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آزيا أرجنتو ترأس لجنة تحكيم
مهرجان « »Cinemedص ١٤

«الشال» :تجميد اجتماعات مجلس األمير يعود إلى أرض الوطن
إدارة «هيئة االستثمار» غير مقبول
«خسارة كبرى عدم رغبة محافظ البنك المركزي بالتجديد»

قالت شركة "الـشــال" لالستشارات االقتصادية إن شائعة عدم
اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار ،حتى ال تشوب
قراراته شبهة بطالن بسبب االستقالة المعلقة لرئيسه ،وزير المالية
وزير الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار ،غير مقبولة.
وأكدت "الشال" ،في تقريرها االقتصادي األسبوعي ،أن المالية
واالستثمار واالقتصاد مراكز األولوية الهتمامات البلد في وضعه
الحالي ،ومن غير المقبول تجميد اجتماعات الهيئة ،وهي تحت
مظلة وزير مستقيل.
إلى ذلك ،اعتبرت "الشال" أن إبداء محافظ بنك الكويت المركزي
رغبته في عــدم التجديد له  -إن صدقت األنـبــاء عن ذلــك  -خسارة
كبرى ،مؤكدة أن "المركزي" ضمن مؤسسات نادرة محترفة حافظت
على أمانتها ومهنيتها.
وأعربت عن أملها بذل جهد حقيقي لثني المحافظ عن قــراره،
فإلى جانب الوضع االقتصادي والمالي الحرج للبلد والذي يضاعف
متطلبات حصافة السياسة النقدية ،هناك متغيرات كبيرة ستشمل
النظام المالي العالمي بسبب تبعات الجائحة ،وتحتاج إلى مهنية
واستقرار عاليين لـ "المركزي" لفهمها ومواجهة متطلباتها02 .

●

عادل سامي

على خطى دول الخليج فــي تخفيف اإلج ــراء ات
االحترازية واالشتراطات الصحية لمواجهة «كورونا»،
تقترب الكويت من إلغاء قرار ارتداء الكمام في األماكن
المفتوحة ضمن خطة العودة إلى الحياة الطبيعية.
وأك ـ ــدت م ـص ــادر مـطـلـعــة ،لـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أن تلك
الـخـطــوة تــأتــي فــي ض ــوء الـتـحـســن الـكـبـيــر للوضع
الوبائي في البالد ،والتوسع في تحصين المجتمع،
والتراجع الملحوظ في عدد اإلصابات بالفيروس،
الفتة إلــى أن الكويت اتخذت إج ــراء ات جريئة فيما
يخص عودة المدارس وبعض األنشطة األخرى.
وأشــارت المصادر إلى أن تخفيف اإلجــراءات في

محليات

٠٦

األمير لدى عودته إلى أرض الوطن أمس وفي استقباله ولي العهد

الفارس لـ ةديرجلا :.رؤية مواءمة مخرجات
التعليم وسوق العمل خالل أسبوعين

«جونسون» و«موديرنا» في الكويت نهاية العام لـ «التنشيطية»

 4محاور إلصالح االقتصاد الوطني والمالية العامة
●

الـفـتــرة المقبلة مــع الـحـفــاظ عـلــى الــوضــع الــوبــائــي
ً
ج ـيــدا وإبـقــائــه تـحــت الـسـيـطــرة ض ــرورة اقتصادية
حتمية لتعويض الخسائر التي تعرضت لها كثير
من القطاعات ،مشددة على أهمية التقيد باإلجراءات
االحترازية كارتداء الكمامة في األماكن المغلقة مثل
المدارس وأماكن لعب األطفال ومواقع العمل وغيرها.
إلى ذلك ،وبينما كشفت المصادر أن أولى شحنات
اللقاح المضاد لـ «كوفيد ـ ـ  »19من منصتي «موديرنا»
و«جونسون آند جونسون» ستصل إلى الكويت نهاية
العام الحالي أو مطلع العام المقبل ،ذكرت أنه سيتم
استخدام اللقاحين في الجرعة التنشيطية ،الفتة إلى
أنهما حصال على ترخيص بذلك مــن هيئة الــدواء
والغذاء األميركية.

اقتصاديات

َ
السائدين
في ظل التوتر السياسي واألمني
فــي ال ـعــراق ،بعد االنـتـخــابــات الـتــي جــرت األحــد
الـمــاضــي ،حــذر رئـيــس الـحـكــومــة األس ـبــق زعيم
«الجبهة الوطنية» أياد عالوي من أن صراع القوى
السياسية على «الكتلة األك ـبــر» ،الـتــي يمنحها
الــدسـتــور حــق تسمية رئـيــس جــديــد للحكومة،
ً
ينذر بـ «احتراب داخلي» ،داعيا إلى حوار وطني.
وقال عالوي ،في مؤتمر صحافي ،إن «العملية
السياسية القائمة على الطائفية والمحاصصة
والنفوذ األجنبي والسالح المنفلت ال 02

٠٢

«الشؤون» تخاطب «المالية»
لتحديد القيمة االستثمارية
سيارات
لـ «عقود
النسبة» بـ«التعاونيات» ١٣
● جورج عاطف
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ت ـس ـج ـيــل ال ـج ـه ــات الــرقــاب ـيــة
مــاح ـظــات ع ـلــى أن ـش ـطــة ال ـق ـطــاع الـتـعــاونــي
الـتــابــع لـ ــوزارة ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة ،علمت
«الـ ـج ــري ــدة» ،م ــن مـ ـص ــادره ــا ،أن «الـ ـش ــؤون»
ً
أخيرا وزارة المالية بشأن ما ُي َ
عرف
خاطبت
بـ «عقود النسبة» لبعض األنشطة المستثمرة
في الجمعيات التعاونية ،والتي ليست لها
قيمة ثابتة (المقابل المادي نظير االستفادة
ً
من هذه األنشطة) وفق المعمول به حاليا ،بل
يتم احتسابها عبر تحديد نسبة مئوية من
إجمالي المبيعات.
وحسب المصادر ،فإن هذه العقود قديمة
ً
جــدا ،وأبرمت قبل صــدور اللوائح والقرارات
المنظمة لعملية االستثمار باألفرع 02

إيران تطلب من الصين طائرات حربية حديثة

ً ً
ّ
خيرت بكين بين بيعها سالحا نوعيا لطهران أو تسديد ديون بـ  30مليار دوالر
●

طهران -فرزاد قاسمي

علمت «ال ـجــريــدة» ،مــن مـصــدر في
وزارة الخارجية اإليرانية ،أن الوزير
حسين عبداللهيان أك ــد ،فــي اتصال
هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي،
أم ــس األول ،اس ـت ـع ــداد إي ـ ــران لـلـبــدء
بتنفيذ «الوثيقة الشاملة للتعاون»
االسـتــراتـيـجــي وال ـت ـجــاري ،الموقعة
ً
بين البلدين مدة  25عاما ،والمعروفة

َ
بـ «صفقة ربع القرن» ،وطلب من بكين
ب ـيــع ط ـه ــران ط ــائ ــرات حــرب ـيــة قــاذفــة
ومقاتلة من الجيل الجديد.
ومــع مــرور عــام بالتمام على رفع
حظر السالح األممي عن إيــران ،بعد
فشل إدارة الرئيس األميركي السابق
دون ــال ــد ت ــرام ــب ف ــي ت ـم ــدي ــده ،كشف
ال ـم ـصــدر أن ال ـب ـحــث ب ـيــن الــوزيــريــن
ً
شمل أيضا مساعدة الصين إليــران،
وف ــق االت ـفــاق ال ـمــذكــور ،عـلــى تطوير

«االئتمان» :هدفنا كفاءة
الموظفين ورضا العمالء
والتحول الرقمي

آوتالندر  2022الجديدة
كليًاُ ...ت ّ
غير قواعد
اللعبة!

مسك وعنبر

النفط ألعلى مستوى
في  3سنوات مع توقعات
نقص المعروض
١٢

فوضى إفصاحات
وتوصيات تحت نظر
09
هيئة األسواق

مكاسب لمعظم المؤشرات بقيادة
أبوظبي وقطر والسعودية
09

الحلبوسي ال يضع «فيتو» على
التحالف مع أي فائز باالنتخابات

أحمد الشمري

كشف وزير النفط وزير التعليم العالي د .محمد
الفارس ،أن الرؤية النهائية بشأن تنويع مخرجات
الـتـعـلـيــم بـمــا ينسجم مــع مـتـطـلـبــات س ــوق الـعـمــل،
ستصاغ خالل االجتماع التنسيقي المقبل للجهات
الحكومية العشر المعنية بهذا الملف وتــرفــع إلى
مجلس الوزراء.
وق ــال ال ـفــارس ،ل ـ «ال ـجــريــدة»« :ننتظر مالحظات
جميع الجهات المشاركة لتحديث التصور األولي
المقترح للرؤية ،وبعدها يتم رفع تقرير نهائي إلى
مجلس ال ــوزراء ،وأتــوقــع إنـجــاز هــذا اإلج ــراء ،خالل
األسبوعين المقبلين».
وأشار إلى أنه ،خالل االجتماع التنسيقي 02

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

ّ
عالوي يحذر من احتراب
أهلي في العراق

04
العلي :ربط المخافر
إلكترونيًا وإنشاء مركز
عالجي بـ «الداخلية»

• «نأمل بذل جهد حقيقي لثنيه عن قراره أو انتقاء مبكر لبديل محترف»

الكمام
ارتداء
بعدم
السماح
ً
في األماكن المفتوحة قريبا

محليات

تــرســانـتـهــا ال ـصــاروخ ـيــة ومـنـظـمــات
ً
دفاعاتها الجوية والبحرية ،الفتا إلى
أنه ّ
تقرر سفر مستشارين عسكريين
إيرانيين إلى الصين ،األسبوع المقبل،
للتنسيق بشأن طلبات طهران لشراء
أسلحة صينية الصنع ،وتكنولوجيا
لـتـطــويــر ال ـص ــواري ــخ اإلي ــران ـي ــة ،بما
أن طـ ـ ـه ـ ــران م ـه ـت ـم ــة ب ـش ـك ــل خ ــاص
بتكنولوجيا تعتقد أن بكين تمتلكها
لتصنيع صــواريــخ ك ــروز ضخمة ال

تكشفها الــرادارات ويزيد مداها على
 2000كيلومتر.
وقـ ـ ــال إن ـ ــه ج ـ ــرى خ ـ ــال االتـ ـص ــال
ال ـت ـطــرق ل ـمــوضــوع االت ـف ــاق ال ـنــووي
وم ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات فـ ـيـ ـيـ ـن ــا ،وأن وزيـ ـ ــر
الخارجية الصينية أكد لعبداللهيان
اس ـت ـعــداد بكين ل ــزي ــادة مشترياتها
مــن الـنـفــط اإلي ــران ــي ،عـلــى الــرغــم من
ضغوطات واشنطن.
ـال،
ـ
ق
ـان
وكـ ــان عـبــدالـلـهـيـ
02

حادثة «الطيونة» تشل لبنان

١٥
مسرح «البا» يعود
للحياة عبر عرض غنائي
استعراضي

دوليات

١٧

بريطانيا :قتل نائب
طعنًا «عمل إرهابي»

رياضة

البحث عن تسوية سياسية  -قضائية
●

ّ
ّ
مسلح مقنع من «حزب الله» يطلق الرصاص خالل تشييع أحد قتلى االشتباكات في ضاحية بيروت الجنوبية أمس األول (أ ف ب)

بيروت  -منير الربيع

لـ ــم ي ـس ـت ـفــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون مـ ــن ص ــدم ــة "ح ــادث ــة
الطيونة" ،التي أوقـعــت  7قتلى وأدخـلــت البلد في
ّ
حالة شلل كامل ،فالحكومة معطلة بسبب تمسك
"حزب الله" بشرط لتفعيلها ،وهو تنحية المحقق
ال ـعــدلــي فــي ان ـف ـجــار مــرفــأ ب ـيــروت ال ـقــاضــي طــارق
البيطار ،المصمم كما يبدو حتى اآلن على استكمال
مهمته.
ً
وعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع
مدعي عام التمييز غسان عويدات ،ورئيس مجلس
القضاء األعلى سهيل عبود ،وتــم استعراض آخر
م ـســارات التحقيق ،واتـفــق على عقد اجـتـمــاع بين

مجلس القضاء األعلى والقاضي البيطار ،بعد غد،
لالستماع إلى رأيه حول آخر التطورات.
وبحسب المعلومات ،فإن ميقاتي يسعى للوصول
ّ
إلى حل قضائي لهذه األزمة.
وسيتزامن االستماع إلى البيطار مع استعادة
النواب وال ــوزراء حصاناتهم ،بفعل انعقاد الــدورة
العادية لمجلس النواب ،وبالتالي لن يكون هناك
إمكانية لدى البيطار الستدعائهم.
ً
لكن هذا لن يكون كافيا لـ "حزب الله" ،لذلك يجري
البحث عن مخرج سياسي لألزمة ،ألنه في حال تمت
تنحية البيطار فسيكرس ذ لــك هيمنة مطلقة من
الحزب على القضاء ،مما سيكون له تداعيات سلبية
ً
ً
داخليا وخارجيا ،وسيكون ضربة قاصمة 02

18
السالمة خارج حسابات
غونزاليس في لقاء قطر
غدًا

ةديرجلا
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األمير يعود إلى البالد بعد إجازة خاصة

صاحب السمو لدى عودته أمس وولي العهد ِّ
يقبل يد سموه
عاد سمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد إلى أرض الوطن،
مساء أمــس ،بعد قضاء إجــازة
خاصة خارج البالد.
وك ــان فــي مـقــدمــة مستقبلي
سموه على أرض المطار سمو
ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ م ـش ـعــل
األحـمــد ،ورئـيــس مجلس األمــة
مرزوق الغانم ،وكبار الشيوخ،
وسمو الشيخ ناصر المحمد،
ورئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو
الـشـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد ،وكـبــار
المسؤولين بالدولة.

األمير وفي استقباله الغانم

ً
صاحب السمو مغادرا المطار

األمير يحيي مستقبليه لدى وصوله ...ويبدو مرزوق الغانم وناصر المحمد

رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين في استقبال صاحب السمو

قبلة على كتف صاحب السمو

وزراء الدفاع والعدل والداخلية وقادة عسكريون في استقبال سموه

«الشال» :تجميد اجتماعات مجلس...

ً
وأض ــاف ــت" :أم ــا إذا ك ــان ق ــرار الـمـحــافــظ مـحـســومــا ،فالبد
من عمل استثنائي لضمان استمرار الجهاز الفني للبنك،
وانتقاء مبكر لبديل محترف لضمان انتقال آمن للمسؤوليات،
ولطمأنة الجهاز الفني على كفاءة قيادته الجديدة" ،مبينة أن
البنوك المركزية عالم وثقافة مختلفان ،وال يصلح إلدارتها
حتى اقتصادي مختص من دون تهيئة لإللمام والتشبع بهما،
ولعل قراء ة سيرة فولكر أو غرينسبان أو برنانكي أو ماريو
دراغي أو كريستين الغارد تفي بذلك.

10

الفارس لـ ةديرجلا :.رؤية مواءمة...
السابق ،تم تكليف الجهاز الوطني لالعتماد األكاديمي وضمان
جــودة التعليم ،بالتنسيق مع الجهات المعنية ،لتقديم الحلول
لمعالجة التحديات الحالية وصياغة رؤية مشتركة قصيرة المدى
بشأن ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
ً
وأوض ــح أن التوصيات األولـيــة جــاء ت ،وفـقــا لمرئيات إصــاح
االقتصاد الوطني والمالية العامة في برنامج عمل الحكومة ،على
أربعة أبعاد رئيسية ،يتمثل األول بحوكمة المواء مة بين سوق
العمل والتعليم ،فــي حين يتضمن الثاني المشاريع التنفيذية
لتفعيل تلك المواءمة.
وبين أن البعد الثالث ُيعنى بالقرارات التنفيذية المقترحة ،أما
األخير فيتعلق بتنظيم حمالت توعوية وطنية تعزز الوعي العام
للتخصصات ،التي يطلبها سوق العمل ورؤية الكويت وخطتها
التنموية.
05

«الشؤون» تخاطب «المالية» لتحديد...
التعاونية وتحسب باالتفاق بين الجمعية والمستثمر وفق نسبة من
األرباح الشهرية تتراوح بين  20و 30في المئة.
وأوضحت أن هناك صعوبة في تحديد القيمة اإليجارية المستحقة
مقابل استغالل مــواقــع هــذه األنـشـطــة ،وهــو مــا تــرتــب عليه تسجيل
ً
الجهات الرقابية خصوصا ديوان المحاسبة مالحظات ،الفتة إلى أن
«الشؤون» خاطبت «المالية» لموافاتها بالموقف الواجب حول عقود
االستثمار ذات النسبة وأي مالحظات لديها بهذا الشأن لمعالجتها،
وتـعـمـيــم رأي ـهــا عـلــى الـتـعــاونـيــات» وتــوفـيــق أوضــاع ـهــا وت ـف ــادي أي
مالحظات الحقة.
05

ّ
عالوي يحذر من احتراب أهلي...

تليق بالشعب ،وقد أوصلت العراق إلى درجة االحتراب األهلي».
ً
وأض ــاف« :ومــع وجــود أط ــراف تهدد أخ ــرى ،بــات ضــروريــا إيجاد
ً
م ـخــرج ع ـبــر حـ ــوار وط ـنــي حـقـيـقــي ب ـع ـيــدا ع ــن اإلرادات الشخصية
ً
ً
والمحلية ،وصوال النتخابات أنزه بكثير» ،مؤكدا أن «النظام السياسي
بحاجة إلى إصالح شامل».
وأرجــع عــاوي عدم المشاركة في االنتخابات إلى «تفشي الفساد
الـمــالــي واإلداري والـتــدخــات األجـنـبـيــة» ،فــي حين قــال نــائــب رئيس
«الجبهة الوطنية» نديم الجابري« :لكي ال يكون هناك قتال داخلي
ندعو إلى حوار شامل يشارك فيه السياسيون لتصحيح مسار العملية
السياسية».
ّ
ً
وقال الجابري« :حذرنا مبكرا من إجراء انتخابات دون تهيئة أجواء
مناسبة ،وقــررنــا مقاطعتها ألسـبــاب منها الفساد المالي واإلداري
والتدخالت األجنبية ،وتوقعنا أن تترتب عليها فتنة وتزييف إلرادة
ً
الناخبين» ،داعيا رئيسي الجمهورية والمحكمة االتحادية إلى عدم
المصادقة على النتائج.
ً
وقبيل إعالن مفوضية االنتخابات النتائج النهائية تمهيدا إلرسالها
للمحكمة االتحادية للتصديق عليها ،تواصل الزخم السياسي.
وفي محاولة لكسر حلقة االصطفاف ،أعلن رئيس البرلمان محمد
ً
الحلبوسي أن تحالفه «تقدم» ،الذي حل ثالثا في االنتخاباتُ ،يبقي
أبوابه مفتوحة أمام الجميع للتحالف ،وليس لديه «فيتو» على أي كتلة.
وفي حين حسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر موقفه الرافض

للتخندق في البيت الشيعي ،أعلن ائتالف «دولة القانون» بقيادة نوري
المالكي أن «اإلطــار التنسيقي» ،الــذي شكلته القوى الموالية إليــران،
ً
«وصــل إلى  93نائبا ،بعد انضمام كتل من المكون الشيعي وأخرى
مسيحية ومستقلين».
وأوضح «االئتالف» أن «مرشح اإلطار التنسيقي هو نوري المالكي،
وهناك إجماع على شخصه لتولي رئاسة الحكومة».
(بغداد -وكاالت) 16

إيران تطلب من الصين طائرات حربية...
األسبوع الماضي ،إن طهران ال تريد أن تقع أسيرة لبكين وموسكو.
وبحسب المصدر ،فإن التقديرات تشير إلى أن بكين تدين لطهران
ً
بما يصل إلى نحو  50مليار دوالر ،تم االتفاق على أن ُيدفع  20مليارا
ً
منها على شكل بضائع صينية ،والباقي نقدا.
ً
وفــي الـســابــق ،كانت بكين تحول أقـســاط هــذا المبلغ ( 30مليارا)
إلى طهران عبر مصارف في عدة دول إقليمية ،لكن بسبب الظروف
االقـتـصــاديــة الـتــي تعيشها بعض دول المنطقة ،وانـهـيــار العمالت
المحلية أمام الدوالر ،طلبت طهران وقف هذه الدفعات ،مما أدى إلى
ارتفاع كبير مفاجئ بسعر صرف العملة األجنبية في إيران.
ويقول المصدر إن بكين تدخلت بشكل مباشر لمساعدة حكومة
إبراهيم رئيسي في وقف تهاوي سعر صرف العملة الصعبة ،وبالتالي
انهيار االقتصاد اإليراني مع انطالقة العهد الجديد.
ً
لكنه يشير إلى أن ما تحتاج إليه إيران حاليا ليس العملة الصعبة
بشكل نقدي ،ألن النقد يغطي نحو  %15من حاجتها ،ويمكن استخدامه
بنسبة صغيرة معينة من قبل حامليه ،بينما  %85من حاجة البالد
هي العملة الموجودة في حسابات رسمية بالمصارف ،والتي يمكن
استخدامها الستيراد البضائع ،عبر التجار ،وفتح اعتمادات تجارية
ً
على أســاسـهــا .وأض ــاف الـمـصــدر أن أحــد األم ــور الـمـطــروحــة حاليا،
ً
هي زيــادة استيراد السلع والخدمات من الصين ،وخصوصا تأمين
حاجة إيران من األسلحة النوعية ،وفي مقدمتها الطائرات الحربية ،أو
تحويل قسم من هذه األموال إلى روسيا مقابل شراء مقاتالت وقاذفات
روسية الصنع.

«حادثة الطيونة» تشل...

ً
للحكومة الجديدة ولعهد الرئيس ميشال عون ،خصوصا أن الشروط
الدولية واضحة في مسألة استكمال التحقيق وحماية المحقق.
ً
وتنعكس هذه األزمة على مسار الحكومة ،خصوصا أنها وجدت
للقيام بوظائف معينة بتوجيهات من عون و"حزب الله" ،فلم يمض
ّ
شهر على تشكيلها حتى أصبحت فــي حكم المنتهية أو المعطلة،
وأثبتت أنها حكومة ال تضم مستقلين .باإلضافة إلــى بــروز عامل
التناقض بين "حزب الله" والتيار الوطني ّ
الحر ،والتباعد بينهما حول
ً
مصير القاضي ،ال سيما أن عون لن يكون قادرا على تنحية القاضي
لحسابات متعددة بينها حسابات مسيحية عشية االنتخابات .وقد
يذهب عون إلى البحث عن مخرج لهذه المشكلة مع "حــزب الله" من
خالل التركيز على تحميل زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
مسؤولية حادثة الطيونة ،في محاولة منه للتقرب أكثر من الحزب.
ويشهد لبنان حركة اتصاالت دولية ودبلوماسية غير مشهودة،
هدفها حماية االستقرار وحماية التحقيقات ،فالقاضي البيطار يحظى
بدعم واهتمام من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة ،وهناك مواقف
واضحة تشير إلى ضرورة حمايته .وبعض الجهات الدولية تطرح فكرة
ّ
عقد طاولة حوار وطني جدية للبحث في حل األزمة وتهدئة الوضع
على األرض ،وإيجاد المخرج المالئم ،ومن غير المعروف حتى اآلن
كيف سيتم الوصول إلى عقد تلك الطاولة.
ّ
ً
أما قضائيا والحل الذي يفترض إيجاده لمسألة التحقيقات وإعادة
تفعيل الحكومة ،فهو يسير على ثالثة احتماالت ،إما أن يبقى البيطار
في مكانه ويستكمل التحقيقات مع الموظفين واإلداريين والمديرين
العامين ،بينما يحيل التحقيق مع الوزراء والنواب إلى المجلس األعلى
لمحاكمتهم ،أي إلى مجلس النواب .وإما أن يتم الوصول إلى صيغة
إلقناعه بالتنحي ،وهو حتى اآلن يرفض ذلك .في حين يتمثل االحتمال
ً
الثالث في أن يتخذ مجلس القضاء األعلى قرارا بتنحيته ،ولكن هذا
ً
أيضا ال موافقة عليه حتى اآلن.
16
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محليات

ً
العلي :ربط المخافر إلكترونيا وإنشاء مركز ًعالجي بـ «الداخلية»

زار قطاع األمن العام وميادين الرماية في األحمدي وترأس اجتماعا مع القيادات األمنية
• تطبيق إلكتروني للحوادث المرورية البسيطة وإدراج بالغ الفقدان ضمن تطبيق «سهل»

العلي يستمع لشرح من العقيد عبدالله المطيري في غرفة عمليات األمن العام

محمد الشرهان
وج ـ ــه وزيـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـش ـي ــخ ثــامــر
العلي إلى دعم قطاع األمن العام بالقوة
العسكرية الــازمــة ،والتوسع فــي إنشاء
المخافر في جميع أنحاء البالد لتلبية
احـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،واالهـ ـتـ ـم ــام
بــالـمـنـظــومــة الـتــدريـبـيــة لـعـنــاصــر األم ــن
العام ،وعمل دراسة بإنشاء مركز عالجي
متخصص بالوزارة.
وك ـش ــف ال ـع ـلــي خـ ــال زي ــارت ــه لـقـطــاع
االم ــن ال ـع ــام ،م ـســاء ام ــس األول ،يــرافـقــه
عدد من الوكالء المساعدين المختصين
والمديرين العامين بزيارة لقطاع األمن
ً
ال ـعــام ،انــه ســوف يتم االع ــان قــريـبــا عن
دورة وكيل اول ضابط من حملة سنتين
بعد الثانوية العامة ودورة رقيب ووكيل
عــريــف (ح ــرف ــي) وذلـ ــك لـســد احـتـيــاجــات
المخافر بالقوة البشرية الالزمة.
ً
وت ــرأس وزي ــر الــداخـلـيــة اجـتـمــاعــا مع

قيادات قطاع األمن العام ومديري األمن
فــي المحافظات ا طـلــع فيه على الخطط
الـحــالـيــة والـمـسـتـقـبـلـيــة ،ثــم اسـتـمــع إلــى
اقـ ـت ــراح ــات وم ــاحـ ـظ ــات م ــدي ــري األم ــن
و خـطـطـهــم و بــرا مـجـهــم المستقبلية في
استتباب األمن بالبالد.
كـمــا ق ــام بــزيــارة غــرفــة عمليات قطاع
األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام واط ـ ـلـ ــع عـ ـل ــى آل ـ ـيـ ــة تـلـقــي
ً
ا لـبــا غــات وكيفية التعامل معها ،ناقال
إلــى قـيــادات قطاع األمــن العام وضباطه
وأفـ ـ ـ ـ ــراده ت ـح ـي ــات الـ ـقـ ـي ــادة ال ـس ـيــاس ـيــة
وت ـ ـقـ ــديـ ــرهـ ــا لـ ـجـ ـه ــوده ــم الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة فــي
الحفاظ على أمن الوطن وأمان مواطنيه.
ووج ــه الــوزيــر العلي خــال االجتماع
بربط المخافر إلكترونيا ،واستبدال سجل
األح ـ ــوال الـتـقـلـيــدي فــي مـخــافــر الـشــرطــة
بسجل أحوال الكتروني ،وإعداد تطبيق
إلـكـتــرونــي على الـهــواتــف الــذكـيــة خاص
بــال ـحــوادث ال ـمــروريــة البسيطة (أض ــرار
مادية) ،وإدراج بالغ الفقدان ضمن تطبيق
«سهل» الحكومي ،وإعداد برنامج خاص

ً
باألمن العام يسجل البالغات الكترونيا.

ميادين الرماية
وتـفـقــد وزي ــر الــداخـلـيــة مـيــاديــن الــرمــايــة،
والـتــي أنشئت بــأيــاد كويتية ،بمديرية امن
محافظة االحمدي واستمع الــى شــرح عنها
من مدير مركز التدريب التخصصي بقطاع
األمن الخاص العقيد دخيل الدخيل ،وشاهد
عرضا للرماية بالذخيرة الحية ،وأثنى على
التعاون بين قطاع األمن العام وقطاع األمن
الخاص ،وطالبهم بالمزيد من اقامة الدورات
والتدريبات المشتركة.
كما تفقد العلي غرفة عمليات مديرية أمن
االحمدي واستمع الى شرح عن آلية عملها،
مشيدا بمنتسبي قطاع األمن العام ،وطالبهم
بــال ـمــزيــد م ــن ال ـت ــدري ـب ــات لـلـقـيــام بــاألع ـمــال
الموكلة إليهم على أكمل وجه ،مؤكدا أهمية
االلـتــزام باليقظة والجاهزية ،منوها بقدرة
أبناء المؤسسة األمنية على القيام بالمهام
المنوطة بهم بكفاءة واقتدار وفي كل الظروف.
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ً
الفارس :صياغة رؤية تنويع مخرجات التعليم قريبا
ضرورة التوافق بينها وبين سوق العمل لتحقيق أكبر أثر تنموي لتحقيق رؤية 2035
أحمد الشمري

التوصيات األولية
ً
جاءت وفقا
لمرئيات إصالح
االقتصاد والمالية
في برنامج عمل
الحكومة

ك ـش ــف وزي ـ ـ ــر ال ـن ـف ــط وزيـ ــر
ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي د .م ـح ـمــد
الـ ـف ــارس ع ــن ص ـيــاغــة ال ــرؤي ــة
الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن تـ ـن ــوي ــع
مخرجات التعليم بما ينسجم
مع متطلبات سوق العمل في
االج ـت ـمــاع التنسيقي ال ـقــادم،
ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــارس عـ ـق ــب
االج ـت ـمــاع الـتـنـسـيـقــي الـثــالــث
ل ـت ـحــديــث م ـخ ــرج ــات الـتـعـلـيــم
وربـ ـطـ ـه ــا ب ـم ـت ـط ـل ـب ــات س ــوق
العمل مؤخرا بحضور ممثلين
مـ ــن وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي،
ومجلس الجامعات الحكومية،
وج ــامـ ـع ــة الـ ـك ــوي ــت ،وال ـه ـي ـئــة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم الـتـطـبـيـقــي

والتدريب ،ومجلس الجامعات
ال ـخ ــاص ــة ،وال ـج ـه ــاز الــوطـنــي
لالعتماد األكــاديـمــي وضمان
جودة التعليم ،وديوان الخدمة
المدنية ،والهيئة العامة للقوى
الـ ـع ــامـ ـل ــة ،واألم ـ ـ ــان ـ ـ ــة ال ـع ــام ــة
لـلـمـجـلــس األ عـ ـل ــى للتخطيط
وال ـت ـن ـم ـي ــة ،وال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
لـلـشـبــاب ،إل ــى أهـمـيــة مــواء مــة
مـ ـخ ــرج ــات ال ـت ـع ـل ـي ــم وس ـ ــوق
العمل لتحقيق أكبر أثر تنموي
ممكن نحو تحقيق رؤية الدولة
 ،2035مــن خــال إع ــداد كــوادر
تـمـتـلــك الـ ـمـ ـه ــارات الـمـطـلــوبــة
لـســوق العمل وتتصف بــروح
المبادرة والقيادة.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس أن

جانب من االجتماع
االجتماعات التنسيقية تسير
وف ـ ـ ــق خ ـ ـ ـطـ ـ ــوات ث ــابـ ـت ــة ن ـحــو
تحقيق مسار جديد لتحديث

استكمال جداول طلبة الجامعة ينطلق اليوم «أونالين»
●

حمد العبدلي

ينطلق استكمال جداول الطلبة في المقررات الدراسية من خالل
وطالبات جامعة الكويت ،اعتبارا من اليوم
الـ «باي فورس» لطالب
ّ
وحتى  21الجاري للطلبة المتوقع تخرجهم وكذلك الطلبة الذين لم
يستكملوا  ١٢وحدة دراسية ،وذلك عبر التسجيل عن طريق تعبئة
ُ
نماذج مع مكاتب التوجيه
نماذج إلكترونية عن بعد عن طريق ّ
للمتوقع ُّ
تخرجهم في الكليات.
واإلرشاد في الكليات ،وكذلك نماذج

وقد أعلنت عمادة القبول والتسجيل للطلبة المتوقع ّ
تخرجهم
فــي الـفـصــل ال ــدراس ــي األول  2022/2021وال ــذي ــن لــن يستكملوا
جداولهم والراغبين بالتسجيل بالفصل الدراسي األول بتقديم
طلب استكمال الجدول الدراسي على الصفحة الخاصة بعمادة
القبول والتسجيل أخيرا ،موضحة أن تسجيل الطلبة المتوقع
ّ
تخرجهم يكون فقط عن طريق النموذج االلكتروني ،ولن يعتد بأي
وسيلة أخرى لتقديم الطلبات أو الحضور شخصيا ،كما لن يتم
النظر في طلبات التسجيل بعد انتهاء الفترة المحددة.

«التربية»« :الصندوق الخيري»
يستقبل طلبات «البدون» اليوم

وت ـنــويــع م ـخــرجــات الـتـعـلـيــم،
ورب ـط ـهــا م ــع تــوج ـهــات ســوق
العمل.
ولـ ـف ــت الـ ــى أنـ ــه «اس ـت ـك ـمــاال
لـ ــاج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ال ـت ـن ـس ـي ـق ـي ــة
السابقة فقد تمت دعوة المدير
الـعــام للهيئة الـعــامــة للشباب
لــاطــاع على مشاريع الهيئة
الـ ـت ــي تـ ـه ــدف ل ـل ـم ـســاه ـمــة فــي
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق أه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـم ـ ـحـ ــاور
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة ل ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ع ـمــل
ال ـح ـكــومــة ،وس ــد ال ـف ـجــوة بين
مخرجات التعليم ومتطلبات
سوق العمل».
وذكر أن المدير العام للجهاز
الــوطـنــي لــاعـتـمــاد األكــاديـمــي
وض ـم ــان ج ـ ــودة الـتـعـلـيــم قــدم
ت ـق ــري ــرا م ــرئ ـي ــا ب ـش ــأن تـنــويــع

مخرجات التعليم بما ينسجم
مـ ــع م ـت ـط ـل ـب ــات سـ ـ ــوق ال ـع ـمــل
والذي جاء بناء على ما انتهى
إل ـ ـيـ ــه االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـت ـن ـس ـي ـقــي
الثاني بتكليف الجهاز الوطني
لالعتماد األكــاديـمــي وضمان
ج ــودة التعليم بالتنسيق مع
ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة (الـمـجـلــس
األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط ،وديـ ـ ــوان
ال ـ ـخـ ــدمـ ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة ،وال ـ ـقـ ــوى
الـعــامـلــة ،ومـجـلــس الجامعات
ال ـح ـكــوم ـيــة) ل ـت ـقــديــم ال ـح ـلــول
لمعالجة ا لـتـحــد يــات الحالية،
وصياغة رؤية مشتركة قصيرة
ال ـم ــدى ب ـشــأن رب ــط مـخــرجــات
ال ـت ـع ـل ـيــم ب ــاح ـت ـي ــاج ــات س ــوق
العمل.
وتـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس أن

«ال ـت ــوص ـي ــات االول ـ ـيـ ــة ج ــاءت
وفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ل ـ ـ ـمـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــات إص ـ ـ ـ ــاح
االق ـت ـصــاد الــوط ـنــي والـمــالـيــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة فـ ـ ــي ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ع ـمــل
ال ـح ـكــومــة ع ـلــى أربـ ـع ــة أب ـعــاد
رئيسية هي حوكمة المواء مة
ب ـيــن س ــوق ال ـع ـمــل والـتـعـلـيــم،
وال ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي ت ـض ـم ــن
المشاريع التنفيذية لتفعيل
م ـ ــواء م ـ ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم مـ ــع س ــوق
ال ـع ـم ــل ،وال ـب ـع ــد ال ـث ــال ــث هــي
القرارات التنفيذية المقترحة،
أمـ ـ ــا الـ ـبـ ـع ــد ال ـ ــراب ـ ــع واألخـ ـي ــر
فيتعلق بتنظيم حمالت توعية
وط ـن ـي ــة تـ ـع ــزز الـ ــوعـ ــي ال ـع ــام
لـلـتـخـصـصــات ا ل ـت ــي يطلبها
س ـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ورؤيـ ـ ـ ـ ــة دول ـ ــة
الكويت وخطتها التنموية».

مستشفى الفروانية 25 :جراحة معقدة
الستئصال أورام ليفية ولحميات بالمناظير

المنصور:
الرمضانتخصيص  7ماليين دينار لمساعدة  18ألف طالب بمشاركة طبيب لبناني زائر خالل ورشة عمل «مناظير الرحم المعقدة»
● فهد
أعلنت وزارة التربية ،ممثلة في قطاع التعليم
الـخــاص والـنــوعــي ،الـبــدء فــي استقبال طلبات
التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلبة
غير محددي الجنسية (البدون) والمحتاجين عن
العام الدراسي  ،2022 – 2021اعتبارا من اليوم.
وقال مدير الشؤون التعليمية بالتكليف في
االدارة الـعــامــة للتعليم ال ـخــاص نــائــب رئيس
ال ـص ـن ــدوق ال ـخ ـي ــري ،م ـن ـصــور ال ـم ـن ـصــور ،في
تصريح صحافي أمــس ،ان «استقبال الطلبات
وتقديم األوراق والمستندات المطلوبة سيكون
للمرة األولــى عبر الموقع اإللكتروني لــإدارة»،
مطالبا «المتقدمين بـمــرا جـعــة مبنى التعليم
ال ـخــاص بمنطقة م ـبــارك الـكـبـيــر ،خ ــال األي ــام
ً
من األحد إلى األربعاء من الرابعة عصرا حتى
السابعة مساء ،بعد رفع المستندات المطلوبة

على الموقع الرسمي لإلدارة ،بشرط حجز موعد
مــن قبل المراجعين عبر منصة (م ـتــي) ،وذلــك
للتصديق على صحة البيانات المقدمة».
ولـ ـف ــت إل ـ ــى ان «ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق س ـي ـس ـت ـمــر فــي
اسـتـقـبــال طـلـبــات الطلبة المستوفين لـشــروط
ً
ال ـق ـب ــول م ـ ــدة ش ـه ــر تـ ـق ــريـ ـب ــا» ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى ان
«الميزانية التقديرية للصندوق للعام الدراسي
الحالي  2022 – 2021تبلغ نحو  7ماليين دينار،
يستفيد منها أكثر من  18ألف طالب وطالبة».
وأكد المنصور «حرص قطاع التعليم الخاص
على إحكام الرقابة على الصندوق وضبط آلية
الصرف ،إذ تقوم الجهة المشرفة على الصندوق
ال ـخ ـي ــري ف ــي ض ــوء الـتـنـظـيــم ال ـح ــال ــي ب ــإج ــراء
تسوية شاملة من خالل صرف الدفعتين األولى
والثانية ،بحيث يتم من خاللهما مراجعة قوائم
التسجيل والتحقق من قيد الطالب بالمدرسة
واستمراره بها».

●

عادل سامي

ك ـش ــف ق ـس ــم ال ـن ـس ــاء وال ـ ـ ـ ــوالدة ف ــي مـسـتـشـفــى
ال ـفــروان ـيــة عــن إجـ ــراء  25عملية جــراحـيــة معقدة
الستئصال أورام ليفية ولحميات الرحم بالمناظير
في المستشفى خــال ورشــة عمل «مناظير الرحم
الـمـعـقــدة» بـمـشــاركــة وح ـضــور األس ـت ــاذ المساعد
بالجامعة اللبنانية األميركية اختصاصي جراحة
المناظير ومناظير الرحم المعقدة د .زكي سليمان.
وقال سليمان في تصريح صحافي إن عمليات
المناظير هي نوع من العمليات التي ال تحتاج فيها
إلى عمل شق جراحي كبير ،ومن ثم يكون التماثل
للشفاء سريعا ،ألنه عندما نقوم بعمل شق جراحي
كبير فإن فترة تماثل المريضة للشفاء تكون أطول
بكثير ،وقد تحتاج إلى أسبوع أو أسبوعين لتعود
إلى حياتها الطبيعية.
وأضاف أن الميزة الرئيسية لعمليات المناظير

الجراحية أنها تعتمد على عمل فتحات صغيرة
يستطيع من خاللها الطبيب القيام بمختلف أنواع
العمليات الكبرى والصعبة ،وفي اليوم التالي تخرج
المريضة إلى المنزل مشيا على قدميها ،وفي خالل
أيام ستنسى أنها قامت بإجراء عملية جراحية.
وأوضح سليمان أن هذه النوعية من العمليات
ال ـجــراح ـيــة لـيـســت س ـه ـلــة ،وت ـح ـتــاج إل ــى م ـهــارات
دقيقة ،وأدوات جراحية متخصصة وغرف عمليات
خاصة ،وبالتأكيد هــذا النوع من العمليات سهل
القيام به في مستشفيات مثل الفروانية ،لوجود
ما نحتاج إليه من أماكن ومعدات لعمل هذا النوع
من العمليات.
وأشار إلى أن هذه الورشة هي الخامسة له في
مستشفى الفروانية ،وأنــه يقوم بمشاركة الفريق
الـطـبــي الـمـخـتــص بـعـمــل م ــا بـيــن  15و 20عملية
جــراح ـيــة كـبـيــرة فــي كــل ورشـ ــة ،ودائ ـم ــا مــا تكون
النتائج مرضية للجميع أطباء ومرضى.

«الشؤون» لتحديد بدالت «عقود النسبة» بالتعاونيات
●

جورج عاطف

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون االجتماعية ،ممثلة
ً
فــي قـطــاع الـتـعــاون ،خاطبت أخ ـيــرا وزارة المالية بشأن
عقود النسبة لبعض األنشطة المستثمرة في الجمعيات
التعاونية ،والتي ليس لها قيمة استثمارية ثابتة ،بل يتم
احتسابها عبر تحديد نسبة مئوية من إجمالي المبيعات
تلك األنشطة.
ً
ً
ووفقا لمصادر «الشؤون» ،فإن هذه العقود قديمة جدا،
وأبرمت قبل صدور اللوائح والقرارات المنظمة لالستثمار
بــاألفــرع التعاونية ،وتحسب باالتفاق مــا بين الجمعية
والمستثمر وفــق نسبة مــن األرب ــاح الشهرية تـتــراوح ما
بين  20إلى  30في المئة ،موضحة أن هناك صعوبة في
تحديد القيمة اإليجارية المستحقة مقابل استغالل مواقع
هذه األنشطة ،ترتب على ذلك تسجيل مالحظات من قبل
ً
الجهات الرقابية في الدولة خصوصا ديوان المحاسبة.
ولفتت إلى أنه من منطلق حرص الوزارة على تالفي هذه
ً
ً
المالحظات ،وعدم تكرارها مستقبال ،تنفيذا لتوجيهات
جـهــاز متابعة األداء الـحـكــومــي الـتــابــع لمجلس ال ــوزراء
خاطبت وزارة المالية لموافاتها بــالــرأي الـســديــد حول

تعديالت «العمل التعاوني»
وفي موضوع آخر ،أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة
المتجددة ،وزير الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية
د .مشعان العتيبي ،القرار الوزاري رقم (/54ت) لسنة ،2021
بشأن تعديل المادتين ( 39و )46من الـقــرار ال ــوزاري رقم
(/46ت) لسنة  ،2021بـشــأن إص ــدار الئـحــة تنظيم العمل
التعاوني.
وقضى القرار ،الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه،
بــأن يستبدل نص المادة ( )39لتكون كاآلتي ،مــدة العقد
المزمع إبرامه مع صاحب العطاء الفائز في العقود الجديدة
على النحو التالي :إذا كان مبلغ الدعم المقدم قيمته تتراوح
من  1000دينار حتى  15ألفا تكون مدة العقد سنة ويجدد
لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر بعدم
الرغبة في التجديد ،وفق بنود عقد االستثمار ،وإذا كان

«الزراعة» :نتائج حملة التخضير
مدعاة للفخر والتفاؤل

«الرحمة» :نفذناً
 23120مشروعا
للكسب الحالل

واصلت الهيئة العامة لشؤون الــزراعــة والـثــروة السمكية،
حملتها الشاملة لتخضير البالد ،حيث اطلقت محطتها الرابعة
بمحافظة الفروانية وتحديدا من منطقة العارضية الصناعية
مقابل مخازن الهيئة.
وقالت الهيئة ،في بيان صحافي ،ان انطالق المحطة الرابعة
تم عصر امس األول ،بحضور مدير عام الهيئة الشيخ محمد
اليوسف وبدعم ومساندة كبيرة من المتطوعين الذين يقومون
بدور رائع النجاح المسيرة يدا بيد مع الهيئة ،مبينة انها بذلك
تضع بصمتها التخضيرية وترسم خطواتها نحو أكبر مساحة
خضراء ممكنة .وقال اليوسف ،في البيان ،ان النتائج التي يتم
تحقيقها وانجازها في كل مرحلة هي مدعاة للفخر وحافز أكبر
لالستمرار ،حيث تسير الحملة في جميع المحافظات وتالقي
صدى ودعما كبيرا من المواطنين وجميع قطاعات الدولة مما
يدعم استمرار المسيرة واستمرار االنجاز.
وأفــاد بأن االمر الذي يدعو لمزيد من التفاؤل تزايد أعداد
الـمـتـطــوعـيــن وال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي ك ــل م ــرة م ـمــا يـعـنــي ارت ـف ــاع
الوعي الزراعي لدى المواطنين وادراكهم مدى أهمية الزراعة
والتشجير وتسخير الوقت والجهد التمام المسيرة ،داعيا
المبادرين والمهتمين للمشاركة بالحملة التي ستنطلق غدا
ايضا بمحافظة االحمدي.

أعـ ـلـ ـن ــت ج ـم ـع ـي ــة ال ــرح ـم ــة
الـعــالـمـيــة تــأسـيـسـهــا 23120
ً
ً
م ـ ـشـ ــروعـ ــا ت ـن ـم ــوي ــا لـلـكـســب
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــال ،وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ــار
استراتيجيتها الداعمة لتوفير
ف ــرص عـمــل لــأســر المتعففة
وال ـ ـم ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة فـ ـ ــي الـ ـقـ ـض ــاء
عـلــى ال ـف ـقــر ،مــن خ ــال توفير
المشاريع الصغيرة لهم.
وق ـ ـ ـ ــال األم ـ ـي ـ ــن ال ـم ـس ــاع ــد
لقطاع االتصال وتكنولوجيا
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ف ـ ــي ال ـج ـم ـع ـيــة
د.عــدنــان الـحــداد ،في تصريح
صـ ـح ــاف ــي أمـ ـ ـ ــس ،ب ـم ـنــاس ـبــة
ال ـيــوم الـعــالـمــي للقضاء على
الفقر الــذي يــوافــق  17أكتوبر
مــن كــل عــام ،إن الجمعية منذ
انطالقتها األول ــى تعمل على
م ـح ــارب ــة ظ ــاه ــرة ال ـف ـق ــر بـيــن
مختلف الفئات العمرية.

ُحــدد عقدها في مدرسة العمرية
بـ ـ ـن ـ ــات ،وذلـ ـ ـ ــك وف ـ ــق الـ ـض ــواب ــط
واالش ـتــراطــات الصحية لضمان
عــدم تـعــرض المساهمين لخطر

أشاد المستشار اإلعالمي
إلدارة القرآن الكريم والسنة
النبوية «ورتل» ،التابعة
لجمعية النجاة الخيرية،
الشيخ طالل فاخر بالتفاعل
المميز من المتبرعين مع
مشروع « 7سنابل ألهل
القرآن» الذي تم إطالقه في
أكتوبر الجاري .وأوضح
فاخر ،في تصريح صحافي،
أمس ،أن المشروع يهدف إلى
دعم  7مشاريع قرآنية هي
كفالة حافظ ،وكفالة محفظ،
وكفالة حلقة ،والحقيبة
القرآنية ،وكفالة حلقات
اإلسناد ،وتأهيل وتطوير
المعلمين ،والسهم الوقفي.
وأضاف أن هذه المشاريع
تساهم في تعليم القرآن
الكريم وعلومه وآدابه وفق
منهجية متميزة ،وتخريج
جيل حافظ ومتقن للقرآن
الكريم ومتخلق بأخالقه،
واالرتقاء بمعلمي ومعلمات
القرآن من خالل التدريب
والتطوير ،ونشر ثقافة القرآن
الكريم وتعاليمه في المجتمع،
والحث على حفظه وتعلمه،
داعيا إلى االستمرار في دعم
المشروع حتى اكتماله.

