر الــوفــد الــى المعسكر فــي مدينة نصر
المصرية صباح الجمعة ويستمر حتى  ٢٩الجاري،
ويخوض خالله ما ال يقل عن  ٣مباريات ودية ،جار

التنسيق لها حاليا مع متعهد المعسكر ،ويتكون وفد
الفريق من  ٣٤شخصا ،منهم  ٢٦العبا ،إضافة الى
رئيس الوفد عبدالعزيز الذايدي نائب رئيس النادي
وأعضاء الجهازين اإلداري والفني.
وفضل مدرب الفريق الوطني ماهر الشمري عدم
إقامة معسكر الفريق في يوليو الماضي ،لعدم ضمان
تحقيق النجاح الفني كامال ،في ظل كثرة توقفات
الـنـشــاط المحلي ،على عكس الــوقــت الـحــالــي الــذي
سيعود خالله الفريق مــن معسكره بكل جاهزيته
الفنية والبدنية مع بداية منافسات دوري  stcللدرجة
األولى.

مجلس إدارة النادي معه إلبرام
هذه التعاقدات.
ولفت إلى أن الفريق لم يستعد
ً
خــارجـيــا ،غير أنــه بــدأ تدريباته
ً
استعدادا للموسم المقبل بشكل
مـ ـبـ ـك ــر واعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــد ع ـ ـلـ ــى خـ ــوض
الـ ـمـ ـب ــاري ــات الـ ــوديـ ــة مـ ــع ال ـف ــرق
المتواجدة هنا في الكويت.

محمد عبدالعزيز

ع ـقــدت لـجـنــة ال ـم ــرأة بــالـنــادي
الكويتي للرياضات اإللكترونية
مساء ،أمس أول ،اجتماعها األول
ً
اس ـت ـع ــدادا الن ـط ــاق أول بطولة
نسائية لأللعاب االلكترونية يتم
تنظيمها تـحــت إشـ ــراف اللجنة
فــي لعبة  ،Fortniteالـتــي ستقام
 25الجاري.
وحـ ـ ـض ـ ــر االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع رئـ ـي ــس
مـجـلــس إدارة الـ ـن ــادي الـكــويـتــي
للرياضات اإللكترونية عبدالله
الـ ـعـ ـل ــي ،ورئـ ـيـ ـس ــة ل ـج ـنــة الـ ـم ــرأة
برئاسة فاطمة الـبــدر ،وعضوات
اللجنة ندي الغربللي والجوهرة
الشاهين ونسيبة الخرافي وأمل
بقشي.
وأكــد العلي ،أن «لجنة المرأة»
تسعى جاهدة لتحقيق بداية قوية
من خالل تنظيم البطولة المقبلة
بــالـشـكــل وال ـم ـس ـتــوى الـمـطـلــوب،
ب ـ ـه ـ ــدف ج ـ ـ ـ ــذب أك ـ ـب ـ ــر ع ـ ـ ـ ــدد مــن

تغلب الفريق األول لكرة القدم بنادي الشباب على
الساحل بهدف من دون رد أحرزه المهاجم السنغالي
يــوســو ب ــاي ،ضـمــن مـنــافـســات الـجــولــة الـثــانـيــة من
المجموعة األولى لبطولة كأس االتحاد التنشيطية.
كما فاز النصر على الصليبيخات بهدفين من دون

المشاركات في البطوالت الرسمية
التى يتم تنظيمها تحت إشــراف
الـنــادي ،مبينا أن بــاب التسجيل
ً
في البطولة سيكون اعتبارا من 12
حتى  24أكتوبر الجاري.

جوائز مالية
وأش ــار إلــى أن اللجنة تطمح
ألن ي ـصــل ع ــدد ال ـم ـشــاركــات في

البطولة إلــى  40مـشــاركــة ،وهــذا
عدد جيد في أول فعاليات رسمية
ل ـل ـج ـن ــة ال ـ ـم ـ ــرأة عـ ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
ً
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ،كـ ــاش ـ ـفـ ــا أن ـ ـ ــه س ـت ـتــم
االسـتـعــانــة بــالـعـنـصــر النسائي
في تنظيم البطولة ،كما أن هناك
جــوائــز مــالـيــة ق ــدرة  1500دوالر
س ـي ـتــم تـقـسـيـمـهــا ع ـل ــى ال ـثــاثــة
األوائل في البطولة.
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت رئ ـي ــس

لـجـنــة ال ـم ــرأة فــاطـمــة ال ـب ــدر« ،إن
هــذه البطولة تـهــدف إلــى تعزيز
االهتمام باألنشطة االجتماعية
االي ـجــاب ـيــة ل ـل ـمــرأة وال ـت ــي ت ــدور
حـ ـ ــول الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات وال ـت ـح ـف ـيــز
الـعـقـلــي وال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
ً
ال ـت ـف ــاع ـل ــي ،ف ـض ــا ع ــن تـشـجـيــع
العنصر النسائي على المشاركة
في البطوالت الرياضية واأللعاب
اإللكترونية».

الكويت أوقف كاظمة وحافظ على قمة دوري اليد
أوقف فريق الكويت لكرة اليد قطار كاظمة وألحق به الهزيمة األولى
هذا الموسم بنتيجة  30-34في المباراة ،التي جمعتهما أمس ،على
صالة الشيخ سعد العبدالله بصباح السالم ضمن الجولة الثالثة
من المسابقة .وبذلك رفع «األبيض» رصيده إلى ست نقاط في المركز
األول بفارق األهــداف عن السالمية ،بينما تراجع البرتقالي للمركز
الثالث بـ  4نقاط.

السالمية يهزم الفحيحيل
وفي مباراة أخرى جرت ،أمس األول ،ضمن نفس المرحلة ،حقق فريق
ً
ً
السالمية فوزا مستحقا على منافسه الفحيحيل بنتيجة  ،28-31ليرفع
رصيده إلى  6نقاط في المركز الثاني ،بينما ظل الفحيحيل بدون رصيد
في السابع قبل األخير.

فوز الشباب والنصر في «التنشيطية»
رد ،أحرزهما دينيس ومحمد دحام ،في المجموعة
الثانية من البطولة.
وضمن المجموعة ذاتها ،تعادل كاظمة مع برقان
م ــن دون أهـ ـ ــداف ،ف ــي م ـب ــاراة أهـ ــدر خــالـهــا العـبــو
كبيرا من الفرص السهلة.
عددا
ً
البرتقالي ً

جانب من اجتماع لجنة المرأة

الجهراء فاز على الشباب

جانب من لقاء الكويت وكاظمة أمس

وفي دوري الدرجة األولى ،انتزع فريق الجهراء أول فوز له في البطولة
على حساب الشباب بنتيجة  ،31-32وعمق اليرموك جراح النصر بفوزه
ً
عليه بنتيجة  ،26-27ليرتقي اليرموك إلى صدارة الترتيب مؤقتا بـ6
نقاط ،بينما تساوى النصر الخامس مع الجهراء السادس بنقطتين.

