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الجابر :التحاق الكويتيات بالجيش دستوري
مواقع ً مالئمة
لهن
وسنختار
َ ُ َّ

«سأتابع إجراءات التحاقهن وأتمنى أن يكن أهال لثقة صاحب السمو وعلى قدر المسؤولية»
«اعتماد الجيوش على التقنية يتطلب االستثمار في العقول ورعاية الموهوبين» رئاسة األركان تعلن اليوم آلية قبول أخوات الرجال بالسلك العسكري
محمد الشرهان

في وقت تعقد مديرية التوجيه المعنوي والعالقات العامة برئاسة
ً
ً
األرك ــان الـعــامــة للجيش ال ـيــوم مــؤتـمــرا صـحــافـيــا إلع ــان آلـيــة قبول
الكويتيات بالجيش ،والحقوق والواجبات المقررة لهن أثناء الخدمة،
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر إنه
سيتم األخــذ بعين االعتبار اختيار األمــاكــن والمواقع والمهن التي
ً
تتناسب وقــدرات وإمكانات أخــوات الرجال من بنات الوطن ،مجددا
تأكيده أن التحاقهن بالخدمة العسكرية ال يتعارض مع الدستور.
ً
وصرح الجابر ،أمس ،على هامش ترؤسه اجتماعا بمقر «الدفاع»
ضم الجهات المعنية بتنفيذ قرار التحاق المواطنات بالجيش ،بأنه
ً
سيكون متابعا بــاسـتـمــرار للخطوات واإلج ـ ــراء ات المتعلقة بذلك،
وض ـمــان عـمــل الملتحقات فــي الـمـجــاالت والـتـخـصـصــات المساندة
ً
ً
ّ
المالئمة ،متمنيا أن يكن أهــا لثقة سمو أمير البالد القائد األعلى
للقوات المسلحة الشيخ نواف األحمد ،وعلى قدر المسؤولية في حمل
أمانة خدمة الوطن.
وأضاف أن الجيوش اليوم تعتمد على التقنية في إدارة وصيانة
ً
المعدات واآلليات ،مؤكدا أن ذلك يتطلب االستثمار في العقول ،ورعاية
الموهوبين ،واالستفادة من المبدعين.
٠٣

بمقاييس التجربة ،وبإدراك المتخصص ،ووجع
المتأسف على ما وصل إليه حال معظم الطالب،
ح ــدد ع ــدد مــن الـ ـ ــوزراء والـمـســؤولـيــن الـتــربــويـيــن
السابقين أهــم أس ـبــاب تــدنــي التعليم فــي الـبــاد،
معتبرين ،فــي تـصــريـحــات متفرقة ل ـ «ال ـجــريــدة»،
أن عــدم استقرار األنظمة التعليمية ،وغياب دور
المجلس األعلى للتعليم والمركز الوطني لتطويره،
إضافة إلــى تدخالت السلطة التشريعية 02

اقتصاديات

 31.9مليون دينار أرباح
«بوبيان» في  9أشهر
بنمو %37
11

محليات

الجابر خالل ترؤسه االجتماع أمس

«التمييز» تحدد  28نوفمبر
للحكم بقضية النائب البنغالي

الثانية

المحكمة رفضت اإلفراج عن خورشيد

المطر :المسؤولية الكبرى على الحكومة
حذر رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية
النائب د .حمد المطر ،من أنه «إذا لم نتدارك
ً
أزمة التعليم فسيكون التراجع كبيرا ،حيث
إن تراجع سنة في التعليم يؤدي إلى تراجع
ً
 10سنوات في التنمية» ،مضيفا أن اللجنة

الخرافي« :زين» تطلق
كيانها التكنولوجي
الجديد «»ZainTech

«الشؤون» 3.7 :ماليين
دينار تكلفة عقود صيانة
صاالت األفراح  3سنوات

• العيسى :طالب يعتمدون عليه لنيل الشهادة فقط
• الكندري« :المجلس األعلى» صوري واللجنة البرلمانية فاقدة لدورها
●

12

٠٣

وزراء وتربويون سابقون لـ ةديرجلا:.
الغش سبب رئيسي لتراجع التعليم
فهد الرمضان

اقتصاد

مسؤولة عن هــذا التراجع ،لكن المسؤولية
الكبرى تقع على عاتق الحكومة.
وأضــاف المطر لـ «الجريدة» أن «ما طرحه
سمو رئيس الوزراء في حديثه قبل أيام عن
رؤيته ،لو تم تطبيقه بشكل صحيح 02

إعادة إحياء البديل
االستراتيجي أولوية إلصالح
مصروفات الميزانية
09

حــددت محكمة التمييز ،برئاسة المستشار
أحمد العجيل ،جلسة  28نوفمبر المقبل للنطق
بــالـحـكــم فــي قضية الـنــائــب الـبـنـغــالــي ،المتهم
على ذمتها النائبان السابق صــاح خورشيد
والحالي سـعــدون حـمــاد ،والوكيل السابق في
وزارة الداخلية مازن الجراح ،ومرشح سابق في
الدائرة االنتخابية الرابعة.
ورف ـ ـضـ ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة ،أم ـ ـ ــس ،إخ ـ ـ ــاء سـبـيــل
ً
خورشيد وقررت حبسه نفاذا لحكم «االستئناف»
بسجنه  ٧سنوات مع الشغل والنفاذ ،كما رفضت
طلبات المحامين بإطالق المتهمين.
وتتهم النيابة الجراح وخورشيد بتلقي مبالغ
مــن الـنــائــب الـبـنـغــالــي مـقــابــل إن ـجــاز مـعــامــات
حـكــومـيــة ت ـخــص ش ــرك ــة يـمـلـكـهــا تـ ــورد عـمــالــة
للجهات الحكومية.

مكاسب لمؤشرات
البورصة ...والسيولة
 57مليون دينار

«الهالل األحمر» تشارك
العالم تجربتها اإلنسانية عبر
بوابة «إكسبو دبي »2020

محليات
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العراق :معركة
االنتخابات تنتقل للشارع

قطار العام الدراسي
الجديد ينطلق
في «التطبيقي»

دوليات

17

تظاهرات وقطع طرق ...ورهان
على تهدئة الخاسرين
● محمد البصري
سودانيون يعتصمون
لليوم الثاني للمطالبة
بسلطة عسكرية

ب ـش ـكــل م ـث ـيــر لـلـقـلــق لـ ــدى أرف ـ ــع ال ـق ـي ــادات
السياسية ،عاد مشهد قطع الشوارع الرئيسة
في العراق باإلطارات المشتعلة ،ليس على يد
حركة االحتجاج الشعبي هــذه الـمــرة ،بــل من
أنصار الفصائل ذات النفوذ الكبير والمتحالفة
ً
مــع طـهــران ،ردا على خسارتها الموجعة في
االنتخابات التشريعية األخيرة.
ً
خصوصا
وشهد عــدد من الـمــدن،
02

ً
إيران تسجن مسؤوال
عن تمويل «حزب الله»

اختلس الماليين وباع مساعدات
نفطية بالشراكة مع ضباط سوريين
● طهران  -فرزاد قاسمي
قضت محكمة إيرانية ،أمس األول ،بالسجن
 10س ـنــوات عـلــى الــرئـيــس الـســابــق للمصرف
المركزي اإليراني ولي الله سيف ونائبه أحمد
عراقجي ،بتهم الــرشــوة وتبذير الـمــال العام،
إال أن الالفت بين الئحة المحكومين اآلخرين
في القضية كان بروز اسم سيد رسول سجاد،
وهو ضابط سابق في «فيلق القدس»02 ،

رياضة
مصلون يقيمون شعائر صالة الفجر في المسجد
الحرام بعد إلغاء التباعد الجسدي أمس (واس)

١٨

أول صالة بال تباعد في «الحرمين» منذ بدء «كورونا»
م ــع ب ــدء تـخـفـيــف ال ـس ـعــوديــة ل ــإج ــراء ات
المرتبطة بمكافحة «كورونا» ،أدى المصلون
في الحرمين الشريفين المكي والنبوي ،أمس،
أول صالة من دون تباعد اجتماعي ،منذ بداية
انتشار الفيروس قبل نحو عام ونصف العام.
ّ
مصورة نشرتها وسائل
وأظهرت لقطات
إعالم رسمية ،عملية إزالــة ملصقات التباعد

داخـ ـ ــل أروقـ ـ ـ ــة ال ـم ـس ـج ـ ّـد ال ـ ـحـ ــرام وس ــاح ــات ــه
ومرافقه ،قبل أن يصطف المصلون بعضهم
ً
ّ
ليؤدوا صالة الفجر كتفا
إلى جانب البعض،
إلى كتف.
وكانت المملكة أغلقت المسجد في مارس
 ،2020ثم أعادت فتحه أمام الحجاج ،في ظل
إجـ ــراء ات صــارمــة فــي يــولـيــو ،قبل أن تسمح

بعد ثالثة أشهر لعموم المسلمين بالصالة
فيه ،لكن بطاقة استيعابية محدودة وبتباعد
أثناء الصلوات.
وأمس ،عاد الحرم المكي الذي يضم الكعبة،
قبلة المسلمين ،ليستقبل المصلين بكامل
طاقته االستيعابية ،ومن دون أي تباعد ،رغم
ً
أن وضع الكمامة ال يزال إلزاميا .كما 02

األزرق األولمبي
يلتقي العنابي القطري
مجددًا اليوم

ةديرجلا

•
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الثانية

األمير يعزي الرئيس الهندي
بضحايا الفيضانات
هنأ مستشار النمسا بأدائه اليمين الدستورية
بعث صــاحــب السمو أمـيــر الـبــاد الشيخ نــواف
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس الهندي رام ناث
كوفيندّ ،
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق
مواساته بضحايا الفيضانات جراء األمطار الغزيرة
التي اجتاحت أجزاء من والية كيرال جنوبي الهند،
وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين،
راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية ،وأن
يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار
هذه الكارثة الطبيعية.
وب ـعــث س ـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد بـبــرقـيــة تـهـنـئــة إلــى

المستشار ا لـفــدرا لــي للنمسا ألكسندر شالنبرغ
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة أدائه
ً
ً
اليمين الدستورية مستشارا فدراليا لجمهورية
ً
النمسا ،متمنيا سموه لــه كــل التوفيق وا لـســداد
وموفور الصحة والعافية وللعالقات الوطيدة بين
البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد
وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء
ببرقيات مماثلة.

وزراء وتربويون سابقون لـ ةديرجلا:.
أسـبــاب رئيسية ،غير أن العامل األب ــرز واألخـطــر وراء تراجعه هو
ظاهرة الغش التي انتشرت في السنوات األخيرة.
وأكد وزير التربية األسبق د .بدر العيسى أن األسباب متنوعة منها
ً
ما يرجع إلى الطالب نفسه واألســرة ،فضال عن اإلدارات المدرسية
ً
ومجلس األمة ،مبينا أن بعض الطالب يعتمدون على الغش ويبحثون
عن وسائله الحديثة للوصول إلى الشهادة فقط دون معرفة.
ورأى من بين الحلول نقل تبعية المركز الوطني لتطوير التعليم
إلــى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للعمل على إصالحه وتهيئة
كوادره لخدمة التعليم.
بــدورهــا ،ذكــرت وكيلة التعليم العام السابقة منى اللوغاني أن
المشكلة تكمن في غياب االستراتيجية الواضحة ،مبينة أن اإلنفاق
ً
الحكومي على التعليم كبير ويعادل تقريبا ربع ميزانية الدولة ،ومع
ذلك لم تؤت برامج التطوير ثمارها.
ورأت اللوغاني أن فترة الغزو قد تكون ساهمت في تأثيرها على
ً
ً
التعليم بشكل جزئي ،مضيفة أن تغيرات المجتمع لعبت دورا كبيرا
في هذه الظاهرة.
وق ــال وكـيــل التعليم ال ـعــام األس ـبــق مـحـمــد ال ـك ـنــدري إن اللجنة
التعليمية البرلمانية فاقدة لدورها الحقيقي ،وكذلك «األعلى للتعليم»
ً
مجلس صوري ،مشيرا إلى عدم استقرار األنظمة التعليمية ،مشددا
على أن «الغش أحد أسباب هذا التدني ،وعلى «التربية» أن تراعي أن
تعتمد االختبارات التي تقيس مهارات الطالب ال حفظه».
06

المطر :المسؤولية الكبرى تقع...
فستنتقل الكويت نقلة نوعية ،لكن السؤال :هل لديه وحكومته
الـقــدرة؟ أنــا أشــك بصراحة ،لوجود خلل كبير في ترجمة ما
ً
نقوله على أرض الــواقــع» ،مشيرا إلــى أن آلية تعيين الجهاز
التنفيذي بالدولة كلها تخضع للواسطة والمحسوبية.