مواطن وأصدقاؤه يعتدون
على رجال األمن بالروضة
ّ
تعرض رجال أمن في منطقة
الروضة لالعتداء من مواطن
وأصدقائه خالل تحرير
مخالفة مرور ضده .وقال
مصدر أمني إنه خالل ثبوت
دورية أمنية تابعة لمخفر
شرطة الروضة بالقرب من
حديقة جمال عبدالناصر،
استوقف رجال األمن مركبة
مخالفة يقودها مواطن،
وعندما طلب أفراد الدورية من
قائد المركبة رخصة القيادة
الخاصة به ودفتر ملكية
المركبة لتحرير مخالفة له،
بادر بالتهجم عليهم ،وساعده
أصدقاؤه في االعتداء ،فاضطر
رجال الشرطة إلطالق النار
في الهواء لتفريقهم .وأضاف
المصدر أن رجال األمن
ّ
تمكنوا من وضع المخالف في
الدورية وسحب مركبته ،وتم
تحديد مركبات المعتدين،
بعد أن هربوا من المكان،
ّ
وسجلت على المخالف
وأصدقائه قضية جنحة تعدٍّ
على رجال األمن.

آسيوي طعن صديقيه
في العارضية

القوبع يدعو مساهمي جمعية العمرية للتصويت
على حجز األرباح  5سنوات لبناء «مول»

مذكر القوبع

«النجاة» :تفاعل مميز مع
« 7سنابل ألهل القرآن»

توجهت دوريات شرطة
النجدة ودوريات األمن العام،
مساء أمس األول ،الى مواقف
سرداب حديقة الشهيد،
للسيطرة على مواطن بحال
غير طبيعية ،حاول التحرش
واعتدى على حارس
بالفتيات
ّ
األمن الذي تدخل إلبعاده
ّ
عنهن ،وقد تمكن رجال األمن
من السيطرة على المواطن
وإحالته إلى ّمخفر شرق،
وسجلوا بحقه عدة قضايا.

مبلغ الدعم المقدم تتراوح قيمته من  15001دينار حتى
 50000الفا تكون مدة العقد ثالث سنوات ويجدد لمدة أو
مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر بعدم الرغبة
في التجديد ،أما إذا كان مبلغ الدعم المقدم تتجاوز قيمته
 50000الفا تكون مدة العقد  5سنوات ويجدد لمدة أو مدد
مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر بعدم الرغبة في
التجديد ،ويجوز للجمعية مطالبة المستثمر بدفع مبلغ
دعم عند كل تجديد.
أم ــا ب ـشــأن ال ـم ــادة ( )46فـعــدلــت كــالـتــالــي :يـحـظــر على
الـمـسـتـثـمــر ال ـت ـن ــازل ع ــن ال ـف ــرع لـلـغـيــر ،وع ـلــى الجمعية
اتـخــاذ اإلجـ ــراء ات القانونية لفسخ العقد وسحب الفرع
م ــن الـمـسـتـثـمــر إذا م ــا ثـبــت ت ـنــازلــه ع ـنــه ،ويـسـتـثـنــى من
ذل ــك ،وف ــاة المستثمر ،حيث يـجــوز للورثة االتـفــاق فيما
بينهم على تحويل عقد االستثمار إلــى أحدهم ،شريطة
أن يكون لديه ترخیص تجاري لمزاولة النشاط ،تحويل
النشاط المستثمر مــن مؤسسة فــرديــة إلــى شــركــة يكون
أحد شركاؤها المستثمر في النشاط المراد تحويله ،على
أن يكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة ال تقل عن  51في
المئة للمستثمر ،وأن يكون نشاط الشركة متوافقا وعقد
االستثمار.

دعـ ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
جمعية العمرية التعاونية مذكر
ا لـقــو بــع مساهمي الجمعية إ لــى
حـضــور عمومية مجلس اإلدارة
المقرر عقدها أول نوفمبر المقبل،
للتصويت على التقريرين المالي
واإلداري للسنة المالية المنتهية
 2021/3/31ال سيما البند الخاص
بـحـجــز األرب ـ ــاح الـسـنــويــة م ــدة 5
سنوات أو أقل ،إلى حين استكمال
المبلغ المطلوب لبدء عملية بناء
«مـ ــول» عـلــى أح ــدث ال ـطــرز يكون
ً
بديال عن السوق المركزي الحالي،
وي ـقــدم خــدمــات متنوعة ألهــالــي
وسكان المنطقة.
وأوض ــح الـقــوبــع ،فــي تصريح
صـ ـح ــا ف ــي ،أن م ـج ـل ــس اإلدارة
ُ
والعاملين في الجمعية على أهبة
االستعداد لعقد العمومية والتي

سلة أخبار

مواطن ّ
يتحرش بالفتيات
في حديقة الشهيد

العتيبي يعدل المادتين  39و 46من الئحة تنظيم العمل التعاوني
عقود االستثمار ذات النسبة ،وأي مالحظات لديها بهذا
الشأن لمعالجتها ،من ثم تعميم هذا الرأي على الجمعيات
الـتـعــاونـيــة ،ليتسنى لـهــا تــوفـيــق أوضــاع ـهــا لـتـفــادي أي
مالحظات الحقة.

محليات

اإلصــابــة بالفيروس ،مشيرا إلى
أن اجمالي عدد المساهمين الذين
يحق لهم التصويت نحو 3250
ً
مساهما.
وق ـ ـ ــال الـ ـق ــوب ــع إن ـ ــه ب ـت ـضــافــر
ج ـه ــود أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس اإلدارة
استطعنا االنتهاء من الحصول
على الموافقات الالزمة كافة من
الجهات الحكومية ذات العالقة
والخاصة بالتوسعة الخارجية
ل ـل ـســوق ال ـم ــرك ــزي م ــن الجهتين
ً
األمامية والشارع الرئيسي ،فضال
عن اعتماد الموقع الجديد لفرع
ل ــوازم العائلة على مساحة 150
م ـت ــرا مــرب ـعــا ،وال ـم ــوق ــع الـجــديــد
لفرع المكتبة ،إضافة إلى الموقع
الـ ـج ــدي ــد ل ـ ـفـ ــرع الـ ـتـ ـم ــوي ــن عـلــى
ً
مساحة  500متر مربع ،الفتا إلى
أنــه تم استحداث أنشطة جديدة

مـ ـح ــل الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري وه ـ ــي،
ال ـص ــراف ــة ،وال ـمــابــس ال ـجــاهــزة،
ومطعم أو «كوفي شوب».
وأضـ ـ ــاف أن مـجـلــس اإلدارة
حصل على الـمــوافـقــات الــازمــة
العتماد الموقع المجاور لفرع
«مخبز الـتـنــور» ليصبح مكتب
تأمين بالعمولة ،فضال عن نقل
فرع خياط السيدات إلى الموقع
الشاغر بجوار صالون السيدات،
مؤكدا أن بدء تنفيذ جميع هذه
المشروعات في القريب العاجل،
ً
م ـش ـيــرا ال ــى أن عـمـلـيــة توسعة
الـســوق المركزي التي تمت في
الميزانين وتجديده وتحديثه
أدت إل ــى زيـ ــادة أعـ ــداد مــرتــادي
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،مـ ـم ــا تـ ــرتـ ــب ع ـل ـيــه
ارتفاع نسب المبيعات بصورة
ملموسة.

أبلغمواطن غرفة عمليات
وزارة الداخلية أن سائقا
يعمل بمنطقة العارضية
اعتدى على اثنين من
أصدقائه في منزله بآلة
حادة ،وتسبب في إصابتهما
بعدة إصابات.
وقال مصدر أمني إن رجال
األمن انتقلوا الى موقع
ّ
البالغ ،وتمكنوا من السيطرة
على الجاني واستخالص
السكين من يده ،ومن ّ
ثم
أحالوه الى مخفر شرطة
العارضية وسجلوا قضية
شروع في القتل بحقه.

طعن طفل بالدوحة
ّ
تعرض طفل في منطقة
الدوحة ،مساء أمس األول،
لالعتداء من شخص مجهول
الهوية يقود مركبة بيضاء،
إذ سدد له طعنه بسكين
وأصاب يدهّ ،
ووجه له عدة
ركالت ،والذ بالفرار.
وقال مصدر أمني إن رجال
األمن سجلوا قضية جنحة،
بعد أن رصدت إحدى
كاميرات المراقبة بأحد
المنازل واقعة االعتداء كاملة،
وقد كلفت جهات التحقيق
رجال المباحث بضبط
الجاني.

محليات
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«االئتمان» :هدفنا كفاءة الموظفين ورضا العمالء والتحول الرقمي
المضف دعا اإلشرافيين للتعريف باالستراتيجية ...وتسلم موقع مشروع البنك في العقيلة
 1600مواطن
استفادوا
من خدمة
القرض الذكي
بتقنية الذكاء
االصطناعي

الخشتي

دعا نائب رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام لبنك االئتمان صالح
ال ـم ـضــف اإلش ــراف ـي ـي ــن ف ــي الـبـنــك
للتعريف باستراتيجية البنك في
مركز االئتمان للتدريب.
وافتتح المضف اللقاء التنويري
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـضـ ـم ــن ال ـ ـت ـ ـع ـ ــرف ع ـلــى
استراتيجية بنك االئتمان -2020
 ،2025تماشيا مع قــرارات مجلس
الوزراء بهذا الشأن.

وذك ـ ـ ــرت ال ـم ـت ـحــدثــة الــرسـمـيــة
بــاســم البنك حـبــاري الخشتي أن
استراتيجية البنك ارتكزت على 5
أهداف هي خلق بيئة عمل جاذبة
صحية وفـعــالــة ،وتحقيق الرضا
للعمالء واكتساب ثقتهم ،والتحول
الــرقـمــي ،وتطوير قطاع االئتمان
لتوفير األمان االجتماعي لألسرة
ال ـكــوي ـت ـيــة ،وتـحـقـيــق االس ـتــدامــة
لألجيال القادمة.
وتحدثت الخشتي خالل اللقاء
عن رؤية البنك ومكانته كمؤسسة
حكومية رائ ــدة تسعى الكتساب
ثقة عمالء البنك ،وضمان تحقيق
االستدامة لألجيال القادمة.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أه ـ ـ ــداف الـبـنــك
المبنية على خلق بيئة عمل جاذبة
وص ـح ـي ــة ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن م ــن خ ــال
متابعة آلية التقييم الوظيفي عبر
مؤشرات تقييم األداء مع ضرورة
االستمرار في تطوير أداء الموظفين
عبر إشــراكـهــم فــي دورات تدريب
لرفع كفاءتهم الوظيفية ،ومن ضمن
أهـ ـ ــداف ال ـب ـنــك ه ــو تـحـقـيــق رضــا
الـعـمــاء وكـســب ثقتهم مــن خالل
تبسيط وميكنة الخدمات وجعلها

ً
المضف متوسطا المشاركين في اللقاء التنويري
م ـت ــاح ــة إل ـك ـت ــرون ـي ــا ()ONLINE
وال ـتــواصــل مــع عـمــاء البنك عبر
وسـ ــائـ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
الـمـخـتـلـفــة وال ـم ـتــاحــة ع ـلــى م ــدار
الساعة ،اذ يعول البنك على التحول
الرقمي لتقليص الدورة المستندية
للمعامالت.
ومن ناحية أخرى ،أوضحت أنه
تم تسلم الموقع الخاص بمشروع
بنك االئتمان في منطقة العقيلة من
قبل بلدية الكويت بمساحة ألفي
متر مربع والذي يتسع لعدد ال يقل

عــن  200موظف وسيتم تجهيزه
بجميع مواصفات المبنى الذكي.
ويتكون المشروع من  3سراديب
وطابق أرضي و 3طوابق باإلضافة
إلى الخدمات ،وتم تقسيم المشروع
لتستخدم السراديب "األول والثاني
والثالث" كمواقف لموظفي البنك
على مساحة األرض المخصصة
بــالـكــامــل ،فيما يستخدم الطابق
األرض ـ ـ ـ ـ ــي واألول ل ـل ـم ــراج ـع ـي ــن
والموظفين ،امــا الطابقان الثاني
والثالث فيستخدمان للموظفين.

إصابة مواطنة و 3وافدين في  ٣حرائق
●

محمد الشرهان

أصيبت مواطنة بجروح خطيرة نقلت على
اثرها الى المستشفى لتلقي العالج ،كما أصيب
ثالثة وافدين بحاالت اختناق وإجهاد حراري
جراء ثالثة حوادث حريق كبيرة تعاملت معها
فرق االطفاء خالل عطلة نهاية االسبوع.
وقال مدير ادارة العالقات العامة واإلعالم
بقوة اإلطفاء العام العقيد محمد الغريب ان
ً
غرفة عمليات االطفاء تلقت بالغا مساء أمس
األول يفيد بــانــدالع حــريــق فــي شقة تقع في
بناية بمنطقة الرقعي فتم تحريك مركزي اطفاء
العارضية الحرفي والشويخ الصناعي ليتبين
لهم ان الحريق في شرفة احــدى الشقق التي
تقع بالدور الثالث بالبناية المكونة من عشرة
أدوار ،فـتــم اخ ــاء الـبـنــايــة ،وإخ ـمــاد الحريق
الذي أسفر عن اصابة وافد من السكان بحالة
اختناق وإجهاد حــراري وتــم إنقاذه من قبل
رجال االطفاء ،وتسليمه لفنيي الطوارئ الطبية
حيث تم نقله الى المستشفى لتلقي العالج.
وأضاف الغريب ان رجال االطفاء في مركز

اط ـفــاء ال ـبــدع تمكنوا مــن اخ ـمــاد حــريــق آخــر
اندلع في فندق بمنطقة السالمية مساء أمس
األول ،مـشـيــرا ال ــى ان ــه تــم اخ ــاء الـفـنــدق من
النزالء وإخماد الحريق ،الذي اسفر عن اصابة
شخصين بحالة اختناق وإجهاد حراري وتم
ع ــاج أحــدهـمــا فــي نـفــس مــوقــع ال ـحــادث عن
طريق فني الطوارئ الطبية فيما نقل االخر الى
المستشفى بواسطة الطوارئ الطبية.
وفــي حــادث ثالث ،أصيبت مواطنة في
العقد الثامن مــن عمرها بـجــروح خطيرة
جراء حريق اندلع في منزل أسرتها بمنطقة
العارضية مساء أمس االول ،وتبين لرجال
االطـفــاء الذين ســارعــوا الــى المكان وجود
م ــواط ـن ــة وعــام ـل ـت ـيــن مـحـتـجــزيــن ب ــال ــدور
األرض ــي للمنزل بسبب الـحــريــق وكثافة
الدخان ،فتم اخراج المحتجزين وتسليمهم
ال ـ ــى ف ـن ـيــي الـ ـ ـط ـ ــوارئ ال ـط ـب ـي ــة ،وت ـ ــم نـقــل
المواطنة الــى المستشفى وهــي فــي حالة
حرجة ،الفتا الى ان رجال االطفاء تمكنوا
من اخماد النيران ،وحالوا دون وصولها
الى المنازل المجاورة.

وذكــرت أن البنك اآلن بصدد طرح
مناقصة لتنفيذ المشروع.
ومن جانب آخر ،أكدت الخشتي
فــاع ـل ـيــة الـ ـخ ــدم ــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة
ال ـم ـقــدمــة م ــن ال ـب ـن ــك ،وذك ـ ـ ــرت أن
عــدد المواطنين المستفيدين من
خ ــدم ــة الـ ـق ــروض الــذك ـيــة بتقنية
ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي (Artificial
 )Intelligenceبلغت  1600مواطن
منذ إطالق الخدمة.

مصرع َ
وافدين
في حادثي مرور
لقي وافدان؛ عربي وآسيوي؛ مصرعيهما مساء
أمس األول ،جراء حادثين مروريين منفصلين،
كما أصيبت طفلة مواطنة بجروح خطيرة من
جراء ّ
تعرضها للدهس في منطقة أم الهيمان.
ن ـتــج الـ ـح ــادث األول ع ــن ان ـق ــاب س ـيــارة
بـمـنـطـقــة ال ـع ـبــدلــي ال ــزراعـ ـي ــة ،ب ــال ـق ــرب من
المستشفى البيطري ،وأسفر عن إصابة قائد
الـمــركـبــة بــإصــابــات خـطـيــرة ،فــي حـيــن نجا
مرافقه ولم يصب بــأذى ،وتم نقل المصاب
فنيي الطوارئ الطبية الى مستشفى
من قبل
ّ
الجهراء ،لكنه فارق الحياة قبل وصوله.
أما الحادث الثاني فقد نجم عن اصطدام قائد
إحدى المركبات ،وهو آسيوي ،بإحدى األشجار،
مما أدى الى وفاته في الحال ،وتم انتشال جثته
وتسليمها ال ــى رج ــال األدلـ ــة الـجـنــائـيــة .وفــي
الحادث الثالث ،دهس مواطن في العقد الثاني
مــن عـمــره ،ويـقــود مركبة رباعية الــدفــع ،طفلة
بمنطقة أم الهيمان مساء أمس األول ،وتسبب
في إصابتها بإصابة بليغة بالرأس.

«المرور» :تحرير  39.7ألف ً
مخالفة وضبط  36مستهترا
واصل قطاع المرور والعمليات
تنفيذ الحمالت األمنية والمرورية
في مختلف مناطق البالد.
وقــال ضابط العالقات العامة
واإلعــام بــاإلدارة العامة للمرور،
ال ـ ــرائ ـ ــد ع ـب ــدال ـل ــه ب ــوحـ ـس ــن ،فــي
تـ ـص ــري ــح أمـ ـ ـ ـ ــس ،إن الـ ـحـ ـم ــات
األمنية والمرورية أسفرت خالل
األسـبــوع الماضي عــن تحرير
 39أل ـف ــا و 797م ـخــال ـفــة مـ ــرور،
وإحالة  57مركبة الى كراج الحجز،
ً
و 36مـخــالـفــا ارت ـك ـبــوا مخالفات
مرورية جسيمة الى نظارة المرور،
وضبط  40حدثا يقودون مركبات
بال رخــص قـيــادة ،وإحالتهم الى
نيابة األح ــداث ،وكذلك ضبط 12
مــرك ـبــة م ـط ـلــوبــة ل ـج ـهــات أمـنـيــة
وق ـضــائ ـيــة وض ـب ــط  4أش ـخــاص
مطلوبين لجهات أمنية وقضائية.

وقــال بوحسن إن اإلحصائية
أظهرت أن إدارة العمليات المرورية
احتلت المرتبة األولى في تسجيل
ع ــدد المخالفات ب ــ 12ألـفــا و874
مخالفة ،تلتها إدارة مرور حولي
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،8386ومـ ـ ــن ثـ ــم إدارة مـ ــرور
العاصمة بـ .6424
وأو ض ـ ـ ـ ــح أن اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
ل ـش ــرط ــة ال ـن ـج ــدة س ـج ـلــت خ ــال
األس ـبــوع الـمــاضــي  783مخالفة
م ــرور ،ونـفــذت  401عملية أمنية
ومرورية ،وأحالت  12مركبة الى
كـ ــراج ال ـح ـجــز ،ف ـضــا ع ــن ضبط
 4أش ـ ـخـ ــاص م ـط ـل ــوب ـي ــن أم ـن ـيــا
ً
وجنائيا ،و 26شخصا ال يحملون
إثـ ـب ــات شـخـصـيــة و 6أش ـخــاص
لقيادتهم مركباتهم بحالة سكر.
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•
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جوهر لـ ةديرجلا  :حشد شعبي إلقرار قوانين اإلصالح
•

«سنقدم استراتيجيات جديدة للتعليم واإلسكان والصحة واإلصالح االقتصادي ...ودور الحكومة غائب»
فهد تركي

في وقت يترقب الشارع
الكويتي انطالق دور االنعقاد
المقبل لمجلس األمة ،شدد
النائب حسن جوهر على
ضرورة ترجمة قوانين اإلصالح
الشامل على أرض الواقع.

متمسكون
بعدم تحصين
رئيس الوزراء
أو أي وزير
وسنمارس
حقوقنا
البرلمانية
ً
وفقا للدستور

ش ــدد ال ـنــائــب ح ـســن جــوهــر
على أن ال طريق أمام الحكومة
خ ـ ــال دور االنـ ـعـ ـق ــاد ال ـم ـق ـبــل
س ــوى االت ـج ــاه ن ـحــو اإلص ــاح
الشامل ومكافحة الفساد ومد
يــد الـتـعــاون مــع مجلس األم ــة،
وال ـت ـم ـس ــك ب ــال ــدسـ ـت ــور وعـ ــدم
تحصين رئـيــس ال ــوزراء أو أي
ً
ع ـضــو بــال ـح ـكــومــة ،الفـ ـت ــا إلــى
"أننا كنواب سنمارس حقوقنا
البرلمانية متمسكين بالدستور
والثوابت الوطنية".
وأك ـ ــد ج ــوه ــر ،ل ـ ـ "ال ـج ــري ــدة"
ض ـ ـ ــرورة اإلص ـ ـ ــاح ال ـس ـيــاســي
ال ـم ـس ـتــدام ،ورف ــض الـقـفــز على
الثوابت الدستورية كما حدث
مــع تحصين رئـيــس الحكومة،
ً
الفتا الــى "اننا آثرنا كنواب ان
ندشن المرحلة الحالية بعدد
م ــن ال ـم ـشــاريــع الـمـهـمــة لتكون
حاضرة في دور االنعقاد المقبل
ال ـ ـ ــذي س ـي ـش ـه ــد م ــرحـ ـل ــة عـمــل
جديدة ننشد فيها االصالح في
كــل الـمـجــاالت وإق ــرار القوانين
التي تقدمنا بها السيما عقب
تـ ــوص ـ ـيـ ــات م ــؤتـ ـم ــر االص ـ ـ ــاح
والبناء".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ب ـ ـعـ ــد ال ـم ــؤت ـم ــر
ً
ً
ً
لمسنا ت ـف ــاؤال شـعـبـيــا كـبـيــرا،
السـيـمــا م ــن خ ــال الـتــوصـيــات
ال ـ ـتـ ــي انـ ـتـ ـه ــى إلـ ـيـ ـه ــا وس ـي ـت ــم
تــرج ـم ـت ـهــا الـ ــى ق ــوان ـي ــن تـنـقــل
ال ــى االم ــان ــة ال ـعــامــة للمجلس
وتناقش في اللجان البرلمانية
المختصة عـلــى طــريــق االق ــرار
ً
من المجلس" ،مطالبا الحكومة
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون الـ ـ ـج ـ ــاد عـ ـل ــى ه ــذا
الصعيد.
وق ـ ـ ـ ـ ــال" :تـ ـلـ ـقـ ـيـ ـن ــا مـ ـش ــاري ــع
واقتراحات ومبادرات ،واستعنا
بمتخصصين كل في مجاله ،في
قضايا مهمة للشعب والمجلس
ت ـ ـخـ ــص الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم وال ـ ـصـ ـحـ ــة
واالسكان والشباب والرياضة
واالصـ ــاح االق ـت ـصــادي" ،الفتا
الى ان هذه المواضيع والقضايا

سيتم التعامل معها من خالل
مـنـظــور سـيــاســي جــديــد خــال
دور االن ـع ـق ــاد ال ـم ـق ـبــل ووف ـقــا
السـتــراتـيـجـيــات جــديــدة تمهد
لمعالجتها.
وأكـ ــد أن ــه "ل ــن ي ـهــدأ لـنــا بــال
إال بتحقيق طموحات الشعب،
وس ـن ـع ـمــل م ــن خ ـ ــال جـنــاحــي
الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــري ـ ــع والـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة ع ـل ــى
ممارسات الحكومة ومحاسبة
أي وزي ــر أو م ـســؤول يتقاعس
في أداء عمله".
وف ــي وق ــت انـتـقــد جــوهــر ما
أس ـم ــاه "غ ـي ــاب دور الـحـكــومــة"
عن تقديم رؤى إصالحية شاملة
وهــو بــاألســاس وظيفتها على
ً
هـ ــذا ال ـص ـع ـيــد دسـ ـت ــوري ــا ،قــال
"ق ـم ـن ــا ك ـ ـنـ ــواب ب ــال ـت ـع ــاون مــع
ا لـمـجــا مـيــع المتخصصة بهذا
ال ـ ـ ــدور ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـن ــواب
وتـ ــرج ـ ـم ـ ـت ـ ـهـ ــا إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـشـ ــاريـ ــع
إصالحية".

النواب والشعب
وأضاف" :اليوم نوجه رسالة
مـهـمــة إل ــى ال ـن ــاس م ـفــادهــا أن
الـ ـحـ ـك ــوم ــة إذا ت ـق ــاع ـس ــت عــن
دوره ـ ـ ــا ،فـنـحــن م ـس ـت ـعــدون أن
نـ ـق ــوم بـ ـه ــذا ال ـ ـ ــدور بــال ـت ـعــاون
م ــع ال ـن ــواب وال ـش ـعــب ،السيما
أن الـشـعــب الـكــويـتــي يـمـلــك من
الـ ـخـ ـب ــرات وال ـ ـطـ ــاقـ ــات ال ـش ــيء
ً
الكثير الذي نفتخر به جميعا،
وه ـ ــذا م ــا ل ـم ـس ـنــاه ع ـلــى أرض
الواقع خالل المشاركة الواسعة
مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء ال ـش ـع ــب ال ــراغ ـب ـي ــن
باإلصالح والبناء".
وت ـ ــاب ـ ــع" :ن ـق ــول ـه ــا صــري ـحــة
إن الـمـجـلــس مــن الـشـعــب وإلــى
الشعب ،وسنضع أيدينا كنواب
م ـ ــع الـ ـشـ ـع ــب خ ـ ـ ــال ال ـم ــرح ـل ــة
المقبلة من أجل ترجمة قوانين
اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـ ـشـ ـ ــامـ ـ ــل ،لـ ـتـ ـك ــون
ح ــاض ــرة ع ـل ــى أرض الـ ــواقـ ــع"،
ً
الفـ ـت ــا إل ـ ــى "أنـ ـن ــا ق ــدم ـن ــا رؤى
جديدة على شكل استراتيجيات

ً
جوهر متحدثا في جلسة سابقة
طـ ـم ــوح ــة س ـت ـم ـه ــد ل ــإص ــاح
الـ ـش ــام ــل ،وه ـ ــذه ب ــداي ــة الـعـمــل
ونـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى حـ ـش ــد شـعـبــي
لترجمة تلك القوانين ،وأن تكون
هناك آلية ضغط على الجميع
ً
إلقـ ــرارهـ ــا" ،مـتـمـنـيــا أن تـخــرج
القوانين الجديدة والتشريعات
ب ـم ــا ي ـل ـبــي ط ـم ــوح ــات الـشـعــب
الكويتي.
وذكـ ــر أن ال ـمــرح ـلــة الـمـقـبـلــة
ً
خ ـ ـط ـ ـيـ ــرة نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــرا إل ـ ـ ـ ــى وج ـ ـ ــود
تحديات كثيرة والبد للمجلس
ً
أن ي ـكــون أهـ ــا ل ـمــواج ـهــة هــذه
الـتـحــديــات وتــرجـمـتـهــا لتكون
ً
فرصا نحو االصالح.

االنعقاد المقبل
وأضـ ـ ـ ــاف "ل ــديـ ـن ــا ك ـث ـي ــر مــن
االستحقاقات السياسية خالل
دور االن ـع ـق ــاد ال ـم ـق ـبــل ،والب ــد
أن ت ـتــرجــم ع ـلــى أرض ال ــواق ــع
م ــن خـ ــال ال ـت ـع ــاون ال ـن ـيــابــي ـ
ال ـح ـك ــوم ــي ،ف ـن ـحــن ن ـت ـك ـلــم عــن
الشق البرلماني الذي سيبحث
في إيجاد رؤى وحلول لمشاكل
كبيرة وأزلية مستعصية ال تزال

«التعليمية» تستكمل مناقشة «تدهور التعليم» اليوم
تعقد لجنة ش ــؤون التعليم
والثقافة واإلرش ــاد البرلمانية
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــا ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ت ـس ـت ـك ـمــل
خــالــه مناقشة أسـبــاب تدهور
التعليم العام والخاص ،ومدى
فاعلية خطط وزارة التربية في
النهوض بمستوى التعليم.
ويــأتــي هــذا االجـتـمــاع ،الــذي
يحضره وزيــر التربية د .علي
ً
المضف ومختصون ا سـتـنــادا
إلـ ـ ـ ــى الـ ـتـ ـكـ ـلـ ـي ــف الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر عــن
م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ،ك ـمــا سـيـنــاقــش
خالله انتشار ظاهرة الــدروس
ال ـخ ـصــوص ـيــة وب ـح ــث مشكلة
ض ـع ــف ال ـم ـس ـت ــوى الـتـعـلـيـمــي
لطلبة المرحلة االبتدائية.

اجتماع سابق للجنة التعليمية

 3اقتراحات بقوانين قدمها النواب األسبوع الفائت
شـ ـ ـم ـ ــل ال ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــاد ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــي
وال ـت ـش ــري ـع ــي فـ ــي م ـج ـلــس األمـ ــة
ً
خــال األسـبــوع الفائت  24ســؤاال
ً
معتمدا مــن المجلس ،وتـقــديــم 3
اقتراحات بقوانين من ثالثة نواب،
و 3اقتراحات برغبة من نائبين.
وب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى االقـ ـت ــراح ــات
بقوانين ،فقد قــدم النائب مــرزوق
ً
الخليفة اق ـتــراحــا بـقــانــون بشأن
تأسيس شركة مساهمة كويتية
باسم "المخازن الوطنية" تختص
ب ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـ ـت ـ ـخـ ــزيـ ــن والـ ـنـ ـق ــل
وال ـت ـخ ـل ـي ــص الـ ـجـ ـم ــرك ــي ،وقـ ــدم
ً
زميله أسامة المناور اقتراحا آخر
بشأن ضريبة التحويالت المالية،
لتحصيل ما ال يقل عن  5في المئة
من تحويالت الوافدين إذا تجاوزت
 50في المئة من الدخل السنوي،
في حين قدم النائب فايز الجمهور
االقتراح الثالث ،وهو لتعديل بعض
أحكام القانون رقم ( )32لسنة 1967
بشأن الجيش المعدل ،لحصر أداء
الخدمة العسكرية على الذكور.
وتضمنت اإلحصائية ،توجيه
ً
ً
ً
 12نائبا  24ســؤاال إلى  12وزيــرا،
حيث قدم النائب أسامة المناور 4
أسئلة إلى  4وزراء ،في حين وجه
الـنــائــب ف ــارس العتيبي  4أسئلة
إلى  3وزراء والنائب د .بدر المال 3
أسئلة إلى  3وزراء ،والنائب مهلهل
المضف  3أسئلة لـ  3وزراء ،وقدم

أسامة المناور

مرزوق الخليفة

النائب الصيفي الصيفي سؤالين
لوزيرين ،والنائب بــدر الحميدي
مثلهما لوزيرين.
ً
ً
ووج ـ ــه سـ ـ ــؤاال واح ـ ـ ــدا ال ـن ــواب
أسامة الشاهين إلى وزير األشغال،
ومساعد العارضي إلى وزير الدولة
لـشــؤون اإلس ـكــان ،ود .عبدالكريم
الكندري إلــى وزيــر الـعــدل ،وخالد
ال ـع ـت ـي ـب ــي إل ـ ـ ــى وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة
والـصـنــاعــة ،وثــامــر الـســويــط إلــى
وزيــر التربية ،ومهند الساير إلى
وزير الصحة.

خليفة حـمــادة فــي مقدمة ال ــوزراء
الذين وجهت إليهم أسئلة برلمانية،
إذ كـ ــان نـصـيـبــه  4أس ـئ ـلــة ضمن
قضايا تتعلق بشركة المشروعات
السياحية ،وبنك الكويت المركزي،
واإلج ـ ـ ــراءات القضائية المتخذة
ب ـش ــأن ق ـضــايــا الـ ـتـ ـج ــاوزات على
المال العام ،وبشأن الدور الرقابي
والـمـحــاسـبــي ال ـم ـحــوري لــديــوان
المحاسبة.
ً
وج ــاء ثانيا وزي ــر النفط وزيــر
التعليم العالي د .محمد الفارس
بتلقيه  3أسـئـلــة ب ـشــأن مـشــروع
مــديـنــة صـبــاح الـســالــم الجامعية
 جامعة الكويت ،وتشكيل لجنةاالخ ـت ـي ــار ل ـمــديــر ال ـج ــام ـع ــة ،إلــى

ترتيب الوزراء
وجاء وزير المالية وزير الدولة
للشؤون االقتصادية واالستثمار

سؤاالن لوزير الداخلية

 ...وآخران للرومي

تلقى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي سؤالين
بشأن النظام الخاص بالمناقصات والممارسات
ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي ال ـ ـ ــوزارة ،وال ـق ـي ــود األم ـن ـيــة الـتــي
تفرضها الوزارة سواء على الكويتيين أو غيرهم،
في حين تلقى وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة
لـشــؤون الـشـبــاب عـبــدالــرحـمــن الـمـطـيــري سؤالين
ً
أيضا بشأن إ طــاق استراتيجية جديدة لألعوام
ال ـخ ـم ـس ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة واأله ـ ـ ـ ـ ــداف االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
اإلعالمية والعناصر التي سترتكز عليها الوزارة
لـتـطــويــر اإلع ــام الــرسـمــي فــي ال ـبــاد ،إل ــى جــانــب
تنظيم اإلعالم اإللكتروني.

وج ــه الـ ـن ــواب ســؤال ـيــن إل ــى نــائــب
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء وزي ــر الـعــدل
وزيــر الــدولــة لـشــؤون تعزيز النزاهة
عبدالله الرومي بشأن الديوان الوطني
ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،وأسـ ـب ــاب إص ــدار
ً
الــوزيــر ق ــرارا بتأجيل العمل بالقرار
الوزاري بشأن قصر شغل وظيفة أمين
سر جلسة على الموظفين الكويتيين
لمدة عام رغم اتخاذ مجلس الــوزراء
قرارات عدة بشأن المضي في تطبيق
سياسة اإلحالل.

جانب الهيكل التنظيمي والوصف
الوظيفي والمهام التي تقوم بها
مجموعة مكتب الرئيس التنفيذي
بشركة نفط الكويت.
ً
وثالثا حل وزير الدولة لشؤون
ال ـب ـل ــدي ــة وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ل ـش ــؤون
اإلسكان والتطوير العمراني شايع
ال ـشــايــع بـتـلـقـيــه  3أس ـئ ـلــة بـشــأن
الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـش ــؤون ال ــزراع ــة
والـ ـث ــروة الـسـمـكـيــة ،والـمــؤسـســة
العامة للرعاية السكنية.
أمـ ــا وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـشـيــخ
د .أح ـمــد نــاصــر الـمـحـمــد فتلقى
ُ
سؤالين بشأن عدد الذين اعتمدت
أسماؤهم لصرف مكافأة الصفوف
األم ــامـ ـي ــة فـ ــي م ــواجـ ـه ــة جــائـحــة
ك ــورون ــا مــن الـعــامـلـيــن فــي وزارة
الخارجية ،وبشأن الديوان الوطني
لـحـقــوق اإلن ـس ــان ،فــي حـيــن تلقى
وزير التجارة والصناعة د .عبدالله
السلمان سؤالين بشأن اإلجراءات
التي اتخذتها ال ــوزارة وأجهزتها
المتعلقة بحماية المستهلك تجاه
البيان التحذيري إلحــدى وكــاالت
السيارات ،والنصوص القانونية
التي تنظم عملية بيع المركبات
خارج البالد أو استيرادها.
ُ
وو ِّجه إلى وزير الكهرباء والماء
والطاقة المتجددة وزيــر الشؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية
د .مشعان العتيبي س ــؤال بشأن
الدراسة التي استندت إليها الوزارة
ف ــي تغيير أغ ـلــب مـشــاريـعـهــا من
توربينات بخارية إلى توربينات
غازية.
أم ـ ــا وزيـ ـ ـ ــرة األش ـ ـغـ ــال ال ـعــامــة
وزي ــرة الــدولــة لشؤون االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات د .رنا
ً
ال ـ ـف ـ ــارس ف ـت ـل ـق ــت سـ ـ ـ ـ ــؤاال ب ـش ــأن
االخ ـت ـن ــاق ال ـ ـمـ ــروري ف ــي منطقة
"مـ ـش ــرف" وال ـم ـن ــاط ــق ال ـم ـج ــاورة
 ص ـبــاح ال ـســالــم وب ـي ــان وم ـبــاركالعبدالله وغيرها ،في حين تلقى
ً
وزير التربية د .علي المضف سؤاال
بشأن كلية التربية األساسية في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب.

م ــوج ــودة ويـعــانـيـهــا الـمــواطــن
الكويتي وسط تجاهل حكومي
حـ ـي ــالـ ـه ــا ،ونـ ـسـ ـع ــى ج ــاه ــدي ــن
ً
لتغطيتها ،فضال عن القضايا
ّ
الملحة التي يجب أن نتصدى
تعتبر
التي
الحريات
مثل
لها،
ً
قـ ـضـ ـي ــة أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ومـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدأ ال
يـمـكــن ال ـت ـن ــازل ع ـنــه ب ــأي حــال
مــن األح ـ ــوال والـمـحــافـظــة على

ال ــدس ـت ــور وال ـث ــوات ــب الــوطـنـيــة
والمكتسبات الدستورية ،ولن
ن ـس ـم ــح ان يـ ـك ــون ح ــولـ ـه ــا اي
تنازالت أو صفقات ،فالدستور
ص ـم ــام األمـ ـ ــان ل ـتــرج ـمــة الـشــق
الـتـشــريـعــي ،ونـحــن متمسكون
ب ــال ــدس ـت ــور ،وس ـن ـت ـصــدى ألي
محاوالت لتفريغه من محتواه".

7

برلمانيات

المضف للوزراء :أي إجابة سرية
هي والعدم سواء
ب ـع ــد ت ـل ـق ـيــه إج ــاب ـت ـي ــن عــن
س ــؤالـ ـي ــن مـ ــن وزي ـ ـ ــر ال ـم ــال ـيــة
خ ـل ـي ـفــة حـ ـم ــادة ط ـل ــب فـيـهـمــا
إيداعهما لــدى األمــانــة العامة
ل ـم ـج ـلــس األم ـ ـ ــة ،ق ـ ــال ال ـنــائــب
عبدالله المضف" :رســالــة إلى
كــل ال ـ ــوزراء؛ أي إجــابــة ســريــة
ال تمس األم ــن الـقــومــي للبالد
سنعتبرها هي والعدم سواء،
وسنحاسب على هذا األساس".
وأكد المضف أن "المعلومات
المتعلقة بــاألمــوال العامة من
حــق الشعب الكويتي االطــاع
عليها ،وسنرفع السرية عنها،
ً
ودستوريا للمال العام حرمة،
وحـ ـم ــايـ ـت ــه واجـ ـ ـب ـ ــة عـ ـل ــى كــل
مواطن".

عبدالله المضف

مطيع :عودة الحياة الطبيعية
واجبة أسوة بالسعودية
قــال الـنــائــب د .أحـمــد مطيع "ن ـبــارك ألشقائنا فــي المملكة
العربية السعودية عودتهم للحياة الطبيعية بشكل كامل"،
مشددا على أن هذا األمر أصبح الزما في الكويت ،بعد التراجع
الكبير في أعداد إصابات "كورونا" ،وارتفاع نسبة المطعمين.
وقال مطيع ،في تصريح أمس ،إن "أول القرارات يجب أن يكون
بإلغاء التباعد في المساجد ،والسماح برص صفوف المصلين".

زوايا ورؤى

٨

وقف التصريحات

ةديرجلا

•
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المستشار شفيق إمام

مظفر عبدالله

أول العمود:
قدم المؤرخ سيف مرزوق الشمالن علمه وخبرته بشكل
حبب الـنــاس فــي تلقي المعلومة التاريخية عبر الكتاب
والتلفزيون ،وتفتق ذهن المخرج السينمائي خالد الصديق
ً
عن أهمية السينما مبكرا في منطقته ...بمقاييس هذا الزمن
ومصطلحاته ُيعد الرجالن من "المشاهير" .رحمهما الله
وطيب مثواهما.
***
أت ـم ـن ــى أن يـ ـ ــدرس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـم ــوق ــر م ـســألــة
تصريحات بعض وزرائه وقياديي المؤسسات الحكومية
حول المشاريع المنوي إقامتها ،وهي ال تزال على الورق!
ً
هناك ما يمكن اعتباره نوعا من االستفزاز للمتابعين من
عامة الناس بسبب ما يعتقدون أنها أفكار غير جادة ،وأن
ً
وراء ها رغبة للظهور اإلعالمي خصوصا أن عمر الوزير
ً
في الكويت ال يتعدى أشهرا!
كلنا يتذكر في أحد مواسم الصيف كيف كان تدشين
المدينة المائية وحضور جيش من المسؤولين ،وتبين
أن المدينة عبارة عن ألعاب نفخ مؤقتة لم نعثر على أثر
لها اليوم ،وكانت مثار نقد شعبي الذع ،كما الحظنا كيف
أعلنت هيئة الــزراعــة عزمها البدء بحملة تشجير كبيرة
تبين بعدها أنها استعانت بمتطوعين في مشهد أقرب
ً
ً
ألن يكون نشاطا مدرسيا ،وينسحب ذلك في أيامنا هذه
الترويج لمشاريع ورقية ذات صلة باستثمار الشواطئ
وإنـشــاء المدن الحدودية وعــرض لصور جميلة وملونة
لتلك المشاريع.
جميل أن نتفاء ل وأن نعلن مشاريع ذات فائدة لسكان
البلد ،لكن غير المفهوم أن يتحول قياديون في الدولة إلى
ُ
مروجي أفكار ورقية تنسى مع الوقت وتتبخر مع رحيلهم.
كلنا يعلم أن إنجاز أي مشروع يتطلب معالجة األمور
التالية وهي:
 تداخل االختصاصات بين جهات حكومية عدة. أزمة األراضي. إعادة دراسة المشروع. الجوانب السيادية. الجدوى االقتصادية.وبغير ذلك يجب وقف بيع األوهام لوسائل اإلعالم.

سومانترا مايترا *

هل سياسة بايدن الخارجية
نسخة من سياسة ترامب؟
كتب رئيس مجلس العالقات الخارجية ،ريتشارد هاس ،مقالة
جديدة في صحيفة "فورين أفيرز" مفادها أن الرئيس جو بايدن
ُمـصـ ِّـمــم على تنفيذ سياسة قومية "تــرامـبـيــة" تــرفــض التعاون
ّ
بأمس الحاجة إلى هذه المقاربة
الدولي مع أن الواليات المتحدة
ً
راهنا ،حيث يلوح فجر إجماع جديد في أفق العاصمة واشنطن
ً
اليوم :إنه فجر "أميركا أوال"! رغم مواقف إدارة بايدن حول سياسة
التعاون الــدولــي ،يتكلم هــاس عــن استمرارية سياسة الرئيس
السابق في العهد الراهن أكثر مما يفترض الجميع .قد يسمح
اإلجماع الجديد برفض استراتيجية تطورت غداة الحرب العالمية
ً
الـثــانـيــة ،فالمعيار الــراهــن ليس انـعــزالـيــا ،لكنه يــرفــض جوهر
سياسة التعاون الدولي المبني على الفكرة القائلة إن الواليات
ً
المتحدة ستستفيد حتما من منع انهيار النظام الليبرالي الدولي
والحفاظ عليه.
من ناحية معينة ،أدت السياسات األحادية الجانب ،كتلك التي
ّ
اتضحت عند عقد اتفاق "أوكوس" ،إلى تضرر العالقات العابرة
لألطلسي ،وفي هذا السياق ،كتب هاس في مقالته" :في المبدأ،
ّ
مهدت التعددية والسياسة الخارجية المبنية على الحلفاء لنشوء
ً
النزعة األحادية التي يرتكز عليها شعار "أميركا أوال" على أرض
الــواقــع ،وفــي ظــل غياب أي نسخة أميركية جــديــدة مــن سياسة
التعاون الدولي ،من المتوقع أن يتراجع منسوب الحرية في العالم
مقابل زيادة العنف والعجز عن معالجة التحديات المشتركة".
ً
ّ
تبدو الحجج التي يطرحها هاس غير متماسكة ،لكن جزءا من
ُ
ً
الت َهم ُم َح ّير ،ففي ملف كورونا مثال ،من المبرر أن تعطي الحكومة
األميركية األولوية ّلتلقيح شعبها ألن اللقاحات أهم أداة لمحاربة
ً
الــوبــاء ،فـلـمــاذا يفضل هــاس إذا أن يستفيد الـعــالــم مــن خيرات
الــواليــات المتحدة على حـســاب دافـعــي الـضــرائــب األميركيين؟
ً
تفرض األوقات الصعبة هذا الشكل من المقايضات دوما.
فيما يخص اتفاق "أوكــوس" ثم الوفاق الدفاعي الالحق بين
اليونان وفرنسا تجاه تركيا ،من الواضح أن حقبة االصطفافات
األيديولوجية الكبرى انتهت ،وحان الوقت للعودة إلى االتفاقيات
الصغيرة التي تقتصر على الجوانب العسكرية واالستراتيجية.
ً
عمليا ،يعكس هذا الوضع المعايير التي كانت قائمة قبل الحرب
ً
ً
ُ
العالمية األولى وال يعتبر عامال سلبيا ،وتضمن هذه االتفاقيات
تـقــاســم األع ـب ــاء وت ـكــون م ـح ّــدودة ومـسـتـهــدفــة وتـمـنــع الـحــروب
األيديولوجية ،كما أنها تفضل القوى العظمى بطبيعتها على
الــدول الصغيرة الناشطة التي تتمتع بنفوذ متفاوت وتحمل
أج ـنــدة أيــديــولــوجـيــة ،وه ــي ت ـحــرص عـلــى إعـ ــادة األوضـ ــاع إلــى
طبيعتها بشكل عام.
على صعيد آخر ،ادعى هاس أن الواليات المتحدة كان ُيفترض
أن تتابع حراسة أفغانستان والشرق األوسط ،ال سيما بعد اعتراف
كبار القادة العسكريين األميركيين بأن الوضع االستراتيجي ما
كان ليتغير ،لكنه ادعــاء سخيف ،ففي المقام األول ،لم تنسحب
الواليات المتحدة من الشرق األوسط ،إذ ال يزال األسطول الخامس
ً
ً
التابع للبحرية األميركية متمركزا في البحرين مثال ،كما أن الفكرة
القائلة إن منطقة الشرق األوسط تساوي بأهميتها االستراتيجية
ً
غرب أوروبا أو شرق آسيا ليست دقيقة .نظريا ،ال يستطيع أي
طرف هناك إطالق غزو بحري ضد البر األميركي ،وما من تهديدات
على الوجود األميركي في تلك المنطقة.
ً
ً
أخيرا ،اعترف هاس بأن تبديد الثروات والطاقة البشرية تزامنا
ً
مع إضعاف البلد مقاربة غبية ،لكنه تكلم أيضا عن استمرارية
االستراتيجية األميركية الكبرى ،فأثبت بذلك أنه ال يفهم وجهة
العالم اليوم وال شكل النظام المقبل ،وإذا كان أســاس التحليل
ً
شائبا بهذه الطريقة ،فال مفر من أن تكون السياسات الالحقة
شائبة ّبالقدر نفسه ،إذ تنشأ أي سياسة بعدما ينجح المحلل
فــي تــوقــع ال ـن ـظــام الـمــرتـقــب ،ويــدفــع ال ـتــراجــع الـنـسـبــي أي قــوة
عظمى إلى الحد من الخسائر واالنسحاب والتعافي ،في حين
تتقاسم األط ــراف األخ ــرى األعـبــاء والخسائر البشرية ،ويــؤدي
التراجع المطلق إلى االنهيار أو انتشار الخوف واندالع الحروب
وتوسيع المهام ،مما ُي ّ
مهد لالنحطاط أو االنفجار الداخلي ،وما
َ ّ
من أسلوب ُملطف لطرح الوقائع :من الواضح أن حقبة الهيمنة
ً
األميركية انتهت ،فهذا الوضع ليس مفاجئا ألن الهيمنة غير
قابلة لــاسـتـمــرار وال مفر مــن أن تستنزف م ــوارد أي بـلــد ،لكن
إذا كانت الــواليــات المتحدة تحتاج إلــى الحفاظ على مكانتها
الطاغية في العالم ،فيجب أن تتقاسم معها القوى والدول الحليفة
ً
األخــرى األعباء تزامنا مع إلحاق الخسائر باألعداء ،ولتحقيق
هــذا الـهــدف ،تبرز الحاجة إلــى االنسحاب من المناطق السامة
وتسليم أمن بعض المساحات إلى الخصوم ،حيث سيكون جزء
ً
وغالبا ما ُي َ
طرح أمام الرأي العام
من هذه القرارات أحادي الجانب،
األميركي على شكل خطابات ذات طابع قومي مفرط.
* «ناشيونال إنتريست»

ورحل المؤرخ الكبير

في ظالل الدستور :نصر أكتوبر ...ملحمة األمة العربية ()3-3
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ٌ
جميل أن نتفاءل ،وأن نعلن مشاريع ذات فائدة لسكان البلد،
لكن غير المفهوم أن يتحول قياديون في الدولة إلى مروجي
ُ
أفكار ورقية تنسى مع الوقت وتتبخر مع رحيلهم.

opinion@aljarida●com

ت ـن ــاول ــت ف ــي ال ـم ـقــال ـيــن ال ـســاب ـق ـيــن تـحــت
هذا العنوان ،أن من حق األجيال الحالية أن
تعرف حقيقة نصر أكتوبر ،وأنه لم يحدث في
تاريخ األمة العربية أن اجتمعت كلمة العرب
على النحو الــذي شهدته حــرب أكتوبر ،وأن
روح أكتوبر يجب أن تتجدد في أعناق هذه
األجيال لتعيد مجد هذه األمة العظيمة ،وقد
نص الدستور في مادته األولى على أن شعب
الكويت جزء من األمة العربية.
ومــن بين مــا تناولته فــي هذين المقالين
الــدعــم الـعـسـكــري الـعــربــي لـلـجـهــات العربية
الثالث ،مصر وسورية واألردن إيمانا بقومية
المعركة ،وكيف عبر الجنود المصريون المانع
المائي ،غير مبالين بأنابيب النابالم ،في 21
نقطة حراسة على ضفة القناة الشرقية.
وحرب االستزاف التي خاضها المصريون،
خــال السنوات الخمس السابقة على حرب
أكتوبر ،والـتــي حققوا فيها بـطــوالت ،غيرت
مفاهيم االستراتيجيات العسكرية في العالم،
حول نوعية المقاتل ،وحول نوعية األسلحة
البحرية.
ونستكمل في هذا االمقال ،كما بدأنا أول
م ـق ــال ف ــي ه ــذه ال ـثــاث ـيــة ،بـقــومـيــة الـمـعــركــة
والتضامن العربي اللذين قام عليهما نصر
أكتوبر.