ةديرجلا
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رياضة

ألمانيا إلى نهائيات المونديال
وهولندا على مشارفها
تأهلت ألمانيا لنهائيات كأس
العالم  2022لكرة القدم ،بعد
الفوز  - 4صفر على مقدونيا
الشمالية ،لتضمن صدارة
المجموعة العاشرة قبل
جولتين من النهاية.

بــات المنتخب األلماني أول
المتأهلين ،عبر التصفيات ،إلى
نهائيات مــونــديــال قطر 2022
لكرة القدم ،بفوزه الساحق على
مـضـيـفـتــه م ـقــدون ـيــا الـشـمــالـيــة
-4صفر ،أمس األول ،في سكوبي،
ض ـم ــن م ـن ــاف ـس ــات الـمـجـمــوعــة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة م ـ ـ ــن الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات
االوروبـ ـ ـي ـ ــة ،ف ــي ح ـيــن اق ـتــربــت
جــارتـهــا هــولـنــدا مــن مرافقتها
بـ ـف ــوزه ــا الـ ـس ــاح ــق ع ـل ــى جـبــل
طارق بسداسية نظيفة.
ورفـ ـع ــت أل ـم ــان ـي ــا رص ـيــدهــا
فـ ــي ص ـ ـ ـ ــدارة ال ـم ـج ـم ــوع ــة إل ــى
 21ن ـق ـط ــة ،م ـس ـت ـغ ـلــة خ ـس ــارة
أرمـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــا أمـ ـ ـ ـ ـ ــام م ـض ـي ـف ـت ـه ــا
رومانيا صفر ،1-حيث تراجعت
إلــى المركز الثالث برصيد 12
نقطة ،تاركة الثاني إلى رومانيا
برصيد  13نقطة.
واس ـ ـت ـ ـغـ ــل األل ـ ـ ـمـ ـ ــان ه ـج ـمــة
مــرتــدة سريعة ،فوصلت الكرة
إلى توماس مولر على مشارف
المنطقة ،مررها بذكاء باتجاه
ه ــاف ـي ــرت ــس ،ف ـتــاب ـع ـهــا االخ ـي ــر
بسهولة داخل الشباك (.)50
وكان مولر صاحب التمريرة
الحاسمة للهدف الثاني ،عندما
ناول فيرنر كرة أمامية فأطلقها
االخير قوية في الشباك (.)64
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ف ـ ـيـ ــرنـ ــر ال ـ ـثـ ــالـ ــث
والثاني الشخصي له بتسديدة
ل ــولـ ـبـ ـي ــة بـ ـعـ ـي ــدا ع ـ ــن م ـت ـن ــاول
الحارس (.)73

موسياال أصغر هداف بصفوف
«المانشافت» منذ 1910
بات جمال موسياال صاحب
الهدف الرابع لمنتخب ألمانيا
فــي شـبــاك مـقــدونـيــا الشمالية
(-4صـ ـف ــر) ،أم ــس األول ،ضمن
تصفيات مونديال قطر 2022
لكرة القدم ،أصغر العب يسجل
ً
هدفا في صفوف "المانشافت"
منذ عام .1910
وسجل العب بايرن ميونيخ
ً
الهدف بسن ال ـ  18عاما و227
ً
ي ــوم ــا ،لـيـســاهــم فــي أن تصبح
ب ـ ــاده أول دول ـ ــة ت ـت ــأه ــل عـبــر
التصفيات إلى العرس الكروي
العالمي.
وجـ ـ ــاء ه ـ ــدف م ــوس ـي ــاال فــي
ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  83عـ ـن ــدم ــا انـ ـف ــرد
بالحارس المقدوني الشمالي
وسجل في شباكه أثــر تمريرة
من زميله الشاب كريم أدييمي
ً
( 19عاما).

أمــا أصغر هــداف في تاريخ
مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ألـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،ف ـي ـب ـق ــى
ً
ماريوس هيلر الذي سجل هدفا
فــي مــرمــى ســويـســرا (-3ص ـفــر)
في  3أبريل عام  1910بعمر 17
ً
ً
عاما و 249يوما.

واخـ ـتـ ـت ــم الـ ـب ــدي ــل مــوس ـيــاال
ال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ع ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ان ـ ـف ـ ــرد
ب ــال ـح ــارس ،وس ــدد ف ــي شباكه
(.)83
وفي المجموعة ذاتها ،تغلبت
رومــان ـيــا عـلــى أرمـيـنـيــا بهدف
سجله الكسندرو ميتريتا في
الدقيقة .26

هولندا تسحق جبل طارق
وتــاب ـعــت هــول ـنــدا عــروضـهــا
ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم ـ ـيـ ــة ،م ـ ـنـ ــذ ان ت ــول ــى
االشراف عليها المدرب الجديد-
القديم لــويــس فــان غ ــال ،ودكــت
ش ـ ـبـ ــاك م ـن ـت ـخ ــب جـ ـب ــل ط ـ ــارق
ال ـم ـتــواضــع ب ـســداس ـيــة نظيفة
ف ــي روتـ ـ ــردام ضـمــن مـنــافـســات
الـمـجـمــوعــة ال ـســاب ـعــة لـتـقـتــرب
أكـ ـث ــر وأك ـ ـثـ ــر مـ ــن الـ ـت ــأه ــل ال ــى
النهائيات.
ورفعت هولندا رصيدها الى
 19نـقـطــة مـقــابــل  17لـلـنــرويــج
ال ـ ـفـ ــائـ ــزة عـ ـل ــى مــون ـت ـي ـن ـي ـغــرو
-1صفر ،و 15لتركيا التي تفوقت
على التفيا .1-2
وافتتح قطب دفــاع ليفربول
وقائد منتخب هولندا فيرجيل
فان دايك التسجيل عندما ارتقى
بــرأســه لــركـلــة ركـنـيــة واودع ـهــا
الشباك (.)9
واحتسب الحكم ركلة جــزاء
لـمـصـلـحــة ه ــول ـن ــدا إثـ ــر لـمـســة
يد داخــل المنطقة ،فانبرى لها
مـمـفـيــس ديـ ـب ــاي ،ل ـكــن ح ــارس

مــرمــى جبل ط ــارق تـصــدى لها
ببراعة (.)19
ل ـ ـكـ ــن دي ـ ـ ـبـ ـ ــاي اح ـ ـ ـتـ ـ ــاج الـ ــى
دقيقتين لتعويض خطئه بعد
لعبة مشتركة را ئـعــة بين اكثر
مـ ــن العـ ـ ــب هـ ــول ـ ـنـ ــدي ،قـ ـب ــل ان
يـمــررهــا داف ــي كــاســن بــاتـجــاه
ديباي ،ليتابعها االخير داخل
الشباك من مسافة قصيرة (.)21
وفي الوقت بدل الضائع من
ال ـش ــوط األول احـتـســب الـحـكــم
ركـ ـل ــة ج ـ ـ ــزاء ث ــان ـي ــة لـمـصـلـحــة
المنتخب "البرتقالي" إثر لمسة
يــد اخ ــرى ،فــانـبــرى لـهــا ديـبــاي
وسددها قوية في سقف الشباك
( .)45+3ورفع ديباي رصيده من