العراق :معركة االنتخابات تنتقل...
البصرة ،انتشار مئات من أنصار كتلة الفتح ،وهي الممثل السياسي
للفصائل ،مهددين باعتراضات عنيفة؛ بعد أن خسروا أكثر من

نـصــف مـقــاعــدهــم فــي اق ـتــراع األح ــد قـبــل ال ـمــاضــي ،بينما أعلنت
مفوضية االنتخابات النتائج النهائية ،مؤكدة أنها لن تخضع
للتهديد ،وسط انتشار مكثف للجيش النظامي وحركة غير طبيعية
لبعض مفارز الميليشيات بأماكن حساسة في بغداد حتى داخل
المنطقة الخضراء ،حيث مقار الحكومة.
َ
تراجع تمثيلها إلى النصف بنحو
ولم تقتنع الفصائل ،التي
ً
ّ
بتقدم حققه رئيس الحكومة األسبق نــوري المالكي،
 17مقعدا،
ً
ً
ّ
على  37مقعدا ،ويعد مدافعا عن الجناح اإليراني في
الذي حصل ّ
ً
ً
العراق ،إذ تمثل النتائج تكريسا لفوز خصوم طهران ،خصوصا
ً
تيار مقتدى الـصــدر ،الــذي تـقـ ّـدم بنحو كبير وخطف  72مقعدا،
إلــى جــانــب حــركــات ناشئة ومستقلين مــن أنـصــار حــركــة تشرين
االحتجاجية ،الذين حققوا مفاجأة وسط ظروف أمنية صعبة ،وبات
ً
لديهم تمثيل في البرلمان يمكن أن يصل إلى أكثر من  40مقعدا،
وهي متغيرات تضع قواعد قاسية وجديدة أمام تشكيل الحكومة
ُ
المقبلة ووضع السياسات األمنية والمالية بصيغة تضعف من
نفوذ الفصائل المسلحة.
ّ
ورغــم طابع التهديد فــي مــواقــف حلفاء طـهــران ،فــإن المصادر
الرفيعة في الكتل السياسية تتحدث عن خــاف عميق داخــل ما
ُي ـعــرف بــاإل طــار التنسيقي الشيعي يضعف خ ـيــارات الفصائل،
فالمالكي  -وهو حليف طهران البارز -يعارض اللجوء إلى الشارع،
ويحاول فرز موقف حزب الدعوة الذي يتزعمه ،عن التهديدات التي
تطلقها الحركات الشيعية المسلحة.
وتذكر المصادر أن االجتماعات المكثفة بين المالكي والفصائل
ً
ً
شهدت تصادما واضحا بين حزب الدعوة الذي يبحث عن تسوية
مع تيار مقتدى الصدر كفائز أكبر ،وممثلي الميليشيات الذين
يعتقدون أن صعود الصدر وكتلة حراك تشرين الشعبي سيعني
قواعد جديدة ستضعف النفوذ الكبير للحشد الشعبي ،وهو مظلة
المسلحين الموالين لطهران.
ّ
وكــان حــراك تشرين قد قاطع االقتراع األخير ،لكن أنصاره في
ثالث حركات ناشئة مع عدد من المستقلين نجحوا ،بنحو مباغت،
في الوصول إلى البرلمان بفضل نظام االنتخابات الجديد الذي
قسم العراق إلــى  83دائــرة ّ
ّ
سهلت التنافس في البيئات المحلية
ً
ً
الـضـيـقــة ،كـمــا كـشــف ف ـقــدان الـفـصــائــل قـ ــدرا كـبـيــرا مــن شعبيتها
نتيجة التصادم المتواصل مع الدولة والتورط في اغتيال نشطاء
االحتجاجات الشعبية ،والمواالة العلنية لحرس الثورة اإليراني.
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«الهالل األحمر» تشارك العالم تجربتها
اإلنسانية عبر بوابة «إكسبو دبي »2020
ت ـش ــارك جـمـعـيــة ال ـه ــال األح ـم ــر دول الـعــالــم
عـ ـب ــر بـ ــوابـ ــة "اكـ ـسـ ـب ــو دبـ ـ ــي  "2020ت ـجــرب ـت ـهــا
اإلنسانية واإلغاثية الخارجية في خدمة الفقراء
والمحتاجين والمتضررين من خــال برامجها
المتعددة التي تهدف إلى الوصول لعالم تحكمه
ً
المبادئ والقيم فضال عن إرسائها ثقافة العمل
التطوعي في المجتمع.
وقال المدير العام للجمعية عبدالرحمن العون،
لـ ـ "ك ــون ــا" أم ــس ،إن "مـشــاركـتـنــا فــي ه ــذا الـحــدث
العالمي تعد فرصة فريدة للتواصل مع شعوب
دول العالم والتضافر في مساعدة المحتاجين
ً
وصوال إلى رفع المعاناة عنهم ليعيشوا حياتهم

وترجح الصالونات السياسية في بغداد نجاح جهود التهدئة
ّ
بالتكيف مع القواعد الجديدة
وإقناع كتلة الفتح الممثلة للفصائل،
الكبيرة في موازنة العام المقبل،
مقابل عدم المساس بمصالحها
ّ
التي تقدر بأكثر من مئة مليار دوالر ،لكنها مع ذلك ترضيات محلية
وقتية تبقى مرهونة بقدرة الحلفاء األساسيين كالصدر والزعيم
الكردي مسعود البارزاني ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ،على
ً
إقناع إيران بأن قواعد اللعبة الجديدة في العراق ستحفظ توازنا
ً
مقبوال مع مصالح محسوبة ومعلومة ،وأن الرهان على السالح في
ّ
ً
العراق ال يبدو مفيدا بكل األحوال لتطلعات إيران في الحوار مع
المجتمع الدولي ،إضافة إلى أن نتائج االنتخابات كشفت خسارة
حلفاء طـهــران ّ
ألي رصيد تحشيد أو تعبئة طائفي ،ربما كانت
تراهن عليه ،حسب تعبير المصادر السياسية المطلعة١٦ .

ً
إيران تسجن مسؤوال عن تمويل...

الذراع الخارجية للحرس الثوري ،وكان يتولي منصب المسؤول عن
تمويل «حزب الله» اللبناني وبعض حلفاء إيران في العراق وسورية.
وحكمت المحكمة على سجاد ،الموضوع على الئحة العقوبات
األميركية ،بالسجن  7أعوام وسبعة أشهر.
واعترض سجاد ،الذي كان يشغل كذلك منصب نائب الجنرال
ً
المقتول قاسم سليماني ،على الحكم ،مؤكدا أن كل العمليات المالية
التي توالها كانت بناء على أوامر عسكرية ال يستطيع الكشف عنها
أمام ُ محكمة مدنية ،لكن المحكمة رفضت دفوعه وأيدت الحكم عليه.
ُّ
وأديــن سجاد بتسلم أكثر من  700ليرة ذهب إيرانية (كل ليرة
ت ـعــادل  500دوالر أمـيــركــي) وسبيكتي ذه ــب ،كــل واح ــدة تـعــادل
ً
ً
كيلوغراما واح ــدا مــن الــذهــب ،ومليار وخمسمئة مليون تومان
إيراني (كانت حينها تعادل نحو مليون ونصف المليون دوالر)
وتحويلها في األسواق إلى عمالت أجنبية ،ونحو  300ألف دوالر
كـبـطــاقــات اع ـت ـمــاد ،ليسلمها إل ــى شـخـصـيــات لبنانية وســوريــة
وعراقية مــن حلفاء إي ــران ،لكنه أبقاها لنفسه ،إضــافــة إلــى شــراء
شقة تعادل قيمتها  700ألف دوالر لالستخدام األمني ،لكنه قام
بتسجيلها باسم أحد أقربائه وبيعها لمصلحته.
ُّ
وعلمت «الجريدة» أن سجاد اتهم كذلك ببيع شحنات من النفط
ُ
اإليراني لدول مختلفة ،واختالس أموال من ثمنها ،كما كلف بتسليم
ً
شحنات وقود إلى سورية ،دعما لحكومة الرئيس بشار األسد ،إال

بكرامة بالتساوي مع كل البشر".
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـ ـعـ ــون أن الـ ـك ــوي ــت م ــرك ــز لـلـعـمــل
اإلن ـســانــي وب ـه ــذا الـنـهــج تـسـتـمــر الـجـمـعـيــة في
عطائها حاضرا ومستقبال لتلبية حماية حقوق
البشر وعملياتها اإل غــا ثـيــة الخارجية وحماية
ا لـحـيــاة وا لـصـحــة دون تمييز عـبــر متطوعيها
الشباب.
وأشار إلى أن المساعدات اإلغاثية المقدمة من
الجمعية سواء على المستوى الحكومي أو األهلي
تأتي عبر تقديم المأكل والمسكن والدعم النفسي
للمحتاجين جــراء وق ــوع أي كــارثــة ،إضــافــة إلى
تقديم المشاريع التنموية لشعوبها.

أنه قام ببيعها في األسواق السورية بالتعاون مع عدد من الضباط
السوريين وتقسيم عوائدها بينهم.
وقال المصدر إنه بعد أن تم وضع اسمه على الئحة العقوبات
األميركية عمل فــي منصب نائب المدير الـعــام للشؤون الدولية
والعملة الصعبة في المصرف المركزي ،حيث كانت له يد طولى في
تبديد المال العام عبر التالعب بفروقات العملة الصعبة.
ويعتبر سجاد من قدامى المحاربين ،الذين قاتلوا في الحرب
ً
اإليرانية  -العراقية ،وكان معتمدا من سليماني للتمويالت السرية
لحلفاء إي ــران فــي المنطقة ،وع ــادة مــا تـكــون هــذه التمويالت بال
وثائق رسمية.

أول صالة بال تباعد في «الحرمين»...

ً
ّ
أن لمس الكعبة ،في وسط ساحة المسجد ،ال يزال محظورا ،كما
ً
كان معموال به قبل الجائحة.
ويتوافد ماليين المسلمين إلى الحرم المكي ،على مدار العام،
ً
للصالة فيه وأداء العمرة ،التي ُعلقت أشهرا العام الماضي.
ّ
ونظمت السعودية موسمي حج استثنائيين ،حيث اقتصرت
األعداد على بضعة آالف في  ،2020ثم ارتفعت إلى عشرات اآلالف
هذا العام ،لكن للمحصنين فقط.
أبوابها ببطء في بداية  ،2021وبدأت
وعادت المملكة لتفتح
ّ
ترحب بالسياح األجانب الملقحين ،منذ األول من أغسطس
الماضي.
وقـ ّـررت تخفيف إج ــراء ات مكافحة الفيروس ،مع انخفاض
ً
معدل اإلصابات اليومي ،بدءا من أمس ،بما يشمل عدم إلزامية
وضع الكمامة في األماكن العامة وعــودة المالعب الرياضية
الستقبال المشجعين المحصنين من الفيروس بكامل طاقتها
االستيعابية.
وأع ـل ـنــت هـيـئــة ال ـط ـيــران ال ـمــدنــي ال ـس ـعــودي أن ـهــا أص ــدرت
تـعـلـيـمــاتـهــا ل ـشــركــات ال ـط ـيــران ب ـشــأن تـشـغـيــل كــامــل للطاقة
االستيعابية لمطارات المملكة ،ابتداء من أمس.
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محليات

الجابر :نأخذ في االعتبار المواقع والمهن المناسبة للعسكريات

ً
• ترأس اجتماعا لمناقشة خطط قبول الراغبات في االلتحاق بالجيش والمجاالت المخصصة للعنصر النسائي
• «الجيوش اليوم تعتمد على التقنية واالستثمار في العقول ورعاية الموهوبين واالستفادة من المبدعين»
محمد الشرهان

أك ــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس
ا ل ــوزراء ،وز يــر الدفاع الشيخ
ح ـ ـمـ ــد ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــا بـ ـ ــر ،أن إ تـ ــا حـ ــة
الـ ـف ــرص ــة ل ـن ـص ــف ال ـم ـج ـت ـمــع
الـ ـك ــويـ ـت ــي م ـ ــن الـ ـم ــواطـ ـن ــات
ل ــالـ ـتـ ـح ــاق بـ ـش ــرف ال ـخ ــدم ــة
ال ـع ـس ـكــريــة ال ت ـت ـع ــارض مــع

الــدسـتــور الـكــويـتــي ،ال ــذي لم
يفرق بين الرجل والمرأة ،كما
أن آلية تنفيذ القرار الخاص
بــا لـسـمــاح لـلـمــرأة بااللتحاق
بـ ـصـ ـف ــوف الـ ـجـ ـي ــش س ـيــأخــذ
ب ـ ـع ـ ـيـ ــن االع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــار اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار
األم ــاك ــن والـ ـم ــواق ــع وال ـم ـهــن

مؤتمر صحافي لـ «آلية
التسجيل والقبول»
إتاحة الفرصة
ألخوات الرجال
لاللتحاق
بشرف الخدمة
ال تتعارض مع
الدستور

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعالقات العامة برئاسة
األركــان العامة للجيش عقد مؤتمر صحافي اليوم عن ّ
تطوع
المواطنات الكويتيات في الجيش ،يتم من خالله توضيح آلية
إعــان التسجيل والقبول والحقوق والــواجـبــات المقررة لهم
أثناء الخدمة.
و ســوف يعقد المؤتمر الصحافي الساعة  10صباحا في
المبنى المتعدد األغــراض بجانب بوابة القوة البرية ،مقابل
الدائري الرابع.

ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـت ـ ـنـ ــاسـ ــب وقـ ـ ـ ـ ـ ــدرات
وإمكانات أخوات الرجال من
بنات الوطن.
جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ــال تـ ـ ــرؤس
ً
الجابر اجتماعا بمقر الوزارة،
ص ـب ــاح أم ـ ــس ،ض ــم ال ـج ـهــات
الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة بـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ الـ ـ ـق ـ ــرار
الـ ـ ـ ــوزاري الـ ـخ ــاص بــال ـت ـحــاق
المواطنات الكويتيات بشرف
ال ـخــدمــة الـعـسـكــريــة كـضـبــاط
اخـ ـتـ ـص ــاص ،وض ـ ـبـ ــاط صــف
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،وذلـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي مـ ـج ــال
الخدمات الطبية ،والخدمات
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـمـ ـس ــان ــدة ،وت ــم
خـ ـ ـ ــال االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع م ـن ــاق ـش ــة
الخطط الموضوعة بشأن آلية
التسجيل والقبول للراغبات
ف ــي االلـ ـتـ ـح ــاق ،واس ـت ـع ــراض
ا لـمـجــاالت المخصصة لعمل
العنصر النسائي فيها ،والتي
سـتـكــون فــي هـيـئــة الـخــدمــات
ال ـط ـب ـي ــة ب ـك ــل ت ـخ ـص ـصــات ـهــا
ال ـط ـب ـيــة وال ـف ـن ـيــة واإلداري ـ ـ ــة،

باإلضافة إلى بقية القطاعات
العسكرية المساندة.

متابعة دائمة
وش ـ ـ ــدد الـ ـج ــاب ــر عـ ـل ــى أن ــه
ً
سيكون متابعا  ،بشكل دا ئــم
ومـ ـسـ ـتـ ـم ــر ،لـ ـك ــل الـ ـخـ ـط ــوات
واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة
بــالـتـحــاق الـعـنـصــر الـنـســائــي
ب ـش ــرف ال ـخ ــدم ــة ال ـع ـس ـكــريــة،
وضمان عملهم في المجاالت
والـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات الـ ـمـ ـس ــان ــدة
ً
وال ـ ـمـ ــائ ـ ـمـ ــة ،م ـت ـم ـن ـي ــا ل ـهــم
ا ل ـ ـتـ ــو ف ـ ـيـ ــق وا ل ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــاح ،وأن
ً
يـكــو نــوا أ ه ــا للثقة السامية
لصاحب السمو أمير البالد،
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــائ ـ ـ ــد األع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى لـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــوات
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ ن ـ ـ ــواف
األحمد ،وعلى قدر المسؤولية
في حمل األمانة الملقاة على
عاتقهم لخدمة وطنهم.
وقـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع إن

تأجيل عطاءات  3خزانات بـ «المطالع» إلى  21نوفمبر
●

سيد القصاص

أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة
تأجيل موعد تقديم عطاءات مناقصة إنشاء
 3خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة
سعة كل منها  115مليون غالون إمبراطوري
بمدينة المطالع السكنية موقع رقم  1إلى 21
نوفمبر المقبل ،ويأتي المشروع ضمن ُّ
توجه

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
لتوفير المياه العذبة في المناطق السكنية
الجديدة ،والذي يتم بالتنسيق والتعاون بين
الوزارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
في سياق منفصل ،كشفت مصادر وزارة
الـكـهــربــاء وال ـمــاء عــن تقديم ال ـ ــوزارة طلبا
للجهاز المركزي للمناقصات العامة إلعادة
بحث طرح مناقصة مشروع توريد وتركيب

وتشغيل وصيانة األل ــواح الكهروضوئية
على أسطح خزانات مياه الصبية األرضية.
وأشــارت المصادر إلى أن مجلس إدارة
الجهاز المركزي للمناقصات قرر تأجيل ّ
بت
قرار الموافقة على الطرح لحين ورود كتاب
ّ
يتضمن التعديالت التي
الحق من الــوزارة
ّتمت مناقشتها حول المشروع وآلية طرحه،
وفقا للوائح والقوانين.

واعـ ـتـ ـب ــرت أن الـ ـمـ ـش ــروع يـ ـع ـ ّـد إحـ ــدى
الخطوات نحو االستعانة بالطاقة المتجددة
بدال من االعتماد على "األحفورية" الناتجة
عن استغالل النفط ،موضحة أن المشروع
يهدف إلى انتاج  30ألف كيلو واط في ذروته،
لتغطية احـتـيــاجــات ال ـخــزانــات والمباني
الموجودة بالموقع من الطاقة المتجددة.

«الشؤون» 3.7 :ماليين دينار تكلفة عقود
صيانة صاالت األفراح  3سنوات

ً
الوزير لم يوقعها انتظارا لقرار مجلس الوزراء بشأن رد الصاالت للتعاونيات
 7صاالت بحاجة
لصيانة جذرية
ونحو  4تحتاج
أعمال كهرباء
خفيفة

الوزارة تعتزم سحب

●

جورج عاطف

علمت "الجريدة" أن إجمالي
التكلفة المالية لعقود صيانة
ص ــاالت األفـ ــراح كــافــة الـمــوزعــة
ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـم ـ ـح ـ ــاف ـ ـظ ـ ــات ال ـ ـسـ ــت
والخاصة باألعمال الهندسية
الـمــدنـيــة مــن األص ـبــاغ وترميم
األسقف واألرضيات المتضررة
ج ـ ــراء ف ـت ــرة وقـ ــف اسـتـغــالـهــا
فــي أع ـقــاب انـتـشــار الــوبــاء بلغ
نحو  3.7ماليين ديـنــار ولمدة
 3سنوات ،مقسمة بواقع 1.758
م ـل ـيــون ع ـلــى ث ــاث مـحــافـظــات
و 1.856مليون على األخرى.
ً
ووفـ ـق ــا ل ـم ـصــادر "الـ ـش ــؤون"
تشمل هذه العقود صيانة قرابة
 40صالة  35حالية إضافة إلى 5
جديدة من المتوقع أن تتسلمها
ال ـ ــوزارة مــن متبرعين وتــدخــل
الخدمة خــال األشهر القادمة،
مــوض ـحــة أن ه ـن ــاك  7ص ــاالت
بـ ـح ــاج ــة مـ ــاسـ ــة إل ـ ـ ــى ص ـي ــان ــة
ً
جذرية ،فضال عن نحو  4تحتاج
أعمال صيانة كهربائية خفيفة.

 3صاالت جديدة من العقود  ..وتأشيرة الوزير

متبرعين تجاوزوا
المدة القانونية
لتسليمها

وذكـ ـ ــرت ال ـم ـص ــادر ،أن هــذه
ال ـع ـقــود ج ــاه ــزة ع ـلــى تــأشـيــرة
وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون د .م ـش ـع ــان
الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ،غـ ـي ــر أن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة،

وبايعاز منه ،لم ترسلها حتى
اآلن إل ـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز الـ ـم ــرك ــزي
للمناقصات العامة للترسية،
السيما أ نــه ينتظر ّ
رد مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ع ـلــى مـخــاطـبـتــه حــول
ً
إم ـكــان ـيــة ّ
رد الـ ـص ــاالت م ـجــددا
إلى الجمعيات التعاونية التي
ً
سحبت منها أخيرا.
وأشــارت إلــى أن الوزير يرى
ً
فــي ّ
رد الـصــاالت توفيرا لقيمة
ع ـقــود الـصـيــانــة عـلــى مـيــزانـيــة
"ال ـشــؤون" والـمــال الـعــام والتي
ستتحملها الجمعيات ،كاشفة
أن الـ ـمـ ـخ ــاطـ ـب ــة ال ـ ـتـ ــي رف ـع ـه ــا
العتيبي تتضمن تــوز يــع ر يــع
ت ــأج ـي ــر ُواسـ ـتـ ـغ ــال الـ ـص ــاالت
ب ــواق ــع الــثـلـثـيــن لـلـمــالـيــة ،على
أن يـ ـحـ ـس ــب ض ـ ـمـ ــن إيـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
"ال ـ ـش ـ ــؤون" ،وال ـث ـل ــث الـمـتـبـقــي
للتعاونيات.
ً
وبـ ـيـ ـن ــت أن ثـ ـم ــة اج ـت ـم ــاع ــا
س ـت ـع ـق ــده ال ـل ـج ـن ــة الـمـخـتـصــة
بــال ـصــاالت ال ـي ــوم أو األس ـبــوع
الجاري ،للبت في مدى قانونية
ع ـ ـ ــدم الـ ـتـ ـص ــدي ــق عـ ـل ــى ع ـق ــود
الصيانة حتى تاريخه ،السيما
أن الصاالت ،وحتى ّ
رد مجلس
الوزراء على مخاطبة الوزير ،في
عهدة الوزارة المسؤولة األولى
عن جاهزيتها ،وســط الحديث
ع ــن اح ـت ـمــال ـيــة س ـم ــاح الـلـجـنــة
الوزارية العليا لطوارئ كورونا

بإقامة المناسبات االجتماعية
المتنوعة من األعراس وحفالت
ال ـت ـخ ــرج وغ ـي ــره ــا ،م ــؤك ــدة أن
إبقاء الوضع كما هو عليه ،دون
اعتماد عقود الصيانة ومباشرة
ً
ترميم الصاالت سريعا يسبب
ً
حرجا بالغا للوزارة.

سحب  3صاالت جديدة
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ت ـع ـك ــف ال ـ ـ ـ ــوزارة،
م ـم ـث ـلــة فـ ــي قـ ـط ــاع ال ـت ـخ ـط ـيــط
وا لـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــو ي ـ ــر اإلداري ،ع ـل ــى
مخاطبة متبرعين بـ  3صاالت
أف ــراح جــديــدة ،ت ـجــاوزوا المدة
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ل ـت ـس ـل ـي ـم ـه ــا إل ــى
"الـ ـ ـش ـ ــؤون" والـ ـمـ ـح ــددة ب ـثــاث
س ـ ـنـ ــوات م ـن ــذ اس ـ ـتـ ــام م ــواق ــع
الـ ـبـ ـن ــاء ،مـ ـش ــددة ع ـل ــى أن ـ ــه فــي
ح ـ ـ ــال ع ـ ـ ــدم الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوب س ـي ـتــم
ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون وال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات
الـمـنـظـمــة ،ال ـت ــي تـمـنـحـهــا حق
سحب الصاالت من المتبرعين،
وت ـس ـي ـي ــل كـ ـف ــاالتـ ـه ــا ال ـب ـن ـك ـيــة
السـ ـتـ ـكـ ـم ــال عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـب ـن ــاء
والتأثيث بمعرفتها ،التي تبلغ
 30في المئة من إجمالي تكلفة
العقود ،مؤكدة أن الوزارة جادة
في األمر ولن تتساهل فيه.