اإليمان بقومية المعركة
لـ ــم ي ـك ــن خ ــاف ـي ــا ع ـل ــى أح ـ ــد أن ال ـ ـعـ ــدوان
اإلسرائيلي على مصر وسورية واألردن في
يــونـيــو  ،1967لــم يـسـتـهــدف دول الـمــواجـهــة
الثالث فحسب ،بل كان يستهدف األمة العربية
كـلـهــا ،بــإلـحــاق ال ـعــار بـهــا وإذاللـ ـه ــا ،وغــرس
هذا كله في نفوس أجيال هذه األمة القادمة،
إلخماد الوعي القومي الذي بدأ ينمو ويتنامى
في كل شبر من أرضنا العربية ،وإن الثأر هو
ثأر عربي ال ثأر دول المواجهة وحدها.
وإن ال ــدول الـكـبــرى الـتــي زرع ــت إســرائـيــل
في قلب الوطن العربي ،كانت تستهدف هذه
األمــة بــأســرهــا ،ألنها تعلم بــأحــام إسرائيل
التوسعية ،مــن النيل إلــى الـفــرات ،وقــد ذهب
دي ـف ـيــد ب ــن غ ــوري ــون ،أول رئ ـيــس إلســرائ ـيــل
وغولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل في حرب
أكتوبر ،إلى ما قاله األول إنه ستنشأ ظروف
لتوسيع حدود الدولة ،وإن لم تنشأ تلقائيا،
فعلينا أن نصنعها بأنفسنا ،وقالت غولدا
قبل نصر أكتوبر ،إن حدود الدولة في أي مكان
يوجد فيه اليهود.
ولم يكن الرئيس األميركي السابق ترامب،
في مبادرته التي أطلق عليها "صفقة القرن"،

ً
إال مـنـفــذا للمخطط اإلســرائـيـلــي التوسعي،
لـيـشـمــل الـمـخـطــط ال ـتــوســع إل ــى دول النفط
تحت عـبــاء ة التطبيع ،وتحقيق الـســام في
الشرق األوســط ،فإن أطماع إسرائيل ،ليست
األرض العربية وما عليها من ثــروات ،بل ما
في باطنها من ثروة النفط.

الدعم العربي قبل أكتوبر
وقــد كــان العاهل السعودي الــراحــل الملك
ً
فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ،مدركا ألبعاد
هــذا ال ـعــدوان وأه ــداف إســرائـيــل التوسعية،
وهو ما زاد إيمانه العميق بقومية المعركة
ضــد إســرائ ـيــل ،فـقــال الـمـلــك فيصل للرئيس
ج ـمــال عـبــدالـنــاصــر عـنــدمــا ات ـصــل بــه جمال
بعد الـعــدوان اإلسرائيلي "يــا جمال مصر ال
تطلب إنما تأمر".
ولم يقتصر األمر على األقوال ،بل جاوزها
إلى األفعال ،ذلك أنه فور وقوع العدوان ،طالب
الـمـلــك ق ــادة دول الخليج واألق ـط ــار العربية
بتقديم كافة أنواع الدعم للدول الثالث ،لتمكين
تـلــك ال ـ ــدول م ــن ال ـص ـمــود ف ــي وج ــه ال ـع ــدوان
اإلسرائيلي ،وقد رصدت لذلك كل من المملكة
السعودية والكويت وليبيا مبلغ  556مليون
دوالر ،كما أعلن الملك فيصل تبرعه بمبلغ
ً
 200مليون دوالر للجيش الـمـصــري ،قائال:
"إن ما نقدمه هو أقل القليل مما تقدمه مصر
وسورية من تقديم أرواح جنودهما في معارك
األمة المصيرية ،وإننا قد تعودنا على عيش
الخيام ونحن على اسـتـعــداد الــرجــوع إليها
مرة أخرى وحرق آبار البترول بأيدينا حتى
ال تصل إلى أيدي أعدائنا".

الدعم العالمي للحق العربي
وألن ا لـ ـع ــا ل ــم ال ي ـق ــف مـ ــع ا لـ ـح ــق إال إذا
ً
ك ــان قــويــا ،فـقــد ج ــاءت ردود الـفـعــل سريعة،
ً
خصوصا من دول السوق األوروبية المشتركة
ومن اليابان ،ففي يوم  1نوفمبر  1973أعلنت
هــذه الــدول تأييدها للحق العربي ،وطالبت
بانسحاب الـقــوات اإلسرائيلية من األراضــي
الـمـحـتـلــة م ــع تــأيـيــدهــا لـلـحـقــوق الـمـشــروعــة
للشعب الفلسطيني ،وا ل ـخــا صــة فــي نصر
أكتوبر أنه عندما حدث هذا التضامن العربي
ً
فــي الـحــرب أض ــاف ذلــك بـعــدا عالميا جديدا
داع ـم ــا لــأمــن ال ـقــومــي ال ـعــربــي وظ ـه ــرت أمــة
الـعــرب فــي أمـجــد مواقفها ،ووصـفــت بالقوة
السادسة في العالم بعد الدول الخمس الكبرى
الدائمة العضوية في مجلس األمــن الدولي،
كما انضمت موريتانيا والصومال وجيبوتي

إلى جامعة الدول العربية ،األولى في نوفمبر
 1973والثانية في فبراير  ،1974والثالثة في
يونيو .1977

لجنة الكويت
وشكلت لجنة الـكــويــت بـقــرار مــن مجلس
جامعة ال ــدول العربية فــي  1972 /9 /13من
كل من الكويت والسعودية ووزراء خارجية
ودف ــاع دول الـمــواجـهــة ال ـثــاث ،والـتــي كانت
تعقد اجتماعاتها في الكويت وكان لها الفضل
في وضــع األســس لخطة عمل عربي مشترك
لمواجهة العدوان الثالثي ،وقامت هذه اللجنة
بدور مجلس الدفاع المشترك ،بعد انضمام
بعض الدول العربية األخرى إليها ،ليصل عدد
الدول المشاركة فيها إلى  13دولة.

ً
سالح البترول حسم المعركة سياسيا

وف ــي  17أكـتــوبــر  1973بـعــد الـنـصــر ،قــرر
العاهل السعودي الملك فيصل استخدام سالح
مكمل للبارود فدعا الجتماع عاجل لــوزراء
الـنـفــط ال ـعــرب فــي ال ـكــويــت ،وأس ـفــر عــن قــرار
عربي موحد بخفض اإلنـتــاج الكلي العربي
للنفط  ،%5وخفض  %5من اإلنتاج كل شهر،
حتى تنسحب إسرائيل إلــى خطوط مــا قبل
يونيو  ،1967وأعـلـنــت المملكة مــن جانبها
وقــف بـيــع الـبـتــرول لـلـغــرب إلجـبــار إســرائـيــل
على االنسحاب من األراضي العربية المحتلة.
وع ـن ــدم ــا أوف ـ ــد ال ــرئ ـي ــس ن ـي ـك ـســون وزي ــر
خارجيته هـنــري كيسنجر إلــى الــريــاض في
نوفمبر  ،1973إلثنائها عــن موقفها الــداعــم
ل ـم ـصــر وسـ ــوريـ ــة ،وإعـ ـ ـ ــادة ت ـص ــدي ــر الـنـفــط
ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ،أج ــاب ــه بــأن
"استئناف تصدير النفط للواليات المتحدة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة مـ ــرهـ ــون ب ــان ـس ـح ــاب إس ــرائ ـي ــل
مــن األراض ـ ــي الـعــربـيــة الـمـحـتـلــة" ،ول ــم يعبأ
بالغضب األميركي من القرار العربي الموحد
وال ـت ـه ــدي ــدات ال ـتــي لــوحــت ب ـهــا دول ال ـغــرب
بعقوبات وقطع عالقاتها مع المملكة ،حين
رد قائال" :عشنا وعــاش أجــدادنــا على التمر
واللبن وسنعود لهما".
ً
كما أصــدرت دول األوبــك قــرارا برفع سعر
ً
البترول من  3إلى  11دوالرا ،فكان رد كيسنجر
وزيــر خارجية الــواليــات المتحدة األميركية
ً
قائال( food for crude:الطعام مقابل البترول)،
وكان ما قرروا في هذا السياق ،أننا سنستعيد
كل دوالر أنفق في زيادة سعر النفط ،وقرروا
خطة لتقسيم الدول العربية".

محمد أحمد المجرن الرومي
ً
بعد أربعة وتسعين عاما توقف القلب الكبير بعد أن أنهكه
المرض في آخــر أيامه ،رحــل المؤرخ الكويتي الكبير سيف
مرزوق الشمالن الرومي ،الذي قضى سنوات كثيرة من عمره
فــي البحث وال ـقــراء ة والكتابة عــن تــاريــخ الكويت والخليج
ً
العربي ،كان رحمه الله مهتما بتدوين كل معلومة عن حياة
الغوص والسفر بالسفن الشراعية الكويتية التي كان يقوم
بها الكويتيون من أجل لقمة العيش الكريم في الحقبة التي
سبقت ظهور النفط في منطقة الخليج ،وكان بومرزوق ،رحمه
ً
الله ،مرجعا لكل باحث يود أن يعرف عن تاريخ الكويت القديم،
فكان الباحث يجد ضالته عند المؤرخ سيف مرزوق الشمالن.
إلى جانب كتاباته كان يحافظ على التراث الكويتي ،ويدعو
المسؤولين للعمل على عــدم إزال ــة معالم الكويت القديمة،
ونجح فــي بعضها ،ومــازالــت قائمة مثل الــدواويــن القديمة
وبعض المباني ،وكان يقابل رجاالت الكويت القدماء سواء
تلفزيونيا أو إذاعيا لكي يعرف منهم تاريخ الكويت وحوادث
البحر والـصـحــراء والـمـعــارك التي دارت لــرد كــل مــن يحاول
غزو الكويت ،وكل ذلك موجود بالوثائق والصور ،ومؤلفاته
العزيزة تشهد له بذلك.
كان ،رحمه الله ،يستقبل ضيوفه في ديوان الشمالن في
شرق القريب من قصر السيف ،وهو قصر الحكم منذ سنوات
عــديــدة ،والحديث عن الـمــؤرخ الكبير الــذي رحــل عن دنيانا
سيف مرزوق الشمالن يطول ،وعند كتابة هذه الكلمات التي
ال تــوفـيــه حـقــه نـتــذكــر رج ــاالت الـكــويــت الــذيــن خـطــوا تــاريــخ
الكويت قبله ،على سبيل المثال ال الحصر المؤرخ الكويتي
عـبــدالـعــزيــز الــرشـيــد ،وال ـم ــؤرخ يــوســف بــن عيسى القناعي
وغيرهما ممن ساهموا في الحفاظ على تاريخ الكويت القديم،
رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح الجنان.
وال شك أن الكويت والدة ولدينا في الوقت الحالي عدد
ً
من المهتمين بالتاريخ من رجال ونساء أيضا ،لهم دور في
كتابة تاريخ الكويت ،نجلهم ونحترمهم وإذ نعزي أنفسنا
برحيل أحد مؤرخي الكويت فواجب التعزية ألسرته الكريمة
وأصدقائه ومحبيه ومريديه وتالمذته" ...إنــا لله وإنــا إليه
راجعون".
***
إذا ك ــان ال ـحــديــث ع ــن م ـ ــؤرخ كــوي ـتــي كـبـيــر ف ــإن األم ــان ــة
تتطلب أن أتـحــدث عــن فنان كويتي متميز هــو اآلخــر رحل
عــن دن ـيــانــا ،وه ــو الـمـخــرج خــالــد الـصــديــق البستكي الــذي
ارتبط اسمه بأول فيلم سينمائي كويتي ،وهو (بس يا بحر)
التقيت بالفنان خالد الصديق في الهند عندما كان يحضر
ً
ً
مهرجانا سينمائيا أقيم في العاصمة الهندية نيودلهي،
في الثمانينيات ،كان طيب المعشر ومرهف الحس ،علمت
ذلك عندما دعوته وبعض اإلخوان الكويتيين الذين حضروا
المهرجان السينمائي على العشاء في منزلي المتواضع،
وكــانــت أمـسـيــة جميلة لـلـتـحــدث عــن صـنــاعــة السينما في
الكويت ،وكــان المخرج الــراحــل يحدثني عــن فيلمه الثاني
(عرسي وعرس الزين) الذي تدور أحداثه في السودان ،رحم
ال ـلــه األخ خــالــد الـصــديــق وأسـكـنــه فـسـيــح الـجـنــان وال ـعــزاء
ألسرته الكريمة.
***
العزيز اآلخر الذي رحل عن دنيانا ال ينتمي إلى البحث
التاريخي أو الفنون ،بل كان رجل أمن حازم في عمله يطبق
القانون على أقرب شخص له ،وال يخاف في الله لومة الئم.
ال ـمــرحــوم ال ـل ــواء مـتـقــاعــد مـحـمــد صــالــح بـشــر ال ــروم ــي من
ً
األشخاص الذين أعزهم وأحترمهم كثيرا ،وكنت ألتقيه في
ديوان الرومي بالدعية يوم األربعاء من كل أسبوع في أيام
ً
ما قبل كورونا ،كان ،رحمه الله ،هادئ الطبع ،وكان مغرما
بتربية الطيور والحمام ،ولذلك تجده عندما يحدثك تعرف
أي نوعية من الناس.
عمل فــي جهاز األمــن فــي عــدة مــراكــز وانتقل إلــى مجلس
األمة كنائب لرئيس الحرس ،رحم الله األخ العزيز "بوطالل"
وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأصدقاءه ومحبيه الصبر
والسلوان ،ولكل الذين رحلوا عنا وتركوا بصمات جميلة في
الحياة ،أدعو العلي القدير أن يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم
الجنة" ...إنا لله وإنا إليه راجعون".

السفير محمد فاضل خلف*

قصتي مع خالد الصديق
ً
مولعا
قصتي مع األستاذ خالد الصديق أنني كنت
ً
بالسينما ،وصنعت مع أترابي في المدرسة صندوقا يشبه
صندوق العجايب لعرض صور لشارلي شابلن ،وطلبت
من األستاذ خالد أن يرى محاوالتي ،المهم سايرني
األستاذ خالد وطلب مني أن أقلد الممثل الشهير شارلي
شابلن ،واقتنعت أن بيني وبين اإلخراج مسافة من كوبا
إلى الصين.

بدور المطيري*

نصر أكتوبر ...لكم ولنا
رغم بشاعة مفهوم الحرب وما تحدثه من
تشتيت وتقسيم بين الشعوب فإن التاريخ
ً
يسطر بحروب من ذهب حربا بمفهومها،
ولكنها تزينت على هيئة حمامة السالم
وهي حرب أكتوبر  1973لعلها من الحروب
القالئل التي وحدت الشعوب العربية وعززت
روح التضامن بينهم ،فهي كانت المواجهة
الرابعة العربية مع الكيان الصهيوني.
حـ ــرب أك ـت ــوب ــر بــدق ـت ـهــا ،وبــالـتـكـتـيـكــات
الـعـسـكــريــة ال ـتــي ت ـمــت ،تـسـتـحــق أن تـكــون
ً
ً
درســا مبهرا لألجيال وكيف لقوة الوحدة
ال ـع ــرب ـي ــة أن ت ـق ــف ب ــوج ــه ك ــل م ــن ي ـح ــاول
ال ـم ـســاس بــال ـكــرامــة ،حـيــث شـكـلــت ملحمة
أسطورية بمشاركة عربية لمواجهة عدوها
المشترك ،فكانت أقوى مفاجأة قدمها العرب
إلى إسرائيل ،ال يزال يذكر شعبها بمرارة ما
حصل له وأطلق عليه (اليوم األســود) ،لعل
ما يثلج الصدر هو شهادة من أهلها ،حيث
تــم اإلف ــراج منذ فترة عــن اعـتــرافــات رئيسة
وزراء إسرائيل ذلك الوقت غولدا مائير()1
والتي تذكر هذا اليوم بقولها" :شنت علينا
ه ــذه ال ـحــرب بأسلحة مـفــزعــة كــانــت تحيل
الدبابات إلى لهيب مشتعل" ،قبل أن تلقي
خطابا تتوسل لشعبها بالصمود.
أرض ال ـف ـيــروز واخـتـطــافـهــا كــانــت أثقل
الهموم التي مــرت على العرب في تاريخه
ً
الـحــديــث ،ولـطــالـمــا ك ــان الـهــم الـعــربــي هـ ّـمــا
ً
كويتيا بامتياز ،فالبلد الصغير بمساحته
وش ـع ـب ــه والـ ـ ـ ــذي لـ ــم ت ـم ــض س ـ ـنـ ــوات عـلــى
استقالله الذي حصل عليه عام  1961إال أنه
ُ
لم يأل جهدا في القيام بأي مشاركة مساندة
ألي هــم أو أزمــة عربية ،فلم تتخل الكويت
يوما عن دورها العربي بمواقفها الصادقة
والثابتة ،وفي عالقتها مع جمهورية مصر
ً
الشقيقة ،أثبتت أن األشقاء ال يتخلون أبدا
عن بعضهم فشاركت مصر في حروبها ضد
الكيان الصهيوني.

ف ـفــي  5يــون ـيــو  1967اس ـت ـي ـقــظ الـشـعــب
الكويتي على صــدور مرسوم أميري يقول
ف ــي م ــادت ــه األولـ ـ ــى" :ن ـع ـلــن ون ـق ــرر أن دول ــة
الكويت في حــرب دفاعية من صباح اليوم
مــع الـعـصــابــات الـصـهـيــونـيــة فــي فلسطين
ً
ال ـم ـح ـت ـلــة" ،مـعـلـنــا أن م ــن أع ـلــى ق ـي ــادة في
البلد إلى أصغر مواطن فيها معنيون بهذا
الشأن والهم ،وتمت إقامة حفل كبير حضره
أمير البالد ورجاالته لتوديع ثلث الجيش
الكويتي في احتفالية مهيبة تم فيها تسليم
العلم الكويتي إلى قائد اللواء.
ل ــم ت ـكــن م ـش ــارك ــة ال ـك ــوي ــت ب ــال ـش ـعــارات
أو الـكـلـمــات ،بــل بــذلــت فيها الـمــال والجهد
والــذخ ـيــرة واألرواح فــدفـعــت بأبنائها الــى
ســاحــة ال ـم ـعــارك وكــانــت أول ق ــوة عسكرية
عربية تصل الى سيناء ،حيث أرسلت لواء
الـيــرمــوك إل ــى جبهة الـقـتــال فــي مـصــر ،كما
أرسلت لواء الجهراء إلى جبهة الجوالن في
سورية ،حتى قال الرئيس المصري الراحل
أن ــور ال ـســادات فــي استقباله لهم "الجندي
والضابط الكويتي جنبا إلى جنب مع أخيه
المصري".
رغـ ــم أن ـه ــا أرسـ ـل ــت ث ـلــث جـيـشـهــا إال أن
الـكــويــت قــدمــت أكـبــر نسبة شـهــداء مــن بين
ال ـج ـيــوش الـعــربـيــة ف ــي حــربــي االس ـت ـنــزاف
ً
ً
 16( 1967شهيدا) وأكتوبر  )37( 1973شهيدا
ً
كويتيا ،حيث تم استشهادهم بقصف جوي
ً
إسرائيلي لتختلط دماء  53شهيدا كويتيا
( )2مع دماء أشقائهم السترداد أرض سيناء
ال ـعــرب ـيــة ،ال تـ ــزال ق ـبــور أغـلـبـهــم ف ــي مصر
شاهدة على مجدهم وعزتهم.
ك ـمــا ك ــان لـلـكــويــت ال ـف ـخــر ف ــي احـتـضــان
أرضها أهــم اجتماع عربي اقتصادي وهو
اجتماع وزراء البترول العرب ،والــذي خرج
بــأهــم قــراراتــه على اإلط ــاق بحظر تصدير
البترول للدول األجنبية الداعمة إلسرائيل.
لم يهتز إيمان الكويت يوما بأهمية هذا

الحدث العربي ،ولم تتردد ولو للحظة في أن
تقدم كل ما لديها من إمكانات لتحقيق هذا
النصر ،فبحسب لقاء رئيس األركان الجيش
الكويتي آنذاك الشيخ مبارك عبدالله الجابر
الصباح فإن "الكويت قد تجردت من سالح
طيرانها وأرسـلــت كل طائراتها إلــى ميدان
الـمـعــركــة لتصبح سـمــاء الـكــويــت مكشوفة
بالكامل طيلة فترة الحرب"(.)3
وحتى أكون منصفة في مقالي هذا حول
تأثير انتصار أكتوبر على الشعب الكويتي
ً
فــإن لــزامــا علي أن أصــف كيف كانت أجــواء
المنازل واألهــالــي في ذلــك الوقت بالكويت
رغــم أنـنــي لــم أكــن محظوظة فــي أن أعايش
هــذه الـفـتــرة ،فـلــم أكــن قــد ول ــدت بـعــد ،ولكن
أغـلــب الـصــور العائلية كــانــت تتسمر حول
المذياع وهم يتابعون مستجدات وخطابات
هذه الحرب ،يكفي أن أذكر لكم أن شارع الحي
الذي كنا نسكن فيه كافة مواليد هذه الفترة
أطلقوا اســم "أن ــور" على مواليدهم الذكور
ومن بينهم كان أخي "أنور" رحمه الله.
روح أكتوبر نحتاجها نحن كشباب عربي
في العزم والوحدة والتضامن ،ونحتاج إلى
ً
من يذكرنا دائما بطعم هذا االنتصار المجيد
وكل نصر أكتوبر ونحن العرب بألف خير.
* كاتبة وصحافية كويتية ينشر
بالتزامن مع جريدة األهرام المصرية

* المراجع
( )1اعترافات غولدا مائير-
ترجمة عزيز عزمي
( )٢كتاب تاريخ الجيش الكويتي-
اللواء ركن صابر السويدان-
ظافر العجمي
( )٣لقاء مجلة العربي مارس 1975

ً
ً
أثناء عمل والدي في تونس مستشارا صحافيا ،عقد
ً
في تونس أسبوع السينما العربية ،كنت آنذاك تلميذا
ً
في المدرسة ،أقام والدي حفال يليق بالمخرج المرحوم
خــالــد ال ـصــديــق ورف ــاق ــه فــي ال ـم ـشــوار ال ـف ـنــي ،وعــرض
الفيلم ألول مــرة فــي تونس فــي أكبر قاعة سينمائية
اسمها "البلياريوم" وتعني بالالتيني" :من يستحق
السعفة السينمائية" ،أ جـمــع ا لـنـقــاد أن فيلم ( بــس يا
بحر) هو الذي سيفوز بالجائزة األولى.
ع ــرض الـفـيـلــم وت ــأث ــر ال ـم ـشــاهــدون ،والـتــونـسـيــون
مــن عـشــاق األف ــام ال ـجــادة ،وه ــو ،أي الـفـيـلــم ،محفوظ
فــي فــرنـســا فــي ن ــادي األفـ ــام ال ـهــادفــة ،وأع ـلــن تــوزيــع
ال ـجــوائــز ،وف ــاز فـيـلــم "رج ــال تـحــت الـشـمــس" لـلــروائــي
الفلسطيني والكاتب غسان كنفاني ،والفيلم األخير
مثير للجدل بسب النهاية الحزينة لطالبي اللجوء
إلى الكويت الذين توفوا في حاوية الشاحنة (التنكر)،
وأذكر أن الوالد انسحب من القاعة لقناعته بأن النقاد
أجمعوا على منح الجائزة للمرحوم خالد الصديق،
ولكن العواطف الجياشة للقضية الفلسطينية وقوة
ا لــدرا مــا ا لـتــي صاغها المناضل غـســان كنفاني كانت
كافية لتغيير النتيجة ،النهاية وا حــدة الموت ،سواء
في البحر أو في جوف الحاوية وأترك للنقاد الحكم.
ً
ق ـص ـت ــي مـ ــع األسـ ـ ـت ـ ــاذ خـ ــالـ ــد ،أنـ ـن ــي كـ ـن ــت م ــول ـع ــا
ً
بالسينما ،وصنعت مع أترابي في المدرسة صندوقا
يشبه صندوق العجايب لعرض صور لشارلي شابلن،
وطـلـبــت مــن األس ـتــاذ خــالــد أن يــرى مـحــاوالتــي ،وكــان
ً
ال ــوال ــد وع ــدن ــي أن ي ـق ـت ـنــي ل ــي جـ ـه ــازا  ٨م ـل ــم ،الـمـهــم
ســا يــر نــي األ س ـتــاذ خــا لــد و طـلــب مـنــي أن أ قـلــد الممثل
الشهير شابلن ،واقتنعت أن بيني وبين اإلخراج مسافة
من كوبا إلى الصين ،وأقلعت عن هوايتي التي انتهت
بضحك الجميع ،وكان ذلك آخر يوم لهوايتي.
الحاصل أنني التقيت بعد سنوات طوال باألستاذ
ً
خــالــد ،وك ـنــت آن ــذاك مـسـتـشــارا فــي وزارة الـخــارجـيــة،
و كــا نــت ردة فـعـلــه تلقائية حينما ذ كــر نــي بطفولتي،
ً
حيث كنت محظوظا بلقاء مخرج أفضل فيلم درامي
كويتي لــرا ئــد مــن رواد السينما العالمية ،،،ر حــم الله
األستاذ خالد الصديق ،وأسكنه فسيح جناته.
* سفير الكويت لدى كوبا.
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الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

7.461

6.886

5.772

2.408 2.853 3.309

فوضى إفصاحات وتوصيات تحت نظر هيئة األسواق

• ترويج ألسهم في مواقع التواصل عبر «نغزات» لتحاشي العقوبات
• إفصاحات مغايرة للحقيقة تتكشف للمساهمين دون ّرد فعل رقابي
عيسى عبدالسالم

شددت مصادر على أن قانون
هيئة أسواق المال يتيح
للهيئة التحقيق الى أبعد مدى
في جمع المعلومات وليس
الحد األدنى من التحقيق،
فكم معلومة جوهرية ترتب
عليها استفادة لمطلعين على
حساب بقية المساهمين ،وهو
أمر يهز الثقة بمؤسسة مهنية
مهمة مثل هيئة األسواق.

ش ـه ــدت ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت في
ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة م ـج ـمــوعــة من
السلوكيات السلبية دون اتخاذ
م ــوق ــف ح ـ ــازم م ــن ه ـي ـئــة أسـ ــواق
المال.
ففي األسابيع األخيرة ،تكشفت
اإلفصاحات المغلوطة والملتبسة
ال ـتــي تـحـقــق م ـكــاســب لمطلعين
يـمـتـلـكــون ال ـم ـع ـلــومــة الحقيقية
قبل بقية المساهمين ،فــي حين
اتسعت دائ ــرة تــوصـيــات األسهم
والتحليل غير المرخص لألسهم
الـ ـم ــدرج ــة ف ــي ب ــورص ــة ال ـكــويــت
لألوراق المالية.
إن هناك
متابعة
مصادر
وقالت
ّ
ف ــوض ــى ف ــي الـ ـس ــوق ت ـت ـمــثــل في
تـعـ ُّـرض بعض األسـهــم لـتــداوالت
غير اعتيادية خالل بعض جلسات
الـتــداول ،وتقدم الشركة إفصاحا
لـتـفـسـيــر ت ـلــك ال ـ ـتـ ــداوالت بــأنــه ال
تــوجــد أي مـعـلــومــات مــن شأنها
الـتــأثـيــر عـلــى عملية الـ ـت ــداوالت،
ثم ّ
تقدم الشركة إفصاحات عقب
يــومـيــن تـحـتــوي عـلــى معلومات
ج ــوه ــري ــة ت ــؤث ــر ب ـش ـكــل مـبــاشــر
على سعر السهم السوقي وحالة
العرض والطلب لم يتم ذكرها في
اإلفصاح األول.
وشـ ـ ـ ــددت الـ ـمـ ـص ــادر ع ـل ــى أن
قــانــون هيئة أس ــواق الـمــال يتيح
للهيئة التحقيق الــى أبـعــد مدى
في جمع المعلومات وليس الحد
األدنى من التحقيق ،فكم معلومة
جــوهــريــة تــرتــب عليها اسـتـفــادة
ل ـم ـط ـل ـع ـيــن عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب بـقـيــة
المساهمين ،وهــو أمــر يهز الثقة
بمؤسسة مهنية مهمة مثل هيئة
األسواق.
ك ـم ــا ت ـش ـه ــد الـ ـفـ ـت ــرة ال ــراه ـن ــة
ً ّ ً
تفشيا مطردا في ظاهرة التوقعات
العشوائية وترويج بعض األسهم

على مواقع التواصل ،وعلى رأسها
"تــويـتــر" و"ت ـل ـغــرام" ،حتى ّ
تعدى
األمر الى عمل غرف دردشة تتناول
تـحـلـيــل أس ـه ــم م ـعـ ّـي ـنــة ،وت ـقــديــم
ت ــوص ـي ــات ب ـه ــا م ـق ــاب ــل اشـ ـت ــراك
شـهــري ألسـهــم مـخـتــارة تتحدث
ع ــن مـنــاطــق االن ـت ـظ ــار وال ــدخ ــول
وال ـخ ــروج عـلــى ه ــذه األس ـهــم من
أشخاص غير مرخصين.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
لـ "الجريدة" إن انتشار استخدام
وســائــل ال ـتــواصــل فــي تــوصـيــات
البيع والشراء ّ
يتم بشكل مباشر
ّ
وفج يطغى على السوق هذه األيام،
لدرجة أن بعضهم بات يستخدم
إش ـ ـ ـ ــارات وإي ـ ـ ـمـ ـ ــاءات و"ن ـ ـغـ ــزات"
ّ
معينة واضـحــة للمتداولين كي
ي ـت ـح ــاي ــل عـ ـل ــى ه ـي ـئ ــة األسـ ـ ـ ــواق
وسلطتها الــرقــابـيــة ،األم ــر الــذي
يــؤثــر بـشـكــل سـلـبــي ع ـلــى صحة
وس ــام ــة الـ ـت ــداوالت تـحــت م ــرأى
ومسمع الجهات الرقابية ،األمــر
الذي يستدعي المزيد من الرقابة
ً
وال ـت ـن ـظ ـي ــم ،خـ ـص ــوص ــا ب ـعــدمــا
أصبحت بــورصــة الكويت ضمن
ّ
مصاف األسواق العالمية ومحط
أنظار الصناديق والمستثمرين
العالميين.
وذكـ ـ ـ ــرت أن ـ ــه ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
أن هـ ـيـ ـئ ــة األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق خ ـص ـصــت
"  "monitorل ـم ـت ــا ب ـع ــة د ق ـي ـق ــة
لحسابات مواقع التواصل ،األمر
ّ
ال ــذي يـمــثــل نقلة نــوعـيــة جــديــدة
في إطــار الشفافية المطلوبة في
تعامالت أس ــواق الـمــال ،إذ تضع
ك ــل ال ـق ـن ــوات ذات ال ـتــأث ـيــر على
سالمة الورقة المالية قيد الرقابة
والـمـتــابـعــة ،ف ــإن الـحــد مــن تأثير
هذه المواقع على التداوالت لم يأت
بالشكل المطلوب.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت أن ح ـ ـسـ ــابـ ــات

محددة مرصودة تتغنى بصحة
ّ
تــوق ـعــات ـهــا ب ـيــن ال ـح ـيــن واآلخـ ــر،
لوصول مستويات سعرية لبعض
األسهم إلى األسعار المتوقعة من
تلك الـحـســابــات ،وأخ ــرى تتناول
م ـع ـل ــوم ــات وأخ ـ ـب ـ ــارا وص ـف ـقــات
ل ـهــا تــأث ـيــر ج ــوه ــري ع ـلــى حــركــة
تـ ــداوالت ه ــذه األس ـه ــم ،دون ذكــر
اسم الشركة صراحة ،مع اإلشارة
اليها برموز خاصة تشير اليها،
ل ـل ـت ـحــايــل ع ـلــى ه ـي ـئــة األس ـ ــواق،
وب ـق ـصــد إي ـص ــال الـمـعـلــومــة الــى
الجمهور دون الوقوع في ُ
الجرم
المشهود ،ويقع تحت المساءلة،
مـ ــؤكـ ــدة أن انـ ـتـ ـش ــار اسـ ـتـ ـخ ــدام
وســائــل ال ـتــواصــل فــي تــوصـيــات
ال ـب ـي ــع والـ ـ ـش ـ ــراء ب ـش ـكــل مـبــاشــر
وف ـ ّـج يطغى عـلــى ال ـســوق بشكل
سلبي ،ويـضــع سمعة البورصة
على المحك ،مما يستدعي المزيد
ً
من الرقابة والتنظيم ،خصوصا
بعدما أصبحت بورصة الكويت
ع ـل ــى م ــرم ــى رصـ ـ ــد ال ـص ـن ــادي ــق
والـمـسـتـثـمــريــن الـعــالـمـيـيــن بعد
الترقية على صعيد أكثر من مؤشر
مالي عالمي.

تفعيل مواد
وأكدت المصادر ضرورة تفعيل
نص المادة  124من القانون رقم
 7ل ـعــام  2010وت ـعــديــاتــه ،ال ــذي
يـشـيــر ال ــى أن ــه يـعــاقــب بالحبس
م ــدة ال ت ـت ـجــاوز خ ـمــس س ـنــوات
وبغرامة ال تقل عن  5آالف دينار
وال ت ـج ــاوز  50أل ـف ــا ،أو بــإحــدى
هــاتـيــن الـعـقــوبـتـيــن ،ك ــل شحص
ثبت أن لديه مصلحة غير معلنة
شجع أو أوصى بشكل علني على
شــراء أو بيع ورقــة مالية ّ
معينة،
وتـعـنــي المصلحة غـيــر المعلنة
أي عمولة خفية أو عائد مادي أو

هبة أو هدية من مصدر أو وسيط
أو مـتــداول أو مستشار أو وكيل
اكتتاب لها عالقة بالورقة المالية.
ّ
وبينت أن حسابات عــدة على
مواقع التواصل تتنبأ بمستويات
سـعــريــة جــديــدة ألس ـهــم م ـحــددة،
وتـ ــرصـ ــد دع ـ ــوم ـ ــات ومـ ـق ــاوم ــات
س ـعــريــة ل ـه ــذه األسـ ـه ــم ،دون أن
تكون معتمدة من الجهات الرقابية
ول ــديـ ـه ــا رخ ـ ــص أن ـش ـط ــة مــال ـيــة
لـتــؤدي دور المستشار أو تكون

ج ــدي ــرة ب ــإص ــدار ه ــذه الـتــرقـيــات
والتوصيات ،الفتة الى أن المادة
 126من قانون هيئة أسواق المال
ّ
تنص على أنــه يعاقب بغرامة ال
تقل عن  5آالف دينار وال تتجاوز
ً
 ،1000ك ــل م ــن زاول ن ـش ــاط ــا أو
مهنة ّ
معينة دون الحصول على
التراخيص من الهيئة ،كما يجوز
ً
أيضا الحكم بحرمانه من مزاولة
أي ن ـشــاط زاولـ ــه دون تــرخـيــص،
أو حــرمــانــه م ــن ال ــدخ ــول ف ــي أي

معاملة أو صفقة يتطلب القانون
تسجيلها.
لهيئة
وأكــدت الــدور المحوري ّ
أس ــواق الـمــال فــي ض ــرورة تعقب
ه ــذه ال ـح ـســابــات ورصـ ــد ك ــل من
يـ ــوصـ ــي مـ ـب ــاش ــرة بـ ــال ـ ـشـ ــراء أو
ال ـب ـيــع أو اإليـ ـح ــاء بــالـمـعـلــومــات
بـشـكــل م ـبــاشــر أو غ ـيــر مـبــاشــر،
ووضع ضوابط صارمة مباشرة
بـ ـنـ ـص ــوص دقـ ـيـ ـق ــة تـ ـتـ ـن ــاول كــل
الحاالت المنتشرة ،وتندرج تحتها

تــوصـيــات وســائــل الـتــواصــل ،من
خالل إمكان وضع ضوابط محددة
ألصحاب الشهادات العلمية التي
تؤهلهم للقيام بهذا الــدور تحت
أعين الجهات الرقابية.
يــذكــر أن هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـمــال
سـ ـب ــق أن أحـ ــالـ ــت إلـ ـ ــى ال ـن ـي ــاب ــة
"مـ ـغ ــردي ــن" ف ــي "ت ــويـ ـت ــر" ق ـ ّـدم ــوا
اس ـت ـش ــارات مــالـيــة واسـتـثـمــاريــة
من دون الحصول على ترخيص
سابق من الهيئة.

 1100دينار متوسط المتر السكني في مزادات «العدل»

تعيين أعضاء مجلس إدارة «تشجيع
ً
المباشر»
االستثمار
 15.3مليونا قيمة العقارات المبيعة منذ بداية الشهر الجاري
التجديد  ٤سنوات لمساعد مدير الهيئة عبدالله الصباح
•

جراح الناصر

أص ــدر رئـيــس مجلس الـ ــوزراء ،سمو الشيخ
صـبــاح الـخــالــد ،ق ــرارا بتعيين أع ـضــاء مجلس
إدارة هيئة تشجيع االستثمار المباشر وتحديد
مكافآتهم السنوية.
وجــاء في المادة األولــى من القرار رقم 1213
لسنة " 2021يعين عضوا في مجلس إدارة هيئة
تشجيع االستثمار المباشر لمدة  4سنوات قابلة
للتجديد كل من:
أوال :أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص
بشؤون الهيئة:
وفاء القطامي  -نائبة الرئيس ،ومهند الصانع،
وفيصل صرخوه.

•

ثــانـيــا :أع ـضــاء ممثلين ل ـل ــوزارات والـجـهــات
الحكومية ذات الصلة بنشاط الهيئة ،وهم المدير
العام لبلدية الكويت ،والمدير العام للهيئة العامة
للصناعة ،ووكيل وزارة التجارة والصناعة.
مادة ثانية :تحدد المكافأة السنوية ألعضاء
مجلس اإلدارة بمبلغ  3000دينار سنويا.
على صعيد متصل ،صــدر مــرســوم بتجديد
تـعـيـيــن مـســاعــد ال ـمــديــر ال ـع ــام لـهـيـئــة تشجيع
االسـتـثـمــار الـمـبــاشــر ،وج ــاء فــي ال ـمــرســوم رقــم
 189لسنة  :2021يجدد تعيين عبدالله صباح
حمود الصباح في وظيفة مساعد المدير العام
لهيئة تشجيع االستثمار المباشر ،بدرجة وكيل
وزارة مساعد ،لمدة  4سنوات ،وذلك اعتبارا من
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سند الشمري

شـ ـه ــدت مـ ـ ـ ــزادات الـ ـع ــدل م ـن ــذ ب ــداي ــة
ً
ً
شهر أكـتــوبــر ال ـجــاري إق ـبــاال كـبـيــرا من
الـمـسـتـثـمــريــن وال ـمــواط ـن ـيــن الــراغ ـب ـيــن
بـشــراء الـعـقــارات ،إذ أقــامــت الـعــدل ستة
مزادات عقارية ،باعت من خاللها عقارات
مـتـنــوعــة م ــا بـيــن سـكـنـيــة واسـتـثـمــاريــة
وعقارات مخصصة للتخزين.
ً
وتم بيع  18عقارا ،بقيمة نهائية بلغت
 15.3مـلـيــون دي ـن ــار ،أي ب ــزي ــادة قــدرهــا
 4.29ماليين دينار ،عن القيمة االبتدائية
ً
البالغة  11مليونا ،وبارتفاع نسبته 38.8
في المئة.
ً
وك ـ ــان الفـ ـت ــا إقـ ـب ــال ال ـم ـش ـتــريــن على
العقارات المعروضة ،وسط تنافس كبير
ً
فيما بينهم ،وخصوصا على العقارات

السكنية ،إذ بلغت نسبة االر ت ـف ــاع في
ال ـع ـقــارات الـسـكـنـيــة الـمـبـيـعــة مــا بـيــن 7
و 112في المئة.
ً
ً
وتم عرض  12عقارا سكنيا تم بيعها
بقيمة  7.12ماليين دينار ،وبلغ السعر
االبتدائي ما قيمته  5.8ماليين دينار،
وبارتفاع نسبته  20.9في المئة.
ً
ومن أكثر العقارات السكنية ارتفاعا
فــي األسـعــار كــان لعقار يقع فــي منطقة
الـعــدان مساحته  400متر مربع سعره
االبتدائي بلغ  280ألف دينار ،تم بيعه
ً
بـ ـ  595أل ـف ــا ،إضــافــة إل ــى ع ـقــار يـقــع في
ً
منطقة الرابية مساحته  180مترا مربع،
تم بيعه بسعر  310آالف دينار ،في حين
ً
بلغ سعره االبتدائي  180ألفا ،بارتفاع
نسبته  72.2في المئة.
وبلغ متوسط سعر المتر في العقارات

السكنية المبيعة من خالل مزادات العدل
مــا قيمته  1100دي ـن ــار ،وكــانــت بعض
ألسـ ـع ــار الـ ـعـ ـق ــارات االب ـت ــدائ ـي ــة مـغــريــة
للراغبين في الشراء.
وت ــم خ ــال الـ ـم ــزادات بـيــع  3ع ـقــارات
مخصصة ألعـمــال التخزين فــي منطقة
العارضية ،إذ تم بيع األول ،الــذي تبلغ
مساحته  1000متر بسعر  1.97مليون
دينار ،وبلغ سعره االبتدائي  1.25مليون،
بزيادة نسبتها  75.1في المئة ،فيما تم
بيع الثاني بسعر  2.5مليون ،وكان سعره
االبتدائي يبلغ  1.3مليون ،فيما تم بيع
ً
األخير بسعر  1.4مليون دينار ،علما أن
ً
سعره االبتدائي بلغ  765ألفا.
مــن جهة أخ ــرى ،أش ــار عـقــاريــون إلى
أن إقبال المواطنين على شراء العقارات
فــي م ــزادات الـعــدل يعكس حجم األزمــة

اإلس ـكــان ـيــة ،وارت ـف ــاع أس ـعــار ال ـع ـقــارات
المتداولة في السوق.
ول ـفــت ال ـع ـقــاريــون إل ــى أن متطلبات
السوق العقاري متجددة وبحاجة إلى
توفيرها مثل المخازن ،التي زاد الطلب
عليها خالل الفترات األخيرة ،واستغل
الـبـعــض ه ــذه الـحــاجــة بتحويل الشقق
الشاغرة إلى مخازن.
وتشترط العدل للمشاركة في المزاد
س ـ ــداد خ ـم ــس ث ـم ــن ال ـع ـق ــار ع ـل ــى األق ــل
بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب
بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة،
ويجب على من يعتمد القاضي عطاء ه
أن ي ــودع فــي حــال انـعـقــاد جلسة البيع
كــامــل الـثـمــن الـ ــذي اع ـت ـمــد ،إض ــاف ــة إلــى
المصروفات ورسوم التسجيل.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

مكاسب لمعظم المؤشرات بقيادة أبوظبي وقطر والسعودية
أسعار النفط تدعم الصعود واألسواق العالمية تستقر قريبة من قممها القياسية
•

علي العنزي

سـجـلــت م ــؤش ــرات أس ـ ــواق ال ـم ــال ب ــدول
ً
مجلس التعاون الخليجي أداء إيجابيا خالل
تعامالت األسبوع الماضي ،وربح معظمها،
وبمكاسب متفاوتة ،وسجلت خسارة واحدة
م ـح ــدودة م ــن نـصـيــب مــؤشــر س ــوق عـمــان
وبنسبة  0.1في المئة.
بينما تصدر الرابحين سوق أبوظبي مرة
جديدة وارتفع بنسبة كبيرة بلغت  1.3في
المئة تاله مؤشر سوق قطر بنسبة  1.1في
ً
المئة ،ثم السعودي بنسبة قريبة أيضا إذ
ارتفع "تاسي" بنسبة  0.9في المئة ،وارتفع
مؤشر سوق دبي بنسبة  0.6في المئة.
ورغم مكاسب سوق البحرين المتوسطة
إال انـهــا أفـضــل أداء لــه منذ عــدة شـهــور إذ
حقق نصف نقطة مئوية ،واستقر مؤشر
بورصة الكويت دون تغير نسبي ملحوظ
ً
واكتفى باللون األخضر محققا  2.64نقطة
فقط.