االه ــداف على الصعيد الدولي
الــى  35هــدفــا ،مـعــادال رقــم رود
ف ـ ــان ن ـي ـس ـت ـل ــروي فـ ــي ال ـم ــرك ــز
الـ ـ ـس ـ ــادس فـ ــي ت ــرتـ ـي ــب اف ـض ــل
الهدافين الــذي يتصدره روبــن
فان بيرسي مع  50هدفا.
ولم تمض دقيقتان عل مطلع
الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ح ـت ــى اض ــاف
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـه ــول ـن ــدي ال ـه ــدف
ال ــراب ــع ،ب ـعــد ت ـمــريــرة عــرضـيــة
متقنة من نوا النغ باتجاه دنزل
دامفريس الــذي تابعها برأسه
داخل الشباك.
وس ـ ـ ـجـ ـ ــل ال ـ ـ ـبـ ـ ــديـ ـ ــل ارنـ ـ ـ ـ ــوت
دانجوما الهدف الخامس ()75
ق ـبــل ان يـخـتـتــم ال ـب ــدي ــل االخ ــر

دون ـي ــل مــال ـيــن الـتـسـجـيــل قبل
نهاية المباراة بأربع دقائق.

نتائج باقي المباريات
وأجـلــت ويـلــز تــأهــل بلجيكا
إلى النهائيات بفوزها الثمين
على مضيفتها إستونيا -1صفر
فـ ــي ت ــالـ ـي ــن ،ض ـم ــن م ـنــاف ـســات
المجموعة الخامسة.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت ب ـل ـج ـي ـك ــا ب ـح ــاج ــة
إلــى تعثر ويـلــز أم ــام إستونيا
لضمان تأهلها دون أن تلعب،
ب ـيــد أن فـ ــوز رف ـ ــاق ن ـجــم ري ــال
مــدريــد اإلسـبــانــي غــاريــث بايل
الـ ـ ـغ ـ ــائ ـ ــب عـ ـ ــن الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ب ـس ـبــب
اإلصابةَّ ،
أجل تأهل "الشياطين

عودة أغويرو وديمبيلي للتدريبات
حملت عودة العبي برشلونة للتدريبات
الجماعية ،أمس األول ،أنباء سارة للفريق
بمشاركة النجمين األرجنتيني سرخيو
أغــويــرو والـفــرنـســي عثمان ديمبيلي بعد
غياب طويل بسبب اإلصابة.
وس ـت ـك ــون ع ـ ــودة ال ـن ـج ـم ـيــن ل ـتــدري ـبــات
ال ـ ـب ـ ـلـ ــوغـ ــرانـ ــا بـ ـمـ ـث ــاب ــة اإلعـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن ب ــدء
ً
مشاركتهما فــي الـمـبــاريــات تــدريـجـيــا مع
عـ ــودة ال ـبــرشــا األس ـب ــوع الـمـقـبــل ،وبشكل
خاص أغويرو الذي يقضي المرحلة األخيرة
من برنامجه التأهيلي للشفاء من إصابته
بتمزق في ربلة الساق اليمنى والتي حرمته
من الظهور مع الفريق منذ انضمامه إليه
الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.
أم ــا ديـمـبـيـلــي ،فـيـتـعــافــى هــو اآلخ ــر من
إصــابـتــه فــي أرب ـطــة الــركـبــة الـيـمـنــى ،التي
ت ـعــرض لـهــا أث ـن ــاء مـشــاركـتــه م ــع منتخب
بــاده فــي بطولة األمــم األوروب ـيــة األخيرة
(يورو .)2020
ولم يشارك أي من الالعبين الدوليين الـ
 12في المران الذي جرى على مالعب مدينة
(جوان جامبر) الرياضية ،بسبب مشاركتهم
مــع منتخباتهم المختلفة خ ــال التوقف

االتحاد البلجيكي يؤكد دعمه لمارتينيز
أكد االتحاد البلجيكي لكرة القدم أنه يدعم مدرب المنتخب
الــوط ـنــي ،اإلس ـبــانــي روب ــرت ــو مــارتـيـنـيــز ،لـكـنــه أشـ ــار إل ــى أن
"الشياطين الحمر" سيتعين عليهم "التعلم" من الهزيمتين اللتين
وضعتاهم في المركز الرابع بدوري األمم األوروبية.
وقــال بيتر بوسارت ،المدير التنفيذي لالتحاد البلجيكي
للعبة في مقابلة مع صحيفة "هيت نيوسبالد" إن مارتينيز "ال
يزال الرجل المناسب لهذا المنصب".
وسقطت بلجيكا في نصف نهائي دوري األمم أمام فرنسا
( )3-2وخـســرت أيضا فــي مـبــاراة تحديد المركز الثالث أمــام
إيطاليا (.)2-1
وأكد بوسارت انه "ما زلنا ندعمه بنسبة  %100لكن علينا
أن نتعلم مما حدث في مواجهة فرنسا التي قدمنا فيها أفضل
وأسوأ ما لدينا" في لقاء بدأ بتقدم "الشياطين الحمر ( )0-2قبل
أن تنتفض فرنسا وتقلب تأخرها لفوز.
ولم يرغب المدرب اإلسباني ،الذي تولى تدريب بلجيكا منذ
خمس سنوات والذي تردد اسمه في األسابيع األخيرة كبديل
محتمل لرونالد كومان على رأس اإلدارة الفنية لبرشلونة ،في
التعليق على تلك الشائعات.
(إفي)

تيمو فيرنر نجم منتخب ألمانيا يسجل هدفا في مرمى مقدونيا الشمالية

روبرتو مارتينيز

الدولي الحالي ،بينما سيكون أول العائدين
ه ــم ال ــاع ـب ــون اإلسـ ـب ــان ع ـقــب مـشــاركـتـهــم
مــع "الـمــاتــادور" فــي مـبــاراتــي ال ــدور نصف
النهائي والنهائي بدوري األمم األوروبية.
وع ـ ـ ــاود الـ ـف ــري ــق ال ـك ـت ــال ــون ــي مــواص ـلــة
ً
تدريباته صباح أمس ،استعدادا لمواجهته
الـمــرتـقـبــة والـصـعـبــة أم ــام فالنسيا األحــد
المقبل على ملعب (الكامب نو) في الجولة
التاسعة لليغا.
من ناحية اخرى ،أصيب مدافع برشلونة،
األوروغوياني الدولي رونالد أراوخو بتمزق
في العضلة الخلفية لساقه اليمنى تعرض
لـهــا خ ــال م ـب ــاراة فــريـقــه ض ــد األرجـنـتـيــن
فــي تـصـفـيــات أمـيــركــا الـجـنــوبـيــة المؤهلة
ل ـمــونــديــال ق ـطــر  2022ك ـمــا أع ـل ــن ال ـن ــادي
الكاتالوني أمس.
وقـ ـ ـ ــال ب ــرشـ ـل ــون ــة ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان" ،أث ـب ـت ــت
الـ ـفـ ـح ــوص ــات ال ـ ـتـ ــي أج ـ ــري ـ ــت عـ ـل ــى الع ــب
برشلونة رونــالــد اراوخ ــو إصابته بتمزق
عضلي في العضلة الخلفية لفخذه األيمن
في المباراة ضد األرجنتين .سيعود المدافع
األوروغـ ــويـ ــانـ ــي إلـ ــى بــرش ـلــونــة لـمـتــابـعــة
العالج".