موظفات بـ «الرعاية» يعتصمن لتقليص الدوام
وشعيب يؤكد الحرص على حقوقهن
ً
مـجــددا نفذت مجموعة من موظفات ال ــوزارة بقطاع
الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة وق ـفــة احـتـجــاجـيــة ،أمـ ــس ،داخ ــل
إدارات ـه ــن للمطالبة بتقليص ســاعــات الـ ــدوام اليومي
ً
لتكون حتى الــواحــدة والــربــع ب ــدال مــن الثانية والــربــع
ً
ظهرا ،وأكد وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب ،أنه وجميع
القيادات والمسؤولين حريصون على حقوق الموظفين
والموظفات.
وقال شعيب ،في تصريح صحافي ،على هامش افتتاح
المعرض العالمي للتغذية «لن نبخس حق الموظفين،
غير أن هناك ق ــرارات منظمة مــن دي ــوان الخدمة تحدد
ً
آلـيــات ال ــداوم وضــوابــط صــرف ال ـب ــدالت» ،الفـتــا إلــى أن
مسؤولي الوزارة مؤتمنون على المال العام ،ولن نسمح
ً
بهدره بأي شكل كان ،موضحا أن قرار مجلس الخدمة
ً
ً
المدنية نظم آلية الدوام وال يحتاج تعميما ،خصوصا
أنه مطبق ولم يطرأ عليه تغير.

جانب من الوقفة االحتجاجية لموظفات «الشؤون» أمس

الجابر خالل ترؤسه االجتماع أمس
ا لـجـيــوش ا ل ـيــوم تعتمد على
ا ل ـت ـق ـن ـيــة ف ــي إدارة و ص ـيــا نــة
ال ـ ـم ـ ـعـ ــدات واآلل ـ ـ ـيـ ـ ــات ،وهـ ــذه
األمور تتطلب االستثمار في
العقول ،ورعاية الموهوبين،
واالستفادة من المبدعين.

ح ـض ــر االجـ ـتـ ـم ــاع م ـع ــاون
رئيس األر ك ــان العامة لهيئة
اإلدارة وا ل ـ ـ ـقـ ـ ــوى ا ل ـب ـش ــر ي ــة
ال ـ ـلـ ــواء ال ــرك ــن دكـ ـت ــور خــالــد
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــدري ،ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ه ـي ـئ ــة
الحرس األميري اللواء الركن

حمد الصالح ،ورئيس هيئة
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ال ـش ـي ــخ
ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه م ـش ـعــل
ال ـص ـب ــاح ،وعـ ــدد م ــن ق ـيــادات
الوحدات المعنية.

«الطرق» %65 :إنجاز طريق المطالع
كشفت مصادر الهيئة العامة للطرق والنقل البري
عــن بلوغ الطريق اإلقليمي المرحلة الثانية الجزء
الشمالي طريق المطالع نسبة إنجاز  65في المئة
وفقا للجداول الموضوعة للمشروع الذي يهدف إلى
تسهيل الحركة المرورية ورفع مستوى األمن والسالمة
على الطريق.
وقالت المصادر لـ "الجريدة" إن المشروع الخاص
بــإنـشــاء وإن ـجــاز وتـطــويــر ط ــرق وتـقــاطـعــات لخدمة
مدينة المطالع المستقبلية يربط بين طريق العبدلي

غربا ،وصوال إلى مدينة الصبية شرقا بطول  33كم
( 3حارات بكل اتجاه) مع إمكانية لزيادة حارة أخرى
بكل اتجاه مستقبال وسيستوعب نحو  70بالمئة من
الحجم الـمــروري المتوقع تدفقه من مشروع مدينة
المطالع.
ولفتت إلى أن العقد يشتمل على  5تقاطعات ويعزز
البنية التحتية لمشروع مدينة المطالع االسكاني،
وشبكة الطرق في المنطقة الشمالية من البالد وفقا
للمخطط الهيكلي لدولة الكويت.

محليات
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حملة التطعيم الميدانية تواصل خدماتها
الخميس :تجاوب نيابي إلقرار قانون مزاولة العالج الطبيعي
عادل سامي
تواصل حملة التطعيم الميدانية فعالياتها
فــي الـمـنــاطــق المختلفة مــن ال ـبــاد لتطعيم
الـعـمــالــة ال ـتــي ت ـعــذر حـصــولـهــا عـلــى الـلـقــاح
المضاد لمرض «كوفيد »19-أو التي لم تستطع
التسجيل ألي سبب من األسباب.
وشهدت الحملة إقباال كبيرا لتلقي اللقاح
فــي عــدد مــن المناطق ،وحققت الـهــدف منها
وهو التوسع في وتيرة التطعيم في أوساط
العمالة ،حيث دشنت الحملة أعمالها األسبوع
ال ـم ــاض ــي ف ــي م ـنــاطــق ب ـن ـيــد الـ ـق ــار وحــولــي
والمهبولة والسالمية.

«كان» :محاضرة
توعوية للصم والبكم
ن ـظ ـمــت ال ـح ـم ـل ــة الــوط ـن ـيــة
ل ـم ـك ــاف ـح ــة مـ ـ ــرض الـ ـس ــرط ــان
«كان» ندوة بالتعاون مع إدارة
تعزيز الصحة التابعة لوزارة
الصحة ،في إطار شهر التوعية
بسرطان الثدي الذي يصادف
شهر أكتوبر من كل عام.
واعـلـنــت الـحـمـلــة ،فــي بيان
ص ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،أن ـ ـ ـ ــه ت ـ ـ ــم تـ ـق ــدي ــم
مـحــاضــرة تــوعــويــة لعضوات
نادي الكويت الرياضي للصم
والبكم ،تأكيدا ألهمية الكشف
المبكر عن سرطان الثدي.
وأوض ـح ــت أن الـمـحــاضــرة
ت ـ ــأت ـ ــي ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـشـ ــراكـ ــة
المجتمعية بين حملة «كــان»،
وحــرص إدارة تعزيز الصحة
على التواصل مــع كــل شرائح
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع ،لـ ـنـ ـش ــر الـ ــوعـ ــي
الصحي بين مختلف فئاته.
وأشارت إلى أن المحاضرة
التي ألقتها الطبيبة في إدارة
تـ ـع ــزي ــز الـ ـصـ ـح ــة د .ه ــاي ــدي
الـسـعــداوي تـنــاولــت التعريف
بالسرطان عموما وبسرطان
الـثــدي خـصــوصــا ،كـمــا قدمت
شرحا مفصال لألعراض وطرق
الكشف المبكر والفحوصات
التي تجرى لتشخيصه وكيفية
الــوقــايــة مـنــه ،كما رك ــزت على
أهمية وكيفية الفحص الذاتي
للثدي.

من جانب آخر ،أكدت رئيسة جمعية العالج
الطبيعي هـنــاء الخميس أن مـقـتــرح الجمع
بين العمل الحكومي واألهلي لمهنة العالج
الطبيعي على طــاولــة وزارة الصحة ،للنظر
في الموافقة عليه قريبا.
وقــالــت الـخـمـيــس ،فــي تـصــريــح صحافي،
إن الجمعية تـتــابــع بـحــرص إدراج "ال ـبــورد"
الخاص بالعالج الطبيعي في معهد الكويت
لــاخـتـصــاصــات الطبية "كـيـمــز" ،بالتنسيق
مــع األم ـيــن ال ـعــام للمعهد د .ف ــواز الــرفــاعــي،
بعد تقديم طلب إدراج "البورد" له ،الفتة إلى
أن الرفاعي أبــدى اهتمامه وحــرصــه على أن
يكون هناك "بورد" خاص بالعالج الطبيعي
في المعهد .وعن قانون مزاولة مهنة العالج
الطبيعي ،أك ــدت وج ــود تنسيق مــع مجلس

األمة إلقراره بأسرع وقت ،مشيرة إلى وجود
ت ـجــاوب ورغ ـبــة مــن ال ـنــواب إلق ـ ــراره ،وهـنــاك
تـعــاون مستمر مــع وزارة الـصـحــة لمحاربة
"ال ـ ــدخ ـ ــاء" عـ ـل ــى م ـه ـن ــة ال ـ ـعـ ــاج ال ـط ـب ـي ـعــي
لـحـمــايــة الـمـجـتـمــع م ــن الـعـبــث بـهــم م ــن غير
المتخصصين .وأش ــارت إلــى وجــود تنسيق
مع الهيئة العامة للشباب والرياضة لتشكيل
لجنة إشرافية على األندية الرياضية ،حفاظا
على سالمة الالعبين ،حيث تم تقديم توصيف
وظـيـفــي مـبـســط لـلـمـهــام الـفـنـيــة الـعــامـلــة في
القطاع الرياضي استنادا إلى معايير عالمية
متبعة ،مبينة أن هناك تنسيقا بين جمعية
العالج الطبيعي وجامعة الكويت فيما يخص
استحداث برامج الشهادات العليا في العالج
الطبيعي.

ةديرجلا

•
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برلمانيات

نافذة نيابية

حمادة :ال تجاوزات من المجلس خالل السنوات العشر الماضية
الصيفي :العفو في «دخول المجلس»
ٌ
نصر لكل من يحمل رأيه اإلصالحي
قـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب الـ ـصـ ـيـ ـف ــي
الصيفي ،إن العفو فــي قضية
دخــول المجلس هو نصر لكل
من يحمل رأيه اإلصالحي.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــي ف ــي
تـ ـغ ــري ــدة ل ـ ــه" :الـ ـعـ ـف ــو م ــن أه ــل
الـعـفــو...نــواف الكبير بحكمته
ً
وعـ ـط ــائ ــه وع ـ ـ ـفـ ـ ــوه" ،م ـض ـي ـف ــا:
"ستكتب صفحة جديدة بتاريخ
الكويت عنوانها نــواف الكبير
واإلصـ ـ ــاح وال ـب ـنــاء والـتـنـمـيــة
م ــن أج ــل ال ـكــويــت ،وسـنـحــافــظ
عـلــى الـمـكـتـسـبــات الــدسـتــوريــة
وسـنـسـلـمـهــا لـمــن بـعــدنــا دون
مساس أو تهاون".
وأض ـ ــاف ال ـص ـي ـفــي ،نتمنى
م ــن س ـم ــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد ن ــواف

محيي عامر

بلغت تكلفة الـشــركــات التي
تمت االستعانة بها للعمل لدى
األمانة العامة للمجلس األعلى
لـلـتـخـطـيــط وال ـت ـن ـم ـي ــة ،ضـمــن
برنامج الـتـعــاون الوطني بين
حكومة الكويت ومكتب برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ،نحو 9
ماليين دوالر.
وق ـ ــال وزي ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة ،وزي ــر
ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون االق ـت ـصــاديــة
خـلـيـفــة حـ ـم ــادة ،ف ــي رده على
س ـ ـ ـ ـ ـ ــؤال ب ـ ــرل ـ ـم ـ ــان ـ ــي لـ ـلـ ـن ــائ ــب
د .ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـص ـق ـع ـب ــي،
حصلت "الجريدة" على نسخة
مـ ـن ــه ،ي ـب ـيــن ن ـ ــوع الـ ـتـ ـج ــاوزات
وحجمها واإلجراءات القانونية
واإلداري ـ ـ ــة ال ـتــي تـمــت حـيــالـهــا:

"ال يـ ــوجـ ــد أي ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزات مــن
األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية واإلدارات
التابعة لها في السنوات العشر
الماضية".
وعـ ــن ط ـل ـبــه قــائ ـمــة بــأس ـمــاء
المكاتب والشركات االستشارية
واألف ـ ـ ـ ــراد ال ـم ـس ـت ـعــان ب ـه ــم مــن
قـ ـب ــل "ال ـت ـخ ـط ـي ــط وال ـت ـن ـم ـي ــة"
وأمــان ـتــه ف ــي ال ـس ـنــوات العشر
ال ـمــاض ـيــة مــرف ـقــا ب ـهــا صــوئـيــة
م ــن ال ـع ـقــود وأسـ ـم ــاء أص ـحــاب
المكاتب والشركات االستشارية،
وال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــرض م ـ ـ ــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة،
وإج ـم ــال ــي ال ـم ـبــالــغ الـمــدفــوعــة
نـ ـظـ ـي ــر خـ ــدمـ ــات ـ ـهـ ــم مـ ـ ــع بـ ـي ــان
النتائج النهائية التي ترتبت