أبوظبي يواصل النمو
ع ــاد مــؤشــر س ــوق أبــوظـبــي الـمــالــي إلــى

ال ـن ـمــو ال ـك ـب ـيــر مـ ــرة أخـ ـ ــرى ،وب ـل ــغ الـنـقـطــة
 54.3فــي المئة فقط منذ بــدايــة هــذا العام،
ً
متصدرا األداء العالمي لــأســواق المالية،
ورب ــح خ ــال األس ـبــوع الـمــاضــي نسبة 1.3
ً
في المئة ،متصدرا بها مؤشرات األســواق
المالية الخليجية ،التي تعادل  102.25نقطة
ً
ليصل إلى مستوى  7811.6نقطة متجاوزا
ً
ً
ً
ً
حــاجــزا مـئــويــا جــديــدا ومـقـفــا عـلــى نقطة
قياسية جديدة بعد استقرار أداء المؤشرات
المالية العالمية وظهور مؤشرات اقتصادية
ج ـي ــدة دف ـع ــت ب ــأس ـع ــار ال ـن ـف ــط إلـ ــى أع ـلــى
مستوياتها خالل  7سنوات ،إذ أقفل برنت
بنهاية األسبوع يوم الجمعة الماضي على
ً
مستوى  84.8دوالرا للبرميل وبتقديرات من
مؤسسات عالمية بمواصلة االرتفاع وبلوغ
ً
مستوى  90دوالرا قبل نهاية هذا العام.

ً
«القطري» يرتفع مجددا

واص ــل كــذلــك مــؤشــر س ــوق قـطــر المالي
التحسن خالل األسبوع الماضي وتجاوز
ً
م ـس ـتــوى  11600ن ـق ـطــة ،م ـض ـي ـفــا  1.1في
المئة أي  128.42نقطة ليقفل على مستوى
ً
 1663.63نقطة تحديدا ويبلغ النقطة 11.2

في المئة كمكاسب لهذا العام ،وبعد تردد
كبير خالل الربع األول ،وبدأت إعالنات الربع
الثالث في سوق قطر المالي استهلها بنك
قطر الوطني الذي نما بنسبة  12.4في المئة
ً
ً
بينما حقق فودافون نموا كبيرا بنسبة 45
فــي المئة وقـفــزت أرب ــاح شــركــة واألسمنت
بنسبة  485في المئة وتراجعت أرباح سهم
واإلج ــارة بنسبة قريبة مــن  100فــي المئة
وكــان اإلجمالي نمو أربــاح األربــع شركات
بنسبة قريبة من  15في المئة.

«تاسي» واإلقفاالت القياسية
أعلنت  8شــركــات نتائج أعمالها للربع
الثالث من هــذا العام ونمت أربــاح  5منها
ً
بـيـنـمــا تــراج ـعــت أرب ـ ــاح  3وس ـج ـلــت ن ـمــوا
إجماليا بنسبة  25في المئة ،وكان أفضلها
كيمانويل واليمامة للحديد ،إذ تحول األول
ً
إل ــى الــربـحـيــة وحـقــق سـهــم جــريــر ارتـفــاعــا
ً
مقبوال لتدفع النتائج بتقديرات إيجابية
لمعظم الـشــركــات ال ـمــدرجــة ،الـتــي ستعلن
ً
تباعا خــال األسبوعين الحالي والمقبل،
وأه ـم ـهــا أرب ـ ــاح ال ـب ـنــوك وش ــرك ــات ال ـمــواد
األساسية والطاقة بعد نمو كبير ألسعار

الـنـفــط والـمـشـتـقــات ال ـب ـتــرول ـيــة ،ال ـتــي هي
منتجات كثير من شركات الطاقة تباع في
األس ــواق العالمية ذات األس ـعــار المعومة
والمرتبطة بأسعار النفط.
وربح مؤشر "تاسي" الرئيسي في السوق
السعودي نسبة  0.9في المئة تعادل 107.78
نقاط ليقفل على مستوياته منذ عام 2008
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  11699.11ن ـق ـطــة و ت ـب ـلــغ
مكاسبه لـعــام  2021نسبة  33.8فــي المئة
ً
بينما حقق برميل نفط برنت القياسي نموا
بنسبة  65.8في المئة عام .2021

ارتداد مؤشر دبي
ارت ــد مــؤشــر س ــوق دب ــي بـعــد أن سجل
خسارة كبيرة خالل أول أسبوع من افتتاح
معرض "إكسبو  "2020ا لــذي تعول عليه
ً
اإل م ــارة كثيرا فــي د فــع اقتصادها وجني
عــوا ئــد مجزية تعوضها خسائر كورونا
الـقــاسـيــة عـلــى مـعـظــم قـطــاعــاتـهــا ،وحـقــق
ً
مؤشر سوق دبي ارتفاعا بنسبة  0.6في
المئة أي  17.07نقطة ليقفل على مستوى
 2789.51ن ـق ـطــة و ك ـ ــان ذ لـ ــك ب ــا ل ــر غ ــم مــن
إفالس شركة ماركا العمالقة وكان الحكم

الصادر من القاضي ،وا لــذي طال مديري
ً
و مـجـلــس إدارة تــار يـخـيــا إذ أ مــر القاضي
بــالـحـجــز ع ـلــى أم ــوال ـه ــم ،وي ـب ـقــى انـتـظــار
عوائد اكسبو  2020هو األهم خالل نهاية
ً
الشهر األول منه إذ يعول عليه كثيرا في
إخ ــراج دب ــي مــن رك ــود ع ـقــاري وسـيــاحــي
تسببت به أزمة كورونا.

تباين بورصة الكويت
استمر التباين في أداء مؤشرات بورصة
الكويت الرئيسية إذ استقر مؤشر السوق
العام فقط على اللون األخضر دون إضافة
أي نـســب مـلـحــوظــة ،وك ــان رب ــح فـقــط 2.64
نقطة ليقفل على مستوى  6886.15نقطة،
بـيـنـمــا خـســر مــؤشــر ال ـس ــوق األول وال ــذي
يقيس أداء أفضل  25شركة قيادية بنسبة
 0.2فــي المئة أي  16.99نقطة ليقفل على
مـسـتــواه الـســابــق  7461.46نـقـطــة ،وكــانــت
ال ـم ـك ــاس ــب م ــن ن ـص ـيــب م ــؤش ــري ال ـس ــوق
ً
الــرئـيـســي ورئ ـي ـســي  50ال ــذي سـجــل نـمــوا
بنسبة  0.3في المئة أي  18.52نقطة ليقفل
على مستوى  5983.2نقطة.
وت ــذب ــذب أداء م ــؤش ــرات الـ ـس ــوق بـقــوة

وتعرض لجلسة فائقة السلبية أخرت تقدم
مؤشراته وهي جلسة االثنين حيث خسرت
المؤشرات نسبة كبيرة وهي أكبر خسارة
يتعرض لها المؤشر خــال شهرين ،لكنه
سرعان ما استرد ثقته وعاد إلى سيناريو
سابق وهو تركز تعامالت األسهم الصغيرة
في السوق الرئيسي وتراجع نشاط األسهم
القيادية ،وتراجعت متغيرات السوق الثالثة
إذ فقد النشاط نسبة  15.5في المئة مقارنة
م ــع ن ـشــاط األس ـب ــوع األس ـب ــق كـمــا خـســرت
القيمة نسبة  1.3فــي الـمـئــة وتــراجــع عــدد
ً
الصفقات بنسبة  6في المئة تقريبا.

مسقط وخسارة وحيدة
خسر مــؤشــر ســوق عـمــان الـمــالــي نسبة
ً
مـحــدودة جــدا هي ُعشر نقطة مئوية وهو
ال ــوح ـي ــد ب ــال ـل ــون األحـ ـم ــر ح ـيــث ت ــراج ــع بـ
 5.69نـقــاط ليقفل على مستوى 3956.49
نـقـطــة ،وأعـلـنــت  38شــركــة عمانية مــدرجــة
نتائجها للربع الثالث وبنمو إجمالي بلغ
 24.5في المئة حيث نمت أربــاح  24شركة
وتراجعت أرباح  14شركة منها  7شركات
حققت خسائر.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

إبداء محافظ المركزي رغبته في عدم التجديد خسارة كبرى
«نأمل بذل جهد حقيقي لثنيه عن قراره أو انتقاء مبكر لبديل محترف»

تجميد
اجتماعات
مجلس
إدارة هيئة
االستثمار
غير مقبول

أفاد تقرير الشال االقتصادي
األسـبــوعــي بــأن الـقــرار الصائب
هـ ــو الـ ـ ـق ـ ــرار ال ـ ـ ــذي ي ـج ـم ــع بـيــن
س ـ ــام ـ ــة ال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــوى وسـ ــامـ ــة
التوقيت ،ويفقد محتوى القرار
نجاعته إذا سبق ،أو تأخر كثيرا،
عن توقيته السليم ،والكويت بلد
ال ـف ــرص ال ـضــائ ـعــة ،ك ــان لــديـهــا
محتوى لخطط وقرارات سليمة،
وآثرت تأجيلها حتى بلغ الوضع
ما هو عليه حالها اآلن.
وقـ ــد ال ي ـن ـفــع ال ـت ـبــاكــي على
مـ ــاض ف ـ ــات ،ول ـك ــن ال ـم ــؤش ــرات
ت ــؤك ــد أن حـ ــال ض ـي ــاع ال ـفــرص
م ـ ـ ــازال ع ـل ــى م ــا ه ــو ع ـل ـيــه رغ ــم
ضغوط الواقع غير المسبوقة،
وم ـنــذ  5ديـسـمـبــر  ،2020وهــي
مصابة بحالة من الشلل التام،
واح ـ ــد م ــن األم ـث ـل ــة ،كـ ــان تــأخــر
تـشـكـيــل م ـج ـلــس إدارة الـهـيـئــة
العامة لالستثمار أكثر من ثالثة
أشـهــر فــي زم ــن تـعــانــي الكويت
شحا قاسيا للسيولة ،وفي زمن
تتعرض فيه أسواق المال لحالة
من االنتعاش مصحوبة بحالة
من ارتفاع كبير لمخاطرها.
وتـســري شائعة بــأن مجلس
إدارة الهيئة العامة لالستثمار
ً
ال يجت ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــع حا ل ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ح ـ ـتـ ـ ـ ـ ــى
ال تشوب قــراراتــه شبهة بطالن

بـ ـسـ ـب ــب االس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــة ال ـم ـع ـل ـق ــة
لرئيسه ،أي وزيــر المالية وزير
ال ــدول ــة ل ـل ـش ــؤون االق ـت ـصــاديــة
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ،وق ـ ــد ال ي ـصــدق
تعليق االجتماعات ،ولكن تظل
المالية واالستثمار واالقتصاد
هي مراكز األولــويــة الهتمامات
البلد في وضعها الحالي ،ومن
غ ـيــر ال ـم ـق ـبــول ج ـم ــوده ــا وهــي
تحت مظلة وزير مستقيل.
وهـ ـ ـن ـ ــاك إش ـ ــاع ـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى قــد
تفوق في أهميتها مثالنا األول،
وهي إبداء محافظ بنك الكويت
المركزي رغبته في عدم التجديد
ل ـ ــه ،وه ـ ــي إن ص ــدق ــت خ ـس ــارة
ك ـبــرى ،فبنك الـكــويــت الـمــركــزي
ضمن مؤسسات نادرة محترفة
حافظت على أمانتها ومهنيتها.
وإذا كانت اإلشاعة صحيحة،
فنأمل بــذل جهد حقيقي لثني
المحافظ عن قراره ،فإلى جانب
ال ــوض ــع االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـمــالــي
ال ـحــرج للبلد بـمــا يـضــاعــف من
م ـت ـط ـل ـبــات ح ـص ــاف ــة ال ـس ـيــاســة
النقدية ،هناك متغيرات كبيرة
ستطال النظام المالي العالمي
بسبب تبعات الجائحة ،وتحتاج
إل ــى مـهـنـيــة واس ـت ـق ــرار عاليين
لبنك الكويت المركزي لفهمها
ومواجهة متطلباتها.

 608مليارات دوالر سيولة بورصات
دول مجلس التعاون الخليجي
قــال «الـشــال» إن إجمالي سيولة بورصات
الخليج السبع مجتمعة ارتفع من مستوى 427
مليار دوالر لألشهر التسعة األولــى من عام
 ،2020إلى مستوى  608.3مليارات للفترة ذاتها
من عام  ،2021أي أنه حقق نموا بحدود 42.5
في المئة ،ومعظم الفارق الرتفاع السيولة جاء
من ارتفاع السيولة المطلقة للسوق السعودي.
وكـ ـ ـ ــان ارت ـ ـف ـ ــاع الـ ـسـ ـي ــول ــة شـ ــامـ ــا مـعـظــم
البورصات السبع ،حيث حققت خمسة أسواق
ارتفاعات وبعضها كبيرة ،بينما حقق سوقان
انخفاضا فــي مستوى سيولتهما ،وحققت
جـمـيــع ب ــورص ــات ال ـخ ـل ـيــج م ـكــاســب مـقــارنــة
بمستويات مؤشراتها في نهاية عام .2020
وأعلى ارتفاع نسبي في السيولة كــان من
نـصـيــب س ــوق أبــوظ ـبــي وب ـح ــدود  499.7في
المئة ،مقارنة بسيولة األشهر التسعة األولى
من عام  ،2020وحقق مؤشره أعلى مكاسب في
اإلقليم ،وبحدود  52.6في المئة ،وثاني أعلى
ارتفاع نسبي حققته بورصة مسقط وبنحو
 96.6فــي الـمـئــة ،وذل ــك االرت ـف ــاع فــي مستوى
الـسـيــولــة نـتـجــت عـنــه مـكــاســب هــي األق ــل في
اإلقليم وبنحو  7.8في المئة.
وحققت بورصة الكويت ثالث أعلى ارتفاع

ن ـس ـبــي وب ـن ـحــو  47.3ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وب ــارت ـف ــاع
لمؤشرها العام بنحو  23.8في المئة ،أي ثالث
أعلى األسواق ارتفاعا في مؤشرات األسعار،
وك ــان الـســوق الـسـعــودي راب ــع األس ــواق التي
ارت ـف ـعــت سـيــولـتـهــا وبـنـحــو  31.9ف ــي الـمـئــة،
وكسب مؤشره  32.3في المئة ،أي ثاني أعلى
األســواق ارتفاعا ،وآخــر األســواق ارتفاعا في
السيولة كانت بورصة قطر وبنسبة  13.1في
المئة ،وحـقــق مؤشرها مكاسب بنحو 10.1
في المئة.
وأك ـبــر انـخـفــاض نسبي فــي الـسـيــولــة كــان
من نصيب سوق دبي بفقدان سيولته خالل
الفترة نحو  23.6في المئة ،ومــؤشــره خالف
مسار سيولته وارتفع بنحو  14.2في المئة،
واالنخفاض اآلخر في السيولة حققته بورصة
البحرين التي فقدت سيولتها خــال الفترة
نحو  7في المئة عن مستواها للفترة ذاتها
من عام  ،2020ومؤشرها أيضا خالف مسار
سـيــولـتـهــا وح ـق ــق م ـكــاســب بـنـحــو  14.5في
المئة ،وذلك يعني أن خمسة أسواق في اإلقليم
كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة
المؤشرات ،بينما سوقان آخران خالف فيهما
مسار السيولة مسار المؤشرات.

أسعار صرف العمالت العالمية

أم ــا إذا ك ــان ق ــراره محسوما
فالبد من عمل استثنائي لضمان
اسـتـمــرار الـجـهــاز الفني للبنك،
والبـ ــد م ــن ان ـت ـقــاء مـبـكــر لـبــديــل
م ـح ـتــرف م ــن أجـ ــل ان ـت ـق ــال آمــن
للمسؤوليات ،ومن أجل التعرف
وطـ ـم ــأن ــة جـ ـه ــاز ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الـ ـم ــرك ــزي ال ـف ـن ــي ع ـل ــى ك ـف ــاءة
قيادته الجديدة.
وال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة ع ــال ــم
وث ـقــافــة مـخـتـلـفــان ،وال يصلح
إلدارتها حتى اقتصادي مختص
من دون تهيئة لإللمام والتشبع
بهما ،ولعل قــراء ة سيرة فولكر
أو غــريـنـسـبــان أو بــرنــانـكــي أو
ماريو دراغي أو كريستين الغارد
تفي بالغرض.
ون ــأم ــل أال ت ـص ــدق اإلش ــاع ــة
فــي الـحــالـتـيــن ،أي تــوقــف وزيــر
ال ـم ــال ـي ــة عـ ــن مـ ـم ــارس ــة م ـهــامــه
وت ـج ـم ـيــد اج ـت ـم ــاع ــات مـجـلــس
إدارة الهيئة العامة لالستثمار،
أو إشــاعــة ع ــزوف مـحــافــظ بنك
الكويت المركزي عن االستمرار،
رغم عدم نفيهما ،ولكنها حاالت
محتملة ،وغيرها كثير ،والبد من
تغيير منهجية التفكير والقرار
لـ ــدى اإلدارة ال ـع ــام ــة الس ـت ـبــاق
األحـ ــداث والـمـتـغـيــرات الـمــؤثــرة
قبل حدوثها.

ُ
ً
معظم الهيئات أسست أخذا بخاطر
َ
من فاته منصب حكومي

ّ
«غياب أي مرجعية لمجلس الوزراء خلق حكومة مصغرة من كل هيئة»
ذكر «الشال» أنه ال خالف على أن حكومة الكويت هي
من أكبر حكومات العالم ،ال ينافسها في حجمها حتى
َ
حكومات ماركسية ،مثل حكومتي كوريا الشمالية وكوبا،
فإلى جانب وزارات الدولة ،هناك رديف أو أكثر لمعظم تلك
الوزارات ،حتى بلغ عدد الهيئات والمؤسسات والمجالس
واللجان الدائمة نحو  3أضعاف عدد الوزارات.
وهناك قرار نرجو أال يصدق ،بمنح كل وزير الحق في
تعيين  19مستشارا ،ليصبح مكتب كل وزير هيئة جديدة
بأعدادها وتكاليفها ،وليس هناك وزير في العالم يحتاج
إلــى  19مستشارا ،إضــافــة إلـ ُـى طاقم ال ــوزارة وهيئاتها
الرديفة ،معظم تلك الهيئات أسست في زمن رواج سوق
ً
النفط ،ومعظمها أســس أخ ــذا بخاطر مــن فاته منصب
ّ
حكومي ،وعليه قاد معظمها أصحاب ود وعالقة ،وليس
ً
أصـحــاب اختصاص ومهنة ،واستخدمت الحـقــا مراكز
توظيف وفــق نفس معايير اختيار قياداتها ،أي كسب
الود والوالء.
لذلك ،تضخمت النفقات العامة في عقدين من الزمن
بنحو  6أضعاف ،وصاحبها هبوط في اإلنتاجية وفي
نوع المنتج ،وذلك ينطبق على البنى التحتية والتعليم
والخدمات الصحية وغيرها ،كما ازداد كثيرا الهدر غير

المبرر والفساد .وإذا كان االنسان هدف وسيلة اإلصالح
والـتـنـمـيــة ،فنفقات تعليمه فــي الـكــويــت مــن األعـلــى في
ً
الـعــالــم ،ومـسـتــواه مــن األدن ــى عــالـمـيــا ،يـحــدث ذل ــك رغــم
تبعيته لــوزارتـيــن ،ورغــم ردفــه بمجلس أعلى للتعليم،
ومــركــز وطـنــي لـتـطــويــره ،وج ـهــاز لــاعـتـمــاد األكــاديـمــي
في زمن وبــاء الشهادات المزورة ،وأمانة عامة لمجلس
الجامعات الخاصة.
ليس ذلك فقط ،فمع كثرة تلك الهيئات وتشابه المهام،
دخــل البلد حالة من تشابك االختصاصات ،مما يعني
إهدار الكثير من الوقت ومعه ارتفاع التكاليف ،مثل تنازع
االختصاصات بين وزارة األشغال والهيئة العامة للطرق
والنقل البري والديوان األميري.
وأخيرا احتاج كل من الهيئة العامة للصناعة وجهاز
تشجيع االستثمار األجنبي المباشر إلى فتوى من إدارة
الفتوى والتشريع ،للفصل في عدم أحقية هيئة مشروعات
ال ـشــراكــة بـيــن الـقـطــاعـيــن ال ـع ــام وال ـخ ــاص ف ــي مـشــروع
المنطقة االقتصادية المزمع إنشاؤها على مساحة 12
كيلومترا مربعا بالشراكة بين الهيئتين.
وفي فتوى أخــرى إلدارة الفتوى والتشريع ،تم إلغاء
قرار الهيئة العامة للقوى العاملة حول منع تجديد إقامات

«األهلي» يرعى حملة
«رسالتنا لكم»

من هم فوق الـ  60عاما للعمالة الوافدة دون الجامعية،
غياب أي مرجعية لمجلس الوزراء،
وكل ذلك يحدث في ّ
بما خلق حكومة مصغرة من كل هيئة.
ف ــي الـ ـخ ــاص ــة ،ه ـن ــاك أع ـ ـ ــداد ض ـخ ـمــة م ــن ال ـه ـي ـئــات
الـحـكــومـيــة ،معظمها ال يـعـمــل ،يـصــاحـبـهــا عـســر مالي
لمواجهة احتياجات الناس الضرورية ،وأمام واقع جديد
لن يسعف فيه سوق النفط في المستقبل للتغطية على
خطايانا المالية واالقتصادية ،لذلك ،ال يمكن ألي مشروع
إصــاح اقتصادي أو مالي النجاح إذا تعامل مع واقع
حجم الحكومة الحالي غير المستدام على أنه مستدام،
وما لم يشمل اإلصــاح التخلص بالتصفية أو بالدمج
لغالبية تلك الهيئات ،لن يكون هناك إصالح.
والمؤكد أن لتلك الخطوات اإلصالحية تكلفة سياسية،
لكنها تكلفة تكبر مثل كرة الثلج إن تأخرت مواجهتها،
ً
ً
ومــا دام البلد يعيش وقتا قصيرا من انفراج في سوق
النفط ،بسبب اختناقات سوق النقل ،ومع بعض التغيير
فــي وظيفة احتياطي األج ـيــال الـقــادمــة ،ستكون تكلفة
اإلصــاح عالية ،ولكن في أدنــى مستوى لها مقارنة مع
أي وقت في المستقبل ،وعالج االنتشار السرطاني لتلك
الهيئات ،من أولويات اإلصالح المنشود.

ً
«الحياة العقارية» توزع أرباحا
نقدية مرحلية بواقع  2.5فلس
ربحت  408آالف دينار في النصف األول بنمو %79

جانب من رعاية «األهلي» للحملة

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

تماشيا مع استراتيجيته المستمرة بدعم مبادرات الخدمة
االجتماعية الرامية إلى تنمية المجتمعات ،أعلن البنك األهلي
الكويتي رعايته لمشروع "رسالتنا لكم" ،وهي حملة أطلقتها
إدارة األنشطة العامة واإلعالم في قطاع الرعاية االجتماعية
التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل.
ومبادرة "رسالتنا لكم" هي حملة توعوية عامة صممت
خصيصا لرفع مستوى الــوعــي االجتماعي حــول القوانين
واألنظمة الكويتية ذات الصلة برعاية نــزالء قطاع الرعاية
االجتماعية من فئة المسنين واأليتام واألحداث ،ويشار إلى
أن الحملة الـتــي تنقسم إلــى سلسلة مــن  6رســائــل مصورة
قصيرة تم إعدادها لنشر الوعي لدى الجمهور حول حقوق
تلك الفئات وكيفية التعامل معهم وأهمية التعاطف وتقديم
الدعم المستمر لهم.
وقال المدير العام لشؤون مجلس اإلدارة في البنك األهلي
الكويتي فــوزي الثنيان" :يسرنا في البنك األهلي الكويتي
رعاية مشروع رسالتنا لكم ،وهو مشروع تم إعداده من قبل
قطاع الرعاية االجتماعية بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل،
ويهدف هذا المشروع إلى إبراز الدور الذي يقوم به هذا القطاع
مــن حـيــث االهـتـمــام بــالـفـئــات المعنية فيها وهــي المسنين
واألحــداث واأليتام ،فهو يقدم العديد من الخدمات الجليلة
لهذه الفئات الثالث ،ويصدر القوانين واألنظمة واللوائح التي
تحدد التعامل مع هذه الفئات الثالت ويركز على االحتياجات
الالزمة لهم ،سواء كانت نفسية أو صحية أو اجتماعية".
وأضــاف الثنيان" :نــود في هــذا اإلطــار أن نتوجه بالشكر
والعرفان إلى قطاع الرعاية االجتماعية على الخدمات العديدة
التي يقدمها ،وتحديدا هــذه الخدمة ،ألنها تولي اهتماما
خاصا بهذه الفئات الثالث التي هي في أمــس الحاجة إلى
جهة ترعاها وتهتم بشؤونها ،وهذا دور مهم تقوم به وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل والدولة بشكل عام ،ونحن دائما
نقف بجانبهم وندعمهم ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح".

ص ــرح رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
«الـ ـحـ ـي ــاة الـ ــدول ـ ـيـ ــة» ال ـع ـق ــاري ــة
هشام العبيد ،أن الشركة حققت
 408آالف د يـ ـن ــار أر بـ ــا حـ ــا عــن
النصف األول من  2021مقارنة
بأرباح  228ألفا للفترة السابقة،
وبنسبة نمو بلغت  79في المئة.
ً
وتفعيال للسياسة الجديدة
لتوزيع األرب ــاح المنسجمة مع
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـش ــرك ــة طــويـلــة
األجـ ــل بــالـحـفــاظ عـلــى سـيــاســة
ثــاب ـتــة وم ـس ـت ـقــرة ل ـل ـتــوزي ـعــات
النقدية على المساهمين ،فقد
حولت الشركة األرب ــاح النقدية
المرحلية (نـصــف سـنــويــة) إلى
حسابات المساهمين عن السنة
ال ـمــال ـيــة  ،2021وال ـب ــال ـغ ــة 2.5
فــي المئة (بــواقــع  2.5فلس لكل
سهم) ،بناء على توصية مجلس
اإلدارة ،وقرار الجمعية العمومية
بتاريخ  10مايو  ،2021والخاص
ً
بتفويض مجلس اإلدارة مسبقا
بتوزيع األرباح المرحلية.
وهـ ـ ـ ـ ــذا ،وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت س ــاب ــق،
بتاريخ  10مايو  2021انعقدت
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة ل ـشــركــة
ال ـح ـي ــاة الـ ــدولـ ــة ال ـع ـق ــاري ــة عــن
السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر  ،2020بنسبة حضور
 81.5في المئة ،وتمت الموافقة
على جميع بنود جدول األعمال
بـمــا فـيـهــا تــوزيــع أربـ ــاح نقدية
بـنـسـبــة  5ف ــي ال ـم ـئــة ( 5فـلــوس
للسهم الواحد).
رغم صعوبة  ،2020حيث كان
عام جائحة «كورونا» بال منازع،
إذ اهـ ـت ــزت اقـ ـتـ ـص ــادات ال ـعــالــم
قاطبة بــإجــراء ات اإلغ ــاق التي
خـفـضــت ال ـن ـش ــاط االق ـت ـص ــادي

هشام العبيد

لـمـسـتــويــات غ ـيــر مـسـبــوقــة في
التاريخ الحديث ،وسجلت معظم
دول ال ـع ــال ــم نـ ـم ــوا اق ـت ـصــاديــا
س ــالـ ـب ــا ،ب ـع ــد ان ك ــان ــت تـسـيــر
باتجاه النمو الموجب.
وفي الكويت كانت اإلجراءات
األش ـ ــد تـخـفـيـضــا ل ـل ـن ـشــاط في
أش ـهــر اب ــري ــل وم ــاي ــو ويــون ـيــو،
ث ــم ب ـ ــدأت األم ـ ـ ــور ت ـت ـح ـســن فــي
شـ ـه ــر ي ــولـ ـي ــو ،حـ ـي ــث اس ـت ـف ــاد
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوق االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاك ـ ـ ــي م ــن
وف ــورات السيولة التي تكونت
لـ ـ ــدى الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن م ـ ــن ت ــوق ــف
مــو ســم السفر ومجمل النشاط
االقتصادي خالل فترة اإلغالق
مع استمرار الحكومة في سداد
رواتب موظفيها كاملة.
وقد قسمت الجائحة الشركات
بين مستفيد -وهم قلة -ومتضرر
لــدرجــة اإلفـ ــاس والـ ـخ ــروج من
ال ـس ــوق -وهـ ــم ك ـث ــرة -وذلـ ــك امــا
ب ـس ـب ــب الـ ـضـ ـغ ــوط ــات ال ـمــال ـيــة
ع ـلــى م ــوازن ــات ـه ــا بــاالن ـخ ـفــاض
غير المسبوق بــاإليــرادات دون

وجـ ـ ــود مـ ـص ــدات واح ـت ـي ــاط ــات
مالية مسبقة تمول هذا الهبوط
المفاجئ ،أو بسبب تغير نموذج
العمل بشكل جــذري مع الطفرة
ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي ح ــدثــت ألنـشـطــة
الـ«اونالين».
وبفضل من المولى عز وجل
كانت منطقة الشويخ الصناعية،
وموقع مجمع الحياة التجاري،
وخــدمــات شركاتنا التابعة في
ب ــؤرة الـنـشــاط االقـتـصــادي قبل
وأث ـ ـنـ ــاء وبـ ـع ــد ال ـج ــائ ـح ــة ،لـمــا
تـقــدمــه مــن خــدمــات أســاسـيــة ال
غناء عنها للمستهلك ،فاستمرت
ف ــي تـحـقـيــق أداء م ــا ل ــي متميز
ي ـفــوق مـثـيــاتـهــا م ــن الـشــركــات
العقارية.
واستفادت الشركة في 2020
من ثمرة مجهوداتها المستمرة
على مدى  3سنوات سابقة في
انـ ـج ــاز أعـ ـم ــال ت ـط ــوي ــر مـجـمــع
تجاري ألحــد العمالء ،مما عاد
ع ـل ـي ـهــا بـ ـع ــوائ ــد م ـم ـي ــزة دخ ــل
بعضها في  2020والباقي خالل
.2021
وأ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت إدارة ا لـ ـ ـش ـ ــر ك ـ ــة
مــرونــة كـبـيــرة فــي الـتـعــامــل مع
الصعوبات التي فرضتها أجواء
اإلغـ ــاق ال ـح ـكــومــي ،إذ اتـخــذت
الشركة الخطوات التالية:
 االلتزام بتعليمات الجهاتالصحية وال ـق ــرارات الحكومية
ذات العالقة من تقليص ساعات
العمل ،وتزويد المقرات العاملة
بأدوات الوقاية من الفيروس.
 الـ ـمـ ـب ــادرة والـ ـت ــواص ــل مــعم ـ ـس ـ ـتـ ــأجـ ــري ال ـ ـم ـ ـحـ ــات م ـحــل
اإلغــاق الحكومي واإلعـفــاء من
كامل األجرة خالل فترة اإلغالق.
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اقتصاد

ّ
«الوطني» يدشن «أكاديمية تحليل البيانات» «القوى العاملة» تشيد بدور «بيتك»
في تدريب العمالة الوطنية وتوظيفها
بالشراكة مع « »SASلصقل مهارات موظفيه العمر :توجهات البنك لدعم الخطط الحكومية إلعادة التوازن

لقطة جماعية
في إطار سعيه المتواصل نحو
االسـتـثـمــار فــي ك ــوادره البشرية
وت ــأهـ ـيـ ـلـ ـه ــم ب ــأفـ ـض ــل الـ ـب ــرام ــج
التدريبية التي تواكب المعايير
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،أعـ ـل ــن ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الــوط ـنــي ع ــن تــدش ـيــن الـبــرنــامــج
الـ ـت ــدريـ ـب ــي «أك ــاديـ ـمـ ـي ــة تـحـلـيــل
ال ـب ـيــانــات» ،وذل ــك بــالـشــراكــة مع
شركة  SASبهدف صقل موظفيه
ب ــال ـم ـه ــارات ال ـم ـط ـلــوبــة ف ــي علم
تحليل البيانات.
وي ـم ـت ــد ب ــرن ــام ــج «أك ــادي ـم ـي ــة
تحليل البيانات» لـ 6أشهر ،ويعقد
اف ـتــراض ـيــا وح ـت ــى ش ـهــر م ــارس
ً
 2022بـحـضــور  22م ـتــدربــا من
مختلف اإلدارات ،كـمــا يتضمن
 9دورات تـ ــدر يـ ــب ت ـش ـم ــل ع ــدة
مـسـتــويــات ،ب ــدءا مــن الـمـسـتــوى
التمهيدي وحتى المتقدم.
وشهد حفل تدشين البرنامج

حضور نائب الرئيس التنفيذي
لبنك الكويت الــوطـنــي /الكويت،
سليمان المرزوق ،والمدير العام
لـ ـلـ ـم ــوارد ال ـب ـش ــري ــة ل ـم ـج ـمــوعــة
«ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي» ،ع ـ ـمـ ــاد ال ـع ـب ــان ــي،
والمدير العام لمجموعة الخدمات
ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـش ـخ ـص ـيــة ،محمد
العثمان ،ورئيس مكتب البيانات
سـ ــودهـ ــاكـ ــار ن ـي ـب ـه ــان ــو بـ ـ ــودي،
إض ــاف ــة إلـ ــى م ـش ــارك ــة وح ـضــور
مجموعة من مسؤولي التدريب
والتطوير في البنك.
ّ
وي ـس ـت ـهــدف ال ـب ــرن ــام ــج تـعــلــم
بــرم ـجــة  SASوال ـخ ــاص ــة بـعـلــوم
البيانات والتعلم اآللــي والــذكــاء
االصـ ـ ـطـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــي ،إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إل ـ ــى
التدريب على كيفية الوصول إلى
البيانات واستكشافها وإعدادها
ّ
التعر ف إلى
وتحليلها ،بجانب
تقنيات معالجة البيانات.
وتشمل الدورات التدريبية الـ 9
ا لـتــي يشملها البرنامج تعريف
المتدربين بالمفاهيم اإلحصائية
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـض ـ ــروري ـ ــة ل ـف ـهــم
واس ـت ـخ ــدام أســال ـيــب اإلح ـص ــاء،
وكــذل ــك ال ـتــدريــب عـلــى الـنـمــذجــة
التنبؤية باستخدام برنامج SAS
 ،/ STATهـ ــذا إلـ ــى ج ــان ــب صقل
مهاراتهم فيما ُيعرف بمخططات
ّ
تــدفــق التحليل وكــذلــك التدريب
على كيفية معالجة بيانات SAS
باستخدام لغة (.)SQL
ويركز البرنامج على تحسين
ف ـهــم األنـ ـم ــاط داخ ـ ــل ال ـب ـيــانــات،
ع ـب ــر اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـخ ــوارزمـ ـي ــات
واألساليب واألنظمة الستخراج
المعرفة والرؤى التي تساعد في

عماد العبالني

ً
قرارات وحلول أكثر ابتكارا ،وهو
ما يساهم في تحسين وتطوير
األداء لكل القطاعات داخل البنك.
وب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـن ـ ــاس ـ ـب ـ ــة ،ق ـ ــال
ال ـ ـع ـ ـبـ ــانـ ــي« :تـ ـلـ ـع ــب م ـج ـم ــوع ــة
الموارد البشرية في بنك الكويت
الوطني ،عبر الدورات التدريبية
االح ـ ـ ـتـ ـ ــراف ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـن ـظ ـم ـه ــا
ً
ل ـل ـم ــو ظ ـف ـي ــن ،دورا ح ـي ــو ي ــا فــي
دفــع مسيرة البنك نحو صياغة
مستقبله الرقمي».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي أن
استراتيجية التدريب والتطوير
فــي مـجـمــوعــة ال ـم ــوارد الـبـشــريــة
ّ
تــركــز جـهــودهــا عـلــى المساهمة
فــي تأهيل ك ــوادره البشرية لكي
يتمتعوا بكل من القدرة وااللتزام
ع ـل ــى ص ـع ـيــد االبـ ـتـ ـك ــار ،وال ـ ــذي
ً
أصبح يشكل جــزء ا مهما ضمن
مكون الثقافة الرقمية التي يتمتع
بها البنك.
وشدد على أن البرنامج يأتي

«الخليج» يعلن الفائز
بسحب «الدانة» ربع
السنوي الثالث

محمد القطان

أ ج ــرى بنك الخليج الخميس
ال ـمــاضــي س ـحــب ح ـس ــاب ال ــدان ــة
ربــع الـسـنــوي الـثــالــث هــذا الـعــام،
وأعلن عن فوز موسى علي حيدر
بـجــائــزة  100000دي ـنــار ،وجــرى
ال ـس ـح ــب ف ــي م ـق ــر ب ـن ــك الـخـلـيــج
بحضور ممثل من وزارة التجارة
وال ـص ـن ــاع ــة ،وم ـم ـثــل م ــن شــركــة
إرنست آند يونغ.
وحول هذا السحب ،قال المدير
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ال ـم ـصــرف ـيــة
لــأفــراد فــي بـنــك الخليج محمد
ال ـق ـط ــان« :نـ ـب ــارك ل ـمــوســى عـلــي
ح ـيــدر ف ــوزه بـجــائــزة الـ ـ ــ100000
دي ـ ـنـ ــار فـ ــي سـ ـح ــب ال ـ ــدان ـ ــة رب ــع
ال ـس ـنــوي ال ـثــالــث ه ــذا ال ـع ــام .ما
زال ــت ه ـنــاك ال ـعــديــد م ــن الـفــرص
الـ ـق ــادم ــة ل ـل ـف ــوز ش ـه ــري ــا وربـ ــع
س ـن ــوي ــا وسـ ـن ــوي ــا! ل ــذل ــك نــذكــر
الـعـمــاء ونــدعــوهــم لــادخــار في
حساب الدانة الذي يمكنهم فتحه
واإليداع فيه إلكترونيا عن طريق
تـطـبـيــق بـنــك الـخـلـيــج ،أو زي ــارة
أحد فروعنا المنتشرة في أنحاء
الـ ـب ــاد .وأت ـم ـن ــى ال ـح ــظ الــوف ـيــر
للجميع!».
حـ ـ ـس ـ ــاب ال ـ ـ ــدان ـ ـ ــة مـ ـ ــن أفـ ـض ــل
ح ـســابــات االدخ ـ ــار ف ــي الـكــويــت،
بسحوباته الــدوريــة التي تحمل
جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة
لحاملي الـحـســاب ،فهناك فرص
شهرية للفوز بألف دينار لعشرة
ف ــائ ــزي ــن ،إض ــاف ــة إل ـ ــى سـحـبـيــن
ربــع سنويين جــائــزة كــل منهما
 100000دي ـن ــار ،وس ـحــب نصف
سنوي جائزته  1000000دينار،
والـسـحــب الـسـنــوي الـكـبـيــر على
ال ـ ـجـ ــائـ ــزة الـ ـكـ ـب ــرى ال ـ ـتـ ــي تـبـلــغ
 1500000دينار.

مميزات كثيرة
ومــن المميزات الـعــديــدة التي
يتمتع بها عمالء حساب الدانة
أنه الحساب الوحيد في الكويت
ال ــذي ي ـحـ ِّـول فــرصــك بــال ـفــوز من
السنة الماضية إلى السنة التالية،
وذلـ ـ ــك ضـ ـم ــن ب ــرن ــام ــج م ـك ــاف ــأة
ال ـع ـمــاء ع ـلــى وفــائ ـهــم ووالئ ـهــم
لبنك الخليج .وكذلك تمت إضافة
ك ــل ف ــرص ال ــرب ــح ل ـع ـمــاء الــدانــة
الـحــالـيـيــن مــن ع ــام ( 2020م ــن 1
يناير إلى  31ديسمبر  )2020إلى
سحوبات عام  ،2021ومن الجدير
ب ــال ــذك ــر أن ج ـم ـيــع ال ـس ـحــوبــات
ت ـتــم ب ـح ـضــور م ـم ـثــل م ــن وزارة
التجارة والصناعة ،وتتم مراجعة
وتدقيق السحوبات ربع السنوية
والـ ـسـ ـح ــب الـ ـسـ ـن ــوي مـ ــن شــركــة
إرنست آند يونغ.

ً
انسجاما مع الخطوات الحثيثة
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـقـ ــوم بـ ـه ــا الـ ـبـ ـن ــك خ ــال
السنوات الماضية في االستثمار
بـ ـ ـق ـ ــوة فـ ـ ــي ت ـح ـل ـي ــل وم ـع ــال ـج ــة
البيانات لفهم احتياجات وسلوك
ال ـع ـمــاء ،مــع تــدشـيــن الـبـنــك عــام
 2019لمركز البيانات في الكويت،
ً
وال ــذي تــم تـطــويــره وفـقــا ألفضل
الـ ـم ــواصـ ـف ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة ،حـيــث
يستهدف تحليل كميات هائلة
مــن الـبـيــانــات لــدراســة اتـجــاهــات
واحـتـيــاجــات عـمــاء البنك ،وهو
مـ ــا ي ـم ـن ــح الـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى ات ـخ ــاذ
قــرارات سريعة ومستنيرة تلبي
طموحاتهم وتوقعاتهم.
يــذكــر أن شــركــة س ــاس ()SAS
تـعــد إحـ ــدى ال ـشــركــات الـعــالـمـيــة
المتخصصة فــي مـجــال تحليل
وإدارة ا ل ـ ـب ـ ـي ـ ــا ن ـ ــات و تـ ـقـ ـنـ ـي ــة
لمعلومات.
وي ـ ــول ـ ــي «ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي» أه ـم ـي ــة
كبرى ّ لالرتقاء بـقــدرات موظفيه
ويسخر كل اإلمكانات للمساهمة
في تطورهم المهني ،وذلــك عبر
توفير برامج التدريب والتطوير
بالتعاون مــع أعــرق المؤسسات
التعليمية حول العالم ،وذلك من
أجل مواكبة أبرز التغييرات التي
تشهدها الصناعة المصرفية.
ك ـمــا أن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـبـنــك
لتطوير الـكــوادر البشرية تتبوأ
مـكــا نــة مهمة فــي صميم خططه
االستراتيجية ،وذل ــك ألن كفاء ة
ف ــري ــق ال ـع ـمــل ت ـضـمــن ج ـ ــودة ما
يقدمه من خدمات مصرفية بشتى
أنواعها وعلى مستوى األسواق
المختلفة التي يعمل بها.

زياد العمر يتسلم التكريم
كرمت الهيئة العامة للقوى
العاملة ،بيت التمويل الكويتي
(بيتك) ،لدوره الرائد في توفير
فرص التدريب الميداني خالل
ا لـعـطـلــة الصيفية لمجموعة
م ــن ال ـط ـل ـبــة ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ،مــا
يؤكد جهود البنك المستمرة
ف ــي دعـ ــم األن ـش ـط ــة الـمـتـعـلـقــة
ب ـت ـن ـم ـيــة وتـ ـط ــوي ــر ال ـع ـن ـصــر
الوطني ،ودعم قدرات الشباب
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ـم ـق ـب ـل ـيــن عـلــى
الـعـمــل ف ــي مـخـتـلــف الـمــراحــل
ال ـع ـمــريــة ،ب ـمــا ي ــؤه ــل أج ـيــاال
متتالية من الشباب العاملين
ال ـقــادريــن عـلــى خــدمــة الــوطــن
والمجتمع.
وجاء التكريم الذي تسلمه
رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوارد الـ ـبـ ـش ــري ــة
لمجموعة «بيتك» زياد العمر،
من نائب المدير العام لشؤون
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة -س ـل ـط ــان
ال ـش ـعــانــي ،لـيــؤكــد الـعــاقــات
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة م ـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
ب ـيــن ال ـجــان ـب ـيــن ،وف ــي اع ـقــاب
م ـســاه ـمــة ال ـب ـن ــك ف ــي ت ــدري ــب
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـط ـل ـب ــة وف ــق
برنامج مكثف وشامل ،بهدف
ت ـه ـي ـئ ـت ـهــم ل ـل ـع ـمــل بــال ـق ـطــاع
ا لـخــاص أو بشكل منفرد من
خالل مبادرات ريادة األعمال،
وتدريبهم على آليات السوق،
وح ـث ـه ــم ع ـل ــى الـ ـت ــوج ــه نـحــو
العمل الحر ،بما يتناسب مع
إمـكــانــات كــل واح ــد مـنـهــم ،ما
جـعــل الـفـتــرة الـتــدريـبـيــة التي
ق ـضــاهــا ال ـط ـل ـبــة ف ــي «ب ـي ـتــك»
ب ـ ـم ـ ـنـ ــزلـ ــة تـ ـنـ ـمـ ـي ــة وتـ ــوج ـ ـيـ ــه

لقدراتهم وتحفيز لطاقاتهم
العملية ،وترسيخ للعديد من
القواعد واألنماط والتطبيقات
اإلداري ــة الكفيلة بمساعدتهم
في تحقيق النجاح بحياتهم
العملية.
وبهذه المناسبة ،أكد زياد
العمر توجهات «بيتك» لدعم
الخطط والسياسات الحكومية
ال ــرامـ ـي ــة الـ ــى اعـ ـ ــادة الـ ـت ــوازن
فـ ــي تـ ــوزيـ ــع ال ـ ـقـ ــوى ال ـعــام ـلــة
الوطنية على قطاعات العمل
غير الحكومية ،مشيرا إلى أن
العنصر الوطني كان واليزال
يساهم في نجاح البنك ،عبر
فريق متكامل مــن الموظفين
ال ـم ـت ـم ـيــزيــن ي ـع ـمــل دون كلل
لتطوير الـقــدرات واإلمكانات
في كل نواحل العمل بمختلف
الـ ــأن ـ ـش ـ ـطـ ــة ،ب ـ ـمـ ــا ي ـت ـن ــاس ــب
وطموحات وتطلعات «بيتك»
وعمالئه.
وأوضح العمر أنه في الوقت
الذي اصبح فيه «بيتك» وجهة
ومقصدا لمعظم الخريجين،
ويـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــون ل ـ ـل ـ ـع ـ ـمـ ــل ف ـي ــه
والمشاركة بدور في نجاحاته
ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف الـ ـصـ ـع ــد ،ف ــإن
جهود تدريب الشباب والطلبة
ت ـ ـح ـ ـظـ ــى ب ـ ـن ـ ـفـ ــس االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام
وا لـ ـتـ ـق ــد ي ــر مـ ــن إدارة ا ل ـب ـنــك
مثل عملية التوظيف ،معربا
ع ــن الـقـنــاعــة األســاس ـيــة لــديــه
بــأن العنصر الـبـشــري محور
النجاح الرئيسي ألي مؤسسة.
وتعد ممارسات «بيتك» في
مجال توظيف وتدريب القوى

البشرية من العنصر الوطني،
وم ــا يــولـيــه م ــن أهـمـيــة كـبــرى
ل ـهــذا ال ـم ـج ــال ،إض ــاف ــة مهمة
واستراتيجية لجهود القطاع
الـ ـخ ــاص ف ــي دعـ ــم ال ـم ـش ــروع
التنموي لـلــدولــة الـقــائــم على
إفساح المجال أمــام الشباب،
وصـ ـق ــل خـ ـب ــراتـ ـه ــم وت ـط ــوي ــر
مهاراتهم العملية ،وإمكاناتهم
العلمية و فــق منهج تدريبي
وتــأه ـي ـلــي ي ـت ـبــع أح ـ ــدث نظم
التدريب والتطوير.
وتؤكد الجوائز والتقديرات
ال ـتــي يـحـصــل عـلـيـهــا «بـيـتــك»
نـ ـج ــاح س ـي ــاس ــات ــه وجـ ـه ــوده
في مجال التدريب والتطوير،
وحـ ـ ــرصـ ـ ــه ع ـ ـلـ ــى اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب
شباب الكويت من الخريجين
الجدد ،وإلحاقهم بالعمل بعد
إخـضــاعـهــم ل ـبــرامــج ودورات
ت ــدري ـب ـي ــة م ـك ـث ـفــة وم ـت ـط ــورة
مثل برنامج «فرصة» للطلبة
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن ال ـ ـخـ ــري ـ ـج ـ ـيـ ــن
المتفوقين بالجامعات ،المعد
وفق أعلى وأفضل المستويات
ال ـم ـع ـمــول ب ـهــا ع ـلــى مـسـتــوى
العالم في مجال صقل وتطوير
وت ـن ـم ـيــة ال ـ ـقـ ــدرات ال ـب ـشــريــة،
وإطالق طاقات العمل واإلبداع
لدى الشباب.
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النفط ألعلى مستوى في ثالث سنوات
المعروض
نقص
توقعات
مع
ً
ً

البرميل الكويتي يرتفع  77سنتا ليبلغ  84.3دوالرا
ارت ـ ـفـ ــع س ـع ــر ب ــرم ـي ــل ال ـن ـفــط
الـكــويـتــي  77سنتا ليبلغ 84.30
دوالرا ل ـل ـب ــرم ـي ــل ف ـ ــي تـ ـ ـ ــداوالت
الجمعة مقابل  83.53دوالرا في
ت ــداوالت الخميس الماضي وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية ،قفزت
أسـعــار النفط ألعلى مستوى في
ثالث سنوات متجاوزة  85دوالرا
للبرميل الجمعة ،مدعومة بتوقعات
بنقص المعروض خــال الشهور
القليلة الماضية ،وزيادة الطلب مع
تخفيف القيود على السفر.