يورينتي يتعافى ويستعد
لمواجهة ليفربول

أغويرو
ول ــم يـكـشــف بــرشـلــونــة ع ــن ف ـتــرة غـيــاب
اراوخو لكن الشك يحوم حول مشاركته في
مباراة الكالسيكو ضد ريال مدريد المقررة
في  24من الشهر الجاري.
وح ـق ــق بــرش ـلــونــة ان ـط ــاق ــة س ـي ـئــة هــذا
ً
ً
الـمــوســم محليا وق ــاري ــا ،إذ يحتل المركز
ال ـت ــاس ــع ف ــي الـ ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي ،وخ ـســر
مباراتيه األوليين في دوري أبطال أوروبا.
(إفي)

دخل ماركوس يورينتي ،العب وسط فريق أتلتيكو مدريد،
مرحلة التعافي األخـيــرة من اإلصــابــة العضلية ،التي عاناها
في اللحظات األخيرة من آخر مباراة خاضها الفريق في دوري
الــدرجــة األولــى اإلسباني "الليغا" ضد برشلونة ويقترب من
المشاركة ضد فريق ليفربول اإلنكليزي في الجولة الثالثة من
دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.
وتم تأجيل مباراة غرناطة وأتلتيكو مدريد ،التي كان من
المفترض إقامتها األحــد المقبل بسبب استدعاء عناصر من
الفريق إلى قوائم منتخبات بالدهم في قارة أميركا الجنوبية
للمشاركة فــي مـبــاريــات التصفيات المؤهلة لـمــونــديــال قطر
 2022كذلك للفارق الزمني الضئيل بين لقاء غرناطة ولقاء
لـيـفــربــول (ال ــذي يحتضنه  19أكـتــوبــر ال ـج ــاري ملعب "وان ــدا
ميتروبوليتانو") ،لــذا سيكون تـحــدي يورينتي هــو اللحاق
بمباراة دوري األبطال المقبلة.
ويواصل يورينتي برنامج تعافيه ،إلى جانب ثالثة العبين
آخرين يعانون إصابات عضلية ،هم :ستيفان سافيتش الذي
تعرض إلصابة في مباراة برشلونة وماتيوس كونيا ،الذي غاب
عن مباراة برشلونة ،وخوسيه ماريا خيمينيز ،الذي تعرض
إلصابة عضلية في مباراة منتخب أوروغــواي ضد كولومبيا
وغاب عن لقاء األرجنتين ومهدد بالغياب عن مباراة ليفربول.

فيدرر خارج الـ  10األوائل للمرة األولى منذ  5أعوام
وضــع تأهل البولندي هوبرت هوركاش
ل ـلــدور ثـمــن الـنـهــائــي لـ ــدورة "إن ــدي ــان ويـلــز"
األميركية ،سابعة دورات األلف نقطة للماسترز
لهذا الموسم" ،الملك" السابق لكرة المضرب
العالمية السويسري روجيه فيدرر ،المتوج
ب ــ 20لقبا كبيرا ،خ ــارج العشرة األوائ ــل في
تصنيف المحترفين الذي سيصدر االثنين
المقبل ،وذلك للمرة األولى نحو منذ  5سنوات.
إن غيابه عن "إنديان ويلز" بسبب اإلصابة،
والــذي كلفه خسارته  480نقطة ،إلــى جانب
تأهل هوركاش ،المصنف (ثاني عشر) عالميا
حــالـيــا ،إل ــى ثمن نهائي الـ ــدورة األميركية،
سيجعل ال ـســوي ـســري ي ـتــراجــع م ــن الـمــركــز
التاسع إلى الحادي عشر االثنين المقبل.
وعاد فيدرر إلى المالعب الربيع الماضي
بـعــد غ ـيــاب ع ــن ع ــام  ،2020بـسـبــب جائحة
"كوفيد "19-وعمليات جراحية في الركبة .لكن
بعد خوضه  13مباراة منذ ذلك الحين بينها

ربع نهائي بطولة ويمبلدون ،ثالثة البطوالت
األربــع الكبرى ،أنهى موسمه بعد البطولة
اإلنكليزية بسبب ألم في ركبته.
وأدى هذا الغياب المطول عن المالعب
إلــى تراجعه في التصنيف العالمي ،حيث
كان يحتل المركز الخامس في بداية العام.
ومن المفارقات ،فإن هوركاش الذي تسبب
فــي خــروجــه مــن قائمة العشرة األوائـ ــل ،هو
نـفـســه م ــن أخ ــرج ــه م ــن رب ــع نـهــائــي بطولة
ويمبلدون في يوليو الماضي.
ودخ ــل فـيــدرر ال ــذي احتفل بعيد ميالده
األربعين هذا الصيف ،قائمة العشرة األوائل
في  20مايو  ،2002ولم يخرج منها إال بضعة
أســاب ـيــع بـيــن يــولـيــو وأك ـت ــوب ــر  2002ومــن
نوفمبر  2016إلى يناير  2017عندما أوقف
موسم  2016اعتبارا من يوليو لعالج ركبته.
ورغم تقدمه في السن ومشاكل في ركبته ال
يفكر السويسري في إنهاء مسيرته.

ً
نتس يعقد اجتماعا لتقرير مصير إرفينغ
أفاد الموقع الرسمي لشبكة "إي إس بي إن"
أمــس األول أن فريق بروكلين نتس سيتخذ
ً
قـ ـ ً
جماعيا بـشــأن مصير صــانــع ألعابه
ـرارا
كايري إرفينغ بخصوص غيابه عن المباريات
ّ
البيتية للموسم الجديد من دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين ،وذلك بسبب عدم تلقيه
حتى اآلن اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأوضح الموقع أن إدارة النادي ستعقد
اجتماعا بحضور النجمين كيفن
دوران ــت وجيمس ه ــاردنً .
معا،
سيتعين عليهم اختيار ما إذا
كــانــوا سيسمحون إلرفينغ
ب ـل ـعــب الـ ـمـ ـب ــاري ــات خ ــارج
األرض فقط هذا الموسم،
أي نصف عدد المباريات.
و ت ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــى  95ف ــي
الـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة م ـ ـ ــن الع ـ ـبـ ــي
الـ ـ ـ ـ ــدوري االمـ ـي ــرك ــي
ل ـل ـم ـح ـتــرف ـيــن ال ـل ـق ــاح
ا ل ـم ـضــاد لـلـفـيــروس قبل
ث ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة أيـ ـ ـ ـ ــام مـ ـ ــن ان ـ ـطـ ــاق