عن هذه االستشارات؟ فقد أرفق
ً
الوزير جدوال بأسماء المكاتب
والشركات االستشارية واألفراد
المستعان بـهــم مــن قـبــل أمــانــة
التخطيط والتنمية.
وك ـ ـ ـ ــان ال ـص ـق ـع ـب ــي ق ـ ــد ق ــال
فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــدمـ ــة سـ ـ ــؤالـ ـ ــه "ن ـ ـشـ ــرت
وكالة األنـبــاء (كــونــا) تصريحا
لألمين العام للمجلس األعلى
لـلـتـخـطـيــط والـتـنـمـيــة بـتــاريــخ
 26يـ ـن ــا ي ــر  2020م ـ ـ ـفـ ـ ــاده أن
الفساد أصبح ظاهرة ،ومعول
ه ـ ــدم ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ،وأك ـ ـبـ ــر عــائــق
م ــن م ـع ــوق ــات ـه ــا ،وع ـل ـي ــه طـلــب
إجــابـتــه عــن اآلت ــي :هــل رصــدت
ت ـجــاوزات مــن أمــانــة التخطيط
والتنمية واإلدارات التابعة لها

في السنوات العشر الماضية؟
إذا ك ــان ــت اإلج ــاب ــة بــاإلي ـجــاب
فيرجى تــزويــدي بتقرير يبين
ن ـ ـ ــوع ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاوزات وح ـج ـم ـهــا
واإلجراءات القانونية واإلدارية
التي تمت حيالها ،وهل صدرت
أح ـ ـكـ ــام ق ـض ــائ ـي ــة ضـ ــد أي مــن
موظفي األمانة تتعلق بإساء ة
استخدام األمــوال ونحوها في
السنوات العشر الماضية؟ إذا
كــانــت اإلج ــاب ــة بــاإلي ـجــاب فهل
اتخذت األمانة إجراءات بحقهم؟
إذا كانت اإلجابة باإليجاب فما
اإلجراءات؟ مع تزويدي بصورة
ضوئية منها وما قادت إليه من
أحكام قضائية صادرة بحقهم.

الشركات المستعان بها للعمل لدى أمانة المجلس األعلى للتخطيط

الصيفي والوسمي في جلسة سابقة
ال ـك ـب ـيــر وال ـخ ـي ــر والـ ـعـ ـط ــاء أن
يـشـمــل ب ـع ـفــوه ال ـكــريــم الـشـيــخ
د .ش ــاف ــي ال ـع ـج ـمــي وشـقـيـقــه

محمد ومحمد الهاجري وإغالق
كل الملفات السابقة والكويت
ً
تحتضن أبناءها دائما.

«الشاهين» يسأل عن كادر الوظائف المساندة في «التربية»
ً
ّ
وجه النائب أسامة الشاهين سؤاال إلى وزير التربية د .علي
المضف ،بشأن الكادر الوظيفي للعاملين في الوظائف المساندة
للعملية التعليمية والتربوية.
وق ــال الـشــاهـيــن فــي ســؤالــه :لـمــا ك ــان مــوظـفــو ش ــؤون الطلبة
يعملون ضمن الوظائف المساندة للعملية التعليمية والتربوية
في مدارس دولة الكويت المختلفة ،فإنه من المهم دعمهم بمنحهم
ً
ً
كادرا وظيفيا ،إضافة لالمتيازات التي منحت ألقرانهم العاملين
في القطاعات التربوية المساندة للعملية التربوية.
وتابع :وحيث تمت إفادتي في إجابة للوزارة عن سؤال سابق
عن سبب عــدم شمول قطاع شــؤون الطلبة بالقرارات الصادرة
والخاصة بمنح كادر وظيفي للعاملين في الوظائف المساندة
للعملية التعليمية والتربوية ،بأن "التربية" خاطبت ديوان الخدمة
المدنية بهذا الشأن بتواريخ (2020/ 2/ 13م2020/ 10/ 13 ،م25 ،
2020/ 11/م)" ،فهل رد الديوان على كتب الــوزارة المشار إليها؟
وإذا كانت اإلجــابــة باإليجاب يرجى تــزويــدي بنسخة مــن الــرد
وكتب الوزارة".

أسامة الشاهين

مبرك لوقف وكيل الوزارة في حال استجواب وزيره

م

اسم الشركة

بيان النتائج النهائية التي ترتبت على هذه االستشارة

إجمالي المبالغ المدفوعة

1

تي آي سي جي

إعداد وتنفيذ استراتيجية إنجاز خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت

US$1.949.999.93

2

فيفا

إعداد الحملة اإلعالمية لمشروع برنامج المهنيين الشباب

USD 100.000.00

3

فيفا

تصميم حملةNEW KUWAIT

USD 210.565.00

4

أكسفورد بيزنس غروب

خدمات إعالنية عالمية لكويت جديدة

GBP 30.600.00

5

هادوك ميديا إنترناشونالليمتد

خدمات إعالنية عالمية لكويت جديدة

USD 74.980.00

6

غلوباس فيجين ليمتد

خدمات إعالنية عالمية لكويت جديدة

USD 74.750.00

7

أكسفورد إيكونوميس

إعداد نظام النماذج االقتصادية التخطيطية

USD 938.800.00

8

ليدرشب ترينينغ انيتياتف

تدريب القياديين على مهارات التخطيط االستراتيجي
تدريب عدد ( 75مدير – مراقب  -رئيس قسم على مبادئالتخطيط االستراتيجي)

USD 55.374.00

9

أكسفورد إيكونوميس

صيانة نظام النماذج التخطيطية

USD 59.775.00

10

إرنست آند يونغ

دراسة النطاق الثقافي
 دراسة تشخيصية حول استخدام التحليالت السلوكية في فهم الثقافة
المؤسسية ودفع مستوى األداء لتنفيذ رؤية كويت جديدة .2035

USD 399.600.00

11

هارفارد بيزنس بابليشنغ

برنامج تدريبي نوعي لقياديي الدولة بما يتواكب مع رؤية دولةالكويت لعام
 2035يهدف إلى تطوير القدرات وتحسين األدواتوالبرامج القيادية ،وتحويل
استراتيجية الوزارات إلى أهداف ذكيةقابلة للتحقيق وتصميم مؤشرات األداء
الرئيسية لقياس تنفيذاستراتيجية كل جهة من فئة وكيل وزارة  -وكيل مساعد
عدد 35

$171.000

 21
13

تي آي سي جي
إرنست آند يونغ

دعم صياغة خطة التنمية متوسطة األجل 2025 - 2020
باإلضافة إلى تدريب اإلدارات المختصة على صياغة الخطةوالتسويق اإلعالمي
لخطة إعداد خارطة طريق التصنيف السياديلدولة الكويت

USD 2.910.866
USD 335.000

14

إكسفورد إيكونوميس

التدريب على نظام النماذج االقتصادية التخطيطية

USD 45.000.000

15

ديجيتال أرينا كومبني

تحديث النظام اآللي لمتابعة الخطة

KWD 7.000

16

بلومبرغ إل جي

خدمات إعالنية (تلفزيون ورقمية) على منصات بلومبرغ

USD 74.999.00

17

باك ديم

 تمت االستعانة بإحدى الشركات االستشارية المتخصصة لتقديم دليلالخطة
التشغيلية ألزمة كوفيد

$ 102.523.40

ّ
تقد م النائب حمود مبرك باقتراح برغبة قال فيه:
ن ـظــرا ل ـمــا كـشـفــت ع ـنــه ال ـتــداب ـيــر واإلج ـ ـ ــراء ات الــوقــائـيــة
لـمــواجـهــة جــائـحــة كــورونــا مــن سـلـبـيــاتومــآخــذ عـلــى أداء
العديد من الوزراء في مواجهة الجائحة ،أدت الى احتقان
الرأي العام والغضب الشعبي الذي ّ
عبر عنه المواطنون من
خالل وسائل التواصل ،ومطالبتهم بإقالة بعض الوزراء،
في حين أن المسؤول الحقيقي في تلك الوزارات هو وكيل
الـ ـ ــوزارة،ل ــذا أق ـت ــرح أن ــه ف ــي ح ــال ت ـقــديــم اس ـت ـجــواب ألحــد
ا لــوزراء ،يوقف وكيل ا لــوزارة عن العمل لحين االنتهاء من
ّ
االستجواب ،ويحل محله الوكيل المساعد.
حمود مبرك

العارضي يستفسر عن حوادث «أغطية المناهيل»
وج ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب مـ ـس ــاع ــد
ً
العارضي س ــؤاال إلــى وزيــرة
األشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة وزيـ ـ ـ ــرة
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون االت ـص ــاالت
وت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـلــومــات
رنا الفارس ،قالفي مقدمته،
إن ا لـ ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت فـ ـجـ ـع ــت ق ـب ــل
أيـ ـ ــام ب ــوف ــاة الـ ـم ــواط ــن عـلــى
الـ ـبـ ـل ــوش ــي رح ـ ـمـ ــه ال ـ ـلـ ــه فــي
ال ـح ــادث ال ـمــأســاوي نتيجة
تطاير أحد أغطية المناهيل
علىطريق الملك عبدالعزيز
السريع ،وفق ما أشارت إليه
الـتـحـقـيـقــات األول ـي ــة لـ ــوزارة
الداخلي ة.
وقال العارضي في سؤاله،
ً
إنه "حرصا منا على محاسبة
المسؤولين وتـحــديــد أوجــه
الخلل واإلهـمــال ،إن وجــدت،
سواء في الشركات المنفذة أو
في الجهة الرقابية المشرفة
على التنفيذ المتمثلة بوزارة
األشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال وكـ ـ ـ ــي ال ت ـت ـك ــرر
مـثــل ه ــذه الـ ـح ــوادث ،يــرجــى
اإلفـ ــادة عــن اإلج ـ ــراء ات التي
ق ــام ــت ب ـه ــا الـ ـ ــوزيـ ـ ــرة ت ـجــاه

مساعد العارضي

الحادثة المذكورة ووفاة هذا
ال ـمــواطــن ،وم ــا طبيعة عمل
ا ل ـع ـقــد ر قـ ــم (ق ص /ط)312
المعني بصيانة عامة للطرق
الـ ـس ــريـ ـع ــة ب ـ ــدول ـ ــة ال ـك ــوي ــت
وتـكـل ـفـتــهومـ ــا ه ــي األع ـم ــال
التي تم إنجازها من تاريخ
ب ــداي ــة ال ـع ـقــد وح ـتــى تــاريــخ
هذا السؤال؟
كما سأل عن عدد الشكاوى
الواردة إلدارة صيانة الطرق
السريعة والخاصة بأغطية
المناهيل واإلجراءات التي تم

اتخاذها من اإلدارةوالشركة
الـمـســؤولــة عــن عـقــد صيانة
الطرق السريعة؟
وأض ـ ـ ــاف" :هـ ــل ت ــم إي ـقــاف
م ـ ـه ـ ـنـ ــدس ال ـ ـع ـ ـقـ ــد ال ـم ـع ـن ــي
بــال ـص ـيــانــة ال ـع ــام ــة لـلـطــرق
ال ـســري ـعــة ع ــن ال ـع ـمــل لحين
االنتهاء من التحقيق في هذه
ً
الـحــادثــة؟ وهــليعمل حاليا
ضـ ـم ــن طـ ــاقـ ــم م ـك ـت ــب وزي ـ ــر
األشغال؟
و م ــا صـحــة خـبــر تكليف
ً
رئيس قسم اإلش ــراف مديرا
إلدارة صيانة الطرق السريعة
ً
ب ـ ــدال م ــن إي ـق ــاف ــه ع ــن الـعـمــل
لحين االنتهاء من التحقيق
أسـ ـ ـ ــوة ب ـ ـ ــاإلج ـ ـ ــراء الـ ـ ـ ــذي تــم
ات ـخ ــاذه ت ـجــاه مــديــر اإلدارة
الرسمي؟