وارتفعت العقود اآلجلة لخام
برنت  86سنتا أو واحدا بالمئة
إلى  84.86دوالرا للبرميل عند
ال ـت ـس ــوي ــة .والمـ ـس ــت األسـ ـع ــار
فــي وقــت ســابــق أعـلــى مستوى
منذ أكـتــوبــر  2018عند 85.10
دوالرا للبرميل ،وارتفعت خالل
األسبوع ثالثة بالمئة لتسجل
مكاسب لألسبوع السادس على
التوالي.
وزادت العقود اآلجـلــة لخام
غرب تكساس الوسيط  97سنتا
أو  1.2بالمئة إلى  82.28دوالرا
ل ـل ـبــرم ـيــل .وارتـ ـف ــع الـ ـخ ــام 3.5

بالمئة هــذا األس ـبــوع ،ليصعد
لألسبوع الثامن على التوالي.
وان ـت ـعــش الـطـلــب م ــع التعافي
من جائحة "كوفيد ،"-19فضال عن
تحول الصناعة عن الغاز والفحم
بــاهـظــي الـثـمــن ،إل ــى زي ــت الــوقــود
والديزل.
ومن المتوقع أن تظل اإلمدادات
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة تـ ـح ــت ضـ ـغ ــط بـفـعــل
انخفاض حاد في مخزونات النفط
فــي منظمة الـتـعــاون االقـتـصــادي
والتنمية ،وفي الواليات المتحدة.
وزادت شركات الطاقة األميركية
أعداد حفارات النفط والغاز العاملة

لألسبوع السادس على التوالي مع
ارتفاع أسعار الخام.
وق ـ ــال ـ ــت شـ ــركـ ــة بـ ـيـ ـك ــر ه ـي ــوز
لـ ـخ ــدم ــات الـ ـط ــاق ــة فـ ــي ت ـقــريــرهــا
األسبوعي الجمعة إن عدد حفارات
النفط وال ـغــاز ،وهــو مــؤشــر مبكر
عـلــى اإلن ـت ــاج فــي المستقبل ،زاد
 10إل ــى  543عـلــى م ــدار األسـبــوع
المنتهي فــي  15أكتوبر ،مسجال
أعلى مستوياته منذ أبريل .2020
وقــالــت وكــالــة الـطــاقــة الــدولـيــة
الخميس إن من المتوقع أن تعزز
أزمة الطاقة الطلب على النفط بواقع
 500ألف برميل يوميا.

economy@aljarida●com

«نفط الكويت» أنتجت  2.629مليون برميل
ً
يوميا خالل 2021 - 2020

النفط الثقيل حقق عوائد جاوزت  466مليون دوالر مع نهاية أبريل الماضي
•

أشرف عجمي

ذك ــر م ـص ــدر نـفـطــي مـطـلــع أن شــركــة
نـ ـف ــط ال ـ ـكـ ــويـ ــت ت ـم ـك ـن ــت خـ ـ ــال ال ـس ـن ــة
المالية  2021 -2020مــن تحقيق معدل
ط ــاق ــة إن ـت ــاج ـي ــة ل ـل ـن ـفــط الـ ـخ ــام بـنـحــو
 2.629مليون برميل يوميا ،ال فـتــا الى
ان ال ـج ـه ــود م ــازال ــت م ـس ـت ـمــرة ل ــزي ــادة
وتعزيز معدل الطاقة اإلنتاجية كجزء
مــن الـخـطــة االسـتــراتـيـجـيــة لـعــام ،2040
وهــي الــوصــول إلــى مــا يـفــوق  4ماليين
برميل يوميا.
وقـ ــال ال ـم ـص ــدر إن ــه رغ ــم ال ـت ـحــديــات
الكثيرة التي واجهت الشركة للمحافظة

الغربللي« :زين» في صدارة الشركات الموفرة
ألحدث أجيال تكنولوجيا االتصاالت

 solutions by stcشريكة Redington
لتقديم أحدث حلول مايكروسوفت

استعرضت إطالق شبكة الـ ُ 5Gبمنتدى « – MBBFهواوي» في دبي
أبرزت «زين» في المنتدى
العالمي لشبكات النطاق
العريض المتنقلة ()MBBF
أهم المحطات التي مرت بها
في رحلة إطالق تكنولوجيا
الجيل الخامس من خالل
شاشة عرض خاصة ،إذ جاءت
الحلقة النقاشية تحت عنوان
«اكتشاف الطريق نحو نجاح
الجيل الخامس ّ – 5G
قصة
زين».

اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض ـ ــت زي ـ ـ ـ ـ ـ ــن قـ ـ ّـصـ ــة
نـجــاح إط ــاق تكنولوجيا الـ ـ 5G
وريــادت ـهــا ك ــأول شبكة اتـصــاالت
ت ـق ــدم ال ـخ ــدم ــات ال ـت ـجــاريــة لـهــذه
التكنولوجيا الثورية في السوق
الكويتية وإطــاقـهــا ألكـبــر شبكة
لـلـجـيــل ال ـخــامــس ف ــي الـسـعــوديــة
والبحرين ،خالل الحلقة النقاشية
التي استضافتها النسخة الـ  12من
ُ
المنتدى العالمي لشبكات النطاق
ُ
العريض المتنقلة ( ،)MBBFالذي
استضافته شركة هواوي العالمية
في دبي ،وسط ُمشاركة واسعة من
قادة الشركات والهيئات العالمية
في قطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
وأب ـ ــرزت "زيـ ــن" أه ــم المحطات
ال ـتــي م ــرت بـهــا ف ــي رح ـلــة إط ــاق
تكنولوجيا الجيل الـخــامــس من
خـ ــال ش ــاش ــة عـ ــرض خ ــاص ــة ،إذ
ج ـ ــاءت ال ـح ـل ـقــة ال ـن ـقــاش ـيــة تحت
عـ ـن ــوان "اك ـت ـش ــاف ال ـط ــري ــق نحو
نجاح الجيل الخامس ّ – 5G
قصة

ً
متحدثا خالل المنتدى
الغربللي
زي ــن"ّ ،
وقدمها الرئيس التنفيذي
للتكنولوجيا فــي مجموعة زين
ّ
نواف الغربللي.
ويعتبر هــذا المنتدى الــدولــي
ـواوي،
ال ــذي تستضيفه شــركــة ه ـ ّ
ُملتقى ألفكار القياديين وصناع

ال ـ ـق ـ ــرار مـ ــن قـ ـط ــاع ت ـك ـنــولــوج ـيــا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات واالتـ ـ ـص ـ ــاالت ،فقد
شهدت هــذه الفعاليات على مدار
ً
ال ـ ـ ـ  11عـ ــامـ ــا األخ ـ ـيـ ــرة ال ـط ـف ــرات
التكنولوجيا المتسارعة ،واليوم
ُ
ت ـق ـ ّـدم الـنـسـخــة األخ ـي ــرة الـفــرصــة

ع ـل ــى اإلن ـ ـتـ ــاج فـ ــي م ـن ــاط ــق ع ـم ـل ـيــات ـهــا
فــإن ا لـشــر كــة نجحت فــي تحقيق معدل
إنـ ـت ــاج ــي مـ ــن م ـن ـط ـقــة ع ـم ـل ـي ــات ش ـمــال
الكويت بنحو  563أ لــف برميل يوميا،
و جــاء ت منطقة عمليات جنوب وشرق
الـ ـك ــوي ــت حـ ـي ــث وصـ ـ ــل م ـ ـعـ ــدل ال ـط ــاق ــة
اإلنتاجية الى  1.391مليون ،مضيفا أن
معدل االنتاج في منطقة عمليات غرب
ال ـك ــوي ــت وص ــل ال ــى  461أل ـف ــا ،ووص ــل
م ـعــدل إن ـتــاج الـنـفــط الـخـفـيــف ال ــى 163
ألفا.
وح ــول أنـشـطــة الـنـفــط الـثـقـيــل ،أشــار
ا لــى و صــول انتاجه ا لــى  51ا لــف برميل
ي ــوم ـي ــا ،وبـ ـل ــغ إج ـم ــال ــي إنـ ـت ــاج ال ـن ـفــط

الثقيل منذ بدء انتاجه في فبراير 2020
ال ــى  7مــاي ـيــن بــرم ـيــل ،م ــن خ ــال 930
الف بئر حتى اآلن ،وهناك اهتمام بالغ
مــن الشركة برفع ا لـقــدرة اإلنتاجية له،
مضيفا أنه تم بيع نحو  18شحنة نفط
ثقيل تقدر حمولتها بنحو  10.5ماليين
برميل ،مع نهاية أبريل الماضي؛ األمر
ا لــذي حقق عــوا ئــد للدولة جــاوزت 466
مليون دوالر.

لكل من يعمل بصناعة االتصاالت
للتواصل وإعــادة بناء عالم رقمي
ُمتصل وذكي ،وبالنظر إلى قائمة
ال ـم ـت ـحــدث ـيــن ف ــي ال ـم ـن ـت ــدى ،فــإن
قـ ــادة ال ـق ـطــاع عـلــى مــوعــد لبحث
واكتشاف كيف يمكن لتكنولوجيا
ال ـن ـط ــاق ال ـع ــري ــض الـ ُـم ـت ـن ـق ـلــة أن
ُ ّ
المستقبل وأن ّ
شكل ُ
تطور حياة
ت
المجتمعات والصناعات.
وقـ ـ ــال ال ـغــرب ـل ـلــي ف ــي الـحـلـقــة:
"دائ ـم ـ ًـا مــا نـتـ ّ
ـوســع فــي شراكاتنا
االسـتــراتـيـجـيــة مــع شــركــائـنــا في
قطاع التكنولوجيا حتى نستمر
في تحقيق رؤيتنا نحو دفع عجلة
ّ
التحول الرقمي بقطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،وتقديم
ّ
والمنصات للعمالء األفراد،
الحلول
وعمالء قطاع المشاريع واألعمال
وفق أعلى المواصفات والمعايير
العالمية ،ليس في الكويت فحسب،
بل وعلى مستوى أسواق المنطقة
ً
أيضا".

أعلنت شركة  solutions by stcشراكتها مع
" ،"Redingtonالشريك الرائد لشركة مايكروسوفت
في المنطقة ،لتقديم دعم متقدم يساعد الشركات
في بدء رحلة التحول الرقمي بسالسة ،من خالل
تطبيقات مايكروسوفت ،وتتماشى هذه الشراكة
مع التزام  solutions by stcبمواصلة بناء شراكات
قوية مع رواد السوق ،بما يسهم في تزويد عمالء
 B2Bبأحدث الحلول المتاحة في العالم الرقمي.
وفــي بيان لها ،أشــارت  solutions by stcإلى
أنها تعمل على تقديم مجموعة واسعة من حلول
مــاي ـكــروســوفــت ،ب ـهــدف تـعــزيــز تـجــربــة الـعـمــاء
عـبــر شــراكـتـهــا الـمـبــرمــة حــديـثــا ،وتــوفـيــر أحــدث
الحلول التقنية والخدمات التي تلبي احتياجات
كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة ،وكذلك
ال ـمــؤس ـســات األك ـب ــر ح ـج ـمــا ،الس ـي ـمــا ف ــي ضــوء
األوضاع غير المتوقعة التي تسبب فيها الوباء،
حيث تعد التطبيقات والخدمات السحابية التي
تقدمها مايكروسوفت المجموعة المثالية للعمل
ع ــن بـعــد وف ــي مــوقــع ال ـع ـمــل ،السـيـمــا م ــع ع ــودة
الموظفين للعمل من المكاتب.
وت ــوف ــر تـطـبـيـقــات مــاي ـكــروســوفــت  365ثــاث
بــا قــات أساسية تشمل أكثر التطبيقات أهمية،
وت ـت ـض ـم ــن كـ ــل م ـن ـه ــا م ـج ـم ــوع ــة م ـت ـن ــوع ــة مــن
المنتجات وال ـخــدمــات الـتــي تــم وضـعـهــا سويا
لتلبية متطلبات العمل ،بما في ذلك التطبيقات
األ كـ ـ ـث ـ ــر ا س ـ ـت ـ ـخـ ــدا مـ ــا ،مـ ـث ــل  Wordو Excelو
 PowerPointو ،Outlookفضال عن OneDrive
الـمـنـتــج اإلض ــاف ــي الـ ــذي تـقــدمــه مــايـكــروســوفــت

م ـج ــان ــا ل ـل ـم ـش ـتــرك ـيــن ،ب ـم ــا ي ـس ـهــم ف ــي تـخــزيــن
البيانات عبر اإلنـتــرنــت ،ومــن خــال OneDrive
يمكن للمستخدمين ببساطة تخزين ملفاتهم
ومزامنتها ومشاركتها عبر أجهزة الكمبيوتر
أو األجهزة النقالة أو غيرها من األجهزة األخرى.
وت ـعــد ال ـخــدمــات االس ـت ـشــاريــة ال ـتــي يقدمها
فريق العمل من المهنيين المتخصصين الذين
يـمـكـنـهــم تــوج ـيــه ال ـع ـم ــاء إلـ ــى أف ـض ــل األدوات
والحلول الرقمية التي تناسب طبيعة أعمالهم
الفريدة ،إضافة إلــى االستشارات حــول عمليات
اإلعداد والتنفيذ لالرتقاء وتطوير أعمالهم ،أحد
الفوائد الرئيسية التي ستستفيد منها الشركات
ل ــدى الـحـصــول عـلــى ه ــذه ال ـخــدمــات فــي الـســوق
الكويتي ،كما توفر  solutions by stcاستراتيجية
تسعير تنافسية لباقات الخدمات المشابهة لتلك
المعروضة في السوق ،لكنها ستشمل استشارات
إعداد مجانية وفريق دعم مخصص.

 Ooredooتطرح أجهزة  iPhone13مع عروض حصرية

ّ
ُ
دشنت شراكتها االستراتيجية مع «الوطني» بعروض خصصت لعمالئه فقط
للعام الثامن على التوالي ،تسجل شركة Ooredoo
لالتصاالت ،إنجازا يضاف لرصيد إنجازاتها في عالم
االتصاالت واألجهزة الحديثة ،وذلك بإطالق أكبر حفل
لمنح الـعـمــاء فــرصــة الـحـصــول عـلــى بــاقــات حصرية
وبأسعار تنافسية مع أحدث  iPhone13الجديدة كليا:
 iPhone13و iPhone13 Miniو iPhone13 ProوiPhone13
 ،Pro Maxوالتي طرحت هذا العام ّ
بتميز غير مسبوق مع
تقنية  ،A15 Bionicوالذي ُيمكن جميع العمالء من التمتع
بأقوى أداء ال يتوافر في أي هاتف ذكي آخر.
وقد انطلقت فعاليات الحفل  14الجاري ،وامتدت طوال
أيــام عطلة نهاية األسـبــوع في بــرج  Ooredooفي قلب
العاصمة ،وشهد حضور حشد كبير من العمالء ومحبي
اآليفون تجاوزت أعدادهم الـ  3000عميل.

حفل اإلطالق األكبر في البالد
ً
الـتــزامــا مــن شــركــة  Ooredooالكويت بتولي عجلة
الريادة واالبتكار واإلبداع وتقديم المنتجات والخدمات
الرائدة لعمالئها ،تقف اليوم كعادتها أمــام المنافسين
بقوة لتثبت قدرتها على تلبية متطلبات السوق والعمالء
المتغيرة وإثراء تجربة العميل الرقمية .أقامت الشركة أكبر
حفل إطــاق ألحــدث مجموعة أجهزة من شركة Apple
هواتف  iPhone13في ًأجواء حماسية جذبت مئات األفراد
لثالثة أيام متتالية ،بدءا من يوم الخميس الماضي وحتى
أمس ،ليكون بذلك األكبر واألول من نوعه في البالد.
واسـتـقـبــل ب ــرج  Ooredooفــي قـلــب مــديـنــة الـكــويــت،
العديد من العمالء ومحبي التكنولوجيا والهواتف الذكية
وبالتحديد أجهزة  iPhoneالذين حرصوا على الوجود في
ً
مساء وحتى
المقر الرئيسي للشركة من الساعة السادسة
ساعات الصباح األولى ،لالستفادة من العرض الحصري
واألقوى في البالد ،والمقدم مع باقات "شامل برو" بأسعار
فريدة وهدايا مجانية مميزة ،حيث قدمت
ومزايا ً
تنافسية ً
الشركة عرضا خاصا على أجهزة  iPhone 13وiPhone 13
 Miniو iPhone 13 Proو.iPhone 13 Pro Max

«سوشيال ميديا»
وإلــى جانب الحضور ،شهد الحفل حضور عــدد من
ممثلي وسائل اإلعالم ومشاهير شبكات التواصل ،مثل
ف ــوز الفهد ومـحـمــود بــوشـهــري ومحمد م ـيــرزا ون ــورة
العميري وعبدالمحسن الكوت وإسراء الهاجري وصالح
السند.

مشاركة شركات كبرى
كما احتضن الحفل طيفا واسعا من وسائل الترفيه
المميزة الـتــي حققت أعـلــى المعايير ،وفــاقــت توقعات
العمالء لتضمن بذلك راحتهم وحصولهم على تجربة
استثنائية ومفاجأتهم بجوائز مميزة ،وشهد مشاركة
العديد من الشركات والجهات الكبرى في الكويت مثل:
األولى للوقود ،وشركة فالكون ،المملوكة من شركة New
 Marketوالرائدة في دولة الكويت والمنطقة في تقديم
أحــدث الخدمات والتكنولوجيا المختصة بالطائرات
الدرون  ،DJIو ،CAVARATYوشركة السور لتسويق الوقود
(ألفا للوقود) وعيادة الميدان.

محمد العثمان وعبدالعزيز البابطين في لقطة جماعية
على هاتف  iPhone 13الجديد في المقر الرئيسي لشركة
 ،Ooredooوذلك ًفي حفل إطالق مجموعة هواتف iPhone
 13الجديدة كليا .وتم تخصيص جناح خاص لعرض
الـمــزايــا والـمـعـلــومــات الـخــاصــة بــالـخــدمــات المصرفية
خالل الحفل.
وقام كل من الرئيس التنفيذي عبدالعزيز البابطين،
ومــديــر أول إدارة االت ـصــال المؤسسي مجبل األي ــوب،
ومدير إدارة كبار الشخصيات والعالقات الحكومية ثامر
الطاحوس ،والمدير التنفيذي لقطاع خدمة العمالء عيسى
الموسى ،ورئيس القطاع المالي فــادي قعوار ،ورئيس
القطاع التجاري باإلنابة تابان تراباثي ،ومديرة إدارة
الخدمات الرقمية  ،VASسندس الشطي ،والمديرة األولى
للعالقات العامة واالتصاالت الداخلية والرعايات ،فاطمة
دشتي ،ومدير أول الشركات سليمان الحمود ،باستقبال
المدير العام للخدمات المصرفية لدى "الوطني" ،محمد
العثمان ،وكبار ممثلي البنك في قاعة كبار الشخصيات
( )VIPوالنخبة في برج .Ooredoo

مشاركة «ألفا» و«السور للوقود»
و«كفراتي» و«عيادة الميدان»
و«»DJI
عروض خاصة بالنخبة وعمالء
كبار الشخصيات وعمالء
«الوطني» الـ  Privilegeوالذهبي

V-Thru
كما أعلنت شــركــة  Ooredooالـكــويــت شراكتها مع
 V-Thruبفخر هذا العام إلطالق أجهزة  ،iPhone13وهو
تجاوز عدد مستخدميه الـ 250ألفاُ ،يمكنهم من
تطبيق ّ
الطلب وتسلم الطلب من دون النزول من السيارة ،ليجعل
تجربة القيادة والطلب أكثر سالسة ومتعة .وخالل أول
ّ
مستخدمي تطبيق V-Thru
أيام حفل اإلطالق تمكن جميع
ّ
من طلب أي جهاز  iPhone 13وتسلمه دون الحاجة إلى

تغطية مباشرة وحصرية من
إذاعة نبض الكويت  88.8مع
طالل الياقوت وخالد األنصاري

جانب من الحفل
النزول من السيارة ،فقد تم تخصيص مدخل خاص لهم
في مواقف السيارات الخاص بالشركة ،بهدف حصولهم
ّ
وميسرة وتجربة عميل استثنائية
على عملية شراء سلسة
تحدث ألول مرة في الكويت.
وشاركت  10مطاعم وكافيهات من  V-Thruفي ليلة
حفل اإلطالق وعلى مدة األيام الثالثة ،وهي توبيز استريت
كوفي روستر و Dohومطعم ثينيز وفرويو وUrban Grill
و  Chocolatenessو MOOو Napoli Napolitaو،Botata
إضافة إلى .Voyage

عمالئنا من النخبة".
وأردف" :إننا فخورون بالتعاون هذا العام كذلك مع
القائمين على تطبيق  V-thruمــن الشباب الكويتيين
المبدعين ،وهــو التطبيق األول مــن نــوعــه فــي الكويت
لتسليم طلبات المطاعم وغيرها بنظام  ،Drive-thruحيث
تمت خدمة العميل ممن طلب جهاز الـ  ،iPhone 13وتم
تسليمه الجهاز إلى موقف السيارات المخصص لهم ،فقد
خصصنا لهم مدخال خاصا في مواقف الشركة ،بهدف
ّ
وميسرة وتجربة عميل
حصولهم على عملية شراء سلسة
استثنائية تحدث ألول مرة في الكويت".

ً
وتعليقا على نجاح حفل اإلطالق ،أعرب البابطين عن
ّ
سعادته بنجاح فعاليات اإلطــاق ،وثمن جهود جميع
المشاركين قائال" :أتوجه بالشكر والتقدير لجميع من
ســاهــم فــي إن ـجــاح حـفــل إط ــاق أج ـهــزة  iPhone13من
 ،Ooredooوفـخــورون بتقديم األفضل لعمالئنا الذين
حضروا للحفل واستمتعوا بأفضل الباقات المطروحة
في السوق وبأسعار غير مسبوقة وتنافسية ،عالوة على
أننا كنا حريصين على تقديم مزايا وهدايا حصرية لهم
مع باقات شامل ألول مرة".
وأضاف" :إن حفل هذا العام يعد مميزا ومختلفا عن
الـسـنــوات الـمــاضـيــة ،حيث يشهد شــراكــة استراتيجية
مع البنك األول في الكويت والمنطقة "الوطني" نفتخر
بها ،حيث منحنا عمالء البنك أولوية في الحصول على
عروض مميزة وحصرية ،وقمنا بتخصيص قاعة خاصة
الستقبال عمالء البنك من كبار الشخصيات ،إلى جانب

عروض حصرية

جهود مميزة ونجاح ساحق

سحب على مرسيدس
كما تضمن الحفل تــوزيــع جــوائــز لمسابقة "جــاوب
واربح" نظمته  Ooredooالكويت بهدف مكافأة الحضور
في أول يوم من الحفل ،فضال عن فرصة الدخول بالسحب
على الجائزة الكبرى ،سيارة األحالم مرسيدس  ،CLAحيث
شارك العديد من الحضور بالمسابقة عن طريق إرسال
كلمة "نعم" إلى .1010
كما أطلقت مسابقة لإلجابة عن سؤال "كم عدد علب الـ
 iPhone 13داخل سيارة المرسيدس CLA؟" ،حيث حصل
الفائز على عدة جوائز قيمة.

قسائم شرائية مجانية
وخالل الحفل شكرت  Ooredooكل الشركات المساهمة،
وال ـتــي قــدمــت قسائم شــرائـيــة مجانية لعمالء الشركة
والرابحين مثل شركة  FN by FNوبوتري بارن وبوتري
بــارن لألطفال ووســت إلم وفندق شاطئ الكوت وفندق
ومنتجع نادي النخيل وشركة كنوز الخير للتجارة العامة
والمقاوالت ومركز دكتور سمايل.

شراكة استراتيجية مع «الوطني»
احتفلت شركة  Ooredooالكويت و"الوطني" ،البنك
الرائد في الكويت والمنطقة ،بشراكة استراتيجية جديدة،
منحت بموجبها عمالء الخدمات المصرفية الخاصة
للبنك مجموعة من المميزات ،شملت أولوية الحصول

من جانبه ،قال األيوب إن  Ooredooملتزمة منذ سنوات
بالتفرد في طرح أجهزة  iPhoneوتقديم تجربة استثنائية
ً
دائما للعمالء تتضمن مكافأتهم على مدار العام بشكل
فــريــد وبشتى ال ـطــرق ،مــن خ ــال مــا تطلقه مــن حمالت
من
استثنائية وعروض تتيح لهم فرصة دخول العديد ً
السحوبات ،والـفــوز بجوائز قيمة تــم تصميمها وفقا
لتطلعاتهم ،حيث تعد مكافأة العمالء ركيزة أساسية في
استراتيجية الشركة إلثراء تجربة العميل.

جانب من فعاليات الحفل

الشراكة مع «الوطني»

توابل ةديرجلا
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سيارات

آوتالندر  2022الجديدة كليا...

ُ
ّ
تغير قواعد اللعبة!
تصميم غير مسبوق
من ميتسوبيشي...
وأداء رائع

(تصوير محمد الجوهري)

يوسف العبدالله insta: @Yousfalabdullah

جاءت األسطورة اليابانية آوتالندر  2022الجديدة كليا من
ّ
لعبتها في عالم
ميتسوبيشي بتصميم غير مسبوق لتغير قواعد ً
السيارات ،وبرسالة مفادها أن التغيير لم يعد قادما بل واقع
في مركبتها الجديدة التي جاءت برسمة فاخرة شملت التصميم
الداخلي والخارجي للمركبة ،وبمحرك بأداء رائع ينسجم مع هذه
المركبة في جيلها الرابع الجديد« ،الجريدة» اختارتها اليوم من
خالل صفحة السيارات للحديث عن مواصفاتها وأدائها.
م ـي ـت ـس ــوب ـي ـش ــي ،الـ ـع ــام ــة
الـتـجــاريــة ال ـتــي ام ـتــد عمرها
ألكثر من  100عام ،تعود اليوم
مع الجيل الرابع من آوتالندر
ً
 2022الجديدة كليا.
ويـ ـ ــأتـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـيـ ــل الـ ـج ــدي ــد
مــن آوت ــان ــدر  ،2022ليعكس
مفهوم كرم الضيافة اليابانية
 ،Omotenashiوذلك العتبارها
سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارة ش ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة م ـ ـت ـ ـعـ ــددة
االسـتـخــدامــات ،حيث يتوافر
ب ـهــا ال ــراح ــة والـتـكـنــولــوجـيــا
والرحابة.
وت ـ ــرم ـ ــز آوت ـ ـ ــان ـ ـ ــدر 2022
ً
ال ـج ــدي ــدة ك ـل ـيــا ال ــى األص ــال ــة
والـعــراقــة  ،I-Fu-Do-Doحيث
تـجـمــع آوتـ ــانـ ــدر ب ـيــن عــراقــة
سـيــارات ميتسوبيشي وبين
القوة والفخامة والتكنولوجيا
الحديثة.
وجــاء ت آوتــانــدر الجديدة
ً
كـ ـلـ ـي ــا بـ ـمـ ـح ــرك  4سـ ـلـ ـن ــدرات
و 2.5ل ـتــرات  2500ســي ســي،
ب ـ ـقـ ــوة ح ـص ــان ـي ــة تـ ـص ــل إل ــى
 182حـ ـص ــا ن ــا ي ـن ـس ـج ــم مــع
نــاقــل حــركــة أتوماتيكي CVT
مـ ـ ــن  8سـ ـ ــرعـ ـ ــات ،فـ ـض ــا عــن
إعـ ــادة تصميم نــاقــل الـحــركــة
ال ــذي جــاء بتقنية الكترونية
ع ـصــريــة وغ ـي ــر م ـس ـبــوقــة من
ميتسوبيشي.
وتتميز آوتــانــدر الجديدة
فـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ــدرت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــزل
ال ـ ـ ـضـ ـ ــوضـ ـ ــاء والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوت مــن
ال ـ ـخـ ــارج الس ـت ـم ـت ــاع ال ــرك ــاب

خــال الــرحـلــة دون أي إزعــاج
خارجي ،كما تتميز آوتالندر
بنظام  S-AWCللتحكم بنظام
ال ــدف ــع ال ــرب ــاع ــي ال ـف ــائ ــق ،كما
تتميز آوتالندر بـ  6وضعيات
لـلـقـيــادة عـلــى مختلف أن ــواع
الـ ـط ــرق ــات الـ ـع ــادي ــة وال ــوع ــرة
والثلجية والطينية.
وزودت آوتــانــدرالـجــديــدة
ب ـ ــأح ـ ــدث أنـ ـظـ ـم ــة ال ـت ـق ـن ـي ــات
والـتـكـنــولــوجـيــا ،وتــأتــي على
مقدمتها وجــود شاشة ذكية
بمقاس  9إنــش ،تعمل بنظام
 apple car playوAndroid
 ،Autoح ـي ــث ي ـم ـكــن ل ـلــراكــب
بـ ـسـ ـه ــول ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ن ـظ ــام
ال ـ ـمـ ــاحـ ــة وك ـ ــام ـ ـي ـ ــرا الـ ــرؤيـ ــة
الخلفية وتشغيل تطبيقات
ً
ال ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة ،ف ـضــا عن
وج ــود لــوحــة ع ـ ــدادات رقمية
بمقاس  12.3إنشا.
وف ـ ـ ــي داخ ـ ـل ـ ـيـ ــة آوتـ ـ ــانـ ـ ــدر
س ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــات رائ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة بـ ـنـ ـظ ــام
سينمائي بوجود  10سماعات
مـ ـ ــوزعـ ـ ــة فـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء
المركبة من شركة  Boseالغنية
عــن الـتـعــريــف ،كـمــا تــم تــزويــد
المركبة بخاصية فتح وإغالق
الباب الخلفي من خالل تمرير
الـ ــرجـ ــل ت ـح ـت ـه ــا ،كـ ـم ــا يـمـكــن
التحكم باالرتفاع.
ويـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــر فـ ـ ــي آوتـ ـ ــانـ ـ ــدر
شـ ــاحـ ــن السـ ـلـ ـك ــي ل ـل ـه ــوات ــف
ال ـ ــذكـ ـ ـي ـ ــة ومـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــذ ك ـ ـهـ ــربـ ــاء
ً
وبيانات ،فضال عن تزويدها

ً
بتكييف ب ــارد ج ــدا للمقاعد
الخلفية.

«تغيير قواعد اللعبة»
فـ ــي ت ـص ـم ـي ـم ـهــا الـ ـج ــدي ــد،
ا سـتـطــا عــت ميتسوبيشي أن
تطلق عليه GAME CHANGER
إلي ـ ـ ـصـ ـ ــال رسـ ـ ــالـ ـ ــة ص ــريـ ـح ــة
وواضـحــة مفادها أن الشركة
س ـت ـغ ـيــر ق ــواع ــد ال ـل ـع ـب ــة ،مــن
خالل تصميمها الجديد الذي
ج ــاء بشكل غـيــر مـسـبــوق من
ميتسوبيشي.
وت ـت ـم ـي ــز آوت ـ ــان ـ ــدر 2022

تجربة ةديرجلا.

هدوء ونعومة
في القيادة
ب ــدع ــوة خ ــاص ــة م ــن ش ــرك ــة ال ـم ــا ل ـل ـس ـي ــارات ،الــوك ـيــل ال ـح ـصــري لـعــامــة
ميتسوبيشي في البالد ،قامت "الجريدة" بتجربة قيادة آوتالندر  2022الجديدة
ً
كليا فــي ش ــوارع الـبــاد ،والـتــي كــانــت مــوجــودة فــي جــولــة على دول مجلس
ً
التعاون الخليجي قبل وصولها رسميا الى البالد.
وكانت التجربة مليئة باألحداث والتفاصيل ،إال أن تصميم آوتالندر كان
مفاجأة سواء من الخارج أو حتى من الداخل ،بعد خروجها بتفاصيل غير
مسبوقة من اليابانية ميتسوبيشي.
ففي الجهة األمامية قوة وهيبة وغرور في تصميمها الذي جاء بعنفوان
من خالل رسمة المصابيح األمامية ،فضال عن الشبك األمامي الذي تم إعادة
تصميمه بشكل مختلف ،أمــا الداخلية فهذه قصة أخــرى ،بعد أن تم تزويد
ً
مساحات تخزين رائـعــة ومقاعد مريحة جــدا خــال قـيــادة المركبة ،لتثبت
ً
ّ
ميتسوبيشي من خالل آوتالندر الجديدة أنها استطاعت فعال أن تغير قواعد
اللعبة!
وعن االنطالق ونعومة المركبة التي أثبتت أنها رائعة على الطرقات الطويلة،
ّ
فضال عن قلة استهالكها الواضح للوقود.
أمــا التكييف ،ففي الحديث عن تكييف ميتسوبيشي فهو رقــم  1إن صح
التعبير ،الذي عادة ال يعرف االنهزام أمام درجات الحرارة العالية ،وخاصة
في الكويت.

ً
ب ـش ـك ـل ـهــا الـ ـج ــدي ــد كـ ـلـ ـي ــا مــن
ال ـ ـخـ ــارج ب ـش ـبــك أم ــام ــي فخم
ورائ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى ج ـعــل
المصابيح األمــامـيــة ج ــزء ا ال
يتجزأ من التصميم األمامي
ل ـل ـمــرك ـبــة ،ف ـض ــا ع ــن الـجـهــة
الـجــانـبـيــة ل ـل ـس ـيــارة والـجـهــة
الخلفية اللذين جاءا بتصميم
يـنـسـجــم م ــع تـصـمـيــم الـجـهــة
األمامية للسيارة.
أم ـ ــا فـ ــي داخـ ـلـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،ف ـقــد
ت ـ ـ ـمـ ـ ــت زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــة
الـ ـتـ ـخ ــزيـ ـنـ ـي ــة ل ـ ـ ـ "آوتـ ـ ــانـ ـ ــدر"
لـتـتـمـيــز بـمـســاحــة أوسـ ــع من
ســابـقـتـهــا ،حـيــث يـتــوافــر بها

ّ
للطي ،لضمان
 7مقاعد قابلة
راح ــة ال ــرك ــاب ،خــاصــة أن ــه تم
ص ـنــاعــة ال ـم ـقــاعــد م ــن الـجـلــد
واألق ـم ـش ــة ال ـعــال ـيــة الـ ـج ــودة،
ك ـم ــا أن آوت ـ ــان ـ ــدر ال ـج ــدي ــدة
تأتي بفتحة سقف بانورامية
إلط ــال ــة رائـ ـع ــة خـ ــال ق ـي ــادة
الطريق.

أنظمة األمان والسالمة
تم تجهيز آوتالندر بتقنية
عرض المعلومات على الزجاج
األمامي لمساعدة الراكب في
التركيز على الـطــريــق أمــامــه،
كما يتوافر في آوتالندر 2022
العديد من أنظمة األمان منها:
نظام تحذير البقعة العمياء،
ونظام التحذير من االصطدام
ال ـخ ـل ـف ــي وت ـث ـب ـي ــت ال ـس ــرع ــة
ال ـت ـك ـي ـفــي ،وت ـح ــذي ــر م ـغ ــادرة
ح ـ ـ ــارة ال ـس ـي ــر وال ـت ـح ـك ــم فــي
نزول المنحدرات ،والعديد من
أنظمة األمان الحديثة لضمان
سالمة الركاب.

أديل تطلق أغنيتها
األولى منذ  6سنوات
t

om

aw
abil@ arida.c
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من المسابقة

أطلقت المغنية البريطانية أديل أغنيتها المنفردة " ،"Easy on meقبل طرحها المرتقب
في  19نوفمبر أللبومها المنتظر " ،"30للمرة األولى منذ  6سنوات ،مبينة أن الخيار وقع
على هذه األغنية المنفردة بعد منافسة بين  3أعمال "شديدة االختالف".
وقالت أديل لهيئة "بي بي سي" ،أمس األول ،إن األغنية التي وقع عليها االختيار إلطالقها
أوال "تشبهني كثيرا" ،و"بعد هذا الغياب الطويل ،هذا على األرجح أكثر ما كان ينتظره الناس
من أغنياتي" ،مضيفة" :هذه أول أغنية كتبتها في األلبوم ،من الرائع أن تصبح أول أغنية منفردة".
وعما إذا كانت تعتزم إجراء جولة فنية قريبا ،أوضحت أديل أن هذا األمر ليس ضمن مشاريعها
الحالية بسبب جائحة كوفيد .19
ُ
ً
وتظهر أديل في الفيديو وهي تغادر منزال يحمل الفتة كتب عليها "للبيع" ،في محاولة لمساعدة
ً
ابنها على تفهم مسألة طالقها ،وكأنها تطلب تفهما بعبارات منها" :ترفق بي يا صغيري ،كنت
(أ ف ب)
طفلة ،لم تسنح لي فرصة أن أدرك العالم من حولي".

أديل

إعالن اسم الفائز بمسابقة
«شوبان» األربعاء

إقامة حفل غولدن غلوب
الـ  ٧٩في  9يناير

لوحة بانكسي «الفتاة مع
البالون» بسعر قياسي

تأهلت الكورية الجنوبية سو يون كيم للمرحلة
مــا قبل النهائية مــن مسابقة فــريــدريــك شوبان
الدولية الثامنة عشرة للبيانو في وارسو.
ومن المقرر أن يعلن اسم الفائز األربعاء المقبل،
كما يحيي المتأهلون للنهائيات حفالت بحضور
الجمهور حتى  23أكـتــوبــر ،وتجمع المسابقة
 87عــازف بيانو من كل أنحاء العالم ،اختارتهم
لجنة التحكيم مــن بـيــن أك ـثــر مــن  500تقدموا
بترشيحاتهم.
ويتنافس  22صينيا و 14يابانيا وسبعة من
كوريا الجنوبية مع  16بولنديا وستة إيطاليين
إضافة إلى مشاركين من أرمينيا وكندا والواليات
ال ـم ـت ـحــدة وبــري ـطــان ـيــا وتــاي ـل ـنــد ف ــي المسابقة
المخصصة لعازفي البيانو الذين تراوح أعمارهم
بين  16و 30عاما .وتعتبر مسابقة وارسو من أهم
المنافسات التي يتطلع عازفو البيانو للمشاركة
ف ـي ـهــا ،إلـ ــى ج ــان ــب م ـســاب ـق ـتــي تـشــايـكــوفـسـكــي
ومارغريت لون بباريس.
(أ ف ب)

قالت جمعية هوليود للصحافة األجنبية،
التي تنظم الحفل السنوي لجوائز غولدن غلوب،
أمس األول ،إنها ستقدم هذه الجوائز في يناير
على الرغم من قرار شبكة " "NBCالتلفزيونية في
مايو بعدم بث العرض.
وكانت الجمعية تعرضت النتقادات بسبب
قضايا األخــاق وعــدم وجــود تنوع عرقي في
أعضائها ،مما دفع شبكة " "NBCإلى إلغاء البث
التلفزيوني لغولدن غـلــوب ال ــذي تستضيفه
الـجـمـعـيــة ،ك ـمــا واج ـ ــه أع ـض ــاء ف ــي الجمعية
اتهامات باإلدالء بتصريحات عنصرية.
وأف ــادت الجمعية ،في بيان صحافي ،بأنه
سيتم اإلعالن عن الترشيحات في  13ديسمبر،
وأنها ستستضيف حفل غولدن غلوب السنوي
 ٧٩في  9يناير.
ووافقت الجمعية في مايو على ضم عدد أكبر
من األعضاء السود ،وإجراء تغييرات أخرى.
(رويترز)

بعد  3سنوات من إحداثها ضجة كبيرة
ّ
لتمزقها ذات ـي ــا ،بيعت لــوحــة "Girl with
 "Balloonأو "ال ـف ـتــاة مــع ال ـبــالــون" لفنان
ال ـشــارع البريطاني بانكسي مقابل 25.5
مليون دوالر خالل مزاد في لندن ،وهو رقم
قياسي جديد للفنان البريطاني.
ويظهر هذا اللوح المزدوج الذي أنجزه
بانكسي سنة  ،2005فتاة صغيرة حاملة
بالونا أحمر على شكل قلب ،على خلفية
ً
بيضاء .وبيعت اللوحة التي أعطيت عنوانا
ّ
ً
جــديــدا "ال ـحـ ّـب فــي ســلــة المهمالت" بمزاد
نظمته دار "سوذبيز" ،وتجاوز سعرها بفارق
كبير الرقم القياسي السابق ألعمال بانكسي.
وكــانــت لوحة لبانكسي بعنوان "غايم
تشاينجر" (تغيير المعادلة) لتكريم أفراد
الطواقم العالجية ،بيعت في مارس الفائت
مقابل  23مليون دوالر ،وهو مبلغ قياسي
ألعمال الفنان خصص ريعه للهيئة الصحية
(أ ف ب)
البريطانية.

جانب من حفل سابق

آزيا أرجنتو ترأس لجنة تحكيم
مهرجان «»Cinemed

اللوحة

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :تكافح باستمرار من أجل تحقيق
أهدافك المهنية.
ً
عاطفيا :يسألك الحبيب عــن عــاقــة لك
فتشعر أمامه بالحرج.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اب ـت ـعــد ع ــن ق ــول ال ـع ـبــارات
الجارحة لمحيطك ولو كنت على حق.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـهـنـيــا :تـمــر ب ـمــأزق حقيقي مــن الصعب
الخروج منه بدون مساعدة خبير.
ً ّ
عاطفيا :فكر فيما تعنيه كلمة "حب" وعامل
الشريك على هذا األساس.
ً
اجتماعيا :أسرتك تحبك ّ
وتقدر لك ما تفعل
من أجل سعادتها.
رقم الحظ.53 :

األسد

من المهرجان

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :التواصل الجيد مع الزمالء يمنحك
ً
ً
دفعا إضافيا لتحب عملك.
ً
عــاطـفـيــا :منذ مــدة طويلة لــم تــذهــب مع
الشريك إلى مناسبة فرح.
ً
اجتماعيا :كلما زاد تقديرك لنفسك ازدادت
حصانتك النفسية قوة.
رقم الحظ27 :

تـتــرأس الممثلة وا لـمـخــر جــة وا لـمــو سـيـقـيــة والمغنية وا لـكــا تـبــة اإل يـطــا لـيــة آز يــا
أرجنتو لجنة التحكيم التي ستختار الفائز بجائزة "أنتيغون دور" في مهرجان
السينما المتوسطية الفرنسي "."Cinemed
وينافس على الجائزة الكبرى بالمهرجان أفالم عشرة الطويلة ،بينها المنتجة
في بلدان متوسطية عدة منها مصر وتونس.
وافتتحت الدورة الثالثة واألربعون للمهرجان بالعرض األول لفيلم التشويق
السياسي القضائي "أنكيت سور آن سكاندال ديتا" للمخرج المتحدر من جزيرة
كورسيكا تييري دو بيريتي الذي يتناول تهريب المخدرات والفساد في صفوف
الشرطة.
و يـسـلــط ا لـمـهــر جــان ا لـشـهـيــر " ،"Cinemedا ل ــذي ا نـطـلــق أ م ــس األول فــي مدينة
مونبلييه جنوب فرنسا ،الضوء على لبنان المنكوب ،وستكون الفرنسية الشابة
من أصل تونسي حفصية حرزي ضيفة الشرف فيه.
ويشير المهرجان بنوع خاص على لبنان الغارق في أزمة سياسية واقتصادية
واجـتـمــاعـيــة خـطـيــرة ،مــن خ ــال ع ــرض لـفـيـلــم " "Memory Boxلـلــزوجـيــن جــوا نــا
حاجي توما وخليل جريج الذي أدرج ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان برلين
في مارس الفائت.
ويتحدث المخرجان في ندوة سينمائية على هامش المهرجان عن هذا الفيلم
الذي يستند إلى قصة حقيقية عن امرأة لبنانية هاجرت إلى كندا تروي البنتها
المراهقة ذكرياتها وتبوح بها بأسرارها ومكنوناتها في شــأن تجاربها خالل
فترة الحرب اللبنانية في ثمانينيات القرن العشرين.
وكــذلــك يـتـضـمــن بــرنــامــج ال ـم ـهــرجــان الـمـتــوسـطــي فـيـلــم "كــوس ـتــا بــرافــا لـبـنــان"
للمخرجة اللبنانية مونيا عقل ،والذي عرض في مهرجان البندقية السينمائي
ً
في سبتمبر الفائت ،ويدور حول عائلة انتقلت للعيش في الجبال هربا من التلوث
والضائقة االجتماعية في العاصمة بيروت.
وكانت الممثلة البريطانية رئيس لجنة التحكيم أرجنتو ،قبل  4سنوات في
طليعة مــن أ ثــار مـســأ لــة اال ع ـتــداء ات الجنسية فــي عــا لــم السينما ،مساهمة بذلك
فــي إط ــاق حـمـلــة "#م ــي_ت ــو" ،إذ أعـلـنــت فــي  2017أنـهــا تـعــرضــت لــاغـتـصــاب من
قبل المنتج الهوليوودي األميركي هارفي وينستين عام  ،1997عندما كانت في
الحادية والعشرين.
وسيكون ال مــرأة أ خــرى حضور بــارز في المهرجان كضيفة شــرف هي الممثلة
والمخرجة الفرنسية حفصية حرزي التي اكتشفها الجمهور العريض من خالل
دور هــا في فيلم "الكسكسي وا لـبــوري" للمخرج عبداللطيف كشيش ،و فــازت عنه
بجائزة "سيزار" أفضل ممثلة واعدة عام .2008
وتتحدث الممثلة الشابة األحد  17أكتوبر عن فيلمها الروائي الثاني كمخرجة
"أم صالحة" الذي عرض في دور السينما يوليو الفائت ،وصور الفيلم في األحياء
الشمالية من مدينة مرسيليا ،حيث أمضت حفصية حرزي المولودة ألم جزائرية
وأب تــو نـســي طفولتها ،و يـشـكــل تحية للنساء ا لـلــوا تــي يتولين تــر بـيــة أطفالهن
بمفردهن.
والحظ مدير " "Cinemedكريستوف لوبارك أن "ما أظهرته أفالم عدة هذه السنة
هو ربما الدور الذي يؤديه مراهقو اليوم في مواجهة اآلباء الفاشلين في بعض
األحيان ،وهو نوع من العالقة العكسية".
وكذلك يتناول المخرج اإليطالي دار يــو ألبرتيني ،من خالل فيلم "أنيما بيال"
المشارك في المسابقة ،موضوع العالقة بين األبناء وذويهم من خالل قصة راعية
شابة ،ومثله يفعل الفيلم الوثائقي "ليزانفان تيريبل" ألحمد نجدت كوبور الذي
يتعمق في الحياة اليومية ألسرة تركية.
(أ ف ب)

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
مهنيا :إذا كانت وظيفتك ّ
تدمر جزءا من
ّ
حياتك فابحث عن حل.
ً
عاطفيا :يلفت انتباهك وجود شخص
ّ
من الجنس اآلخر يتودد إليك.
ً
اجتماعيا :بانغماسك المتواصل في
عملك فإنك تفقد الشعور ببهجة الحياة.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مـهـنـيــا :اعـتـمــد عـلــى نفسك أوال قـبــل أن
تعتمد على اآلخرين.
ً
ً
عاطفيا :يضع برجك على طريقك شخصا
قد تقيم معه عالقة عاطفية.
ً
ً
اجتماعيا :ال تتوقف أبدا عن االنخراط في
أنشطة ثقافية لتقوية معرفتك.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
مهنيا :ما تفعله أحيانا هو الهروب من
ً
المشكلة بدال من مواجهتها.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :كـ ــل خـ ـي ــار ع ــاطـ ـف ــي يـتـطـلــب
تضحيات وهذا ما يجب أن تعلمه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :قــد يـعـتــذر أحــدهــم مـنــك ألنــه
تصرف تجاهك بشكل مسيء.
رقم الحظ.56 :
آزيا أرجنتو

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
ً
مهنيا :ال تدع أحدا في نطاق عملك يعرف
كلمة سر حاسوبك.
ً
عــاطـفـيــا :أمــامـكـمــا ق ــرار صـعــب وعليكما
اختيار الطريق الذي سوف تسلكانه.
ً
اجتماعيا :لديك وقت محدود للراحة فال
تضيعه في أمور تافهة.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
ً
ً
مهنيا :بصفتك موظفا مــاهــرا في عملك
ّ
يتكل عليك أصحاب المؤسسة.
ً
عاطفيا :ال تشكك بالشريك فأنت تظلمه
ألنه يحبك وهو مخلص لك.
ً
اجتماعيا :الحياة لن تستمر إلى األبد لذلك
ينبغي استغاللها بما يسعدك.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :ال تحكم على نفسك بالفشل ،بل
خذ منه العبرة للمستقبل.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :أف ـض ــل شـ ــيء حـ ــدث ل ــك على
اإلطالق هو االلتقاء بمن تحبّ.
ً
اجتماعيا :عليك أن تعيش حياتك بأقصى
ما يمكن من البهجة فال تتأخر.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يشير برجك إلى بعض الصعوبات
التي تعترض طريقك.
ً
عــاطـفـيــا :األم ــل كبير فــي تــوطـيــد عالقتك
ّ
العاطفية لتصبح أكثر جدية.
ً
اجتماعيا :أحد األصدقاء لم يتجاوب معك
وهذا ال يعني أنه غير ّ
وفي لك.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ّ
التشبث الدائم بمواقفك قد يحرمك
مهنيا:
من فرص مستقبلية.
ً
عــاط ـف ـيــا :دع ش ــري ــك ال ـع ـمــر يـشـعــر بــأنــه
محبوب بتقديم هدية رمزية له.
ً
ً
ً
اجتماعيا :ربما تقابل شخصا غريبا قد
يصبح من أقرب أصدقائك.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ّ
ً
ً
مهنيا :يبدو لك عملك مرهقا ألنك ال تنظم
ً
جيدا مراحل إنجازه.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ل ــدي ــك إم ـكــان ـيــة االخـ ـتـ ـي ــار في
استمرار العالقة قبل أن تضيع.
ً ّ
اجتماعيا :فكر بالمواقف المشرقة التي
ّ
مرت بك يعود الفرح إليك.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

مسرح «البا» يعود للحياة عبر عرض غنائي استعراضي

ّ
قدمه الطالب خالل الحفل الختامي للمخيم الصيفي «كلنا للكون»
قدم طالب
المخيم الصيفيً
ً
«كلنا ً للكون» عرضا مسرحيا
غنائيا على مسرح أكاديمية
لوياك للفنون األدائية «البا»
في الحفل الختامي للمخيم.