الحمر" إلى الجولة السابعة قبل
األخيرة في  13نوفمبر المقبل
عندما تستضيف إستونيا.
وع ـ ــززت وي ـل ــز مــوق ـع ـهــا فــي
الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــال ــث ب ــرصـ ـي ــد 11
نقطة بفارق خمس نقاط خلف
بلجيكا المتصدرة ،والتي غابت
ع ــن ال ـن ــاف ــذة ال ــدول ـي ــة الـحــالـيــة
بسبب خوضها األدوار النهائية
لمسابقة دوري األمم األوروبية،
حـيــث حـلــت ثــالـثــة بـخـســارتـهــا
امــام ايطاليا  ،2-1وقبلها امام
فرنسا  3-2في نصف النهائي.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ذاتـ ـ ـه ـ ــا،
أبـقــت تشيكيا على آمــالـهــا في
المنافسة على بطاقة الملحق

ب ـ ـ ـفـ ـ ــوزهـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى م ـض ـي ـف ـت ـه ــا
بيالروس بهدفين نظيفين .
وعـ ـ ـ ــززت ت ـش ـي ـك ـيــا مــوق ـع ـهــا
فــي الـمــركــز الـثــانــي برصيد 11
نقطة من سبع مباريات بفارق
االه ــداف امــام ويلز التي لعبت
مباراة أقــل ،فيما تجمد رصيد
ب ـيــاروس عند ثــاث نـقــاط في
ال ـم ــرك ــز االخ ـ ـيـ ــر ،ب ـع ــد تـلـقـيـهــا
الخسارة السادسة على التوالي.
وف ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــت روسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا شـ ـ ــراكـ ـ ــة
صــدارة المجموعة الثامنة مع
كرواتيا ،وصيفة بطلة العالم،
بفوزها الثمين على مضيفتها
سلوفينيا  ،1-2وتعثر الثانية
أمام ضيفتها سلوفاكيا .2-2

الموسم ،واليزال إرفينغ مصرا على عدم التطعيم.
وفي ظل القواعد التي فرضتها مدينة نيويورك بضرورة
تلقيح الرياضيين المحترفين حتى يتمكنوا من المشاركة
مــع فرقهم فــي المباريات المقررة على أرضـهــم ،سيكون
إرفينغ خارج حسابات نتس ومدربه الكندي ستيف ناش
في المباريات المقررة في بروكلين إال في حال عاد عن قراره
وحصل على اللقاح.
ً
صحيا ً
ً
مقيدا
كما وضعت رابطة ال ــدوري بــروتــوكــول
جدا لغير الملقحين ،وقرر بأن أولئك الذين سيغيبون عن
المباريات لهذا السبب سيتم تخفيض أجورهم.
ولن ينحصر غياب إرفينغ عن نتس بالمباريات المقررة
على أرضه ،بل سيمنع من المشاركة مع الفريق في زياراته
الــى الملعب الجار نيويورك نيكس والــى ملعبي غولدن
ستايت ووريرز في سان فرانسيسكو و"ستايبلس سنتر"
الذي يتشاركه الجاران لوس أنجلس ليكرز ولوس أنجلس
كليبرز بسبب القوانين المماثلة المفروضة في المدينتين.
وش ــارك إرفينغ للمرة األول ــى فــي التمارين الجماعية
لنتس بعد صدور قرار الجمعة من سلطات المدينة يعتبر
فيه أن حصصا تمرينية من هذا النوع تقام في مكان خاص
مقفل ،وبالتالي ال تخالف بروتوكول التلقيح ضد الفيروس،
ً
خالفا للمباريات.

وق ـ ــال ف ــي منتصف
سبتمبر ال ـمــاضــي "األسـ ــوأ
ورائــي وأتطلع بفارغ الصبر لكل
شــيء قـ ــادم" ،دون أن يكشف عــن موعد
ع ــودت ــه إلـ ــى ًال ـم ــاع ــب ،مـعـتـبــرا أن "األمـ ــر
سيحتاج قليل من الصبر".

فيتيل يفكر في مستقبله بعد االعتزال
كشف األلماني سيبستيان فيتيل
ال ـم ـت ــوج أرب ـ ــع م ـ ــرات بـبـطــولــة
ال ـع ــال ــم ل ـس ـب ــاق ــات س ـي ــارات
فورموال  ،1-أنه يفكر بشأن
مستقبله بعد االعتزال ،لكنه
ً
ال ي ـت ــوق ــع أن ي ـع ـمــل م ــراس ــا
ً
صحافيا لمواصلة العمل في
إطار الرياضة نفسها.
وق ــال فيتيل ،فــي تصريحات
لـصـحـيـفــة "ن ـي ــون أوس ـنــابــروكــر
تسايتونغ" نشرتها أمس":لست
ً
مـ ـت ــأك ــدا م ــا إذا ك ــان ــت ال ـس ـيــاســة
س ـت ـك ــون م ـن ــاس ـب ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ــي.
بالنظر إلــى عمري ،لن أواصــل القيادة
لمدة عشرة أعوام أخرى".
وأضــاف":بــال ـط ـبــع أفـكــر بـشــأن ما
سيأتي بعد فورموال ( 1-بعد نهاية
مسيرته كسائق)".
وتــابــع":ال ـشــيء األكـثــر سهولة
ً
هـ ــو أن أصـ ـب ــح م ـ ــراس ـ ــا ل ـق ـنــاة
تلفزيونية وأبقى في نفس المكان

ً
ً
ال ــذي أوج ــد فـيــه حــالـيــا أع ــوام ــا مقبلة.
لكنني ال أتوقع أن أفعل ذلك".
ً
ويــرتـبــط فيتيل ( 34عــامــا) بعقد مع
فريق أستون مارتين يستمر حتى عام
 2022على أقل تقدير.
ولم يستبعد فيتيل البقاء في فورموال
 1ب ـطــري ـقــة أو ب ــأخ ــرى ع ـنــدمــا يـعـتــزلً
كسائق ،وقد أبدى اهتمامه أيضا بمجال
مكافحة التغير المناخي.
وقـ ـ ــال ف ـي ـت ـيــل ":فـ ـ ــورمـ ـ ــوال  1-لـيـســت
خضراء ،ال شك في ذلك .لكننا نعيش في
وقت نمتلك فيه التكنولوجيا واإلمكانية
لجعل فورموال  1-خضراء بشكل أكبر
دون فقدان هذا المشهد أو الحماس".
ً
وأضاف":هناك مناقشات حاليا بشأن
إمكانية التغيير في مستقبل فورموال ،1-
ً
هــذا سيكون مهما ...وإن لم يحدث هذا
ً
لن أكون متفائال ،حيث انه لو لم يتغير
شيء ،فستتالشى فورموال ."1-
(د ب أ)
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