المضف لـ ةديرجلا  :ندفع بالحوار الوطني لنزع فتيل األزمات
•

«نتطلع إلى تفاهم حقيقي مع الحكومة ...وتأجيل استجوابات رئيس الوزراء اعتداء على الدستور»
•

مهلهل المضف

فهد تركي

كشف النائب مهلهل المضف أنه من
الصعب التفاهم مع الحكومة الحالية
في ظل األزمة السياسية التي تعانيها
البالد إذا ما تم وضع حلول لألزمة بين
السلطتين.
وقال المضف لـ "الجريدة" إن مسألة
تأجيل استجوابات رئيس الوزراء قرار
فيه اعتداء على الدستور ،ونزع األدوات
الرقابية للنائب بشكل غير سليم وغير
دس ـتــوري ،فــا تـعــاون مــع الحكومة إال
بعد نزعها فتيل األزمات السياسية.
وأضـ ـ ـ ــاف :ن ــدف ــع ب ــالـ ـح ــوار الــوط ـنــي
ليكون الطريق لنزع األزمات السياسية،
وأن يكون هناك تعاون حقيقي أساسه
القضايا التي يعانيها المواطن ،وملفات

اإلصالح السياسي ،فنحن نتطلع كنواب
ً
إلى استقرار البالد سياسيا ومعالجة
مشكالت المواطنين ،الفتا الى أنه إذا تمّ
هذا األمر فستكون هناك أرضية مناسبة
للتعاون مع الجميع ،وخاصة الحكومة.
وذك ـ ــر :نـتـطـلــع خ ــال دور االن ـع ـقــاد
الجديد الى تسليط الضوء على هموم
ومعاناة المواطنين في المجاالت كافة،
ّ
وي ـت ـجــلــى ذلـ ــك م ــن خـ ــال الـمـقـتــرحــات
النيابية الـتــي تبنتها كتلة ال ــ 6نــواب،
والتي تهدف إلى اإلصــاح الشامل في
جانب ،والتأكيد على معالجة وتلبية
طموحات المواطنين في الجانب اآلخر.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد :نـ ـح ــن ك ـ ـن ـ ــواب نـ ـعـ ـم ــل ع ـلــى
تشخيص مشكالت المواطنين بشكل
دقيق ،والعمل على إيجاد أبرز الحلول
الفنية والعملية بهدف معالجة قضايا

المواطنين ،ورفــع المستوى المعيشي
ً
للمواطن ،الفـتــا الــى أنـنــا نسعى خالل
دور االنـعـقــاد الثاني الــى وضــع حلول
قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وت ــاب ــع :إن الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة من
الطبيعي ال تملك تنفيذ تلك الحلول،
لكنها تملك تبنيها من خالل تشريعات
تناقش باللجنة المختصة في مجلس
األمة.
وقـ ــال ال ـم ـضــف :نـتـطـلــع ف ــي مجلس
األم ــة خــال دور االنـعـقــاد الـجــديــد إلــى
طرح رؤى ّ
تعبر عن هموم المواطن الذي
يعاني مــن القضايا اليومية وال يجد
ً
حـلــوال ناجعة مــن السلطة التنفيذية،
ً
م ــوض ـح ــا أن ك ـت ـلــة ال ـ ـ ــ 6ت ــواص ـل ــت مــع
مـجــامـيــع م ــن الـشـعــب الـكــويـتــي وذوي
االختصاص من أجل مناقشة واعتماد

الرؤى الكفيلة بمعالجة أوضاع الشعب
ورفـ ــع ال ـم ـس ـتــوى الـمـعـيـشــي وصـيــاغــة
الحلول الناجحة عبر قوانين جديدة
تمهد لإلصالح الشامل.
وزاد :إن اإل ص ـ ـ ــاح ا ل ـس ـي ــا س ــي فــي
ّ
ال ـبــاد مـعــطــل ،وك ــان مــن الـمـفـتــرض أن
يتم الـبــدء بمكافحة الـفـســاد والمضي
ً
قدما نحو اإلصالح منذ سنوات ،مؤكدا
أن م ـح ــاوالت الـعـبــث بــالــدسـتــور طــوال
الحياة البرلمانية هي التي ساهمت في
تعطل اإلصالح.
وأردف أن مشاهد العبث بالدستور
ك ـ ــان ـ ــت مـ ـحـ ـط ــة ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق مـ ـ ــن ال ـع ـب ــث
بــالـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة وإيـ ـق ــاف الـعـمــل
بالدستور ،وتفريغه من محتواه والعبث
بــالـنـظــام االنـتـخــابــي ،وه ــذا ك ــان هدفه
تأخير اإلصالح السياسي في البالد.

وأك ــد أن كــل مــا سـلــف أوص ــل الـبــاد
ال ــى ال ـتــراجــع ال ــذي نـعــانـيــه فــي الــوقــت
ً
الحالي ،وأن مجلس الوزراء بات بعيدا
عن الشعب الكويتي وقضاياه ،ومن هذا
المنطلق ركزنا على اإلصالح السياسي
وإيجاد الحلول الناجحة لخلق التوازن
السياسي في البالد من أجل االستقرار
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،ودف ـ ـ ـ ــع عـ ـجـ ـل ــة اإلص ـ ـ ــاح
والتنمية ،ومعالجة كل القضايا التي
بات المواطن يئن منها منذ سنوات.
وقال :نتطلع الى إيجاد نظام برلماني
ّ
يمهد لسلطة تنفيذية ّ
تعبر عن اإلرادة
الشعبية ،وهذا هو الهدف من اإلصالح
السياسي بأن تكون هناك ديموقراطية
حـقـيـقـيــة ،وأن ي ـكــون ال ـمــواطــن شريكا
باإلصالح والقرار السياسي.

6
محليات
وزراء ومسؤولون تربويون سابقون لـ ةديرجلا• :الغش
والتدخالت وغياب التطوير وراء تدني التعليم
ةديرجلا

•
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فهد الرمضان

ش ـخ ــص وزراء وم ـس ــؤول ــون
تربويون سابقون أسباب تدني
التعليم في البالد ،معتبرين في
تصريحات متفرقة لـ«الجريدة» أن
عدم استقرار األنظمة التعليمية
وغـ ـي ــاب دور ال ـم ـج ـلــس األع ـل ــى
للتعليم والمركز الوطني لتطوير
ال ـت ـع ـل ـيــم ،إض ــاف ــة إلـ ــى تــدخــات
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة م ـم ـث ـلــة
باللجنة التعليمية البرلمانية،
هــي األسـبــاب الرئيسية لتدهور
التعليم.
بـ ـ ــدايـ ـ ــة ،أك ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة
األس ـ ـب ـ ــق د .بـ ـ ــدر الـ ـعـ ـيـ ـس ــى أن
أسباب تدهور التعليم ترجع إلى
ع ــوام ــل م ـت ـع ــددة ،مـنـهــا الـطــالــب
نفسه واألسـ ــرة وكــذلــك اإلدارات
ال ـمــدرس ـيــة وم ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة
والـمـجـلــس الـتـشــريـعــي ،مضيفا
أن بعض الطالب يعتمدون على
ال ـغ ــش وي ـب ـح ـث ــون ع ــن وســائ ـلــه
ال ـح ــدي ـث ــة لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى ه ــدف
الشهادة فقط دون معرفة ،وهذه
النوعية من الطالب ال ترغب في
الـتـعـلـيــم وإنـ ـم ــا ال ـح ـص ــول على
الشهادة فقط.
وق ـ ــال ال ـع ـي ـســى ،إن "الـسـلـطــة

ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة م ـم ـث ـل ــة بــال ـل ـج ـنــة
التعليمية لعبت دورا كــذ لــك في
تدني مستوى التعليم في البالد،
إذ إن ـن ــا دائـ ـم ــا ن ـجــد أع ـضــاء هــا
يـ ـط ــالـ ـب ــون بـ ـ ـق ـ ــرارات ش ـع ـبــويــة
وأغلبها مضرة بالتعليم ،الفتا
إلى أن "التربية" مر عليها أكثر من
وزيــر وكــل وزيــر يضع تصورات
ليأتي من يخلفه وينسفها ،وهذا
أحد أسباب تراجع التعليم ،فعلى
س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ت ــم وقـ ــف بــرامــج
تطوير التعليم الـتــي وقـعــت مع
البنك الــدولــي ولــم نجن ثمارها
ب ـس ـبــب هـ ــذا ال ـت ــوق ــف ال ـم ـفــاجــئ
دون انتظار عمل البرنامج كامال
وتقييم نتائجه".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن "مـ ـسـ ـت ــوى
خ ــريـ ـج ــي الـ ـث ــان ــوي ــة م ـن ـخ ـفــض
ج ــدا ،والـطــالــب الـجــامـعــي بشكل
ع ــام لـيــس لــديــه أس ـلــوب ال ـحــوار،
بــل هــو فقط يـقــوم بحفظ الـمــادة
ويضعها في االختبار ،والطالب
الضعيف بالحفظ يلجأ إلى الغش
للحصول على الدرجات".
وح ــول ف ـكــرة أن ي ـكــون الـغــزو
الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ال ـ ـغـ ــاشـ ــم قـ ـ ــد س ــاه ــم
ف ــي ت ــدن ــي ال ـت ـع ـل ـيــم ،أوضـ ـ ــح أن

ا لـمـجـتـمـعــات بطبيعتها تتغير
وي ـجــب مــواك ـبــة ه ــذه الـتـغـيــرات،
ح ـتــى ف ــي الـمـجـتـمـعــات ال ـتــي لم
ت ـت ـعــرض ل ـل ـغــزو ه ـن ــاك تـغـيــرات
تحصل وعمليات تطوير التعليم
ليست جامدة وهي مستمرة ،وأي
برنامج تعليمي يجب أن يخضع
ل ـل ـت ـطــويــر ك ــل  4أو  5سـ ـن ــوات،
الفتا إلــى أن مــن بين الحلول أن
يتم نقل تبعية ا لـمــر كــز الوطني
لـتـطــويــر الـتـعـلـيــم إل ــى مــؤسـســة
ال ـكــويــت لـلـتـقــدم الـعـلـمــي للعمل
على إصالحه وتهيئتهم لخدمة
التعليم.

برامج الجودة
بدورها ،ذكرت وكيلة التعليم
العام بوزارة التربية السابقة منى
اللوغاني أن مشكلة التعليم في
الكويت هي في عدم وجود رؤية
واستراتيجية واضحة ومستقرة،
مبينة أن اإلنفاق الحكومي على
التعليم كبير ويعادل تقريبا ربع
م ـيــزان ـيــة ال ــدول ــة ،وك ــان ــت هـنــاك
بــرامــج وخـطــط تطوير لكنها لم
تأت ثمارها ،والمؤشرات تؤكد أن
مستوى التعليم في الكويت غير

أحد الفصول الدراسية
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جيد ،موضحة أن السبب يكمن
فــي ع ــدم تطبيق بــرامــج الـجــودة
بالشكل الصحيح.
وأضــافــت الـلــوغــانــي" :لقياس
مستوى المخرجات علينا متابعة
الـخــريـجـيــن ،وم ــدى اسـتـمــرارهــم
فــي التعليم الجامعي واالنتقال
إل ــى س ــوق ال ـع ـم ــل" ،م ـش ـيــرة إلــى
أن فترة الغزو قد تكون ساهمت
في تأثيرها على التعليم بشكل
ج ــزئ ــي ،ل ـكــن ت ـغ ـيــرات المجتمع
لعبت دورا كبيرا وقد يكون الغزو
دافعا لنكون أفضل بالتعليم".
واس ـ ـت ـ ـطـ ــردت" :أوال عـلـيـنــا
تشخيص واقع التعليم وتحديد
مكامن الخلل ومعرفتها بشكل
دق ـي ــق وت ـح ــدي ــد أس ـب ــاب ـه ــا ،ثم
العمل على تطبيق برامج جودة
ال ـت ـع ـل ـيــم ،وت ـح ـس ـيــن مـسـتــوى
الـ ـمـ ـعـ ـل ــم ألن ـ ـ ــه ه ـ ــو ال ـم ـت ـع ــام ــل
الـمـبــاشــر مــع ال ـطــالــب ،والـنـظــر
إلى تأهيله قبل المهنة وما هي
برامج كليات اعداد المعلم".
من جانبه ،قال وكيل التعليم
العام األسبق محمد الكندري إن
اللجنة التعليمية فاقدة لدورها
الحقيقي الـمـنــوط بـهــا ،وكذلك
المجلس األعلى للتعليم مجلس
ص ــوري ول ـيــس لــه دور واضــح
في رسم السياسات التعليمية،
مضيفا أن مــا يـحــدث أن وزيــر
ال ـتــرب ـيــة ه ــو م ــن ي ـضــع خطط
ال ــوزارة وسياساتها ،وبمجرد
ت ـغ ـي ـي ــره ي ـت ــم ن ـس ــف ك ــل ش ــيء
والبدء من جديد.
وأشــار الكندري إلــى أن عدم
اس ـت ـق ــرار األن ـظ ـم ــة الـتـعـلـيـمـيــة
وتغيرها بشكل مستمر خاصة
بعد فترة الغزو العراقي الغاشم
ادى إلـ ــى ت ــراج ــع ال ـت ـع ـل ـيــم في
ال ـكــويــت ،مــؤكــدا "أن ـنــا مـتــى ما
عرفنا األسباب فسنضع الحلول
وستكون سهلة".
ولـ ـف ــت إلـ ــى أن "الـ ـغ ــش أح ــد
أسـ ـ ـب ـ ــاب ه ـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــدنـ ــي وع ـل ــى
التربية أن تراعي هــذا الجانب
ب ــأن تـعـتـمــد االخـ ـتـ ـب ــارات على
قـيــاس م ـهــارات الـطــالــب وليس
الحفظ ،وهذا سيقضي إلى حد
ما على الغش".