شهد مسرح أكاديمية لوياك
للفنون األدائـيــة (الب ــا) عرضا
مسرحيا غنائيا راقصا لطالب
مخيمها الصيفي الــذي حمل
شعار "كلنا للكون" ،في الحفل
الختامي للمخيم.
هــو مـشـهــد افـتـقــده الـطــاب
واألهالي ألكثر من عام ونصف
منذ بداية جائحة كورونا ،قدم
خالله األطفال مسرحية عكست
قلقهم من سطوة التكنولوجيا
عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــم ورغـ ـبـ ـتـ ـه ــم
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل
اإلنساني واالرتـبــاط بــاألرض

وال ـط ـب ـي ـعــة ،واع ـت ـمــد األط ـفــال
فــي مشاهدهم على ديـكــورات
معاد تدويرها لخدمة الفكرة،
معرض لوحات
وتخلل الحفل ّ
بريشة األطفال نفذوها خالل
فـ ـت ــرة ال ـم ـخ ـي ــم الـ ـت ــي ام ـت ــدت
خمسة أسابيع.

تعميق المعرفة
وقدم المخيم لألطفال فرصة
تعميق معارفهم في كل الحقول
الفنية :موسيقى ،مسرح ،فنون
أدائـيــة ،فنون تشكيلية ،حرف

مشهد األطفال ضحية التكنولوجيا

يدوية ،إضافة إلى الرياضات
البدنية والطبخ وفنون الدفاع
عن النفس واليوغا والقصص
التفاعلية والرحالت الميدانية
التي تضمنت زيادة إلى صالة
سينما سينيسكيب.

تفكير األطفال
وركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزت أنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة م ـخ ـي ــم
"ك ـل ـن ــا ل ـل ـك ــون" ع ـل ــى تــوظـيــف
ال ـف ـنــون لـتــوسـيــع أف ــق تفكير
األطفال وتطوير شخصياتهم
وإضفاء منظور جديد لكل ما
يجري من حولهم ،فالقصص
التفاعلية على سبيل المثال
غــذت مخيلتهم ،والـمـنــاظــرات
ال ـت ــي قـ ــام ب ـه ــا األط ـ ـفـ ــال عـقــب
ك ـ ــل قـ ـص ــة عـ ـ ـ ــززت م ـه ــارات ـه ــم
ال ـ ـتـ ــواص ـ ـل ـ ـيـ ــة والـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــري ــة
واللغوية في اللغتين العربية
واإلنكليزية ،وجــاء ت حصص
الدراما لتنمية خيالهم الدرامي
وإبداعهم الفني.
أم ـ ـ ــا الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى فـ ـط ــورت
لـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم ح ـ ـ ـ ـ ــس اإلص ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــاء
واالستماع واستخدام صوتهم
بشكل صحي وسليم ،وحرصت
الـفـنــون األدائ ـي ــة والــريــاضــات
البدنية واليوغا على صحتهم
الجسدية والعقلية وارتباطهم
بـجـســدهــم ،وه ــو مـعـلــوم كيف
تصقل الفنون شخصية الطفل
وتـ ـس ــاع ــده ف ــي ال ـح ـف ــاظ عـلــى
صحته النفسية ،أمــا حصص
الـ ـطـ ـب ــخ ،الـ ـت ــي ق ــدم ـه ــا مـطـعــم

األطفال يغنون للمحبة والسالم
"أي ــام ــي" ف ــي حــديـقــة الـشـهـيــد،
فكانت متعة لألطفال لمفاجأة
ذويهم بوصفات لذيذة وفرصة
ليتواصلوا بأيديهم مع الطعام
والمكونات البسيطة.

الحياة الطبيعية
ول ـعــل أب ــرز مــا ت ـ ّـوج الحفل
الختامي للمخيم الصيفي كان
لحظة تــوزيــع الـشـهــادات على
األطفال ،وفخرهم وسعادتهم
بــإتـمــام الـبــرنــامــج ،األم ــر الــذي
جعلهم يخطون أكثر باتجاه
الحياة الطبيعية التي يتوقون

إليها ،حيث يمكنهم االحتفال
بــإنـجــازاتـهــم ومـشــاركـتـهــا مع
أصدقائهم وذويهم.

التغيير اإليجابي
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــم ،أك ـ ـ ــد أه ــال ــي
ال ـطــاب ال ـفــرق ال ــواض ــح الــذي
أحـ ــدثـ ــه ال ـم ـخ ـي ــم فـ ــي ن ـف ــوس
أطفالهم ،والتغيير اإليجابي
الذي كانوا متعطشين له بعد
ال ــروتـ ـي ــن الـ ـ ــذي اس ـت ـم ــر أك ـثــر
مـ ــن ع ـ ــام ون ـ ـصـ ــف ،مـضـيـفـيــن
أنهم كانوا مطمئنين لوجود
أط ـفــال ـهــم ت ـحــت إشـ ـ ــراف الب ــا،

واألمان الذي توفره األكاديمية.
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـمـ ـخـ ـي ــم اسـ ـت ــأن ــف
ن ـشــاطــه ب ــداي ــة سـبـتـمـبــر وفــق
االش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــات والـ ـ ـت ـ ــدابـ ـ ـي ـ ــر
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،بـ ـع ــد ت ــوقـ ـف ــه فــي
أواخ ــر يوليو تماثال لـقــرارات
الــدولــة حينها بإغالق أنشطة
وم ـخ ـي ـمــات األطـ ـف ــال ،ويـحـمــل
المخيم ع ـنــوان "كـلـنــا للكون"
كداللة على ارتباط اإلنسانية
ببعضها ،وهو أمر بات جليا
عقب أزمة كورونا التي جعلت
العالم أقرب.

خبريات
«الثقافة السعودية» تفتتح
معرض «بينالسور» في الدرعية

افتتحت وزارة الثقافة
السعودية معرض بينالي
الجنوب الدولي للفن
املعاصر (بينالسور) ،تحت
عنوان "أصداء :عالم بني
التماثلية والتناظرية"،
بمشاركة فنانني سعوديني
وعامليني.
ويتناول معرض البينالي،
الذي افتتح أمس األول
في حي جاكس بالدرعية،
محاور الوعي البيئي وطرق
للعيش والسياسة الفنية
والهجرات وتشكالت متحولة
تحت إشراف القيم الفني
ديانا وشلر من األرجنتني.
ويتضمن البينالي ،الذي
ينتقل إلى جدة ابتداء من
 30نوفمبر املقبل ،أكثر
من  30عمال لفنانني من
مختلف جنسيات العالم ،إذ
تتوزع األعمال على أربعة
محاور هي "في املكان ...إزاء
الزمان" و"تجاه الطبيعة
والال متوقع" و"في األضواء
والظالل" و"في الوضع
البشري".
(كونا)

ريهام ًحجاج اختارت
مسلسال يعرض في رمضان

ممثلون ومثقفون سودانيون يرثون الصديق سعد الفرج :المسرح بدون حرية ال يكون
رث ـ ـ ــى مـ ـمـ ـثـ ـل ــون وم ـث ـق ـف ــون
ســودانـيــون الـمـخــرج الكويتي
خـ ــالـ ــد ال ـ ـصـ ــديـ ــق ،الـ ـ ـ ــذي ق ــدم
السينما السودانية للعالم عبر
فيلم "عرس الزين" ،وحاز عدة
جوائز عالمية ،حيث استذكر
الممثل السوداني علي مهدي،
ال ــذي ك ــان بـطــل الفيلم مناقب
المخرج الراحل ،مشيرا إلى أنه
كان "شخصية ودودة وهادئة
وصـبــورة تتمتع بثقافة عامة
واسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ،أحـ ـ ـب ـ ــت واخـ ـصـ ـل ــت
للسينما ألقصى حد".
وأك ـ ــد مـ ـه ــدي ،ف ــي تـصــريــح
لـ ـ ــ"ك ـ ــون ـ ــا" ،أن الـ ـص ــدي ــق ت ــرك
بصمة فنية مميزة في اإلخراج
جعلته إضافة حقيقية للسينما
العربية ،مشيرا الى انه "نجح
في إخراج أهم فيلم سينمائي
روائ ــي كــويـتــي طــويــل (ب ــس يا
ب ـحــر) ،ال ــذي اعـتـبــر واح ــدا من
أه ــم  100فـيـلــم عــربــي ،إضــافــة
إل ـ ـ ــى تـ ـق ــدي ــم واح ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــن أه ــم
األفالم السودانية (عرس الزين)
الـ ــذي ع ــرف ال ـعــالــم بالسينما
السودانية بعد أن وصل الفيلم
إل ـ ـ ــى مـ ـنـ ـص ــات ع ــالـ ـمـ ـي ــة م ـثــل
مهرجان كان السينمائي".
وأضــاف" :أجمل ما كان فيه

تعامله الراقي خلف الكواليس
ل ـي ــس مـ ــع ال ـم ـم ـث ـل ـيــن وط ــاق ــم
ال ـع ـم ــل ف ـح ـســب ب ــل ح ـت ــى مــع
ال ـج ـم ـهــور ال ـ ــذي كـ ــان يحضر
لـمـتــابـعــة ال ـت ـصــويــر ،وه ــو ما
يكشف حقيقته كإنسان فريد"،
الف ـتــا ال ــى ان الـمـخــرج الــراحــل
أدى دورا ك ـب ـيــرا ف ــي تــوحـيــد
ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــدان ال ـ ـعـ ــربـ ــي وت ـع ــزي ــز
التواصل الثقافي عبر أعماله
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ،وس ـ ــأل ال ـمــولــى
عز وجل له الرحمة والمغفرة،
وأعـ ـ ـ ــرب عـ ــن تـ ـع ــازي ــه ألس ــرت ــه
ومعارفه وألهل الكويت جميعا.

إضاءة مهمة
م ــن ج ــان ـب ــه ،أع ـ ــرب الـمـنـتــج
الـسـيـنـمــائــي ال ـس ــودان ــي طــال
عـ ـفـ ـيـ ـف ــي عـ ـ ــن األسـ ـ ـ ـ ــف لـ ــوفـ ــاة
ال ـم ـخ ــرج ال ـكــوي ـتــي ال ـصــديــق،
وقــدم خالص تعازيه وصــادق
مواساته بوفاة الفقيد.
وتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق ع ـ ـف ـ ـي ـ ـفـ ــي ،خ ـ ــال
تصريحات لـ"كونا" ،إلى أعمال
المخرج الراحل ،مؤكدا أن فيلم
"ع ـ ــرس الـ ــزيـ ــن" ،م ـثــل "اض ـ ــاءة
م ـه ـم ــة ح ـ ــول إم ـك ــان ـي ــة ن ـجــاح
صناعة السينما في السودان،

●

س ــواء مــن حـيــث الـمــوضــوع أو
المكان واإلمكانات البشرية".

عمل بصري
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـك ـ ــات ـ ــب
واألك ــاديـ ـم ــي أح ـم ــد ال ـص ــادق،
في تصريح لـ"كونا" ،أن مبادرة
الصديق إلنتاج وإخراج الفيلم
ال ـس ــودان ــي (عـ ــرس ال ــزي ــن) في
م ـن ـت ـصــف س ـب ـع ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
ال ـمــاضــي كــانــت ت ـن ـطــوي على
الكثير من الجرأة ،موضحا أن
ذل ــك ظ ـهــر ب ــوض ــوح م ــن خــال
اختيار نص عميق مثل رواية
"عرس الزين" للكاتب السوداني
الـطـيــب صــالــح وتـحــويـلــه إلــى
عمل بصري.
وأضاف الصادق "انها جرأة
تاريخية في حسباني من شاب
في اختيار ذاكرة ال يعرف عنها
شيئا إل خ ــراج فيلم عبر طاقم
سوداني" ،مشيرا الى أن الفيلم
م ـث ــل ع ــام ــة ف ــارق ــة ف ــي ت ـطــور
صناعة الفيلم السوداني وبوابة
لخروج الممثلين السودانيين
في ذلك الوقت للعالمية.
وش ـ ــارك فـيـلــم ع ــرس الــزيــن،
الذي تبلغ مدته  90دقيقة ،في

خالد الصديق

حـفــل تــوزيــع جــوائــز األوس ـكــار
في دورته الـ 51في أبريل 1979
ألفضل فيلم كتب بلغة أجنبية
لكنه لم يحصل على الترشيح،
ونــال الجائزة الذهبية األولــى
بـمـهــرجــان أوه ــاي ــو بــالــواليــات
المتحدة  ،1980كما نال الجائزة
األولــى ألفضل فيلم روائــي في
مـهــرجــان اثـيـنــا  ،1980إضــافــة
إل ـ ــى ع ـ ــدة ج ــوائ ــز ف ــي ت ــاي ــوان
وإندونيسيا ،بجانب المشاركة
في مهرجان كان .1976
(كونا)

فضة المعيلي

انطلقت أولى حلقات "برنامج
ال ـم ـس ــرح" ع ـبــر شــاشــة تـلـفــزيــون
ال ـكــويــت ،وق ــدم ــت حـلـقــة بـعـنــوان
"الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي" ،ح ـيــث
اس ـت ـضــاف م ـقــدمــه ال ـف ـنــان خــالــد
أمين الفنان القدير سعد الفرج،
وال ـبــرنــامــج يـعــالــج ك ــل الـقـضــايــا
المتعلقة بالمسرح.
بــدايــة ،ق ــال أمـيــن إن "الـمـســرح
ال ـس ـي ــاس ــي تـ ــرك أثـ ـ ــرا ك ـب ـي ــرا في
قلوب مشاهدينا الــذيــن مــا زالــوا
ي ـســألــون ع ـن ــه ،وم ــا زال ـ ــوا أيـضــا
يستشهدون بالكالم المستقبلي
الــذي كان يتنبأ به في قضاياهم
الخاصة بهم ،ســواء من الناحية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة أو االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وأيضا السياسية ،وهذا المسرح
اس ـت ـث ـنــائــي م ــن نـ ــوعـ ــه" ،مـشـيــرا
إلــى أنــه مــن المؤمنين بالمسرح
ال ـس ـي ــاس ــي ،وب ــأن ــه ال ت ـك ـتــب أي
قـضـيــة عـلــى خـشـبــة ال ـم ـســرح إال
ولها جذور سياسية.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ذك ـ ـ ــر الـ ـ ـف ـ ــرج أن
"الـمـســرح هــو كــل ش ــيء بالنسبة
لي ،وهو حياتي" ،مضيفا أن أول
مسرحية كتبها للمسرح قدمت
ع ـل ــى مـ ـس ــرح س ـي ـن ـمــا األن ــدل ــس
للمخرج التلفزيوني عادل صادق

"الكويت سنة  ،"2000حيث جاءت
ردود الجمهور جميلة ،وتطرق إلى
مساحة الحرية في المسرح قائال:
"الـمـســرح بــدون مساحة حرية ال
يكون مسرحا ،وأفضل وقت أخذ
فيه مساحة للحرية بالكتابة بين
عامي  80و ،89تلك الحقبة التي
أطـلـقــت فيها مـســرحـيــات :حامي
الديار ،ودقة الساعة ،وحرم سعادة
الوزير ،وممثل الشعب".

تعاون
سعد الفرج

بعنوان "أنــا ماني سهل" ،وثاني
مـســرحـيــة ه ــي "اس ـتــرثــونــي وأن ــا
ح ــي" ع ــام  ،1963وأخــرجـهــا زكي
طليمات للمسرح الـعــربــي" ،وأنــا
كـتـبــت الـمـســرحـيـتـيــن ب ـن ــاء على
مـ ــا ت ـت ـط ـل ـبــه الـ ـم ــرحـ ـل ــة وح ـس ــب
التوجيهات التي وجهت لي بأن
تكون األعمال كوميدية ،مع أنه لم
يكن خطي ،فخطي بدأ سنة 1965
بمسرحية الكويت سنة ."2000
وأضــاف أن أول مسرحية ذات
ثالثة فصول افتتح بها المسرح
العربي بعد أن استقل عن وزارة
ال ـش ــؤون كــانــت مسرحية "عشت
وشفت" ،وبعد ذلك جاءت مسرحية

وعن سر تعاونه مع عبداألمير
التركي ،أوضح الفرج أنه اإليمان
بنفس الخط ،الفتا إلى أن التركي
كان مؤمنا بالعمل وليس مهتما
بالجانب المادي أبدا" ،والحمدلله
عندما نقلنا الصورة للمسؤولين
تــم دعـمـنــا مــاديــا فــي مسرحيتي
حــامــي الــديــار ودق ــت الـســاعــة من
وزارة اإلعالم بأمر من وزير المالية
آنذاك جاسم الخرافي رحمه الله"،
وأض ــاف أن المسرح فــي السابق
غـيــر إنـتــاجــه كــدي ـكــور ،وممثلين
وم ــاب ــس ،وم ـصــاري ـفــه ال ت ـقــارن
بالمصاريف الحالية ،فاإلعالنات
كانت مجانية سواء في التلفزيون
أو اإلذاعة أو في الشارع.

كفوري يتعرض لحادث سير في شمال بيروت فعاليات الجونة تتواصل على وقع
الغضب واالنتقادات
تعرض الفنان اللبناني وائل كفوري
مـســاء أم ــس األول ل ـحــادث سـيــر على
طريق سريع في محيط ُمدينة جبيل
الساحلية شمال بيروت ،نقل على إثره
إلى أحد مستشفيات المنطقة للعالج،
وفق معلومات صحافية.
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ص ـ ـ ــور ان ـ ـت ـ ـشـ ــرت ع ـبــر
وسائل التواصل االجتماعي سيارة
الفنان اللبناني البالغ  47عاما ،وهي
مهشمة بدرجة كبيرة ،وقد تطايرت
إطــارات ـهــا ،وه ــو مــا عــزتــه معلومات
ص ـح ــاف ـي ــة إل ـ ــى اصـ ـ ـط ـ ــدام ال ـمــرك ـبــة
بحاجز أسمنتي على الطريق السريع
ا لــذي يربط مدينة جبيل الساحلية
بالعاصمة بيروت ،التي تبعد عنها
نحو  40كيلومترا.
وف ـي ـم ــا ت ـح ـفــظ م ـس ـت ـش ـ ُفــى س ـيــدة
المعونات في جبيل ،حيث نقل كفوري
ليال ،عن اإلدالء بأي معلومات بشأن
وضعه الصحي ،أفادت مواقع إخبارية
محلية بــأن المغني اللبناني أصيب

وائل كفوري

بكسور في جسمه ،لكن وضعه مستقر،
ويتلقى حاليا العناية الالزمة.
وتصدر خبر الـحــادث فــور انتشاره
قــائـمــة ال ـمــواض ـيــع األك ـث ــر ت ـ ــداوال عبر
المنصات اإللكترونية في لبنان وبلدان
عربية أخ ــرى ،وانهالت التعليقات من

المستخدمين ،بينهم عدد من مشاهير
الفن العربي الذين تمنوا لوائل كفوري
السالمة .وانتقد بعض المستخدمين
في تعليقاتهم غياب اإلنارة عن الطريق
السريع ،حيث وقع الحادث ،في تجسيد
للوضع الـمـتــردي ال ــذي تعانيه البنى
التحتية فــي لبنان ،الـغــارق فــي أزمــات
اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة غـيــر مسبوقة
تؤثر على مختلف الجوانب الحياتية
في البالد.
ُ
ويصنف المغني اللبناني ،المولود
سـنــة  1974فــي مــديـنــة زح ـلــة عاصمة
محافظة الـبـقــاع ش ــرق لـبـنــان ،واسـمــه
الحقيقي ميشال كفوري ،من أبرز نجوم
الغناء العربي في العقدين األخيرين.
وتزخر مسيرته الغنائية ،التي انطلقت
إثر تخرجه في برنامج "ستوديو الفن"
الشهير الكتشاف المواهب سنة ،1993
بالكثير من األغنيات الضاربة التي تميز
فيها كفوري ،خصوصا باللون الغنائي
(أ ف ب)
الرومانسي اللبناني.

ً
 11فيلما في المهرجان الدولي للسينما والهجرة

تنطلق الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للسينما
والهجرة في مدينة وجــدة شــرق المغرب ،تحت شعار
"دور السينما في تعزيز األمن الثقافي للمجتمعات".
ويشارك في المهرجان  11فيلما من المغرب وتونس
وال ـجــزائــر ولـيـبـيــا وم ـصــر وس ــوري ــة وتــركـيــا وهــولـنــدا
والهند وفلسطين ،ويعرض في االفتتاح فيلم "الطريق
إلــى الـجـنــة" ،للمخرج وحـيــد سـنــوجــي ،وبـطــولــة عزيز
أكازيم وشمس الدين عمار ومأمون اليونسي.
وتتشكل لجنة التحكيم برئاسة المخرج المغربي
فؤاد السويبة ،وعضوية الممثل والمؤلف األلماني بيتر
جيمس شبيلمان والمخرج المغربي ربيع الجوهري
واألس ـت ــاذ الـجــامـعــي عبدالعظيم الـطــاهــري والـمـخــرج
األلماني من أصل عراقي نوزاد شخاني.
ويقام المهرجان في مسرح محمد السادس بمدينة
وجدة من  20إلى  23أكتوبر ،وتنظمه جمعية التضامن

للتنمية والهجرة بالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب
والرياضة.
ويكرم المهرجان هذا العام الممثل المغربي المقيم
فــي كـنــدا أمـيــن بنجلون ،وكــذلــك هـشــام الـكــروت رئيس
جمعية مغاربة العالم.
وي ـش ـم ــل الـ ـب ــرن ــام ــج م ــاس ـت ــر كـ ـ ــاس عـ ــن ال ـت ـجــربــة
السينمائية في بالد المهجر ،إضافة إلى  3ورش عمل
للشبان فــي اإلخ ــراج وإع ــداد الممثل وصـنــاعــة الفيلم
السينمائي.
وكــان الـحــدث السينمائي ،الــذي يهدف إلــى تسليط
الضوء على األفالم المعنية بقضايا الهجرة والمهاجرين
ودعم مشاريع أفالم السينمائيين الواعدين ،قد تأسس
ب ــداي ــة ت ـحــت اسـ ــم ال ـم ـه ــرج ــان ال ـم ـتــوس ـطــي للسينما
وال ـه ـجــرة ،قـبــل أن يــوســع دائ ــرة نـشــاطــه ويـتـحــول إلــى
(رويترز)
المهرجان الدولي للسينما والهجرة.

من أجواء الجونة

●

القاهرة  -هيثم عسران

تتواصل فعاليات النسخة الخامسة
من مهرجان الجونة السينمائي على وقع
بــرمـجــة سينمائية منتظمة وفعاليات
وم ـشــاركــات سينمائية هــامــة ،فــي وقــت
تتزايد االنتقادات للصور التي تنشر من
الـحـفــات الـخــاصــة الـتــي يقيمها الــرعــاة
على هامش المهرجان ،سواء بالتزامن مع
عروض األفالم أو حتى في نهاية اليوم مع
منتصف الليل ،والتي يحرص عدد كبير
من الفنانين على حضورها.
وحرص الفنان أحمد السقا ،الذي كرم
عــن مسيرته الفنية مــن المهرجان ،على
توضيح تصريحاته التي أسيء تفسيرها
خــال حفل االفتتاح عن تاريخ السينما
الـمـصــريــة م ــن  1967حـتــى ع ــرض فيلم
ً
"إسماعيلية رايح جاي" ،كما أعلن رسميا
تعاقده على "االختيار  "3لرمضان ،2022
ليشارك فيه مع كريم عبدالعزيز وأحمد

عز ،في وقت تتواصل إدارة المهرجان مع
الجهات المعنية من أجل إنهاء التأشيرة
الخاصة بالمخرج محمد بكري الــذي لم
يتمكن من تسلم تكريمه في االفتتاح ،وتم
إرجاؤه لحفل الختام.
وبـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاءات بـ ـسـ ـيـ ـط ــة ،ت ـن ـت ـظــم
فعاليات النسخة الـجــديــدة مــن عــروض
األفالم وورش العمل ،فيما اضطرت إدارة
المهرجان لوقف عــرض الفيلم الصيني
"ثانية واحدة" ،وأعادت للمشاهدين ثمن
التذاكر فور اكتشاف خطأ بالترجمة ،كما
تقدمت باعتذار للضيوف عن عدم إكمال
عرض الفيلم ،مؤكدة أن السبب هو خطأ
تقني في الترجمة مصدره الموزع ،على
أن يتم تحديد موعد الحق لعرض الفيلم
خالل األيام المقبلة ،ووعدت بتدارك مثل
تلك األخطاء وعدم تكرارها في المستقبل.
وأعـ ـل ــن ال ـم ـه ــرج ــان ن ـت ــائ ــج مـســابـقــة
س ـي ـن ـمــاتــك ،ال ـم ـق ــام ــة ف ــي إطـ ـ ــار "م ـس ــار
السينماتك" ،ويعد أول مسار في العالم

يعمل عـلــى ضــخ الـتـطــور التكنولوجي
والتحول الرقمي ،لالرتقاء بصناعة األفالم،
عن طريق ري ــادة األعـمــال ،حيث شاركت
فــي المسابقة  13شــركــة نــاشـئــة محلية
وإقليمية ،وحظيت كل شركة ناشئة بفترة
زمنية تكونت من  3دقائق لعرض أفكار
مشاريعها المختلفة ،حيث فازت  3شركات
مختلفة بالجوائز.
وفي الوقت الذي يستمر توافد ومغادرة
الفنانين على الجونة ،كان الفتا حضور
عــدد كبير مــن الفنانين لمشاهدة أفــام
الـمـهــرجــان ،ولـيــس مـجــرد الـتــواجــد على
السجادة الحمراء التي تسبق العروض،
بينما لم يلق الفنان محمد رمضان ترحيبا
مــن زمــائــه الفنانين خ ــال الحفل الــذي
أحياه عقب حفل االفتتاح مساء الخميس،
حيث غــادر غالبية الفنانين قبل صعود
رمضان على المسرح ،ولم يظهر في أي
من الفعاليات األخرى التي جرى تنظيمها
على مدار اليومين الماضيين.

تستعد الفنانة ريهام
حجاج للتواجد في السباق
الرمضاني املقبل ،بعد
تعاقدها على بطولة مسلسل
درامي جديد تبدأ تحضيراته
نهاية الشهر الجاري مع
املخرج سامح عبدالعزيز.
وأكدت ريهام أنها بدأت
التحضيرات األولية للعمل
الذي يكتبه السيناريست
أيمن سالمة خالل الفترة
الحالية ،بينما تبدأ جلسات
العمل نهاية الشهر الجاري،
بالتزامن مع انتهاء كتابة
الجزء األكبر من الحلقات
استعدادا لباقي التفاصيل.

مصريون ينعون الكاتب
والناقد فوزي فهمي

نعت وزيرة الثقافة
املصرية إيناس عبدالدايم
الكاتب والناقد الكبير
فوزي فهمي ،عضو
املجلس األعلى للثقافة،
والرئيس السابق
ألكاديمية الفنون ،الذي
غيبه املوت أمس األول عن
عمر يناهز  83عاما.
وقالت الوزيرة إن الثقافة
في مصر والوطن العربي
فقدت أحد أعمدتها،
مؤكدة أنه ترك عالمات
بارزة في مجال املسرح
والنقد ،كما نعى الكثير
من األدباء والفنانني
الراحل مقدمني العزاء
ألسرته وأصدقائه
ومحبيه ،ومن الذين
قدموا العزاء وزير الثقافة
األسبق د .فاروق حسني،
واملخرج خالد جالل،
والفنان أحمد السقا.
يذكر أن د .فوزي فهمي
مواليد عام ،1938
وحاصل على درجة
دكتوراه في علوم املسرح،
وعلى بكالوريوس من
املعهد العالي للفنون
املسرحية قسم الدراما،
وكان عضوا في املجلس
األعلى للثقافة ،وشغل
العديد من املناصب
بوزارة الثقافة ،منها وكيل
وزارة الثقافة ،رئيس
املركز القومي لثقافة
الطفل ،وتولى منصب
عميد معهد النقد الفني،
وعميد املعهد العالي
للفنون املسرحية ،ومن
مؤلفاته املسرحية عودة
الغائب ،الفارس واألسيرة،
ولعبة السلطان ،كما
ترجم  100كتاب للطفل.

ةديرجلا
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دوليات

جعجع« :حزب الله» لن يفرض نفسه على اللبنانيين بالقوة

• نفى تورط «القوات» في حادثة «الطيونة» وأسف الستدعاء المعتدى عليهم للتحقيق
• بري يطلب من وزير العدل تنحية القاضي البيطار ...وميقاتي يرفض التدخل في «تحقيق المرفأ»
ال يزال لبنان يعيش تحت
وطأة الصدمة من أحداث
الطيونة التي أيقظت أشباح
الحرب األهلية .ونفى
حزب «القوات» تورطه في
االشتباكات ،في حين تتصاعد
الضغوط السياسية لتنحية
المحقق العدلي في انفجار
مرفأ بيروت القاضي طارق
البيطار.

«حزب الله»
و«أمل »
يعتمدان على
اإلخالل بأحكام
الدستور ثم
يوجهان اللوم
إلى البيطار
فؤاد السنيورة

ش ـ ــدد رئـ ـي ــس ح ـ ــزب "الـ ـق ــوات
الـلـبـنــانـيــة" سـمـيــر جـعـجــع على
أن "ح ــزب الـلــه" لــن يـفــرض نفسه
ً
على اللبنانيين بالقوة ،واصفا
االشـ ـتـ ـب ــاك ــات الـ ـت ــي وقـ ـع ــت فــي
م ـن ـط ـق ــة الـ ـطـ ـي ــون ــة ف ـ ــي ج ـن ــوب
ب ـ ـيـ ــروت ،وأس ـ ـفـ ــرت ع ــن م ـق ـتــل 7
أشـخــاص بأنها نسخة مصغرة
من أحداث  7مايو عام  2008التي
ً
اجتاح فيها "حزب الله" جزءا من
الـمـنــاطــق الـسـنـيــة وال ــدرزي ــة في
بيروت.
وق ـ ـ ـ ــال جـ ـعـ ـج ــع ،ف ـ ــي م ـقــاب ـلــة
تلفزيونية ،مساء أمس األول ،إن
الـتـظــاهــرة الـتــي دعــا اليها حزب
ال ـل ــه وح ــرك ــة أم ــل ض ــد الـمـحـقــق
العدلي في انفجار مرفأ بيروت
القاضي طارق البيطار ،انحرفت
عــن خــط سـيــر الـضــاحـيــة – دوار
الطيونة – بدارو – العدلية ،لتمر
فــي أحــد أزق ــة عين الــرمــانــة ،ذات
األغلبية المسيحية قرب "مدرسة
الفرير".
وأوض ــح أن "مــا حصل هــو أن
ّ
التظاهرة ّ
وتوجهت باتجاه
مرت
العدلية ،وهذا أمر طبيعي وحق
كــل لبناني ،وإذ أتــى مــن ظهروا
على جميع وســائــل اإلع ــام ،وال
سر بهويتهم ،وحاولوا الدخول
إل ــى ع ـيــن ال ــرم ــان ــة م ــن الـمـفـتــرق
األول ـ ـ ــى ف ـت ـص ــدى ل ـه ــم ال ـج ـيــش،
ف ـحــاولــوا ال ــدخ ــول م ــن الـمـفـتــرق
الـثــانــي ف ـعــاد وصــدهــم الـجـيــش،
لكنهم عندما وصلوا إلى المفترق
ال ـ ـثـ ــالـ ــث ك ـ ـ ــان ق ـ ــد كـ ـب ــر ع ــدده ــم
وأص ـب ـح ــوا ن ـحــو  200شـخــص،
وكان يقف عند هذا المفترق  3أو
 4عناصر مــن الجيش ،فهجموا
ً
عليهم ورموهم جانبا ،وهذا األمر
ً
واض ــح ت ـمــامــا فــي الـفـيــديــوهــات
وم ــوث ــق ،ودخـ ـل ــوا بــات ـجــاه عين
ً
الـ ــرمـ ــانـ ــة ،بـ ـ ـ ــدأوا أوال بـتـكـسـيــر
السيارات الموجودة في المحيط
فــاص ـطــدمــوا ب ــاأله ــال ــي ،وه ـنــاك
حصل الحادث األول ،لكنه ليس
الحادث األول الذي أوقع الضحايا
فهم لم يحاولوا فقط الدخول إلى
المنطقة ،وإنـمــا ب ــدأوا التكسير
ومـحــاولــة دخ ــول الـبـيــوت ،وهــذا
أمر ظاهر في الكاميرات".

«اإلفريقي» يخفق بحسم
منح إسرائيل صفقة مراقب

م ـن ــاص ــرون لـ ــ«ح ــزب الـ ـل ــه» و«أم ـ ـ ــل» ي ـشـ ّـي ـعــون أحـ ــد قتلى
االشتباكات في ضاحية بيروت الجنوبية أمس األول (أ ف ب)
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ":يـ ـنـ ـب ــرون ل ـل ـك ــام
والفلسفة أن ما حصل هو كمين
لـ ـلـ ـتـ ـظ ــاه ــرة ،وهـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر غ ـيــر
ً
صـحـيــح إط ــاق ــا ،ول ـيــس ال ـقــوات
اللبنانية مــن قامت بالدفاع عن
المنطقة ،وهنا أعــود ألؤكــد على
ه ــذه الـنـقـطــة ب ــال ــذات ،كــل أهــالــي
عين الرمانة قاموا بذلك".
وأقــر جعجع بــوجــود عناصر
من القوات في منطقة االشتباكات
وق ــال" :نـحــن عـلــى األرض ،وهــذا
أمــر صـحـيــح .لــديـنــا مــراكــزنــا في
ال ـم ـن ـط ـق ــة ،وفـ ـ ــي حـ ـ ـ ــاالت ك ـه ــذه
بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ي ـق ــوم ال ـش ـبــاب
ً
بــالـتـجـمــع ف ـي ـهــا ،خ ـصــوصــا في
منطقة كعين الــرمــانــة ألن هناك

ســوابــق فــي االع ـت ــداء عـلـيـهــا ،إال
أن الـ ـك ــام ع ــن ت ـن ـظ ـيــم عـسـكــري
تــابــع للقوات وعــن خــط إم ــدادات
وانـ ـتـ ـش ــار م ـس ـل ـح ـيــن ف ـه ــو غـيــر
ً
صحيح أبدا .أما بالنسبة للكالم
ع ــن ال ـق ـنــاصــة فــال ـج ـيــش اعـتـقــل
ق ـن ــاص ــة ل ـي ـقــل ل ـن ــا م ــن ه ــم وم ــن
أين أتوا؟".
وشدد على أن االجتماع الذي
عقد عشية أحداث الطيونة لقيادة
"القوات" كان هدفه "التباحث في
ال ــوس ــائ ــل ال ـقــانــون ـيــة ال ـت ــي بين
أيدينا فــي حــال تمكن حــزب الله
م ــن ف ــرض ق ـتــل ال ـع ــدال ــة بــال ـقـ ّـوة
وتغيير القاضي البيطار".
وأضـ ـ ـ ــاف أن االجـ ـتـ ـم ــاع رأى

يذكر أن حطيط كان ّ
حمل في تسجيل سابق زعيم حركة "أمل" رئيس
البرلمان نبيه بري مسؤوليته في حال ّ
تعرضه ألي مكروه.
في المقابل ،أصــدرت "جمعية أهاليضحاي ا انفجارمرفأ بيروت"
ً
و"مجموعة لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى" ،بيانا قالوا فيه
"وضعنا ثقتنا بالقاضيالبيطار ،ومن ضمننا السيد حطيط الذي كان
ً
خطابه على الدوام يصب بهذا االتجاه ،إنما يبدو أن ظروفا مستجدة
ً
أدت به إلى إصدار بيانه األخير المستغرب باسم عوائل الضحايا ،علما
ً
أن هذا الموقف ال يمثلهم وال يمثلنا أبدا" .وأكد ناشطون ،أن "أي تصريح
لحطيط يجب أال ُيعتد به في هذه الحالة ألنه قد يكون في موقع الرهينة
نفيه األمر" ،معتبرين أن موقفه "نابع من
نتيجة
تعرضه لتهديد رغم ّ
ضغوط ّ
تعرض لها ،والهدف شق صفوف األهالي وتفريقهم".
من جهته قــال وليام نــون ،شقيق أحــد ضحايا التفجير "كلنا ثقة
بحطيط ،ونحن نعلم أن هذا التسجيل جرى تحت الضغط ومن دون
ً
التنسيق معنا" ،مؤكدا "أننا فقدنا االتصال به منذ ساعة تسريب هذا
التسجيل".

أنـ ـ ــه فـ ــي حـ ـ ــال "قـ ـ ـ ــرر حـ ـ ــزب ال ـل ــه
ال ـن ــزول إل ــى األرض وق ـبــع (قـلــع)
الـقــاضــي البيطار بــالـقــوة بشكل
مـ ــن األشـ ـ ـكـ ـ ــال ،ف ــأف ـض ــل طــري ـقــة
ً
للمواجهة هــي الــدعــوة ف ــورا إلى
إقفال عام".
واتهم جعجع وزيــر الداخلية
بـ ـس ــام م ــول ــوي ب ــأن ــه "ال ي ـعــرف
الوقائع ،وجنح باتجاه السياسة"،
وع ـب ــر ع ــن أس ـف ــه ل ـق ـيــام مــديــريــة
مخابرات الجيش باستدعاء 19
ً
ً
شخصا مــن عين الــرمــانــة ،قائال
إن "المستدعين كانوا يجلسون
في منازلهم ومنطقتهم ،واألولى
استدعاء من أتوا للتعدي عليهم".
وحـ ـم ــل م ـس ــؤول ـي ــة مـ ــا ج ــرى
لألمين العام لـ"حزب الله" ،حسن
ً
ن ـص ــرال ـل ــه قـ ــائـ ــا ،إن "ال ـت ـع ـب ـئــة
والـ ـشـ ـح ــن مـ ــن غ ـي ــر ال ـم ـم ـك ــن أن
ت ــؤدي فــي نهاية الـمـطــاف سوى
لما شهدناه".
ك ـ ـمـ ــا ات ـ ـه ـ ــم جـ ـعـ ـج ــع رئـ ـي ــس
الجمهورية ميشال عون بمحاولة
الزج به في االشتباكات ،وانتقده
ً
أي ـ ـضـ ــا ب ـس ـب ــب ات ـ ـصـ ــال هــات ـفــي
بينهما خالل الحادث.
ً
وقال إن عون ّ
وجه له ضمنيا
نـ ـف ــس اتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات "ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـل ــه"
ً
بالضلوع في األحداث مطالبا إياه
بتهدئة الوضع" ،وهذا األمر غير
ً
مقبول أبدا".
وال ـخ ـم ـي ــس الـ ـم ــاض ــي ،ات ـهــم
"حزب الله" و"حركة أمل" في بيان
مشترك مجموعات مسلحة من
"القوات" بـ "القنص المباشر للقتل
المتعمد" ضد المتظاهرين.
وخالل تشييع عدد من ضحايا

االش ـت ـبــاكــات ،أم ــس األولّ ،
حمل
رئ ـيــس الـمـجـلــس الـتـنـفـيــذي في
"ح ــزب ال ـلــه" هــاشــم صـفــي الــديــن
"ال ـ ـقـ ــوات" م ـســؤول ـيــة م ــا حـصــل،
واتـ ـهـ ـم ــه ب ـ ـ "ال ـت ـخ ـط ـي ــط ل ـحــرب
أهلية جديدة بإيعاز من الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة وتـ ـم ــوي ــل م ــن ج ـهــات
عربية".
وأكد أن "الحزب لن ينجر إلى
حرب أهلية ،لكنه في الوقت نفسه
ل ــن ي ـت ــرك دم ـ ــاء ش ـه ــدائ ــه تــذهــب
ً
هدرا".

ميقاتي و«القضاء األعلى»
وبينما نقلت مصادر قضائية
ع ــن رئ ـيــس ال ـبــرل ـمــان نـبـيــه بــري
مـطــالـبـتــه وزي ــر ال ـعــدل بـ ـ "إزاح ــة
البيطار" ،اجتمع رئيس مجلس
الــوزراء نجيب ميقاتي أمس ،مع
وزير العدل القاضي هنري خوري
ورئـيــس مجلس الـقـضــاء األعلى
الـقــاضــي سـهـيــل ع ـبــود والـنــائــب
الـعــام التمييزي القاضي غسان
عويدات.
وتم خالل االجتماع البحث في
أحداث الطيونة وضرورة اإلسراع
فـ ــي ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ب ـمــاب ـســات ـهــا
وإح ــال ــة الـمـتـسـبـبـيــن ب ـه ــا عـلــى
القضاء المختص.
وشدد ميقاتي على أن "الملف
الكامل لما حصل هــو فــي عهدة
األجهزة األمنية بإشراف القضاء
ً ّ
المختص" ،مــؤكــدا أن "الحكومة
حــريـصــة عـلــى ع ــدم ال ـتــدخــل في
أي م ـل ــف ي ـخ ــص الـ ـقـ ـض ــاء ،وأن
على السلطة القضائية أن تتخذ

ً
ب ـن ـف ـس ـهــا م ــا تـ ـ ــراه م ـن ــاس ـب ــا مــن
إجراءات".
وتـقــرر خــال االجـتـمــاع دعــوة
ال ـب ـي ـطــار ،الج ـت ـمــاع م ــع مجلس
القضاء األعلى الثالثاء لالستماع
إلى رأيه حول مسار التحقيق.
ّ
ً
س ـيــاس ـيــا ،تــرتـكــز ج ـهــود حــل
األزم ـ ـ ــة ع ـل ــى إي ـ ـجـ ــاد ال ـح ـكــومــة
ً
مـخــرجــا لمطالبة "أم ــل" و"ح ــزب
الـ ـل ــه" بـتـنـحـيــة ال ـب ـي ـط ــار ،وســط
م ـع ـلــومــات أن ال ـ ـ ـ ــوزراء الـشـيـعــة
س ـ ـي ـ ـع ـ ـل ـ ـقـ ــون م ـ ـشـ ــارك ـ ـت ـ ـهـ ــم ف ــي
جلسات الحكومة إذا لم يحصل
ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،وب ـ ــال ـ ـت ـ ــال ـ ــي س ـت ـت ـع ـط ــل
ً
عمليا م ـحــاوالت وق ــف االنـهـيــار
االقتصادي وتتعثر المحادثات
م ــع ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي ألن
وزير المال شيعي.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أش ـ ـ ــار رئ ـي ــس
الحكومة السابقفؤاد السنيورة،
إل ــى أن "حـ ــزب ال ـل ـه وح ــرك ــة أم ـل
يـعـتـمــدان عـلــى اإلخـ ــال بــأحـكــام
الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،ومـ ـ ــن ثـ ــم ي ــوج ـه ــون
ً
ال ـل ــوم ال ــى ال ـب ـي ـطــار" ،الف ــت ــا إلــى
أن "مــوضــوع التحقيق يـجــب أن
ي ـعــالــج بـشـكــل يــرضــي الـجـمـيــع،
مــن خ ــال ال ـع ــودة ال ــى الــدسـتــور
واحـ ـ ـت ـ ــرام اس ـت ـقــال ـيــة ال ـق ـض ــاء،
وفصله عن السلطات التنفيذية
والـتـشــريـعـيــة ،وم ــن جـهــة ثانية،
بــال ـعــودة إل ــى اح ـت ــرام الــدسـتــور
ً
ن ـصــا ،أي أن ال ــرؤس ــاء والـ ــوزراء
ي ـ ـجـ ــب أن ي ـ ـحـ ــاك ـ ـمـ ــوا مـ ـ ــن ق ـبــل
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ل ـم ـح ــاك ـم ــة
الرؤساء والوزراء".
(بيروت ـ ـ وكاالت)

الصدر يرفض التحالف مع المالكي
والحلبوسي ال يضع «فيتو» على أي كتلة

ً
«دولة القانون» يعلن تشكيل ائتالف من  93نائبا
بــانـتـظــار إعـ ــان الـنـتــائــج النهائية
لالنتخابات البرلمانية ،تشهد الساحة
ً
ً
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـع ــراق ـي ــة زخـ ـم ــا ك ـب ـي ــرا،
ومساعي من مختلف األطياف السياسية
لتشكيل الكتلة األكبر والتحكم في إدارة
دفة األمــور ،وسط قناعات بأن الوضع
ً
لن يختلف كثيرا عما أعلنته مفوضية
االنتخابات غداة يوم االقتراع.
وفـ ــي م ـحــاولــة لــرئ ـيــس الـبــرلـمــانــي
السني محمد الحلبوسي لكسر حلقة
االصطفاف ،قال الناطق باسم تحالفه
"تقدم"" :الباب مفتوح أمامنا للتحالف
مع أي أحد ،وليس لدينا فيتو على أي
ً
كتلة" ،مضيفا":هناك تفاهمات واسعة
مع كل الكتل الفائزة ،بما فيها التيار
الصدري" ،بزعامة مقتدى الصدر ،الذي
رف ــض ال ـت ـخ ـنــدق ف ــي ال ـب ـيــت الشيعي
لتشكيل الحكومة.
وغداة توجيه الصدر رسالة حادة إلى
رئيس الحكومة األسبق نوري المالكي
اعـتـبــر فـيـهــا أن "ال ـ ُـم ـ َـج ـ َّـرب ال ُي ـ َـج ـ َّـرب"،
استبعد تياره الفائز األكبر باالنتخابات،
تحالفه مع "دولة القانون".