بين التفاوض
االستراتيجي
والتفاوض التكتيكي

أ .د .غانم النجار

ُ
قامت الكويت وأسست على مبدأ التفاوض بين األطراف
المجتمعية الفاعلة ،بمن فيها أسرة الحكم .والتفاوض نوعان؛
أحدهما استراتيجي ،وهو القائم على منهج إدارة الدولة،
ً
وصلب اتخاذ القرار ،وفي إطاره ال يذهب الحاكم بعيدا في
االستئثار بالسلطة ،مهما شعر بأنه قــوي .أمــا التفاوض
التكتيكي فهو مشابه لما يعرف باسم الحوار؛ قد يحل مشاكل
ً
جزئية قائمة ،لكنه لن يؤثر كثيرا على بنية النظام .وكان
ً
من أمثلة ذلك هجرة تجار اللؤلؤ ،احتجاجا على سياسات
انتهجها الشيخ مبارك الصباح ،مما اضطره لبذل كل الجهود
إلقناعهم بالعودة ،وتقديم التعهدات الغليظة على نفسه حتى
عــادوا .حادثة أخــرى ،في السياق االستراتيجي للتفاوض،
حدثت عند وفاة الشيخ سالم المبارك سنة  ،١٩٢١وتحرك عدد
ً
من شخصيات الكويت بعريضتين ،وضعوا فيهما شروطا
لكيفية اختيار الحاكم القادم ،فرشحوا ثالثة من األسرة للحكم
هم الشيوخ أحمد الجابر وعبدالله السالم وحمد المبارك،
مطالبين بإنشاء مجلس شورى ،وكان أن وافق الشيخ أحمد
ً
الجابر على تلك الشروط ،وأصبح بعدها أميرا على البالد.
ً
صحيح أن مجلس الشورى لم يعمر طويال ،لكنه وضع
اللبنة األولى للصيغة المؤسسية في الحكم ،بل إن ترشيح
ً
 ٣أسـمــاء لــواليــة العهد صــار متبعا فــي الــدسـتــور ،بــل حتى
في غياب المجلس بعد وفــاة الشيخ صباح السالم وتولي
الشيخ جابر األحمد للحكم ،تم ترشيح ثالثة لوالية العهد
هم الشيوخ سعد العبدالله وصباح األحمد وجابر العلي،
ً
وانتهى األمر باختيار الشيخ سعد العبدالله وليا للعهد.
كان التوجه التفاوضي االستراتيجي ذاته هو ما حدث في
انتخاب المجلس التشريعي  ،١٩٣٨والذي تجاوزت صالحياته
الحاكم ،حتى حــدث الـصــدام ،وتــوقــف منهج التفاوض إلى
حـيــن وف ــاة الـشـيــخ أح ـمــد الـجــابــر فــي يـنــايــر  .١٩٥٠ثــم عــاد
ً
المنطق التفاوضي مجددا بعد تولي الشيخ عبدالله السالم
للحكم ،فبدأت انتخابات المجالس المتخصصة في ،١٩٥١
واستمرت بين مد وجزر ،مدعومة ببدء التحول الكامل في
موازين القوى بعد هيمنة الحكومة  /األســرة على مداخيل
النفط المتزايدة ،وتراجع دور الفئات التجارية في عملية
اتخاذ الـقــرار ،بعد تحولها إلــى أنشطة اقتصادية مرتبطة
بالحكومة ،والمناقصات واالستيراد والتصدير.
وربما كانت آخر محطات التفاوض االستراتيجي بين
القوى المجتمعية واألسرة الحاكمة في إنجاز دستور ،١٩٦٢
ومنذ ذلك الحين حدث تراجع كبير في العملية التفاوضية
االستراتيجية حتى كادت تختفي.
تغيرت موازين القوى ،فغاب التفاوض ،وضعف الحوار.
وللحديث بقية.

بالغ كاذب يؤخر إقالع «روسية»
ق ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـصـ ـ ــدر ف ـ ـ ــي مـ ـط ــار
خـ ــابـ ــاروف ـ ـسـ ــك ،ف ـ ــي الـ ـش ــرق
األق ـ ـصـ ــى ال ـ ــروس ـ ــي ،إن ـ ــه تــم
اعـ ـتـ ـق ــال أح ـ ــد ركـ ـ ــاب ط ــائ ــرة
تـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة ط ـ ـ ـيـ ـ ــران
"يــاقــوت ـيــا" قـبــل إقــاع ـهــا من
المطار بقليل.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر ،فــي
ح ـ ـ ــدي ـ ـ ــث ل ـ ـ ـمـ ـ ــراسـ ـ ــل وك ـ ــال ـ ــة
ن ــوف ــوسـ ـت ــي ،ونـ ـقـ ـل ــه م ــوق ــع
روسيا اليوم ،أمس ،أن الراكب
الــذي كان ثمال ،زعم بوجود
قنبلة على متن الطائرة ،لكن
ت ـف ـت ـيــش الـ ـط ــائ ــرة ل ــم يـثـبــت

شنو نستفيد
من توزير ّ
النواب؟!

صحة كــا مــه ،مبينا أن هذا
ال ـ ـبـ ــاغ ال ـ ـكـ ــاذب ت ـس ـبــب فــي
تأخير إق ــاع الـطــائــرة ألكثر
من ساعتين.
وتــابــع" :الـيــوم (أمــس) كان
من المقرر أن تنطلق الرحلة
ر قـ ـ ـ ــم  541ل ـ ـشـ ــر كـ ــة ط ـ ـيـ ــران
ي ــاق ــوت ـي ــا ،م ــن خــابــاروف ـســك
إلى مطار ميرني ،في الساعة
 9:30صباحا ،لكنها تأخرت
ألكثر من ساعتين.

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

َ
شـ ــال ـ ـفـ ــايـ ــده إذا طـ ــلـ ـ ْـع ـ ـنـ ــا بـ ـت ــوزي ــر

خمسه وسته ضمن "مجلس وزاري"
الــوضــع هــو الــوضــع مــا نرتجي خير
ّ
س ــاخ ــن ولـ ــو ح ــط ـي ــت عـ ـ ــازل حـ ــراري
والـ ـح ــال ه ــو ال ـح ــال م ــن دون تغيير
بس ينتقل لعب "السياسي" " ...إداري"!
"وزي ـ ـ ــر /ن ــائ ــب" خــدم ـتــه لـلـجـمــاهـيــر
م ـ ــن ز يـ ـ ــد وإال ع ـب ـي ــد وإال مـ ـش ــاري
ـوزاراتـ ـن ــا تصير
ي ـع ـنــي ال ـق ــوان ـي ــن ب ـ
ِ
ل ـل ـم ـن ـف ـع ــه م ـ ــا بـ ـي ــن بـ ــايـ ــع وشـ ـ ـ ــاري!
ه ــذا الـ ـخ ــراب ويـنـتـهــي بــالـمـخــاسـيــر
ّ
ل ـيــش ال ـغ ـلــط واضـ ــح وع ــن ــه ن ـ ــداري؟!
َ
دام ا لـ ِـعــقــد نـفــس ا لـعـقــد بالمناشير
هـ ــذا ال ـ ـحـ ــوار ي ـص ـيــر ش ــي اع ـت ـب ــاري