الطالب
واألسرة
والمؤسسة
التشريعية
وعدم استقرار
«التربية» أبرز
األسباب

بدر العيسى

ال رؤية
واضحة
ومستقرة
للوزارة
وال تطبيق
لبرامج
الجودة بشكل
صحيح

المجلس
األعلى للتعليم
صوري وفاقد
لدوره في رسم
السياسات
التعليمية

محمد الكندري

منى اللوغاني

حمد المطر :الفساد سبب رئيسي للتراجع

حمد المطر

أكــد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د .حمد المطر
أن "الفساد هو السبب الرئيسي لتراجع الدولة في كل شيء ،ومنها
تدهور التعليم ،وإذا لم نتدارك أزمة التعليم فسيكون التراجع كبيرا،
حيث إن تراجع سنة في التعليم يــؤدي إلى تراجع  10سنوات في
التنمية" ،مضيفا أن "اللجنة التعليمية" مسؤولة عن هذا التراجع،
لكن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة بال أدنى شك ،ألنها
تمتلك المقومات الالزمة لتنفيذ الخطط الخاصة بالنهوض بالتعليم.
وأضاف د .المطر لـ «الجريدة» أن إصالح التعليم بحاجة إلى
رغبة جــادة من جهات االختصاص ،مبينا أن "مــا طرحه سمو
رئيس الوزراء في حديثه قبل أيام عن رؤيته ،لو تم تطبيقه بشكل
صحيح فستنتقل الكويت نقلة نوعية على كل الصعد ،لكن السؤال
الذي يطرح نفسه هل لديه وحكومته القدرة؟ أنا أشك بصراحة،
لوجود خلل كبير في ترجمة ما نقوله على أرض الواقع".
وأش ــار ال ــى أن آلـيــة تعيين الـجـهــاز التنفيذي بــالــدولــة كلها
تخضع للواسطة والمحسوبية ،وهذا سبب من أسباب التراجع في
كل المستويات ،مشددا على أن "المطلوب أن تسعى كل مؤسسات
المجتمع المدني إلى وضع التعليم كأولوية ،وعدم التفريط به
الرجاع الطالب إلى سابق وضعه".

المضف :خطط للنهوض بمؤشر التعليم
افتتح  5مدارس في «الوفرة السكنية» وأكد نجاح العودة اآلمنة

ً
متفقدا إحدى المدارس أمس
المضف

تجهيز
المدارس
وتوفير
متطلباتها في
وقت قياسي

اليعقوب

«التربية»
تسعى
الستمرار دفع
عجلة التعليم
إلى األمام
وتحقيق
ً
النجاح دائما

الديحاني

•

فهد الرمضان

أكد وزير التربية د .علي المضف ،صباح
أمس ،أن "التربية" تواجه في الفترة المقبلة
تـحــدي ر صــد مــؤ شــر التعليم ،مشيرا إ لــى أن
ال ـ ــوزارة مـمـثـلــة فــي ال ـتــواج ـيــه الـفـنـيــة تعمل
في الوقت الراهن على وضع الخطط الالزمة
ا لـتــي مــن شــأ نـهــا ا لـنـهــوض بـمــؤ شــر التعليم
على المستوى المحلي والخليجي والدولي.
جاء ذلك خالل افتتاحه خمس مدارس في
ً
منطقة الوفرة السكنية رسميا  ،وهي روضة
ال ـط ـمــوح ،ون ـص ــرة ال ـن ـقــي االب ـتــدائ ـيــة ب ـنــات،
وال ــدك ـت ــور ع ـبــدالــرح ـمــن ع ـبــدال ـلــه ال ـعــوضــي
االبتدائية بنين ،وعبدالعزيز مسلم الزامل
المشتركة بنين (متوسط – ثانوي) ،وموضي
العيسى المشتركة بنات (متوسط – ثانوي)،
وذ لــك بحضور و كـيــل وزارة التربية د .علي
ال ـي ـع ـقــوب ،وال ــوك ــاء ال ـم ـســاعــديــن ،ومــديــري
عموم وإدارات المناطق التعليمية.
و عـ ّـبــر ا لـمـضــف ،فــي كلمة لــه ،عــن سعادته
ال ـع ــارم ــة بـتـشـغـيــل هـ ــذه ال ـ ـمـ ــدارس ال ـتــاب ـعــة
لمنطقة األحمدي التعليمية والتي ستساهم
فــي خــد مــة أ هــا لــي منطقة ا لــو فــرة وا لـمـنــا طــق
المحيطة والقريبة منها ،مؤكدا أن "التربية"
واجـ ـه ــت ت ـح ــدي ــات ك ـب ـي ــرة الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي،
وتمكنت بفضل جهود كوادرها المخلصين
من المسؤولين والهيئات التعليمية واإلدارية
بـكــافــة الـمـنــاطــق الـتـعـلـيـمـيــة مــن مــواجـهـتـهــا
والتغلب على هذه التحديات ،إذ بدأت بعقد
اال خ ـت ـبــارات ا لــور ق ـيــة لتقييم ا لـطـلـبــة وا لـتــي
تمت بنجاح.
وأضاف :أما التحدي اآلخر فتمثل في العودة
اآلمنة للطالب إلى المدارس بعد انقطاع أكثر
مــن عــام ونـصــف تقريبا ،مــردفــا :وقــد نجحنا

ً
أي ـضــا فــي تحقيق ال ـهــدف الـمـنـشــود ،وع ــادت
جميع مدارسنا للعمل واألمــور تسير على ما
ً
يرام ،الفتا إلى أن ما يراه اليوم هو ثمار الجهد
الكبير المشترك بينهم.

إنجاز ونجاح
ومــن جهته ،هنأ الــوكـيــل اليعقوب الطالب
وجموع أولياء األمور بافتتاح المدارس الخمس
التي طال انتظارها من قبل أهالي منطقة الوفرة
ً
السكنية ،مؤكدا أن الوزارة سعيدة بهذا اإلنجاز
والنجاح الذي تحقق في وقت قياسي.
وذكر اليعقوب أن دعم الوزير المضف ساهم
في تسريع وتيرة تجهيز هذه المدارس وتوفير
ً
جميع متطلباتها واحتياجاتها ،مثمنا كذلك
الدور الكبير والجهود المضنية والمميزة التي
قام بها الوكالء المساعدون وجميع المسؤولين
والعاملين في منطقة األحمدي التعليمية من
أجل تحقيق هذا االنجاز.
وأك ــد ح ــرص الـ ـ ــوزارة عـلــى تـسـخـيــر جميع
الجهود واإلمكانات الالزمة التي تلبي متطلبات
الـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة ،إضــافــة ال ــى تــوفـيــر البيئة
اآلمنة للمتعلمين وأعضاء الهيئتين التعليمية
واإلداريـ ـ ـ ــة وج ـم ـيــع ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي الـ ـم ــدارس،
ً
متمنيا عاما دراسيا ناجحا للطلبة والمعلمين
وأولياء األمور.
بــدوره ،أكــد المدير العام لمنطقة األحمدي
التعليمية منصور الديحاني أن وزارة التربية
تـسـعــى الس ـت ـمــرار عـجـلــة الـتـعـلـيــم ال ــى األم ــام
ً
ً
وتحقيق النجاح دائما ،مبينا أن عدد المدارس
ف ــي الـمـنـطـقــة أص ـبــح  195م ــدرس ــة ف ــي جميع
المراحل التعليمية ،وذلك بعد افتتاح  5مدارس
في الوفرة السكنية.
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حضور طالبي ضئيل وتشديد االشتراطات الصحية في الكليات والمعاهد
أحمد الشمري

حريصون
على أن تكون
أغلب الشعب
ً
حضوريا

العجمي

العودة
للدراسة
التقليدية
أصبحت
ضرورية

مراد

ان ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــق ،ص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاح أمـ ـ ـ ـ ــس،
ق ـطــار ال ـع ــام ال ــدراس ــي الـجــديــد
فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي وال ـ ـتـ ــدريـ ــب وس ــط
ال ـت ــزام أع ـضــاء هـيـئــة الـتــدريــس
واإلداريين في الكليات والمعاهد
ب ــاالش ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة الـتــي
أوصت بها «ضوابط العودة» في
«التطبيقي» ،بينما شهد اليوم
األول ح ـضــورا طــابـيــا ضئيال،
حيث انشغل معظم الطلبة في
م ـخ ـت ـلــف ال ـك ـل ـي ــات وال ـم ـع ــاه ــد
باستكمال جــداولـهــم الدراسية
خ ــال ف ـتــرة الـسـحــب واإلضــافــة
ع ـب ــر م ـك ــات ــب ال ـت ـس ـج ـيــل وأخ ــذ
مــواف ـقــات األق ـس ــام الـعـلـمـيــة في
االسبوع الجاري.
و ش ــددت الكليات والمعاهد
على تطبيق اإلجراءات الصحية
على الطلبة خالل استقبالهم في
بوابات الكليات والمعاهد عبر
التأكد من حصولهم على لقاح
فـيــروس كــورونــا فــي برنامجي
مناعة او هويتي ،وفحص درجة
حرارتهم ،وفحص ال ــ PCRلغير
متلقي اللقاح .وطبقت الكليات
مـبــدأ الـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي بين

ال ـط ـل ـبــة ف ــي ال ـق ــاع ــة ال ــدراس ـي ــة
للشعب الــدراسـيــة الحضورية،
ب ـي ـن ـم ــا الـ ـشـ ـع ــب ذات ال ـك ـث ــاف ــة
ال ـعــال ـيــة ت ــم ت ـحــويــل دراس ـت ـهــا
«أونالين».
وفي هذا الصدد ،قال العميد
الـمـســاعــد لـلـشــؤون األكــاديـمـيــة
في كلية الدراسات التكنولوجية
بـ «التطبيقي» د .علي العجمي
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،إن «الـتـطـبـيـقــي»
أع ـ ـطـ ــت م ـ ــرون ـ ــة لـ ـلـ ـكـ ـلـ ـي ــات فــي
ت ــوج ـي ــه ال ـط ـل ـب ــة لـ ـل ــدراس ــة فــي
الشعب الدراسية وفقا لضوابط
ال ـعــودة ،مضيفا «انـنــا نستفيد
من عملية دمج التعليم عن بعد
والحضوري ،فإذا كانت الكثافة
عالية في الشعب الدراسية يتم
تحويل تعليمها عن بعد ،واذا
كانت اقــل تكون حضوريا ،كما
أن جميع االختبارات حضوريا»،
الف ـتــا ال ــى «أن الـكـلـيــة حــريـصــة
ق ــدر الـمـسـتـطــاع عـلــى أن تـكــون
غالبية محاضراتها حضوريا
بسبب طبيعة التخصصات التي
تطرحها».
ومــن جهته ،قــال رئيس قسم
تكنولوجيا هندسة ا لـسـيــارات

جانب من القاعات الدراسية
الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ـ ــة خـ ـ ــالـ ـ ــد ال ـ ـعـ ــوضـ ــي
لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» إن ال ـك ـل ـيــة وف ــرت
ج ـم ـيــع االشـ ـت ــراط ــات الـصـحـيــة
فـ ــي م ـخ ـت ـلــف م ــرافـ ـقـ ـه ــا ،فـضــا
ع ــن ت ــوزي ــع األم ـ ــن ف ــي مختلف
بوابات الدخول لفحص الطلبة
والتأكد من شهادات تطعيمهم
قبل دخولهم.
ومن جانبه ،ذكر عضو هيئة
الـ ـت ــدري ــس ف ــي ق ـس ــم ال ـه ـنــدســة

الكهربائية د .مشعل الشريدة
لـ«الجريدة» ،أن الشعب الدراسية
في المواد العملية تكون أعدادها
قليلة وا لـسـعــة المكانية كافية
ل ـتــدري ـس ـهــا م ــن ق ـبــل االس ــات ــذة
ح ـضــوريــا ،الف ـتــا إل ــى أن ــه «بعد
انـقـطــاع عــن الــدراســة حضوريا
فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة هـ ـن ــاك ط ـل ـب ــة لــم
يـقــابـلــوا أســاتــذتـهــم ط ــوال فترة
دراستهم عن بعد».