ً
مقتل  160حوثيا
بضربات لـ «التحالف»

أعلن "تحالف دعم الشرعية"،
الذي تقوده السعودية في اليمن
تدمير  11آلية عسكرية ،ومقتل
ً
 160عنصرا من ميليشيات
جماعة "أنصار الله" الحوثية
المدعومة من إيران ،في ضربات
جوية على مناطق تمركزهم
بمحافظة مأرب االستراتيجية.
وذكر "التحالف" ،في بيان أمس،
أنه نفذ  32عملية استهداف
آلليات وعناصر الميليشيات
المتمردة التي تحاصر منطقة
العبدية وسط اليمن ،خالل الـ
 24ساعة الماضية.

انشقاق بين أهالي ضحايا المرفأ أم ضغوط؟
تداول ّرواد مواقع التواصل االجتماعي فيديو للمتحدث باسم أهالي
ضحايا انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط يدعو فيه القاضي طارق
البيطار إلى التنحي ،في وقت اعتبر األهالي أن ما صدر عن حطيط
"كان تحت التهديد".
ّ ً
متوجها للبيطار" :نحن وضعنا دمنا عندك ،ولكن ما
وقال حطيط
حصل يشير إلى تسييس واستنسابية فاضحة ،ووصلت األمور إلى
إراقة دماء األبرياء ،لذا ،نطالبك بالتنحي إلفساح المجال أمام محقق
ً
عدلي آخر يكون أمينا على دمائنا".
وتابع" :ندين التدخل األميركي السافر في القضية والتحقيق ،فأميركا
ً
لم تدعم يوما أي قضية إال لمصالحها الخاصة الخبيثة ،كما نرفض كل
ّ
محاوالت تدويل القضية" .وبينما فسر مشاهدو الفيديو نظرات حطيط
إلى ما فوق الكاميرا ،وقراءته البيان على مضض أنه تعرض للتهديد من
قبل "حزب الله" ،أكد حطيط الذي فقد شقيقه باالنفجار ،في حديث عبر
ً
ً
إذاعة "صوت لبنان" ،أمس ،أن "موقفي من البيطار ليس مفبركا أو مركبا
وأنا تحدثت بصفتي الشخصية وليس باسم أهالي ضحايا المرفأ".

سلة أخبار

وقال القيادي في التيار عصام حسين
"ال ـم ــرح ـل ــة الـمـقـبـلــة سـتـشـهــد حـكــومــة
ً
ائتالفية بتحالف من األقوياء" ،مضيفا:
"كـ ــل ال ـفــائــزيــن قــري ـبــون م ــن الـتـحــالــف
معنا ،إال من يخالف مشروعنا ولديه
مشروع بناء السلطة ،ولهذا ائتالف دولة
القانون خارج حساباتنا ،وكل من يؤمن
بمشروعه السلطوي كذلك".
ورأى ال ـق ـي ــادي ال ـ ـصـ ــدري أن "ه ــذا
المشروع هدفه االستحواذ على السلطة
وممارسة اإلرهاب الفكري ،وهذه التجربة
ً
سيئة جــدا ،وكانت أبــرز أسباب ظهور
تنظيم داعش ،ولهذا ال يمكن التحالف
مع جهات كهذه ،ولديها مشاريع كهذه".
وفـ ـ ــي رده ع ـل ــى م ـط ــال ـب ــة ال ـمــال ـكــي
مفوضية االنتخابات بإصالح "الخلل"
وع ـ ــدم ال ـم ـيــل ألي طـ ــرف م ــن األط ـ ــراف
السياسية المتنافسة ،قــال الصدر ،في
رســالـتــه" ،فــوجـئــت بـكــامــه المنقوص،
وعليه تدارك ما ضاع وأضاع ،نصيحة
ّ
ً
م ــن ــي" ،م ـض ـي ـفــا" :م ــا ض ــاع ال ي ـعـ ّـوض
ّ
ّ
والتسلط ،فقد َّ
جربَ
بالتمسك بالسلطة
ولم ينجح".

فــي المقابل ،أف ــاد مـصــدر فــي "دولــة
ال ـ ـقـ ــانـ ــون" ب ـ ــأن "اإلط ـ ـ ـ ــار ال ـت ـن ـس ـي ـقــي"،
الـ ــذي شـكـلـتــه ال ـق ــوى ال ـمــوال ـيــة إلي ــران
لتدارك نتائجها المخيبة والطعن في
ً
االنتخابات" ،وصــل إلى  93نائبا ،بعد
انضمام كتل من المكون الشيعي وأخرى
ً
مسيحية ومستقلين" ،مـشـيــرا إلــى أن
"عــدد النواب في الكتلة األكبر قد يزيد
مع إعالن النتائج النهائية وعمليات العد
والفرز اليدوي".
وقـ ــال ال ـم ـصــدر" :ه ـن ــاك اجـتـمــاعــات
مستمرة لبحث تشكيل الكتلة األكبر ،وإذ
أراد التيار الصدري االلتحاق مع قوى
اإلطار التنسيقي ،فنحن نرحب بهم ،وإن
لم يقبلوا فنحن ماضون في مشروعنا"،
ً
م ــؤك ــدا أن "م ــرش ــح اإلط ـ ــار التنسيقي
هو نوري المالكي ،وهناك إجماع على
شخصه لتولي رئاسة الحكومة".
وب ـعــد تـلــويــح األم ـيــن ال ـعــام لحركة
"ال ـع ـصــائــب" قـيــس الـخــزعـلــي بــأنــه قد
ً
يمتلك قريبا معلومات تثبت بالدليل
ال ـق ـط ـعــي "تـ ــزويـ ــر االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات" ،أك ــد
مستشار رئـيــس الـ ــوزراء عبدالحسين

أخفق اجتماع وزراء خارجية
االتحاد اإلفريقي في حسم
قضية منح إسرائيل صفة
مراقب فيه ،بسبب االنقسام
الحاد في المواقف بين مؤيد
ورافضّ ،
وتقرر إرجاء الحسم
في القضية إلى قمة رؤساء دول
االتحاد المقررة في شهر فبراير
المقبل ،بعد تمسك المغرب
والكونغو الديموقراطية بقرار
عضوية إسرائيل .وتمسكت
الجزائر وجنوب إفريقيا،
إضافة إلى  24دولة ،بمقترح
تقدمت به نيجيريا إللغاء قرار
منح إسرائيل صفة مراقب
في االتحاد ،وطالبت بإعادة
ً
الوضع إلى ما كان عليه سابقا.
ووزعت وزارة الخارجية
ً
الجزائرية ،أمس األول ،تصريحا
لرمطان لعمامرة ،أكد فيه أن
"النقاش الذي دام ساعات بين
وزراء الخارجية األفارقة ،بشأن
ّ
القضية المثيرة للجدل سلط
الضوء على االنقسام العميق
بين الدول األعضاء في االتحاد
اإلفريقي".

السودان :احتجاجات
تطالب بحل الحكومة

احتشد عدد من المحتجين
السودانيين ،أمس ،قرب القصر
الرئاسي ،استجابة لدعوة
أطلقتها مجموعة منشقة عن
تحالف "قوى إعالن الحرية
والتغيير" ،تطالب بحل الحكومة
وإعادة تشكيلها بتمثيل واسع.
وجاء المحتجون من مناطق
متفرقة من العاصمة الخرطوم
وبعض الواليات القريبة،
بواسطة مركبات نقل كبيرة
وصغيرة ،وهم يرددون هتافات
"شعب واحد جيش واحد"
و"تسقط بس" ،كما رفع آخرون
الفتات تطالب بحل الحكومة.
وتأتي االحتجاجات غداة إعالن
التحالف الحاكم بين القوى
المدنية والمكون العسكري،
رفضه دعوات حل الحكومة.

مقتل جنديين باستهداف
رتل تركي في إدلب

احتجاج على نتائج االنتخابات في الموصل أمس األول (أ ف ب)
الهنداوي ،أمس ،اكتمال العد اليدوي في
جميع المحطات االنتخابية المحجورة
البالغة  3681وتطابق نتائجها للفرز
اإللكتروني.
وقال عضو المفوضية عماد جميل
إن "ع ـ ــدد ال ـش ـك ــاوى ال ـك ـلــي ب ـلــغ ،356
اثـنــان منها حـمــراء ونتائج المحطات
تمت إضافتها للنتائج األولية بوجود
مراقبي الكيانات السياسية والمراقبين
الدوليين".
وفــي وقــت سابق ،دعــا بيان مشترك

لـلــرئــاســة ال ـعــراق ـيــة ومـجـلــس الـقـضــاء
األعـ ـل ــى ل ــدع ــم م ـفــوض ـيــة االن ـت ـخــابــات
والهيئة القضائية ُ
المختصة لمتابعة
ملف البرلمان والحرص والجدية التامة
بــالـنـظــر ف ــي ك ــل ال ـش ـك ــاوى وال ـط ـعــون
المقدمة على العملية االنتخابية بمهنية
عالية وبمسؤولية وحيادية تامة.
وأك ـ ــد ب ـي ــان ال ــرئ ـي ــس ب ــره ــم صــالــح
ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان ،أن
االحتكام إلى الشعب هو مبدأ أساسي
ِ
ودس ـت ــوري بــاعـتـبــاره مـصــدر شرعية

ُ
الحكم ،وأن االنتخابات هي استحقاق
وط ـن ــي ومـ ـس ــار دي ـم ــوق ــراط ــي سلمي
لـلــرجــوع إل ــى المواطنين وخـيــاراتـهــم،
وضرورة تحقيق الثقة بها لتكون ّ
معبرة
عن إرادة الشعب الحقيقية.
ودعا البيان المشترك جميع األطراف
إل ــى "مــوقــف وطـنــي مـســؤول يــأخــذ في
االعتبار المصلحة العليا للعراقّ ،والتزام
التهدئة وتغليب لغة العقل ،وتجنب أي
تصعيد قد يمس السلم واألمن".
(بغداد -وكاالت)

قتل جنديان تركيان وأصيب
 5آخرون ،مساء أمس
األول ،في انفجار استهدف
ً
ً
ً
رتال عسكريا تركيا على
أوتوستراد معرة مصرين في
محافظة إدلب شمال شرقي
سورية .وأوضح مصدر
محلي أن انفجارات ناجمة
عن عبوات ناسفة ،أسفرت عن
مقتل الجنود.
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●الرياض :ال تقدم ملموس في الحوار مع طهران ● اجتماع روسي ـ أميركي ـ إسرائيلي
برزت مباحثات قوى دولية
بشأن «الخيارات غير
الدبلوماسية» في التعامل ضد
إيران ،مع تزايد احتمال انهيار
مسار مفاوضات فيينا الرامية
إلى إحياء االتفاق النووي،
في حين تخطط إسرائيل
لعقد اجتماع ثالثي بمشاركة
الواليات المتحدة وروسيا،
لبحث ملفي طهران ودمشق
بعد تقرير عن تقليص النشاط
اإليراني العسكري بسورية.

كـ ـش ــف الـ ـمـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـي ــرك ــي
ال ـ ـخـ ــاص إل ـ ــى إي ـ ـ ـ ــران ،ال ـ ـ ــذي ب ــدأ
جــولــة إقـلـيـمـيــة تـشـمــل اإلم ـ ــارات
والسعودية وقطر ،أمس األول ،أن
دول المنطقة وأع ـضــاء «االت ـفــاق
النووي» ،المبرم عام  ،2015كثفوا
م ـشــاورات ـهــم ب ـشــأن «ب ــدائ ــل غير
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة» ف ــي ال ـت ـع ــام ــل مــع
ً
طهران ،نظرا إلى احتمال انهيار
محادثات فيينا الرامية إلى إحياء
الصفقة الذرية المقيدة لبرنامجها
النووي.
وق ــال روب ــرت مــالــي ،قبيل بدء
زيــارتــه ل ــدول الخليج التي تمتد
حتى  21الجاري« :التزال الواليات
المتحدة تفضل الدبلوماسية»،
لـكـنــه أشـ ــار إل ــى أن «ال ـم ـش ــاورات
بشأن الخيارات األخرى في تزايد».
وج ـ ـ ــدد ال ـم ـب ـع ــوث األم ـي ــرك ــي
الخاص أمله بالعودة المتبادلة
إلـ ـ ــى ت ـط ـب ـي ــق االت ـ ـف ـ ــاق الـ ـن ــووي
اإلي ـ ــران ـ ــي ،الـ ـ ــذي ان ـس ـح ـبــت مـنــه
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة الـســابـقــة عــام
 ،2018مـعـيــدة ف ــرض الـعــديــد من
العقوبات على طهران.

تحذير فرحان

مهتمون
بعالقات ودية
مع مصر
والمغرب
ونسعى لوقف
إعدام إيرانيين
بالقاهرة
مسؤول إيراني

وج ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ج ـ ــول ـ ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول
األمـيــركــي بعد ســاعــات مــن عقده
مباحثات في واشنطن ،مع وزير
الـخــارجـيــة الـسـعــودي فيصل بن
فرحان ،الذي حذر من أن المنطقة
«تدخل مرحلة خطيرة مع تسريع
إيـ ـ ـ ــران أن ـش ـط ـت ـهــا الـ ـن ــووي ــة بـمــا
يتجاوز التزاماتها الدولية».
وب ـح ــث ب ــن ف ــرح ــان م ــع مــالــي
سبل تكثيف الجهود المشتركة
للتصدي لــانـتـهــاكــات اإليــرانـيــة
لالتفاقيات والمعاهدات الدولية
المتعلقة بــاالتـفــاق ال ـنــووي .كما
ت ـنــاول الـجــانـبــان «أهـمـيــة تعزيز
ال ـع ـم ــل ال ـم ـش ـت ــرك ل ــوق ــف ال ــدع ــم
اإليــرانــي للميليشيات اإلرهابية
ال ـت ــي ت ــزع ــزع األمـ ــن واالس ـت ـق ــرار
بمنطقة الشرق األوسط والعالم».
وف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات مـنـفـصـلــة،
أكــد بن فــرحــان ،عقب لقاء نظيره
األميركي انتوني بلينكن ،ضرورة
ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ات ـفــاق ـيــة حقيقية
وجــوهــريــة وفـعــالــة لمنع انتشار
األسـ ـلـ ـح ــة الـ ـن ــووي ــة ول ـم ـعــال ـجــة
التوترات اإلقليمية.

وحـ ـ ــول ال ـخ ـط ــة ال ـب ــدي ـل ــة «ب»
والخيارات التي تدرسها اإلدارة
األميركية ضــد طـهــران ،قــال« :من
المهم أن تكون جميع الخيارات
مطروحة على الطاولة ،وأن تكون
هناك أدوات كافية لتشجيع طهران
على القدوم إلــى طاولة لمناقشة
القضية النووية ،والقضايا ذات
االهتمام اإلقليمي».
وأش ــار الــوزيــر الـسـعــودي إلى
بــدايــات «ح ــوار استكشافي ّ
ودي
ً
لكنه لــم يحقق تـقــدمــا ملموسا»
مــع إي ــران ،وق ــال« :نحن ملتزمون
مواصلة هذه المناقشات ،وإيجاد
ً
ط ــري ــق لـلـمـضــي ق ــدم ــا لتحقيق
االستقرار والرخاء».

بروز وعدم استعداد
ويــأتــي بــروز ال ـمــداوالت بشأن
«الخيارات غير الدبلوماسية» ضد
طهران ،في ظل حديث عن تقارب
أميركي إسرائيلي بشأن التعامل
مـ ــع ال ـم ـل ــف الـ ـ ـن ـ ــووي اإلي ـ ــران ـ ــي،
وتــأكـيــد دبـلــومــاســي أوروب ـ ــي أن
الــوفــد اإلي ــران ــي غـيــر مستعد في
الوقت الحالي للعودة إلى طاولة
م ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا ال ـت ــي تــوقـفــت
بعد الجولة السادسة في يونيو
الماضي.

محورية ولعبة
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،أعـ ــرب وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـص ـي ـنــي وانـ ـ ــغ يــي،
فــي اتـصــال هاتفي ليل الجمعة-
السبت ،لنظيره اإليــرانــي حسين
أمـيــر عبداللهيان عــن دعــم بكين
الس ـت ـئ ـن ــاف مـ ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا.
وقـ ـ ــال وانـ ـ ــغ إن ب ـك ـيــن تـتـفـهــم
الموقف اإليــرانــي بشأن المسألة
الـنــوويــة المتمثل فــي الــدفــاع عن
المصالح الوطنية ،وتــود العمل
مـ ــع كـ ــل األطـ ـ ـ ـ ــراف فـ ــي ال ـت ــروي ــج
ل ـل ـس ــام اإلق ـل ـي ـم ــي واالسـ ـتـ ـق ــرار

ً
«داعش» يتبنى هجوما على مسجد بقندهار
فـ ــي ث ــان ــي هـ ـج ــوم مـ ــن ن ــوع ــه ب ـف ــارق
أسبوع يستهدف مصلين شيعة ،تبنى
تنظيم «داعش ـ ـ والية خراسان» اإلرهابي
ً
ً
ه ـج ــوم ــا ان ـت ـح ــاري ــا اس ـت ـه ــدف «مـسـجــد
فــا طـمــة» ،و هــو أكبر مسجد للشيعة في
مدينة قندهار.
وقال التنظيم اإلرهابي إن «انتحاريين
ن ـ ـ ـفـ ـ ــذا ه ـ ـجـ ــوم ـ ـيـ ــن مـ ـنـ ـفـ ـصـ ـلـ ـي ــن داخ ـ ـ ــل
ال ـم ـس ـجــد» ،ف ــي وق ــت أع ـل ـنــت الـسـلـطــات
ارتفاع حصيلة القتلى إلى .60
وتـعـهــدت سـلـطــات «طــالـبــان» بتعزيز
األمن عند مساجد الشيعة .وصرح قائد
شرطة قندهار المعين من «طالبان» بأن
مسلحين مــن الطائفة الشيعية هــم من

أشرفوا على أمن المسجد ،لكن من اآلن
ً
فصاعدا ستتولى «طالبان» حمايته.
ودف ـ ـنـ ــت عـ ــائـ ــات ض ـح ــاي ــا الـتـفـجـيــر
ق ـتــاهــا أمـ ــس .وف ــي ال ـم ـق ـبــرة الـشـيـعـيــة
بالمدينة ،جاء عشرات الرجال على عجل
أم ــس ،لحفر صـفــوف مــن الـقـبــور ووري
فيها الضحايا.
وم ـن ــذ ع ــودت ـه ــا إل ــى ال ـس ـل ـطــة ف ــي 15
أغـسـطــس ،واج ـهــت حــركــة طــالـبــان التي
جعلت عودة األمن في البالد على رأس
حــرب،
أول ــوي ــات ـه ــا ،ب ـعــد  20عــامــا م ــن ال ـ ّ
موجة من الهجمات الدموية التي نفذها
تنظيم داعش.
وا س ـت ـهــدف ا ل ـف ــرع ا لـمـحـلــي للتنظيم

في األسابيع األخيرة "طالبان" واألقلية
الشيعية.
ونـ ـف ــذت "ط ــالـ ـب ــان" عـ ــدة ه ـج ـمــات في
األ ســا بـيــع األ خـيــرة على خاليا التنظيم
ال ـم ـت ـطــرف ،خ ـصــوصــا ف ــي ك ــاب ــول ،بعد
هجوم على مسجد بالعاصمة ،وأعلنت
تشكيل وحدات خاصة لمكافحته.
"طالبان" في الماضي
وقد استهدفت ّ
ال ـش ـي ـعــة ال ــذي ــن ي ـمــث ـلــون ب ـيــن  10و20
بالمئة مــن الـشـعــب األفـغــانــي (نـحــو 40
مليون نسمة في اإلجمال) ،قبل أن تؤكد
أن ـه ــا ل ــن تـسـتـهــدفـهــم وس ـت ـحــرص على
أمنهم.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ً
بريطانيا :قتل نائب طعنا «عمل إرهابي»
حكومة جونسون تتعهد بتعزيز أمن البرلمانيين

ً
زهورا خارج المكان الذي طعن فيه أمس (رويترز)
شرطيان بريطانيان يضعان
أصدرت وزيرة الداخلية البريطانية،
بــريـتــي ب ــات ــل ،أوامـ ــر بـمــراجـعــة تــأمـيــن
الـشــرطــة ألع ـضــاء الـبــرلـمــان فــي أعـقــاب
مقتل النائب المحافظ ،ديفيد أميس،
طعنا خالل اجتماع بدائرته االنتخابية.
وق ــد أثـ ــار ال ـه ـجــوم ت ـس ــاؤالت بـشــأن
تأمين النواب خالل لقاء اتهم المباشرة
مع الناخبين في دوائرهم ،وهو عادة ما
يتم بإجراء ات تأمين قليلة.
وتم إلقاء القبض على شاب بريطاني
( 25عاما) لالشتباه في ارتكابه جريمة
ال ـق ـت ــل الـ ـت ــي ص ـن ـف ـت ـهــا ال ـس ـل ـط ــات فــي

وقــت متأخر مساء أمــس األول «حادثا
إرهابيا».
وذك ــرت وســائــل إع ــام بريطانية أن
المعتقل بريطاني من أصل صومالي.
وذكرت شرطة لندن في بيان« :أظهرت
التحقيقات األولية احتمال وجود دافع
ذي ص ـل ــة ب ــال ـت ـط ــرف اإلس ـ ــام ـ ــي ،كـمــا
أن ه ـنــاك اع ـت ـقــادا ب ــأن ال ـشــاب تـصـ ّـرف
ب ـم ـف ــرده ،وم ــن ث ــم فــإن ـنــا ال نـبـحــث في
الــوقــت الـحــالــي عــن أي شخص آخــر له
صلة بالحادثة».
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي

يتم فيها قتل نائب في البرلمان بشكل
عـلـنــي ،بـعــد مقتل الـنــائـبــة جــو كوكس
أثناء لقاء مع ناخبيها عام .2016
إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،وض ـ ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
الـبــريـطــانــي بــوريــس جــونـســون إكليال
من الزهور ،أمس ،حيث قتل أميس في
كـنـيـســة بـمـنـطـقــة الي أون س ــي ،شــرق
لندن .ووقف جونسون الى جانب وزيرة
الداخلية وزعيم حزب العمال المعارض
ً
كـيــر سـتــارمــر ،جـنـبــا إلــى جـنــب ،دقيقة
صمت حدادا في الموقع.
(لندن ـ ـ وكاالت)

سلة أخبار
فرنسا :هيدالغو تفوز
بترشيح «االشتراكي»

فازت عمدة باريس آن هيدالغو
ً
( 62عاما) ،بترشيح الحزب
االشتراكي لخوض انتخابات
الرئاسة الفرنسية عام ،2022
في وقت تظهر االستطالعات
أنها لن تحصل إال على ما بين
 4و %7من نوايا التصويت في
االنتخابات .وتشغل هيدالغو
منصب عمدة باريس منذ
 ،2014وهي من مواليد األندلس
في جنوب إسبانيا ،وهاجرت
إلى فرنسا مع والديها في
ّ
وسيتعين عليها
سن الثانية،
توسيع حضورها إذا كانت
تتطلع لتصبح أول رئيسة
لفرنسا .بشكل طفيف على
الكاتب اليميني المثير للجدل
إريك زمور.

ً
مجتمعا بمالي في واشنطن أمس األول (رويترز)
بن فرحان
فــي غـضــون ذل ــك ،قــال مسؤول
إسرائيلي كان حاضرا محادثات
الوفد الدبلوماسي مع المسؤولين
األم ـي ــرك ـي ـي ــن فـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن ،إن
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل م ـ ـس ـ ــرورة ألن إدارة
ً
الرئيس جو بايدن اتخذت موقفا
أك ـثــر ص ــرام ــة ت ـجــاه الـجـمـهــوريــة
اإلسالمية .وشدد على أن طهران
يجب أن تشعر بأنها «محاصرة».
في م ــوازاة ذلــك ،أكــد المتحدث
باسم وزارة الخارجية الفرنسية
أن ع ـلــى إي ـ ــران أن تـظـهــر لـلـقــوى
الـعــالـمـيــة عــزمـهــا عـلــى مــواصـلــة
م ـح ــادث ــات االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي في
فيينا.

دوليات

م ــن خـ ــال تـسـهـيــل ال ـم ـبــاح ـثــات.
وسلط تقرير لوكالة «بلومبرغ»
األم ـي ــرك ـي ــة الـ ـض ــوء ع ـل ــى ال ـ ــدور
المحوري الذي تلعبه الصين في
التأثير بالملف النووي اإليراني،
وما ستؤول إليه مفاوضات فيينا
بين طهران والقوى العالمية.
ونقلت الــوكــالــة األميركية عن
خ ـبــراء أمـنـيـيــن ك ـبــار ،قــولـهــم إنــه
مــع اق ـتــراب الـجــولــة الـســابـعــة من
الـ ـمـ ـف ــاوض ــات ،فـ ــإن ن ـجــاح ـهــا أو
ً
فشلها سيكون محكوما بموقف
الصين المحوري.
وتساءل مستشارو السياسة،
الـ ـ ــذيـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــوا ب ـن ـظ ــري ــات
وأسـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــب لـ ـتـ ـقـ ـيـ ـي ــم الـ ـنـ ـت ــائ ــج
المحتملة ،مثل «نظرية األلعاب»،
مــا إذا كــانــت بكين ستنضم إلــى
واشنطن في عملية الضغط على
إيران للعودة إلى الصفقة النووية،
أم انـهــا سـتـتــرك إي ــران فــي م ــأزق،
ً
وت ـع ــرض عـلـيـهــا س ــوق ــا عـمــاقــة
لنفطها؟
ورغ ـ ــم ت ـصــريــح عـبــدالـلـهـيــان،
فـ ــي وقـ ـ ــت سـ ــابـ ــق ،بـ ـ ــأن ح ـكــومــة
الرئيس إبراهيم رئيسي ال ترغب
ف ــي االس ـت ـغ ـنــاء ع ــن الـ ـغ ــرب ،فــإن
مسار تعزيز العالقات بين إيران
والـصـيــن آخ ــذ فــي الـتـنــامــي على
نحو الفت منذ إبرام اتفاق تعاون

م ـث ـي ــر ل ـل ـج ــدل ي ـم ـت ــد إلـ ـ ــى «ربـ ــع
ق ــرن» بـيـنـهـمــا ،وس ـم ــاح األخ ـيــرة
للجمهورية اإلسالمية باالنضمام
إلى منظمة «شنغهاي للتعاون»،
وهو ما يشير إلى احتمال اعتماد
طهران على الشرق لاللتفاف على
العقوبات األميركية.

اجتماع ثالثي
مــن جانب آخــر ،صــرح السفير
اإلسرائيلي لدى روسيا ،ألكسندر
بن تسفي ،بأن تل أبيب اتفقت مع
روسيا والــواليــات المتحدة على
عـقــد ل ـقــاء عـلــى مـسـتــوى رؤس ــاء
مجالس األمــن ،لمناقشة الوضع
في سورية وإيران وقضايا أخرى
بالمنطقة.
وقال السفير اإلسرائيلي« :حتى
اآلن ال يوجد ســوى فكرة .لم يتم
تـحــديــد الـمــوعــد أو الـمـكــان بعد.
مــن جانبنا ،نحن على استعداد
السـتـضــافــة ال ــوف ــود ،لـكــن ه ــذا لم
يتقرر بعد».
وأمـ ـ ـ ــس األول ،أفـ ـ ـ ــاد ت ـق ــاري ــر
لصحيفة عبرية ،بتقلص أنشطة
إي ـ ــران ف ــي دم ـش ــق ،وخ ـفــض عــدد
العناصر المسلحة الموالية لها
إلى النصف خالل الفترة الماضية،
في ظل القصف الجوي المنسوب

إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ف ـ ــي وس ـ ـ ــط وشـ ـم ــال
س ـ ــوري ـ ــة ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب «ضـ ـغ ــوط
روسية وسورية على اإليرانيين».

ماكرون يدين جرائم
ضد جزائريين في 1961

مصر والمغرب
ع ـلــى صـعـيــد مـنـفـصــل ،صــرح
الـ ـم ــدي ــر الـ ـ ـع ـ ــام ل ـ ــدائ ـ ــرة الـ ـش ــرق
األوســط في الخارجية اإليرانية،
مير مسعود حسينيان ،بأن بالده
ترغب في إقامة عالقات ودية مع
ً
مصر والمغرب ،مؤكدا في الوقت
ذات ـ ـ ــه أن ت ـح ـس ــن الـ ـع ــاق ــات مــع
ً
السعودية سينعكس إيجابا على
عالقة إيران مع عدد كبير من دول
الخليج وشمال إفريقيا.
وق ــال حـسـيـنـيــان« :لــدي ـنــا اآلن
مشكلتان رئيسيتان في التعامل
مــع ال ـقــاهــرة .فمنذ نـحــو عامين،
ت ــم االس ـت ـيــاء عـلــى سفينة نفط
إيرانية من قبل مصر بذرائع كاذبة
ودون تقديم أي دليل .ومن ناحية
أخرى ،حكم علی عدد من السجناء
اإليرانيين باإلعدام بتهمة تهريب
م ـ ـ ـخـ ـ ــدرات» ،م ــوض ـح ــا أن بـ ــاده
تسعى لتعليق تنفيذ الحكم الذي
ينتظر موافقة الرئيس عبدالفتاح
السيسي.
(واشنطن ،طهران ـ وكاالت)

ندد الرئيس الفرنسي ايمانويل
ماكرون أمس ،بـ"جرائم ال مبرر
لها بالنسبة إلى الجمهورية"،
إثر إقامة مراسم رسمية إحياء
للذكرى الستين لقتل متظاهرين
جزائريين في  17أكتوبر 1961
في باريس .وقال بيان لإلليزيه،
إن رئيس الدولة "أقر بالوقائع :إن
الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة
تحت سلطة موريس بابون (قائد
شرطة باريس يومها) ال مبرر
لها بالنسبة إلى الجمهورية".
أقيمت المراسم على ضفاف
نهر السين قرب جسر بيزون،
ً
الذي سلكه قبل ستين عاما
متظاهرون جزائريون وصلوا
من حي نانتير الفقير المجاور،
تلبية لدعوة فرع "جبهة التحرير
الوطني" في فرنسا.

ةديرجلا
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رياضة

ً
السالمة خارج حسابات غونزاليس في لقاء قطر غدا
ً
ً
«األولمبي» يحقق فوزا معنويا على «العنابي» في التجريبية األولى
حازم ماهر

بـ ـ ــات بـ ـن ــدر الـ ـس ــام ــة خـ ــارج
حسابات الجهاز الفني لمنتخبنا
األولـ ـمـ ـب ــي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ب ـق ـيــادة
ال ـ ـم ـ ــدرب اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي كـ ــارلـ ــوس
غ ــون ــزال ـي ــس ومـ ـس ــاع ــده مـحـمــد
العزب ،في المباراة التجريبية مع
المنتخب القطري المقرر لها في
الساعة  6:00من مساء غد ،على
اس ـت ــاد سـحـيــم ب ــن حـمــد بـنــادي
قطر ،وذلــك بسبب إصابته بشد
ق ــوي فــي الـعـضـلــة الـخـلـفـيــة إلــى
جانب تجمع دموي.

عودة العبي «الشباب»
إلى أنديتهم
يعود العبو منتخبنا للشباب تحت  19سنة إلى أنديتهم،
للمشاركة معهم في بطولة كأس االتحاد التنشيطية لنفس
المرحلة السنية ،عقب المباراة التجريبية التي سيلتقي فيها
الفريق مع العربي في الساعة  8.00مساء اليوم ،على ملعب
المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة.
ً
ومن المقرر ،أن تعقد اللجنة الفنية اجتماعا مع المدرب
اإلسباني كارلس مارتينيز ،من أجل تحديد موعد المعسكر
الـتــدريـبــي ال ــذي سيدخله الـفــريــق فــي الـسـعــوديــة ،ويتخلله
مباراتان تجريبيتان ،ثم المغادرة إلى أربيل للمشاركة في
بطولة غرب آسيا التي ستنطلق  21نوفمبر.

ومنح الجهاز الفني السالمة
ً
راحة من التدريبات تماما ،على
أن يخضع للكشف الطبي تحت
إشـ ــراف رئ ـيــس الـلـجـنــة الطبية
بــات ـحــاد ال ـك ــرة د .عـبــدالـمـجـيــد
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاي ،ل ـح ـس ــم مـ ـصـ ـي ــره مــن
المشاركة في المجموعة الرابعة
من منافسات التصفيات المؤهلة
لنهائيات كــأس آسيا تحت 23
سنة ،التي ستقام خــال الفترة
من  27الجاري حتى  2نوفمبر
المقبل.
يــذكــر أن اإلص ــاب ــة ق ــد غيبت
الالعب عن المباراة التجريبية
األولــى لمنتخبنا األولمبي مع
ن ـظ ـيــره ال ـق ـط ــري ،ال ـت ــي أقـيـمــت
في الساعة  6:00من مساء أمس
األول ،وال ـت ــي نـجــح األزرق في
تحقيق الفوز فيها بهدف أحرزه
يوسف الرشيدي في الدقيقة 24
من زمن الشوط األول.

اختتام التدريبات اليوم
إل ــى ذلـ ــك ،يـخـتـتــم منتخبنا
ت ــدريـ ـب ــات ــه فـ ــي الـ ـس ــاع ــة 6:00
م ــن م ـس ــاء ال ـي ــوم ع ـلــى الـمـلـعــب
الفرعي الستاد سحيم بن حمد،
ً
اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـم ـب ــاراة ال ـغ ــد أم ــام
المنتخب القطري.
وت ـت ـجــه ال ـن ـيــة لـ ــدى ال ـج ـهــاز

من المواجهة األولى للمنتخب األولمبي ونظيره القطري
الفني في اللعب بنفس التشكيل،
الــذي خــاض به المباراة األولــى
أمـ ــام ال ـع ـنــابــي ،م ــع ال ـب ــدء فقط
بعيد الرشيدي ،الذي شارك في
الــدقــائــق الـعـشــر األخ ـي ــرة ،أمــس
األول ،إلــى جــانــب منح الفرصة
لـحــارس السالمية عبدالرحمن
ال ـف ـض ـلــي ،الـ ــذي ت ــم اس ـتــدعــاؤه
لـلـمـنـتـخــب ،ب ـعــد عـ ــودة ح ــارس
ال ـق ــادس ـي ــة ع ـب ــدال ـع ــزي ــز الـبـحــر

بسبب انتهاء تفرغه الرياضي.
وك ــان ــت إدارة ال ــوف ــد منحت
ال ــاع ـب ـي ــن راحـ ـ ــة م ــن ال ـت ــدري ــب
الصباحي ،أمس ،من أجل التقاط
أنفاسهم ،ثم استأنفوا التدريبات
فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـس ــائ ـي ــة بـ ــروح
عالية ،بعد الفوز على المنتخب
الـقـطــري ،ال ــذي سينافس بقوة
على التأهل لكأس آسيا تحت 23
سنة ،علما بــأن الالعبين أبــدوا

التزاما منقطع النظير بتعليمات
الجهاز الفني ،ليستعيدوا ثقة
الجميع بهذا الفوز «المعنوي».

غونزاليس يشيد بالالعبين
وع ـقــد غــونــزال ـيــس اجـتـمــاعــا
مع الالعبين قبل انطالق تدريب
األمس ،أشاد خاللها بالمستوى
الــذي قدمه الــاعـبــون ،وبــالــروح

ّ
الـقـتــالـيــة ال ـتــي ت ـحــلــوا ب ـهــا في
اللقاء.
وأكــد غونزاليس أن المباراة
التجريبية الثانية أمام المنتخب
القطري تبقى االختيار األقــوى
بالنسبة لهم ،خصوصا بعد أن
أصبح الفريقان بمنزلة الكتاب
المفتوح بعضهما لبعض.

ً
«األبيض» في البحرين استعدادا لمواجهة المحرق الكويت تستضيف بطوالت الشراع
اكتمال الصفوف بعودة ماكجوان ومبوكاني ...والغانم يترأس الوفد
●

أحمد حامد

رف ـ ـ ــع فـ ــريـ ــق ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـك ــرة
القدم درجة استعدادته للدرجة
الـ ـقـ ـص ــوى ق ـب ــل  72س ــاع ــة مــن
المواجهة المرتقبة أمام المحرق
البحريني والمقررة في نهائي
ك ــأس االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي لفرق
الـ ـغ ــرب ع ـل ــى اسـ ـت ــاد ال ـم ـحــرق
بمدينة المحرق.
وي ـغ ــادر األب ـي ــض ال ـي ــوم من
دبي إلى البحرين بعد أن دخل
ف ـ ــي م ـع ـس ـك ــر تـ ــدري ـ ـبـ ــي ه ـن ــاك
استمر  10أيــام ،خاض خاللها
الفريق مواجهتين وديتين أمام
النصر اإلماراتي ،ونظيره فريق
الجزيرة.
وأ ح ـ ـ ـ ـ ــاط ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــاز اإلداري
ل ــأبـ ـي ــض ت ـ ـحـ ــركـ ــات الـ ـف ــري ــق
وال ـتــدري ـبــات بــالـســريــة إلبـعــاد
ال ــاع ـب ـي ــن عـ ــن ال ـض ـغ ــط الـ ــذي
يـصــاحــب م ـثــل ه ــذه ال ـل ـق ــاءات،
ً
وأيضا ليتسنى للجهاز الفني
بقيادة المدرب التونسي فتحي
الجبال وضع اللمسات األخيرة
ع ـلــى خ ـطــة ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة

األسترالي ماكجوان عاد لتدريبات األبيض
والتوليفة التي سيعول عليها.
واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد ال ـ ـكـ ــويـ ــت خ ــال
اليومين الماضيين خدمات كل
من الكونغولي مبوكاني ،الذي
ارت ـب ــط م ــع مـنـتـخــب بـ ــاده في
الفترة الماضية ،وهو ما ينطبق

على االسترالي ماكجوان ،الذي
التحق بالكنغارو فــي توقيف
«الفيفا دي».
وتـ ـشـ ـه ــد ص ـ ـفـ ــوف األبـ ـي ــض
ج ــاه ــزي ــة ك ـب ـي ــرة مـ ــن دون أي
اصابات قبل مواجهة المحرق،

مـ ـم ــا يـ ـعـ ـط ــي ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـف ـن ــي
األريحية المطلوبة ،كما أن حالة
الالعبين من خالل المواجهات
الـ ــوديـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ب ـ ــدت أف ـضــل
على صعيد المستويات ،التي
ظهر عليها الفريق في مباريات
كأس األمير.
ومن المنتظر أن يترأس وفد
ال ـكــويــت إل ــى ال ـب ـحــريــن رئـيــس
مـجـلــس اإلدارة خــالــد ال ـغــانــم،
على أن تلحق بعض جماهير
األب ـيــض بــالــوفــد ي ــوم الـمـبــاراة
لمؤازرته في المباراة النهائية.
من جهة أخرى ،لبى االتحاد
الـبـحــريـنــي رغ ـبــة ال ـم ـحــرق في
تأجيل مـبــاراتــه مــع األهـلــي في
الجولة الرابعة لدوري ناصر بن
حمد الممتاز والتي كانت مقررة
أمس ،ليتسنى للفريق التجهيز
بــالـصــورة المطلوبة لمواجهة
الكويت ،مــن جانبه رفــع مــدرب
المحرق عيسى السعدون وتيرة
االستعداد لمواجهة األبيض ،إذ
يدخل الفريق في معسكر مغلق
ً
ً
اع ـت ـب ــارا م ــن ال ـي ــوم اس ـت ـع ــدادا
للمباراة.

والتجديف الخليجية

أقـ ـ ـ ــرت ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة
ل ـل ـش ــراع وال ـت ـج ــدي ــف بـمـجـلــس
التعاون لــدول الخليج العربية
استضافة الكويت بطولة دول
مجلس الـتـعــاون الـ ــ 11للشراع،
ال ـت ــي ت ـق ــام ف ــي مـ ــارس الـمـقـبــل،
ي ـ ـص ـ ــاح ـ ــب ذل ـ ـ ـ ـ ــك اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة
بطولة مجلس التعاون الثانية
ل ـل ـت ـج ــدي ــف ،وبـ ـط ــول ــة مـجـلــس
التعاون الثالثة للتجديف داخل
الصاالت.
ج ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع
الثامن عشر للجنة ،ا لــذي أقيم
فــي الـبـحــريــن ،بـحـضــور رئيس
اللجنة رئـيــس االتـحــاد العربي
ل ـ ـل ـ ـشـ ــراع ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ خـ ـلـ ـيـ ـف ــة بــن
عـبــدا لـلــه آل خليفة ،وبمشاركة
عضو اللجنة أمين سر النادي
البحري الرياضي الكويتي خالد
الفودري ،وبقية أعضاء اللجنة
م ــن م ـم ـث ـلــي ال ـ ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة
األعـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء ،وت ـ ـ ـ ــم اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض
ميزانية اللجنة لعام  ،2021وما
يتعلق بالرسوم المتأخرة ،إلى
جــانــب اع ـت ـمــاد ع ـضــويــة ممثل
سلطنة عمان سعيد الرواحي.

الشيخ خليفة يكرم الفودري
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد ال ـ ـفـ ــودري،
خ ــال مـشــاركـتــه فــي االجـتـمــاع،
ح ــرص الـكــويــت عـلــى تـقــديــم كل
أوجــه الدعم للجنة ،والمشاركة
فــي جميع ال ـب ـطــوالت ،والــرغـبــة
في أن تقام جميع البطوالت في
الفترة من األربعاء حتى السبت،
لـيـتــزامــن ذل ــك م ــع عـطـلــة نهاية
األس ـ ـبـ ــوع ،وب ـم ــا ال ي ــؤث ــر على
استمرارية التحصيل الدراسي
لالعبين الطلبة.

وش ـ ــدد ع ـلــى أه ـم ـيــة تفعيل
ال ـ ـ ــدور اإلعـ ــامـ ــي لـ ـل ــدور ال ــذي
تلعبه اللجنة ،و مــا تقدمه من
خــدمــات لــارتـقــاء بــالــريــاضــات
الـبـحــريــة مــن خ ــال تخصيص
مــوقــع إل ـك ـتــرونــي ل ـهــا ،وحـظــي
ال ـ ـفـ ــودري ب ـت ـكــريــم م ــن رئ ـيــس
اللجنة الشيخ خليفة ،تقديرا
لـجـهــوده ودوره فــي الـنـهــوض
واالرتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ب ــري ــاض ــة الـ ـشـ ــراع
والتجديف الخليجية.

طائرة األبيض تستأنف تدريباتها اليوم األولمبية تختتم منافسات سباق الدواثلون
●

محمد عبدالعزيز

يستأنف ال ـيــوم الـفــريــق األول لـلـكــرة الـطــائــرة
بنادي الكويت تدريباته بعد عودته من معسكره
ً
ً
التدريبي الذي اختتم أخيرا في تركيا استعدادا
لخوض منافسات الموسم الجديد الذي سينطلق
يــوم الجمعة المقبل بمباراة كــأس السوبر أمــام
غريمه القادسية.
وكان فريق الكويت عاد فجر الجمعة الماضية
ً
م ــن مـعـسـكــر خ ــارج ــي اسـتـمــر  15ي ــوم ــا بمدينة
إسطنبول التركية.
من جانبه ،أكد مدير الفريق األول للكرة الطائرة

ب ـنــادي الـكــويــت مـنـصــور الـشـمــري ،أن المعسكر
ال ـتــركــي ح ـقــق أه ــداف ــه ب ــدرج ــة عــال ـيــة واس ـت ـفــاد
ال ــاع ـب ــون م ــن ال ـبــرنــامــج ال ـتــدري ـبــي سـ ــواء على
ً
المستوى البدني أو الفني أو التكتيكي ،مشيرا إلى
أن األبيض خاض  4مباريات تجريبية قوية خالل
المعسكر التركي وكانت ذات تأثير ايجابي ملحوظ
على مستوى الالعبين بعدما نجحوا في ترجمة
فكر وأسلوب المدرب الجديد دامين اريدونو على
أرض الملعب .وقــال الشمري« :ال توجد إصابات
مؤثرة والفريق سيكون مكتمل الصفوف ،وهو
جاهز لخوض مباراة كأس السوبر مع القادسية
وكذلك مباريات الدور األول كافة في كأس االتحاد».

اخ ـ ـت ـ ـت ـ ـمـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى مـ ــاعـ ــب
ا لـلـجـنــة األو ل ـم ـب ـيــة الكويتية
ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة جـ ــابـ ــر األح ـ ـمـ ــد،
منافسات سـبــاق الــدواثـلــون،
وه ــو ال ـس ـبــاق ال ـثــانــي ضمن
س ـل ـس ـل ــة س ـ ـبـ ــاقـ ــات «ب ـط ــول ــة
ال ـك ــوي ــت ل ـل ـص ـغــار وال ـب ــراع ــم
وال ـنــاش ـئ ـيــن» ،ال ـتــي ينظمها
النادي الكويتي للترايثلون،
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــات ب ـ ــدأت
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ب ـس ـبــاق
االكـ ــواث ـ ـلـ ــون ،ع ـل ــى أن ي ـكــون
السباق الختامي  22الجاري
بسباق الترايثلون.

ويـتــألــف سـبــاق الــدواثـلــون
من الجري ثم ركــوب الدراجة
الهوائية ومن بعدها الجري،
وتـ ـ ــوزعـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـسـ ــافـ ــات ع ـلــى
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـ ـف ـ ـ ـئـ ـ ــات الـ ـعـ ـم ــري ــة
ال ـم ـش ــارك ــة م ــن  ٦وحـ ـت ــى ١٥
س ـنــة ،وت ــم ت ـتــويــج الـفــائــزيــن
في ختام المنافسات بالمراكز
الـ ـث ــاث ــة األول ـ ـ ـ ــى،مـ ــن جـمـيــع
ً
ً
الفئات العمرية ،ذكورا وإناثا،
وتوزيع الجوائز عليهم.
وشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــر رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـج ـل ــس
اإلدارة فــي ال ـن ــادي الـكــويـتــي
لـلـتــرايـثـلــون راشـ ــد الـكـنــدري

جـمـيــع ال ـم ـشــارك ـيــن وذوي ـهــم
ع ـل ــى الـ ـحـ ـض ــور وإن ـجــاح ـهــم
ل ـل ـب ـطــولــة ،وأك ـ ــد أن االت ـح ــاد
يـ ـه ــدف مـ ــن هـ ـ ــذه ال ـس ـب ــاق ــات
إل ــى إعـ ــادة الـنـشــاط ألبنائنا
وتـشـجـيـعـهــم ع ـلــى الــريــاضــة
بـ ـع ــد ع ــامـ ـي ــن عـ ـل ــى ج ــائ ـح ــة
كـ ــورونـ ــا ،ال ـت ــي مـنـعـتـهــم مــن
ممارسة األنشطة الرياضية،
كما تقدم بالشكر من الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ــري ــاض ــة وال ـل ـج ـنــة
األول ـم ـب ـي ــة ع ـل ــى ال ــدع ــم غـيــر
ال ـم ـح ــدود ف ــي سـبـيــل إن ـجــاح
البطولة.