أزمة بلد ...أم أزمة أفراد
األزمة السياسية التي يعيشها البلد منذ
عشرة أعوام ،ليست طارئة وال مستجدة ،بل
حــاضــرة منذ أن تــم حــل مجلس عــام ،٢٠١٢
حيث تم العبث بالنظام االنتخابي بتفرد
مــن السلطة بـفــرض نـظــام الـصــوت الــواحــد،
وم ــا أدراك مــا نـظــام ال ـصــوت ال ــواح ــد؟! فقد
أدخل البلد في نفق سياسي مظلم ،فمنذ أن
بدأ تطبيقه تم تفتيت البلد ألوصال صغيرة
أكثر مما كانت عليه حاله من تقطيع سابق،
فقد ك ـ ّـرس نـظــام الـصــوت الــواحــد األم ــراض
االجتماعية والسياسية والفئوية التي عانى
منها البلد منذ عام  ،١٩٨١حينما تم تطبيق
نـظــام الـ ـ  ٢٥دائ ــرة إلــى وقــت ص ــدور قــانــون
الصوت الواحد ،حيث تفشت الفئوية بصورة
مخيفة بكل أبعادها قبلية ،أو طائفية ،أو
مناطقية ،أو عنصرية ،بل ظهر تفتت فئوي
داخــل كــل مكون اجتماعي على نحو يهدد
كيان الدولة ،وتالشت المواطنة ،وحل مكانها
الـ ــوالء ال ـف ـئــوي الـضـيــق وال ـم ـق ـيــت .وراج ــت
الـمـتــاجــرة ب ــاألص ــوات وش ــراؤه ــا ،واكتسح
المشهد السياسي نواب الخدمات ومناديب
ال ـم ــال ال ـس ـيــاســي ،وت ـض ـخ ـمــت بــوجــودهــم
عمليات غسل األموال ،وتضخمت الحسابات
البنكية ،واستمر العبث بالقيود االنتخابية
ونقلها ،كل ذلك على مسمع ومرأى األجهزة
الرسمية ،لكن الدولة غائبة ،بل قل مغيبة.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـعـ ـي ــة نـ ـ ـظ ـ ــام ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي ف ــاس ــد
انتقائي استشرى الفساد ورموزه وسدنته
وسماسرته ،حتى بلغ مرحلة عصف فيها

أ .د .محمد المقاطع

بكل مقومات الــدولــة ،فالسلطات مختطفة
أو هزيلة أو غائبة ،لكنها بالتأكيد متآكلة
أو متهالكة ،والــدسـتــور والنظام والقانون
تــم ركـنـهــا عـلــى الـ ــرف ،وصـ ــارت المرجعية
لقوة النفوذ ،وشبكة الفساد وأربــاب المال
السياسي الفاسد المستولى عليه من الدولة،
وأهدرت القيم ،وصودرت الحريات ،وضاقت
مساحة الديموقراطية والرأي الحر.
وأم ـ ـ ــام ه ـ ــذا ال ـم ـش ـهــد ال ـس ـي ــاس ــي ال ـع ــام
ال ـمــريــع وال ـم ـح ــزن بـ ــدأت مــؤس ـســات الـبـلــد
تنهار وتتفكك واحدة تلو األخرى ،وكل يوم
يمضي يأتينا بانهيار جديد ،ويكون مركز
ترتيب ذلك مجلس األمة من خالل القوانين
واألدوات البرلمانية المختلفة بكل أســف،
وتقوم الحكومة ،التي صارت مجموعة من
الموظفين ،بتنفيذ تدمير مؤسسات الدولة
وتفكيكها ،حتى وصــل الحال إلــى ما نحن
عليه اليوم.
وق ــد كــانــت انـتـخــابــات  ٥ديـسـمـبــر ٢٠٢٠
فــزاعــة شعبية واعـيــة ومبكرة لمنع انهيار
الــدولــة ،وعـلــى الــرغــم مــن عــدم ق ــدرة تكوين
المعارضة السياسية في المجلس على إدارة
المشهد السياسي نحو إصالح مستحق ،إال
ً
ّ
أنها عطلت كثيرا من جهود االنقضاض على
مكونات الدولة واالستئثار بها واقتسامها،
لكنها جوبهت بتعطيل وعرقلة كاملة للبلد
م ــن ق ـبــل ال ـس ـل ـطــة وح ـكــوم ـت ـهــا وتـحــالـفـهــا
البرلماني الـهــش ،مما أوصــل الجميع إلى
مرحلة انـســداد سياسي ،وهــو يحتاج إلى

حــل حقيقي وح ــوار وطـنــي وحـلــول ناجعة
ال ترقيعات وال أجندات خاصة ومتناثرة.
ومن هنا فإننا نرى أن البعض ،ممن كان
ً
سببا فــي شــل البلد وإيــذائــه ،يــرى بمرحلة
ال ـم ـس ــاوم ــات ال ـحــال ـيــة (ولـ ـي ــس م ــا يسمى
ً
ب ــالـ ـح ــوار) ،م ـخ ــرج ــا ل ـم ــأزق ــه (أو تـكـسـبــه)
ال ـس ـيــاســي أو االن ـت ـخ ــاب ــي ،س ـ ــواء م ــن هــو
حاضر في المشهد السياسي اليوم ،أو من
يرقبه ويغذيه بأفكاره وإسـهــامــه ،فكل من
ً
ه ــؤالء ال يفكر إطــاقــا فــي إخ ــراج البلد من
التراجع والفساد واألزم ــات ،وال فــي حلول
لمشاكل المواطنين ،بل في تحقيق مصالحه
ومكاسبه الشخصية ،وخروجه من المأزق
الذي دخل فيه.
ً
ً
وختاما نقول كفى عبثا بنظام االنتخاب
والــدوائــر لخدمة شخص أو فئة ،أو المزيد
من اإلرهــاق والتمزيق السياسي ،من خالل
نـظــام انـتـخــاب ودوائ ــر وطنية على أســاس
ً
غير جـغــرافــي ،ووف ـقــا لـيــوم الـمـيــاد ،وكفى
ً
تفصيال للدوائر بثوب وقياس فاسد مثل
العشر دوائر بصوت واحد.
كـ ـم ــا آن األوان ل ـي ـف ـت ــح مـ ـل ــف ا ل ـع ـب ــث
بالجنسية و ت ــزو ي ــر ه ــا ،لـيـتــم تنقيتها من
ً
ً
كل العبث الــذي لحق بها قديما أو حديثا،
ولـنـتـحـمــل ،ب ـحــق ،مـســؤولـيــاتـنــا الــوطـنـيــة،
ً
بعيدا عن المصالح الفردية ألشخاص ،فحل
أزمــة البلد أهم من إخــراج أفــراد من مأزقهم
السياسي وتكسبهم االنتخابي.

هل تندمج «درب التبانة» مع نظيرتها «أندروميدا»؟

الرئيس يدعو لتطعيم
الشعب أثناء نومه!
شــدد الرئيس الفلبيني،
رودريـ ـغ ــو دوت ـي ــرت ــي ،على
ض ـ ــرورة ارتـ ـ ــداء الـكـمــامــات
واالل ـتــزام بمسافة التباعد
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــول ع ـ ـ ـلـ ـ ــى لـ ـ ـق ـ ــاح
"كورونا" ،من أجل الحد من
انتشار الفيروس في البالد.
وع ـ ـ ــن ال ـ ــذي ـ ــن ي ــرفـ ـض ــون
تـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــي الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاح ،اق ـ ـ ـتـ ـ ــرح
دوت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ــي تـ ـطـ ـعـ ـيـ ـمـ ـه ــم
أثـ ـن ــاء ن ــوم ـه ــم ،إذ ق ـ ــال فــي
خطاب متلفز ،أ مــس ونقله
مــوقــع سبوتنيك" :أع ـلــم أن
الكثيرين ال يزالون يرفضون
الـ ـتـ ـطـ ـعـ ـي ــم .ي ـ ـجـ ــب ع ـل ـي ـكــم
البحث عنهم فــي حاراتكم
ودعونا نذهب إلى منازلهم
ون ـط ـ ّـع ـم ـه ــم أث ـ ـنـ ــاء نــوم ـهــم
لـتـنـتـهــي ال ـق ـصــة ،وســأقــود
الحملة شخصيا".
وك ـ ـ ـ ــان ك ـ ـ ـ ــارل كـ ـيـ ـن ــدري ــك
تـ ـ ـش ـ ــوا ،وزي ـ ـ ـ ــر ال ـت ـخ ـط ـيــط
االج ـت ـمــاعــي واالق ـت ـص ــادي
وهو خبير اقتصادي بارز
في البالد قــال إن الخسائر

االقـتـصــاديــة المتوقعة عن
ف ـيــروس ك ــورون ــا واإلغ ــاق
تقدر بأكثر من  40تريليون
بيزو ( 789مليار دوالر) في
األعوام الـ 40المقبلة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف تـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــوا فـ ــي
ً
بـ ـي ــان ،نـ ـق ــا ع ــن تـقـيـيـمــات
صادرة عن الهيئة الوطنية
لــاق ـت ـصــاد وال ـت ـن ـم ـيــة ،مع
مساعدة شركاء في التنمية:
"تشير تـقــد يــرات التكاليف
الحالية والمستقبلية إلى أن
هناك  41.4تريليون بيزو،
فيما يتعلق بصافي القيمة
الحالية".

الثقافة هذا المساء
الفعالية:
●
ّ

أ م ـس ـي ــة مــو سـيـقـيــة

بعنوان تجلي
الوقت :السابعة مساء
المكان :دار اآلثــار اإلسالمية  -مركز
اليرموك الثقافي

وفيات
جابر محمد غلوم حسين

ً
 69عاما ،شيع ،ت66101019 :

خوله ياسين مهلهل الياسين أرملة غازي بدر سالم المطوع
ً
 73عاما ،شيعت ،ت99072211 :
مها مسفر العدواني زوجة عدنان عيد العداني
ً
 53عاما ،شيعت ،ت5085558 ،99707432 :

عوض سالم عبدالله المطيري

ً
 83عاما ،شيع ،ت55616565 :

محمد عبدالعزيز الحمد

ً
 93ع ــا م ــا  ،ش ـيــع ،ت،99604088 ،99605090 ،97985101 :
97944416 ،66811877
نورة حمدان ماطر العازمي زوجة مرزوق الحبيني العازمي
ً
 76عاما ،شيعت ،ت51533321 ،99844487 ،99704888 :

علي رياض علي البلوشي

ً
 19عاما ،شيع ،ت97444750 ،99565363 :

تــو فــر مجرتان لعلماء الفلك معاينة
سريعة لمصير درب التبانة ،على بعد
نحو  100مليون سنة ضوئية.
 NGCوNGC
ويبدو أن المجرتين ّ ُ5953
وصنفتا تحت
 5954في طور االندماج،
اسم واحد ،Arp 91 ،مع مواد من المجرة
الثانية تمتد باتجاه األول ــى وداخلها.
وتظهر تفاصيل هذا االندماج في صورة
جديدة من تلسكوب هابل الفضائي.
وق ــال ــت ال ـ ــدراس ـ ــة ،الـ ـت ــي نـ ـش ــرت فــي

"ســايـنــس أل ــرت" ،ونقلها مــوقــع روسـيــا
اليوم أمس األول ،إن المجرتين ستلتقيان
تـ ــدري ـ ـج ـ ـيـ ــا ،م ـ ـعـ ــا ،ل ـت ـص ـب ــح ك ـ ــل م ـن ـهــا
بيضاوية كبيرة واح ــدة ،وفـقــا لنماذج
خاصة بهذه التفاعالت الكونية الهائلة،
متوقعة أن تنتهي مـجــرة درب التبانة
أيضا ،عندما تندمج في النهاية مع أقرب
مجرةمـجــاورة لنا ،المجرة الحلزونية
أندروميدا.
وفــي الــواقــع ،االنــدمــاج المجري ليس

نادرا في الكون ،وقد تعتقد أن األجسام
لن تصطدم بأخرى بشكل رهيب في كثير
من األحيان ،لكن المجرات ال تضيع في
بحر من العدم ،وغالبا ما تكون متصلة
بــواسـطــة خـيــوط ضخمة مــن الـغــاز بين
الـمـجــرات ،والـتــي يمكن أن تعمل كطرق
ســريـعــة لـلـمــادة يـتــم مــن خــالـهــا سحب
المجرات معا عبر الفراغ.
وتأتي  Arp 91في مرحلة لم تتعطل
فـيـهــا الـمـجــرتــان بـشـكــل كـبـيــر ب ـعــد؛ وال

ت ــزال هـيــاكـلـهــا الـحـلــزونـيــة سليمة إلــى
حد كبير .ومــع ذلــك ،فقد أدى تفاعلهما
إلى اندالع انفجار في تشكل النجوم في
كلتا المجرتين ،حيث يولد الغاز المتدفق
صــدمــات فــي سحب مــن الـغــاز الجزيئي
المكون للنجوم ،ما يدفعه إلى كتل أكثر
كثافة تنهار تحت كتلتها لتكوين نجوم
صغيرة.
وإض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك ،تـ ـحـ ـت ــوي كـلـتــا
المجرتين على نــوى مجرية نشطة؛ أي

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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أن الثقوب السوداء الهائلة في مراكزها
تلتهم المواد بنشاط .وتولد هذه العملية
رياح ثقوب سوداء قوية تندفع إلى الغاز
ال ـم ـح ـيــط ،وال ـت ــي  -ك ـمــا خـمـنــت  -تــولــد
صــدمــات ت ــؤدي إلــى تـكــون الـنـجــوم ،لــذا
فــإن المجرتين هـمــا مـكــانــان مــزدحـمــان
جدا بالفعل.
ويمكن تنزيل صورة  Arp 91من هابل
بدقة كاملة أو نسخ خلفية من موقع ESA
.Hubble

اإلعالنات:

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
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العظمى
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أعلى مد
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20
ً
 07:18صب ــاحـ ـ ــا
 10:12م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 02:05صب ــاحـ ـ ــا
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