«يد» السالمية يسعى لمواصلة انتصاراته أمام القرين

جانب من مباراة سابقة بين السالمية والفحيحيل

ً
مساء المرحلة الرابعة من
تنطلق في الـ 5.30
الــدوري الممتاز لكرة اليد بلقاء السالمية مع
ً
مساء مباراة كاظمة
القرين تليها في الـ 7.30
مع الفحيحيل ،وتجرى المباراتان على صالة
الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم.
في المباراة األولى ،يتطلع السماوي الثاني
بفارق األهداف خلف الكويت األول ،ولكل منهما
 6ن ـقــاط لـمــواصـلــة سـلـسـلــة ان ـت ـصــاراتــه على
حساب القرين األخير بدون رصيد والطامع في
الهروب من قاع الترتيب وتحقيق أول فوز له
هذه الموسم بعد ثالث هزائم متتالية.
وم ـ ــرة أخ ـ ــرى س ـي ـح ــاول م ـ ــدرب ال ـس ـمــاوي
السعودي فاضل آل سعيد استغالل معنويات
الع ـب ـيــه ال ـمــرت ـف ـعــة وط ــري ـق ــة ل ـعــب الـجـمــاعـيــة
ً
السريعة لتحقيق نتيجة إيجابية مدعوما بتألق
ً
محترفيه خصوصا محمد فراد ،الذي كان ضمن
تشكيلة أفضل الالعبين في الجولة الماضية.

فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،يـ ـسـ ـع ــى مـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـق ــري ــن
المونتينيغري راتكو الذي خسر بفارق هدف
أمــام العربي في الجولة الماضية لتصحيح
أخطائه الدفاعية وإيجاد حلول جذرية لتسرع
العبيه في إنهاء الهجمات والعقم التهديفي في
بعض األحيان.

كاظمة والفحيحيل
ف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ،يــأمــل الـبــرتـقــالــي
الثالث بـ  4نقاط في استعادة نغمة الفوز
ً
مجددا بعد خسارته أمام الكويت األسبوع
الماضي لمواصلة طريق البطولة ،بينما
يتطلع الفحيحيل السابع قبل األخير بدون
رصيد للخروج من دائرة الهزائم المتتالية
والتصدي لقوة وطـمــوح منافسه فــي آمــال
انتزاع الفوز.

وسيسعى م ــدرب كاظمة المصري مــروان
رجب لتالفي األخطاء وبث الروح القتالية في
العـبـيــه م ــرة أخ ــرى ،بينما سـيـكــون الصربي
ً
نيكوال مطالبا بإيجاد حلول هجومية جيدة
لمساعده المحترفين التونسي الياس الزمال
واإليــرانــي افشين فــي قـيــادة هجمات األحمر
وكذلك أغلق المساحات بين المدافعين.

مباراتا الدرجة األولى
وتقام اليوم مباراتان على صالة الشهيد فهد
األحمد بالدعية في الجولة الرابعة من دوري
الدرجة األولى حيث يلتقي في الـ  5.30التضامن
السادس مع النصر الخامس والفريقان برصيد
ً
مساء
واح ــد هــو نقطتان ،تليها فــي الـ ـ 7.30
مباراة الجهراء السابع بنقطتين مع الساحل
الثامن واألخير بدون رصيد.

سلة أخبار
العربي يستعيد السنوسي
ودالي قبل مواجهة الساحل

انتظم النجم الليبي السنوسي
الهادي ،والنجم السوري عالء
الدين دالي في تدريبات الفريق
األول لكرة القدم بالنادي
العربي ،التي تجري حاليا على
استاد نادي الشباب ،إلى حين
انتهاء صيانة أرضية ستاد
صباح السالم.
وعاد الثنائي بعد انتهاء
مشاركتهما مع منتخبي
بالدهما في التصفيات
اآلسيوية واإلغريقية
المؤهلتين لمونديال قطر
ً
 .2022ويستعد األخضر حاليا
ً
لمواجهة الساحل غدا في
الجولة الثالثة من المجموعة
لمنافسات كأس االتحاد
التنشيطية ،وهي المواجهة
التي قد تشهد المشاركة
األولى لكل من سيف الحشان،
والسوري مارديك ماردكيان
مع األخضر بعد تسجيل األول
ً
رسميا في كشوفات الفريق،
وتعافي الثاني من إصابة
عضلية.

مساعد العتيبي
إلى «سلة األصفر»
اتفقت إدارة نادي القادسية
مع نظيرتها في الكويت على
ضم العب الفريق األول لكرة
السلة في الكويت ،مساعد
العتيبي ،الى صفوف األصفر
على سبيل اإلعارة لمدة
موسم واحد لتدعيم صفوف
الفريق األول لكرة السلة،
ً
استعدادا للموسم المقبل
الذي ستنطلق فعالياته
األربعاء المقبل.
ّ
ويعد العتيبي إضافة إلى
ّ
سلة القادسية ،لما يملكه
الالعب من مهارات كبيرة،
إذ يلعب في مركز قيادة
الهجمات ،ويتميز بقدرته
العالية على التصويب من
الداخل والخارج ،بخالف
تميزه في صناعة األلعاب.
وسبق له أن لعب ألندية
الجهراء وبرقان الذي لعب
معه في الموسم الماضي
ّ
وقدم أفضل مستوى له.
وبذلك يكون القادسية قد
أنهى المشكلة التي تالزمه
في هذا المركز ،إذ ال يملك
ً
العبا في هذا المركز سوى
بدر العتيبي شقيق مساعد
ً
الذي انتقل إلى األصفر قادما
من نادي النصر ومشاري
بودهوم.
الى جانب ذلك ،يصل بعد غد
المحترف األميركي لفريق
القادسية رونالد الى البالد
لالنخراط في تدريبات الفريق
ً
رسميا.

دولي «الطائرة» يوافق على
إشهار اتحاد غرب آسيا
وافق االتحاد الدولي للكرة
الطائرة على إشهار اتحاد
غرب آسيا للعبة خالل
اجتماعه مع رؤساء اتحادات
غرب آسيا الذي عقد أمس
األول في دبي.
وحضر االجتماع رئيس
االتحاد الدولي للعبة اري
غراسا وممثلو  10دول
من منطقة غرب آسيا ،هي
اإلمارات والكويت والسعودية
والبحرين وسلطنة عمان
والعراق وسورية ولبنان
واألردن وفلسطين.
وتم تشكيل لجنة رباعية
برئاسة اإلمارات وعضوية
العراق ولبنان وسورية
لوضع النظام األساسي
الجديد التحاد غرب آسيا
ً
في مدة ال تتجاوز شهرا،
ثم عرضه على الجمعية
العمومية لالتحاد المنتظر
أن تستضيفها سلطنة عمان
في موعد يحددا الحقا إلقرار
النظام األساسي.
يذكر أن ممثلي الكويت
وسلطنة عمان تحفظا عن
تشكيل اللجنة الرباعية
التي ستقوم بوضع النظام
األساسي لالتحاد.
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رياضة

السيتي يقهر دفاع بيرنلي بثنائية ويونايتد يواصل التراجع
قاد المصري محمد صالح
والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو
فريقهما ليفربول ،أمس،
لفوز كاسح بخماسية نظيفة
على واتفورد ،في مستهل
منافسات الجولة الثامنة من
الدوري اإلنكليزي.

اك ـت ـس ــح ل ـي ـف ــرب ــول ب ـج ــوه ــرة
ن ـج ـمــه ال ـم ـص ــري م ـح ـمــد صــاح
وث ــاثـ ـي ــة الـ ـب ــرازيـ ـل ــي روب ـي ــرت ــو
فيرمينيو وهدف مانيه مضيفه
واتـ ـ ـف ـ ــورد -5ص ـ ـ ـفـ ـ ــر ،أمـ ـ ـ ــس ،فــي
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــام ـن ــة م ــن الـ ـ ــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.
ّ
وسجل لبطل  2020السنغالي
ســاد يــو مــا نـيــه ( ،)9وفيرمينيو
ثالثية "هاتريك" ( 37و 52و)1+90
وصالح بهدف مهاري رائع (،)54
ليرفع ليفربول ،الوحيد الذي لم
يخسر بعد هذا الموسم ،رصيده
إلـ ــى  18ن ـق ـط ــة ،ويـ ـث ــأر بــأفـضــل
ّ
طريقة لخسارته المذلة على أرض
واتفورد بثالثية نظيفة في فبراير
الماضي.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي
ً
لليفربول يــورغــن كـلــوب راضـيــا
بطبيعة الحال عما قدمه فريقه،
وق ــال لـقـنــاة "ب ــي ت ــي" الــريــاضـيــة
ً
إن مــا شــاهــده أم ــس "ك ــان جـيــدا!
ال ي ـم ـك ــن قـ ـ ــول عـ ـك ــس ذل ـ ـ ــك .مــن
ً
الصعب جدا أن تجد الوتيرة بعد
عطلة الـمـبــاريــات الــدولـيــة (لمدة
أسبوعين) بعدما لعبت بأساليب
مختلفة (م ــع الـمـنـتـخـبــات) ،لكن
الشبان كــانــوا جيدين رغــم أنهم
أجروا حصة تدريبية واحدة قبل
المباراة".
وغاب عن "الحمر" البرازيليان،
ح ــارس ــه أل ـي ـس ــون ب ـي ـكــر والع ــب
وسطه فابينيو ،الكمال حجرهم
ً
الصحي فــي إسبانيا اسـتـعــدادا
ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة أتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو مـ ــدريـ ــد
اإل سـ ـ ـب ـ ــا ن ـ ــي ف ـ ــي دوري أ بـ ـط ــال

فيرمينيو نجم ليفربول يحرز الهدف الخامس
أوروبا الثالثاء المقبل ،وذلك بعد
عودتهم من بالدهم اثر المشاركة
ف ــي ت ـص ـف ـيــات م ــون ــدي ــال .2022
ً
ودفع كلوب بدال منهما بالحارس
اإلي ــرل ـن ــدي كــاوي ـم ـه ـيــن كيليهر
والغاني نابي كيتا.
وسيطر ليفربول على مجريات
ال ـشــوط األول بــاسـتـحــواذ قــارب
 ،%80مقابل ارتـخــاء دفــاعــي من
تشكيلة المدرب اإليطالي الجديد
المخضرم كالوديو رانييري الذي
ً
حــل ب ــدال مــن اإلسـبــانــي خيسكو
مــون ـيــوس مـطـلــع ف ـت ــرة الـتــوقــف
الدولية.

وتـ ـ ـف ـ ـ ّـوق ص ـ ــاح بـ ــذكـ ــاء عـلــى
الظهير دا ن ــي روز فــي منتصف
الملعب ،ولعب تمريرة بعيدة على
ً
المسطرة تابعها مانيه منفردا
في الشباك (.)9
وأصـ ـب ــح م ــان ـي ــه ث ــال ــث الع ــب
إفــريـقــي يـصــل إل ــى حــاجــز المئة
هــدف فــي البريميرليغ (دون أي
ركلة جزاء) ،بعد العاجي ديدييه
دروغـ ـب ــا وزم ـي ـلــه صـ ــاح .وه ــذه
ً
المرة الثامنة عشرة تواليا تهتز
شباك واتفورد في الدوري.
ً
وقتل ليفربول المباراة منطقيا
ق ـبــل االسـ ـت ــراح ــة ،بــان ـطــاقــة من

سولشاير يطالب راشفورد بالتركيز على كرة القدم

ّ
يتعلم .يكتسب المزيد من الخبرة .حصل على
ً
وقت ليفكر بما قام به من أشياء رائعة أيضا على
أرض الملعب ،وربما يجب أن يعطي اآلن أولوية
للعبة ويركز على كرة القدم".
وأصبح راشفورد بطال ومثاال
لـلـكـثـيــريــن داخ ــل المستطيل
األخـضــر وخــارجــه ،بعد أن
أقنع حكومة المحافظين
لـتـقــديــم وج ـبــات مــدرسـيــة
م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ــأط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال
المحتاجين خالل جائحة
"ك ـ ــورون ـ ــا" .ك ـ ّـرم ـت ــه الـمـلـكــة
إلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث ألعـ ـ ـم ـ ــال ـ ــه
الخيرية ،وحصل على
دكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوراه ف ـخ ــري ــة
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــة
مانشستر.

ي ــرى مـ ــدرب مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد اإلنـكـلـيــزي
ّ
أولي غونار سولشاير ،أنه حان الوقت كي يركز
مهاجمه ماركوس راشفورد على كرة القدم ،بعد
حصوله على إشادات كثيرة في مجال
مساعدة الفقراء.
لـ ـ ـ ــم ي ـ ـل ـ ـعـ ــب اب ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة
والعشرين منذ إصابته بكتفه
بـعــد نـهــائــي ك ــأس أوروبـ ــا
التي خسرتها بالده
بـ ــركـ ــات ال ـتــرج ـيــح
ض ـ ـ ــد إي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا فــي
يوليو الماضي.
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــرويـ ـ ـ ـج ـ ـ ــي "ق ـ ـ ـ ــام
مـ ــاركـ ــوس بــأش ـيــاء
رائـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي س ــن
صغيرة ،واقترب
من أفضل عمر
كروي".
"هو
تابع
سولشاير

ً
مانيه يسارا وتمريرة إلى جيمس
ميلنر عكسها عــر ضـيــة مقشرة
إلى فيرمينيو تابعها في المرمى
الخالي (.)37
وفـ ــي ب ــداي ــة الـ ـش ــوط ال ـثــانــي،
س ـ ّـجــل ل ـي ـفــربــول ال ـثــالــث عـنــدمــا
حاول المدافع اإليرلندي الشمالي
كــريــغ كــاثـكــارت تشتيت تمريرة
لالسكتلندي أنــدي روبــرتـســون،
أبعدها الحارس لتجد فيرمينيو
يتابعها في المرمى الخالي (.)52
وعلى غرار تألقه الصارخ في
المباريات األخيرة ،تالعب صالح
بــدفــاع وات ـف ــورد وغــربـلــه بــدهــاء

ً
مطلقا تسديدة من داخل المنطقة
في الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى
فوستر (.)54
ً
وهـ ــذه ال ـم ــرة ال ـثــام ـنــة تــوال ـيــا
يـسـجــل ص ــاح لـلـيـفــربــول ،وهــي
أط ـ ــول سـلـسـلــة ل ـل ـفــريــق األح ـمــر
م ـنــذ دانـ ـي ــال س ـت ــاري ــدج ( )8في
فبراير .2014
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له في الـ "بريميرليغ" ليعادل الرقم
القياسي ألكبر عدد من األهداف
لــاعــب إفريقي والمسجل باسم
العاجي ديدييه دروغبا.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا كـ ـ ــانـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـب ـ ــاراة

يـ ــأمـ ــل م ـ ـ ــدرب ب ــرشـ ـل ــون ــة،
الهولندي رو نــا لــد كومان أن
ّ
ي ـشــكــل واقـ ــع ت ـجــديــد رئـيــس
النادي خوان البورتا ثقته به
وإبعاد شبح "مقصلة اإلقالة"
ً
ع ـنــه ح ــال ـي ــا ،دف ـع ــة مـعـنــويــة
لــاعـبـيــه ف ــي أس ـب ــوع حــاســم
لـ ـلـ ـن ــادي الـ ـك ــات ــال ــون ــي ي ـب ــدأ
بمواجهة قوية باستضافته
فـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــا الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم ،ضـ ـم ــن
منافسات المرحلة التاسعة
مــن الـ ــدوري اإلس ـبــانــي لـكــرة
القدم.
فــي ا لـمـقــا بــل ،يـغـيــب قطبا
ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة مـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــد ،ري ـ ـ ــال
وأتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو ع ـ ــن مـ ـن ــافـ ـس ــات
هـ ـ ــذه الـ ـجـ ــولـ ــة بـ ـع ــد ت ــأج ـي ــل
مباراتيهما الرتباط العديد
مـ ـ ــن العـ ـبـ ـيـ ـهـ ـم ــا ال ــدولـ ـيـ ـي ــن
بـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات قـ ـ ـ ـ ــارة أمـ ـي ــرك ــا
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ال ـ ـمـ ــؤه ـ ـلـ ــة إلـ ــى
مونديال  2022في قطر.

بـعــد م ـبــاراة ملعب " كــا مــب
ن ـ ـ ــو" فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،يـ ــواجـ ــه
ً
برشلونة في عقر داره أيضا
م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــه ديـ ـ ـن ـ ــام ـ ــو ك ـي ـي ــف
األوكراني في الجولة الثالثة
مـ ــن م ـس ــا ب ـق ــة دوري أ ب ـط ــال
أوروبـ ـ ـ ـ ــا األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،قـ ـب ــل أن
ً
يستقبل م ـجــددا بـعــد أر بـعــة
أ يــام غريمه ر يــال مــدر يــد في
ّأو ل كالسيكو في "ال ليغا".
ي ـش ـعــر ك ــوم ــان بــاالرت ـيــاح
ب ـس ـب ــب دعـ ـ ــم رئـ ـيـ ـس ــه ،ل ـك ـنــه
ً
يـ ـ ـ ـ ـ ــدرك جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدا أن ا لـ ـ ـض ـ ــوء
األخ ـ ـضـ ــر الـ ـ ــذي م ـن ـح ــه إيـ ــاه
الب ــورت ــا ق ـبــل ف ـت ــرة ال ـتــوقــف
الدولية متصل بشروط.
ولـ ــم ي ـعــد بــرش ـلــونــة يملك
تـ ـ ـ ـ ــرف ت ـ ـح ـ ـمـ ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــزيـ ـ ــد م ــن
ً
التعثرات محليا أمام فالنسيا
وري ـ ــال ،بــالـنـظــر إل ــى احـتــالــه
لـلـمــركــز ال ـتــاســع بــرص ـيــد 12
نقطة من  3انتصارات ومثلها

السيتي يهزم بيرنلي
من جهته ،استعاد مانشستر
سيتي نغمة االنتصارات بفوزه
الثمين  - 2صفر على بيرنلي.

بنزيمة :مباراة الكالسيكو ال تزال األفضل حتى
بدون ميسي ورونالدو
ق ــال ك ــري ــم ب ـنــزي ـمــة ،الع ــب ريـ ــال م ــدري ــد اإلس ـبــانــي
لـكــرة الـقــدم ،إنــه يــرى أن مـبــاراة الكالسيكو بين ريــال
مدريد وبرشلونة "ال تزال األفضل في كرة القدم" ،رغم
عدم وجــود ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مع
الفريقين.
وقال بنزيمة ،في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن"،
"بالنسبة لي ،األمور تبدو كما هي .ال تزال هذه أفضل
مباراة حاليا في كرة القدم ،األمر ال يتعلق بالالعبين
الـمــوجــوديــن ،أو الالعبين الــذيــن رحـلــوا أو القادمين.
فمواجهة ريال وبرشلونة تاريخية".
وتابع" :األسماء تتغير ،في الماضي كان هناك (زين
الــديــن) زي ــدان ورونــالــديـنـيــو ورون ــال ــدو و(صــامــويــل)
إيتو .مواجهة ريال وبرشلونة ستظل دائما مواجهة
ريال وبرشلونة".
وي ـحــل ري ــال م ــدري ــد ضـيـفــا عـلــى بــرشـلــونــة ف ــي 24
ال ـج ــاري ،بينما تـعــد بــدايــة حـقـبــة جــديــدة فــي تــاريــخ

ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــة
األك ـ ـثـ ــر ش ـهــرة
في كرة القدم.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
رونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو
رحــل عن ريال
مــدريــد لينضم
إلى يوفنتوس عام  ،2018ثم عاد بعدها إلى
مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،كما رحل ميسي
هذا الصيف عن برشلونة ،وانضم إلى باريس
سان جرمان الفرنسي.
وانضم ميسي ،المتوج بجائزة الكرة الذهبية
كأفضل العب في العالم  6مرات ،والذي كان ضمن
الفريق األول لبرشلونة منذ عــام  ،2004إلــى سان
جرمان في صفقة انتقال حر ،نظرا لعدم استطاعة
النادي الكتالوني تجديد العقد معه.

كومان على المحك في أسبوع حاسم لبرشلونة
تـ ـع ــادل وه ــزي ـم ــة واح ـ ـ ــدة ،مع
م ـبــاراة مــؤجـلــة ،كــونــه يتأخر
بفارق خمس نقاط عن قطبي
العاصمة مدريد.
ول ــم ي ـخــض أغ ــوي ــرو ال ــذي
مـ ـ ــن ا لـ ـمـ ـحـ ـتـ ـم ــل أن ي ـ ـشـ ــارك
أم ـ ــام فــال ـن ـس ـيــا ،وال ـ ـقـ ــادم من
مانشستر سيتي اإلنكليزي
ه ــذا ال ـص ـيــف ،أي مـ ـب ــاراة مع
بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة بـ ـسـ ـب ــب إصـ ــابـ ــة
فـ ــي ربـ ـل ــة سـ ــاقـ ــه ،ف ـي ـمــا غ ــاب
ديـمـبـيـلـيــه ع ــن ال ـمــاعــب منذ
خـضــوعــه لـجــراحــة فــي ركبته
في ييونيو الماضي.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ت ــراج ــع أداء
نــادي "الخفافيش" بعد بداية
قــويــة بـقـيــادة مــدربــه الـجــديــد
خ ــوس ـي ــه ب ـ ـ ـ ــورداالس ش ـهــدت
فـ ـ ـ ــوزه ب ـ ـثـ ــاث م ـ ــن مـ ـب ــاري ــات
األربـ ـ ــع األول ـ ـ ــى ف ــي الـ ـ ــدوري،
قـبــل أن يفشل فــي ال ـفــوز بــأي
مــن مـبــاريــاتــه األرب ــع األخـيــرة

تـلـفــظ أنـفــاسـهــا األخ ـي ــرةّ ،
سجل
فيرمينيو ال ــذي خــاض مـبــاراتــه
ً
الـثــانـيــة أســاس ـيــا ه ــذا الـمــوســم،
هــدفــه الـثــالــث والـخــامــس لفريقه
ً
مـتــابـعــا ك ــرة مـقـشــرة م ــن الجهة
الـيـمـنــى لعبها الـبــديــل الــويـلــزي
نيكو ولـيــامــس ( ،)1+90ليحقق
البرازيلي أول ثالثية منذ العام
.2018

وفي المقابل ،واصل مانشستر
ي ــونــاي ـت ــد ن ـتــائ ـجــه ال ـهــزي ـل ــة فــي
ال ـم ـســاب ـقــة وض ــاع ــف ال ـض ـغــوط
عـلــى مــديــره الـفـنــي أول ــي غــونــار
ســول ـشــايــر بــال ـهــزي ـمــة  4-2أم ــام
مضيفه ليستر سيتي.
وف ــي م ـبــاريــات أخـ ــرى بنفس
ال ـم ــرح ـل ــة ،فـ ــاز ســاوث ـهــام ـب ـتــون
عـ ـل ــى لـ ـي ــدز ي ــون ــايـ ـت ــد  -1صـفــر
وخسر أسـتــون فيال أمــام ضيفه
وول ـف ــره ــام ـب ـت ــون  3-2وتـ ـع ــادل
نــوروي ـتــش سـيـتــي م ــع بــرايـتــون
سلبيا.

بنزيمة

مباريات اليوم
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة

الدوري اإلنكليزي
4:00

ايفرتون – وست هام

beINSPORTS PR1

6:30

نيوكاسل  -توتنهام

beINSPORTS PR1

الدوري اإلسباني
5:15

سيلتا فيغو  -اشبيلية

beINSPORTS HD1

7:30

فياريال  -أوساسونا

beINSPORTS HD1

10:00

برشلونة  -فالنسيا

beINSPORTS HD4

الدوري اإليطالي
جانب من تدريبات برشلونة
(تعادالن وهزيمتان) ،ليحتل
ال ـم ــرك ــز ال ـث ــام ــن ب ــرص ـي ــد 12
نقطة من  3انتصارات ومثلها

4:00

امبولي  -أتاالنتا

7:00

نابولي  -تورينو

9:45

يوفنتوس  -روما

YouTube Seria A

الدوري األلماني

تعادالت وهزيمتين ،وبفارق
األه ـ ـ ــداف ع ــن مـضـيـفــه األح ــد
ولكن مع مباراة أكثر.

4:30

ليفركوزن – بايرن ميونيخ

Sky Sport

يوفنتوس يستقبل روما
في قمة نارية اليوم

كييزا نجم يوفنتوس

تشهد المرحلة الثامنة من الدوري
اإليطالي لكرة القدم قمة نارية اليوم
بين يوفنتوس ،الساعي إلى العودة بقوة
إلى المنافسة على اللقب ،وضيفه رومــا بقيادة
مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.
وبعدما فشل رجال المدرب الجديد القديم ماسيميليانو
أليغري في تحقيق الفوز في المباريات األربع األولى في الدوري،
كسبوا المباريات الثالث األخيرة ،وتخلصوا من المركز األخير
وصعدوا إلى السابع.
ويأمل يوفنتوس في تحقيق الفوز الثاني على التوالي على
رومــا منذ عام  ،2016ورفــع معنويات العبيه قبل رحلتهم إلى
سان بطرسبورغ لمواجهة زينيت الروسي األربعاء في الجولة
الثالثة من المسابقة القارية العريقة ،واستضافة إنتر ميالن
األحد المقبل.
ويحاول أليغري استغالل تذبذب نتائج فريق العاصمة

في المراحل األربــع األخيرة ،حيث مني بخسارتين مقابل فوزين،
بعدما استهل الموسم بثالثة انتصارات متتالية.
ويـخــوض يوفنتوس الـمـبــاراة فــي غياب قلب هجومه الدولي
اإلسباني ألفارو موراتا المصاب ،لكن سيكون بإمكان مدربه أليغري
االعتماد على صانع األلعاب الدولي األرجنتيني باولو ديباال بعد
تعافيه من اإلصابة.
من جهته ،يحوم الشك حــول مشاركة الدولي اإلنكليزي تامي
أبراهام مع روما عقب ّ
تعرضه إلصابة في الكاحل مع منتخب بالده
في مباراته االخيرة ضد المجر ( )1-1الثالثاء في التصفيات األوروبية
المؤهلة لمونديال قطر.

نابولي لمواصلة االنتصارات
ويأمل نابولي المتصدر أال تؤدي فترة التوقف الدولية إلى تعطيل
مستواه الرائع ،حيث يحاول تحقيق فوزه الثامن على التوالي ،عندما
يستضيف تورينو.

وإذا نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــح ف ـ ــر ي ـ ــق
لــوت ـشــانــو س ـبــال ـي ـتــي في
تحقيق ذلك ،فإنه سيعادل
أف ـضــل بــدايــة فــي تــاريـخــه،
بـعــد فـ ــوزه ف ــي أول ثماني
مباريات تحت قيادة ساري
في موسم .2018-2017
ويحمل روما الرقم القياسي في الدوري اإليطالي
مع  10انتصارات متتالية في انطالقة موسم .2014-2013
وسيكون مهاجم تورينو أنــدريــا بيلوتي على موعد مع
تسجيل هدفه المئة في الكالتشو ،علما بأن هدفه األول كان في
مرمى نابولي بالذات عام .2014
ويـحــل أتــاالنـتــا ضيفا على إمبولي فــي بــروفــة قبل قمته
المرتقبة ضد مضيفه مانشستر يونايتد اإلنكليزي األربعاء
في دوري أبطال أوروبا.

فيرتو نجم روما

ةديرجلا

•
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آخر كالم
حوار كيميائي

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

القدرة والشفافية أهم
معايير اختيار رئيس
مؤسسة البترول

د .حمد محمد المطر

تـلـعــب اإلدارة الـ ــدور األس ــاس ــي فــي ت ـقــدم الـمــؤسـســات
وال ـشــركــات ،وتـتــوقــف نتائج كثير مــن الـمــؤسـســات على
من يديرها وعلى كفاء ته وقدرته في تطويرها الدائم بما
يواكب المستجدات .ولذلك البد من أن يكون اختيار الرئيس
التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية وفق معايير دقيقة
تراعي أهمية هذه المؤسسة وأهمية الثروة النفطية في
حاضر ومستقبل الكويت.
الجميع يدرك أن الثروة النفطية هي العامل األساسي
في االقتصاد الكويتي ،وتكاد تكون مصدر الدخل الوحيد،
أي أنها السلعة اليتيمة التي تقوم عليها ميزانية الدولة
وخدماتها ومؤسساتها ورواتب موظفيها وكل المعاشات
ً
التي تقدمها الدولة لمواطنيها ،فضال عن االستحقاقات
األخ ـ ــرى ،ويـمـكــن ال ـقــول إن ال ـث ــروة الـنـفـطـيــة هــي الـعــامــل
األساسي الذي قامت عليه نهضة الدولة الكويتية الحديثة،
ّ
وهو ما يحتم النظر إلى منصب رئيس مؤسسة البترول
الكويتية كأهم منصب اقتصادي في البالد ،ولذلك البد من
مراعاة أقصى المعايير عند اختياره وتعيينه.
ومن أهم هذه المعايير قدرته على النظر إلى األولويات
االقتصادية وتحقيقها ،وهذا ال يتأتى إال بتوافر عدد من
الصفات األساسية عند اختيار رئيس المؤسسة ،وأهمها
سجله الوظيفي وإنجازاته الحقيقية ،وال يفيد هنا السجل
الوظيفي الروتيني واإلن ـجــازات البيروقراطية الناتجة
عــن مـجــرد الـتــاريــخ الوظيفي ،بــل اإلن ـجــازات الـتــي تتسم
بالمسؤولية واالبتكار وإحداث نقالت نوعية على مستوى
المواقع الوظيفية التي شغلها.
إن الخلفية التقنية هامة للمرشح لهذه الوظيفة القيادية
الهامة ،ومع ذلك ال تكفي وحدها ،فكثير من الشخصيات
ً
ً
ذات الخلفيات التقنية يكون وجودها ضروريا ومفيدا في
كثير من المواقع التي تتطلبها إدارة الثروة النفطية ،لكن
ال تكفي لقيادة مؤسسة بهذا الحجم وهذه األهمية ،فالبد
أن يكون من ذوي الخبرة االقتصادية والمالية ليستطيع
قـيــادة المؤسسة وتحقيق أولــويــاتـهــا وفــق هــذه الــرؤيــة.
إضافة إلى قدرته على دمج المنظمة وشركاتها التابعة
في خط أدنى مشترك بالميزانية العمومية.
ومن أهم المعايير ،التي يجب توافرها ،قدرة المرشح
على نقل مؤسسة البترول إلى القرن الحادي والعشرين،
بما في ذلك استيعاب المتغيرات التكنولوجية ،والعبور
بالمؤسسة خالل المتغيرات اإلقليمية والدولية ،فهذا القرن
ً
ً
هو قرن التحديات في سوق الطاقة  -سياسيا واقتصاديا
 وكــل مــا يمكن أن يــؤثــر على أداء المؤسسة وتطورهاووج ــوده ــا الـعــالـمــي يــؤثــر مـبــاشــرة عـلــى الـكــويــت كــدولــة
ومجتمع ،باعتبار أهمية ا لـثــروة النفطية التي تديرها
المؤسسة كما ذكرنا.
يضاف إلى هذه المعايير الجانب الشخصي المتمثل
بالقدرة القيادية ،أو "الكاريزما" ،ليتمكن من قيادة منظمة
بـهــذا االت ـســاع تضم قـطــاعــات صناعية متنوعة ،فــي كل
الـمــراحــل  -التمهيدية والـمـتــوسـطــة والـنـهــائـيــة  -وإدارة
أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
ً
وأخيرا ،الشفافية وتحقيق متطلبات الحوكمة ،وقدرة
ال ــرئ ـي ــس ع ـلــى م ـس ــاء ل ــة م ــرؤوس ـي ــه وق ـ ـيـ ــادات ال ـشــركــات
التابعة ،وخضوعه مع إدارتــه للمحاسبة والمساء لة عن
أداء المؤسسة في اإلنتاج والتكلفة ونظام إدارة الموارد.
ال شك في أن هناك الكثير من المعايير األخــرى ،التي
يجب توافرها فيمن سيرأس مؤسسة بهذه األهمية ،لكن
ما ذكرناه هو المعايير األساسية التي في حال غيابها
ً
أو بعضها لن يكون االختيار موفقا ،ولن تستطيع معه
المؤسسة عبور التحديات ،وسينعكس ذ لــك على قــدرة
ً
ً
الدولة اقتصاديا وماليا.

إلى متى؟!

د .ناجي سعود الزيد

إل ــى م ـتــى سـتـبـقــى جــام ـعــة الـكــويــت
بدون مدير باألصالة؟
ه ــل ه ـنــاك ص ـعــوبــة بــاخ ـت ـيــار مــديــر
م ــن ب ـي ــن  1560ع ـض ــو ه ـي ـئــة ت ــدري ــس
بالجامعة؟
هل انتهت لجنة اختيار المدير من
عملها وقدمت أسماء الثالثة للحكومة
مما قد يوحي بأن التأخير سببه التردد
الحكومي في إيجاد الخيار المناسب؟
أسئلة كهذه وغيرها تطرح من قبل
شــرائــح كـثـيــرة ،منها مــا هــو أكــاديـمــي
ومنها ما هو سياسي ولربما اجتماعي
بحت ،لذلك يجب اتخاذ القرار المناسب
لتسمية المدير الجديد للجامعة.
الفترة القادمة في التعليم الجامعي
ً
ه ــي ف ـتــرة حــرجــة ن ـظ ــرا لــاس ـت ـيــاء من

تــدنــي مــرت ـبــة ال ـجــام ـعــة إل ــى درجـ ــة قد
ً
تؤدي إلى اختفائها تماما من الترتيب
ال ــدول ــي ف ــي ال ـف ـه ــارس ال ـم ـع ـتــرف بها
للجامعات.
ال ـجــام ـعــة اس ـت ـم ــرت بــال ـع ـمــل لـفـتــرة
طويلة دون مدير باألصالة ،وهي حقبة
الكل اعتقد أنها مؤقتة ،إال أنها قد تبقى
كذلك لفترة أطول ما لم يتم حسم األمر.
الـ ـم ــدراء ب ــاإلن ــاب ــة ال ــذي ــن مـ ــروا على
ال ـجــام ـعــة ح ـتــى اآلن ق ــام ــوا بــواجـبـهــم
ودورهم المنوط بهم ،ولكن صالحياتهم
وحريتهم باتخاذ القرار مقيدة كونهم
مدراء باإلنابة.
فلماذا ال يحسم األمــر وبسرعة ألن
الفصل الدراسي األول بدأ وبــدأت معه
الكثير مــن األم ــور الـتــي تحتاج الـقــرار

ال ـم ـس ــؤول ول ـي ــس االتـ ـك ــال ع ـلــى إدارة
ً
مــؤقـتــة مـســؤولـيــاتـهــا م ـح ــدودة ،علما
بأن عمادات كل الكليات تعمل بالوكالة
أو باإلنابة!
ف ـل ـيــأتــي م ــن ي ــأت ــي ك ـمــديــر لـجــامـعــة
الـ ـك ــوي ــت ،ومـ ــا ال ـت ــأخ ـي ــر وال ـ ـتـ ــردد فــي
ً
ال ـق ــرار إال اإلي ـح ــاء ب ــأن الـجــامـعــة فعال
ال تحتاج إلــى إدارة أو أن مــن تقدموا
لترشيح أنفسهم لذلك المنصب ليس
م ــن ب ـي ـن ـهــم م ــن ه ــو كـ ـف ــاء ة أو مــؤهــل
العتالء ذلك المنصب ،وفي ذلك إهانة
لكيان الجامعة ولجميع أعضاء هيئة
التدريس!!!

«هارفارد»… أغنى جامعة في العالم

***

« »Catalystمادة حفازة:
مؤسسة نفطية  +سلعة يتيمة = اختيار بميزان الذهب

أظ ـهــر تـقــريــر مــالــي أن قيمة
صندوق االحتياطي في جامعة
ه ـ ــارف ـ ــارد األمـ ـي ــركـ ـي ــة ازدادت
بـنـسـبــة  %27خ ــال عـ ــام ،مما
عـ ــزز مــوق ـع ـهــا كــأغ ـنــى جــامـعــة
في العالم.
وتنتشر صناديق االحتياطي
على نطاق واسع في مؤسسات
التعليم العالي األميركية ،ويتم
إن ـش ــاؤه ــا وتـغــذيـتـهــا ب ـصــورة
رئيسية مــن الـهـبــات الـخــاصــة،
و %82من هذه الهبات تخضع
ُ
لقيود وتخصص الستخدامات
ومشاريع محددة.

ُ
ويستخدم فقط ما بين %5
إلــى  %5.5مــن أم ــوال صندوق
االح ـت ـيــاطــي س ـنــويــا لـتـمــويــل
انـ ـتـ ـظ ــام الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي جــام ـعــة
هارفارد الواقعة في كامبريدج
بوالية ماساتشوستس ،وقد تم
إنفاق  2مليار دوالر خالل العام
الجامعي .2021-2020
وق ــال تـقــريــر نـشــرتــه مجلة
"يـ ـ ـ ــو إس ن ـ ـ ـيـ ـ ــوز" ال ـخ ـم ـي ــس
الـمــاضــي ونـقـلــه مــوقــع سكاي
ن ـ ـيـ ــوز أ مـ ـ ــس األول أن قـيـمــة
صـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاط ـ ــي ف ــي
ً
الـجــامـعــة ،وه ــو األع ـلــى أصــا

في العالم ،ارتفعت بنسبة %27
لتبلغ  53.2مليار دوالر في آخر
السنة المالية الفائتة بنهاية
يونيو الماضي.
وقد سجلت جامعة هارفارد
مـ ـ ـ ــردودا ب ـن ـس ـبــة  %33.6مــن
أصولها خــال عــام ،مستفيدة
مــن الـنـتــائــج الـقــويــة لــأســواق
المالية.
وخالل  ،2020/2021حصلت
هارفارد على هبات بقيمة 465
مليون دوالرُ ،دفـعــت لحساب
صندوق االحتياطي.

يومية سياسية مستقلة

صورتان تلخصان الوضع في لبنان الدولة الغائبة ،صورة
ً
مجموعة أطفال في مدرسة تالصقوا رعبا حين سماعهم أصوات
الرصاص واآلر بي جــي ،الصورة الثانية لمقاتل غطى وجهه
بقناع منفذي أحكام اإلعدام ،وهو يثني ركبته اليمنى و"ينشن"
بندقيته على عدو ،العدو هو لبناني آخر تابع لدولة لبنانية
ثانية وثالثة ورابعة ،وكلها تتبع "لوردات حروب" ،ذراع المقاتل
العريضة مغطاة تماما بالوشم ترمز للقوة والفتل العضلي.
هذا لبنان الجائع الذي وصلت نسبة الفقر فيه إلى ثمانين
في المئة ،بمعدل تضخم أكثر من مئة في المئة ،بدوالر يعادل
ً
واحدا وعشرين ألف ليرة ،كيف يحيا اللبناني البسيط الذي ال
ينتمي ألي من إقطاعيي الحروب ورموز الفساد؟! الله العالم!
تظاهر أتباع ميليشيات "أمــل" وهــو حــزب سياسي رئيسه
هو رئيس مجلس النواب في عين الرمانة التي تقطنها أكثرية
أتباع القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع وهو حزب سياسي
أيضا ،تظاهر َ
"األمـلـ ّـيــون" ومعهم أتباع "حــزب الله" ضد حكم
ً
القاضي البيطار الذي ربما يعتبر رمزا لمسؤولية "أمل" التي
تهيمن على ميناء بيروت بكل فساده حين دمر انفجار مرعب
قبل فترة أكثر من  85ألف منزل وقتل وجرح المئات من األبرياء،
بينهم القاضي الذي تنحى أو تمت تنحيته لتضرر منزله من
االنـفـجــار مما قــد يــؤثــر فــي نتيجة حكمه ،سـكــان منطقة عين
الرمانة المسيحية ،وهو بالمصادفة المكان ذاته الذي اندلعت
فيه شرارة الحرب األهلية عام  75بعد حادثة الباص ،مصادفة
في بالد المصادفات المرعبة.
أهالي عين الرمانة يقولون إن المتظاهرين دمروا وخربوا
ملكياتهم ،بينما يقول جماعة أمل وحزب الله إن حكم القاضي
البيطار لم يكن محايدا ،فأحد أعضاء الكونغرس امتدح القاضي،
وهذا كاف لترويج فكرة المؤامرة األميركية ...الرد على المظاهرة
كان عبر قناصة بعض أعضاء القوات اللبنانية حين تمركزوا
فوق السطوح.
لم تنته الحرب اللبنانية عام  ،90وصيغة الالغالب وال مغلوب
باتفاق الطائف انتهت بتثبيت لوردات الحرب ،وكأنك يا أبوزيد
ً
ما غزيت ،وفترة حكم رفيق الحريري التي ارتاح فيها لبنان قليال
انتهت بعد  15سنة حين تم تفجير موكبه وقتله وقيدت القضية
ضد مجهول سياسي ،ثم عمليات اغتياالت وهــزات سياسية
أخطرها كان عام  ،2008ومع ذلك يبقى لبنان األرض من غير
الشقق والفلل
لبنان الدولة ،يزوره السياح الخليجيون ويتملكون َ
الفخمة لقضاء السهرات الرائعة ،وكــأن هناك لبنانين وليس
ً
"لبنان" واحدا ،أحدهما بائس يتضور أهله جوعا وتعاسة وهو
لبنان األكثرية ،واآلخــر لبنان األقلية وفيه السهرات والجمال
للسياح وقبلهم لوردات المال والحروب.
لبنان ا لــدو لــة انتهى بنهاية مؤسساته وإ ف ــاس خزينته،
ويبقى لبنان الال دولة تجد فيه أطيب المزات تصاحبها كؤوس
خمر تعمي القلوب عن مشاهد الجوع القاتل والبؤس المتمدد.
بلد غريب ،تجد فيه كل شيء وال تجد فيه أي شيء.

«ناسا» ترسل «لوسي» للمشتري
أطلقت إدارة الطيران والفضاء
األميركية (ناسا) ،أمس ،أول مهمة
م ــن ن ــوع ـه ــا لـ ــدراسـ ــة كــوي ـك ـبــات
ط ـ ــروادة ح ــول الـمـش ـتــري ،وهـمــا
مجموعتان كبيرتان من الصخور
الفضائية يعتقد العلماء أنهما
بقايا مواد أساسية تكونت منها
الكواكب الخارجية في المجموعة
الشمسية.
وق ــال ــت "نـ ــاسـ ــا" إن ال ـم ـس ـبــار

ال ـف ـض ــائ ــي (لـ ــوسـ ــي) ،ال ـم ــوج ــود
داخ ـ ــل ك ـب ـســولــة ش ـح ــن خ ــاص ــة،
انطلق من قاعدة كيب كنافيرال
الجوية في فلوريدا الساعة 5:34
( 0934بتوقيت غرينتش) ،أمس،
عـلــى مـتــن ال ـص ــاروخ (أط ـلــس )5
من تحالف اإلطالق المتحد ،وهو
مـ ـش ــروع م ـش ـت ــرك ب ـي ــن شــركـتــي
بوينغ ولوكهيد مارتن.
(رويترز)

وفيات
الجمعة 10/15

السبت 10/16
رباب أحمد اسفنديار كمال أرملة حيدر سيد حسن الزلزلة
ً
 66عاما ،شيعت ،ت97888239 ،96698240 :

محمد غزاي هزاع العتيبي

ً
 49عاما ،شيع ،ت99898537 ،65017788 :
زهره غلوم حسين أرملة خيرالله عبدالكريم البلوشي
ً
 94عاما ،شيعت ،ت51751586 ،66682123 :

مشعل ناصر جمعة الخشتي

ً
 49عاما ،شيع ،ت66677311 ،99668509 :

محمود سعود جابر الشمري

ً
 59عاما ،شيع ،ت66666232 ،50202244 :
نعيمة عبداللطيف العبدالجليل أرملة حمد داود العبدالجليل
ً
 84عاما ،شيعت

علي إسماعيل علي الجزاف

ً
 75عاما ،شيع ،ت50001945 :
زهرة عباس أحمد الشواف أرملة منصور عبدالله الحواج
ً
 75عاما ،شيعت ،ت66635191 ،99474994 :

مواعيد الصالة

للتعامل مع الجناة الذين قاموا
بتركيب كــا مـيــرات صغيرة في
الـفـنــادق والـحـمــامــات ،وغيرها
م ــن األم ــاك ــن ،لـتـصــويــر لقطات

ج ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــة أو ُع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ،و ن ـ ـشـ ــر
اللقطات عبر مواقع الويب غير
القانونية.
وأخ ـ ـ ـبـ ـ ــرت وكـ ـ ــالـ ـ ــة الـ ـش ــرط ــة

ً
الــوط ـن ـيــة ،أخ ـ ـيـ ــرا ،ال ـن ــائ ــب عن
حزب العدالة ،جانغ هي يونغ،
نحو
بـ ــأن ال ـشــرطــة حـقـقــت ف ــي ّ
 30ألـ ــف ح ــال ــة جــري ـمــة تـتـعــلــق

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

حسن العيسى

طيبة صالح علي الفواز زوجة الشيخ بدر عبدالعزيز المالك الصباح
ً
 71عاما ،شيعت ،ت،97330337 ،99046276 ،99809089 ،99444911 :
25355074 ،65830555 ،99435057
ليلى عبدالله حمد أرملة محمد عبدالقادر عثمان
ً
 80عاما ،شيعت ،ت66638263 :

كاميرات خفية في غرف فندق كوري
ألـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــوريـ ـ ــة
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة الـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــض عـ ـ ـل ـ ــى 4
أش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص ب ـ ـت ـ ـه ـ ـمـ ــة تـ ــرك ـ ـيـ ــب
كاميرات خفية في غــرف فندق
بأكمله ،ومحاولة ابتزاز األموال
م ــن م ـئــات ال ـض ـيــوف ال ــذي ــن تم
تصويرهم.
وقـ ـ ــال الـ ـمـ ـس ــؤول ف ــي وح ــدة
مكافحة ا لـجــرا ئــم اإللكترونية
بشرطة العاصمة سيول ،سيو
س ــان ــغ هـ ـي ــوك ،ف ــي بـ ـي ــان نـقـلــه
إن
م ــوق ــع س ـك ــاي ن ـي ــوز أم ـ ــسً ،
الـمـشـتـبــه بـهــم الـتـقـطــوا ص ــورا
وحاولوا ابتزاز بعض الضيوف،
بتهديدهم بنشر مقاطع مصورة
ّ
خ ــاص ــة بـ ـه ــم ،لـ ـك ــن مـ ـح ــاوالت
اب ـتــزازهــم فشلت فــي الحصول
على أي أموال.
ولـ ـ ــم يـ ـ ـق ـ ـ ّـدم سـ ـي ــو ت ـفــاص ـيــل
ح ــول كـيـفـيــة تــرك ـيــب المشتبه
بـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـ ـكـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــرات ب ــالـ ـفـ ـن ــدق
ف ــي يــان ـغ ـب ـيــونــغ ،ب ــال ـق ــرب مــن
العاصمة سيول.
وأفــادت صحيفة محلية بأن
ال ـم ـش ـت ـبــه ب ـه ــم ق ــام ــوا ب ــرش ــوة
موظف فندق لتركيب كاميرات
صـغـيــرة عـلــى شــاشــات أجـهــزة
الكمبيوتر فــي كــل غــرفــة أثـنــاء
تنظيفها.
يشار إلى أن كوريا الجنوبية
كــافـحــت فــي الـسـنــوات األخـيــرة

فيه كل شيء
وخال من كل شيء
ٍ

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

بالكاميرات الخفية على مــدار
السنوات الخمس الماضية.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:31

العظمى 35

الشروق

05:50

الصغرى 19

الظهر

11:33

العصر

02:49

المغرب

05:16

العشاء

06:33

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

ً
أعلى مد  12:05ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  06:05صب ــاحـ ـ ــا
 06:29م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

الشكاوى والتوزيع:

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