ومـ ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أكـ ـ ــد االس ـ ـتـ ــاذ
ال ـم ـســاعــد ف ــي كـلـيــة ال ــدراس ــات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة د .أح ـم ــد م ــراد
لـ «الجريدة» أن العودة للدراسة
الـتـقـلـيــديــة اصـبـحــت ض ــروري ــة،
مشيرا إلى أن نتائج االختبارات
الـ ـت ــي ت ـع ـق ــد ع ـب ــر «االون ـ ــاي ـ ــن»
ال ت ـع ـكــس الـ ـص ــورة الـحـقـيـقـيــة
لمستوى الطالب.
وم ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال االسـ ـت ــاذ

ّ
«التعليم العالي» و«الشباب» وقعتا بروتوكول تعاون
إلنشاء مركز اإلرشاد األكاديمي

ّ
وقع وزير النفط وزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة
الجهاز الوطني لالعتماد األكاديمي وضمان جودة التعليم،
د .محمد الـفــارس ،أمــس ،مع وزيــر اإلعــام والثقافة وزير
الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للشباب ،عبدالرحمن المطيري ،بروتوكول تعاون إلنشاء
مشروع مركز اإلرشاد األكاديمي في مبنى «التعليم العالي».
وأكد الفارس ،في تصريح صحافي ،عن دعمه الكامل
للمبادرات واالتفاقيات بين مؤسسات الدولة المختلفة
لتحقيق أهداف الخطة اإلنمائية ،ورؤية الكويت ،2035
مشيرا إلى أن توقيع البروتوكول يأتي لتوثيق وتعزيز
التعاون المباشر بين الجهات المعنية ،من أجل تطبيق
الـخـطــط وال ـبــرامــج واألهـ ـ ــداف ،وذل ــك لــارت ـقــاء بالعمل
المؤسسي وتطويره ،وتحقيق التكامل في رعاية الشباب
في القطاعين التعليمي واألكاديمي.
وأوضــح الفارس أن المبادرة هي انعكاس لما تقوم
بــه الهيئة العامة للشباب مــن جـهــود تـتــواء م مباشرة
مع أهداف وزارة التعليم العالي ،الفتا إلى أن المشروع
ي ــأت ــي ل ـت ـح ـق ـيــق أه ـ ـ ــداف ال ـ ـ ـ ــوزارة ف ــي إرش ـ ـ ــاد ال ـط ــاب
لاللتحاق بالجامعات المميزة من خالل تقديم التحفيز

والتوجيه الــازم النضمامهم لتلك الجامعات ،والعمل
على تهيئة الفرص لتمكين الشباب الكويتيين الواعدين
من الحصول على بعثات التميز المطروحة من وزارة
التعليم العالي.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ال ــوزي ــر ال ـم ـط ـيــري إن أج ـه ــزة الــدولــة
وتهيئة كل السبل أمامهم
مجتمعة تعمل لدعم الشباب
ّ
بكل المجاالت الشبابية ،لكونهم يمثلون مستقبل الوطن،
مضيفا أن التعاون بين الجهات الثالث سينعكس إيجابا
على الشباب وينير الدرب أمامهم.
وأضـ ــاف أن إطـ ــاق الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـشـبــاب ،مـشــروع
مركز التوجيه األكاديمي في المراكز الشبابية ،يهدف إلى
توجيه وإرشاد طلبة المدارس نحو االلتحاق بالجامعات
المتميزة ومساعدتهم على استيفاء شروط القبول في هذه
الجامعات ،بما يتوافق وضوابط وزارة التعليم العالي.
من جهتـ ــه ،أكـ ـ ــد المديـ ـ ــر الع ـ ــام للهيئ ــة العامة للشباب،
د .مشعل ّ
الربيع ،أن «االتفاقية تجسد التعاون المشترك بين
الجهات الثالث لدعم وتنمية الشباب ،وتوفير أعلى مستوى
من العناية بشؤونهم في القطاعين التعليمي واألكاديمي،
وإتاحة الفرص التعليمية المتميزة لهم».

الفارس والمطيري عقب توقيع االتفاقية أمس

الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ف ـ ــي قـ ـس ــم ه ـن ــدس ــة
السيارات البحرية د .عبدالعزيز
الـفـضـلــي لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،ان ــه «تــم
اعداد الجداول الدراسية ألعضاء
هـيـئــة ال ـت ــدري ــس ب ـمــا يـتـنــاســب
م ــع ال ـخ ـط ــة ال ــدراسـ ـي ــة الع ـ ــداد
الـطـلـبــة الـمـسـتـجــديــن لـلـقـســم»،
الفتا إلى أنه «تمت زيادة السعة
االستيعابية لـعــدد مــن الشعب
لتغطية أعداد الطلبة».

«العلوم» :مستعدون
الستقبال الطلبة
أع ـل ــن ال ـم ــدي ــر اإلداري ف ــي ك ـل ـيــة ال ـع ـلــوم
ب ـج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت ،ي ــوس ــف ال ـع ـس ـعــوســي،
استعداد الكلية لبدء الدراسة للفصل الدراسي
األول لـلـعــام األكــادي ـمــي  ،2022 /2021الفتا
إلــى أن الكلية حريصة بالتعاون مــع مكتب
التوجيه واإلرشاد على إعداد باركود للقاعات
والـفـصــول الــدراسـيــة والمختبرات العلمية،
لتسهيل سرعة وصول الطلبة إلى كل مواقع
الكلية بسهولة ويسر.
وأشـ ــار الـعـسـعــوســي ،فــي تـصــريــح أمــس،
إلى أنه تم تخصيص مختبرات حاسب آلي
للطلبة الدارسين الستخدام أجهزة حاسب
مخصصة لـلــدراســة ( )onlineوذلــك في
آلــي ُّ
حال تعذر استخدامهم حواسيبهم المحمولة
الشخصية.
وذك ــر أنــه «تــم التأكد مــن جاهزية مباني
ك ـل ـيــة الـ ـعـ ـل ــوم ف ــي الـ ـق ــاع ــات وال ـم ـخ ـت ـب ــرات
والمكاتب» ،مشيرا إلى تنسيق الكلية مع إدارة
األمن والسالمة بوضع خطة متكاملة لتوفير
متطلبات بدء العام الدراسي واستمراريته.

ناد لـ «نزاهة» في كل كلية
«اإلطفاء» بحثت التعاون مع «الداخلية» العنزي لـ ةديرجلا ٍ :
•

عميد «شؤون الطلبة» :عملنا لم يتوقف خالل «كورونا»
●

أك ـ ــد الـ ـق ــائ ــم ب ــأعـ ـم ــال عـمـيــد
شؤون الطلبة في جامعة الكويت
د .سلمان العنزي أن العمادة لم
تـتــوقــف ع ــن الـعـمــل طـ ــوال أزم ــة
ك ـ ــورون ـ ــا ،مـ ــن خ ـ ــال اس ـت ـم ــرار
الـلـجــان الـطــابـيــة فــي أعـمــالـهــا،
وكـ ــذلـ ــك ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات اإلرش ـ ــادي ـ ــة
للطلبة المقبولين في الجامعة
عــن طريق «األونــايــن» ،وعملت
من بداية الجائحة على تطبيق
االش ـتــراطــات الـصـحـيــة ،حفاظا
على مصلحة الطلبة ،كما عملت
على تهيئة أماكن سكن الطلبة
الوافدين لخلق بيئة آمنة لهم.
وقال د .العنزي ،لـ«الجريدة»،
إن ال ـ ـع ـ ـمـ ــادة ت ـه ـت ــم ب ــال ــوض ــع
الـمـعـيـشــي لـلـطــالــب الـجــامـعــي،

ً
المكراد مستقبال وفد الداخلية أمس

●

محمد الشرهان

استقبل رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد
المكراد أمــس مدير عمليات القيادة التنسيقية
بوزارة الداخلية اللواء الركن د .محمد الديحاني،
ومـســاعــد مــديــر الـقـيــادة التنسيقية ال ـلــواء وائــل
الرومي ،والوفد المرافق لهم ،لبحث أوجه التعاون
بين قــوة اإلطـفــاء العام والقيادة التنسيقية في
العمل األمـنــي ،وتعزيز التعاون ،سعيا إلحــداث

حمد العبدلي

التفاعل والتكامل الميداني في تنفيذ الواجبات
المشتركة.
وبمناسبة الزيارة قدم نائب رئيس قوة اإلطفاء
العام لقطاع المكافحة اللواء جمال ناصر عرضا
مــرئـيــا ألبـ ــرز الـخـطــط واألن ـظ ـمــة الـتـكـنــولــوجـيــة
الحديثة التي تدعم عملية اتخاذ القرارات أثناء
إدارة األزمات والكوارث ،والخدمات التي تقدمها
قــوة اإلطـفــاء العام لتوفير الحماية المجتمعية
للمواطنين والمقيمين.

«عاصمة البلدي» أحالت القرية التراثية إلى «الفتوى»
المعجل :الموافقة على تخصيص نقعة الشمالن لـ «الموانئ»
●

محمد جاسم

أح ـ ــال ـ ــت لـ ـجـ ـن ــة ال ـع ــاص ـم ــة
ف ــي الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي دراس ــة
إمـكــانـيــة إع ــادة ط ــرح مـشــروع
ال ـق ــري ــة ال ـت ــراث ـي ــة الـ ــواقـ ــع فــي
منطقة شرق إلى إدارة الفتوى
وال ـت ـش ــري ــع ل ـت ــزوي ــده ــا بــآخــر
المستجدات القانونية حول
الـ ـمـ ـش ــروع ،ف ـي ـمــا أبـ ـق ــت عـلــى
ال ـ ـ ـجـ ـ ــدول اق ـ ـ ـتـ ـ ــراح ال ـخ ــري ـط ــة
الزلزالية لدولة الكويت.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز الـ ـمـ ـعـ ـج ــل ب ـعــد
اجتماع لجنة العاصمة صباح
أم ــس أن الـلـجـنــة واف ـقــت على
تخصيص موقع نقعة الشمالن
الكائنة في الواجهة البحرية
الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ل ـص ــال ــح
مــؤسـســة ال ـمــوانــي الـكــويـتـيــة،
ك ـمــا وافـ ـق ــت ع ـلــى اس ـت ـحــداث
مدخل ومخرج لكلية القانون
الـعــالـمـيــة الـكــائـنــة فــي منطقة
الدوحة.
وأشار إلى ان اللجنة وافقت
عـلــى طـلـبــات وزارة الـكـهــربــاء

اجتماع لجنة العاصمة في المجلس البلدي أمس
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ت ـخ ـص ـي ــص م ـح ـطــة
ت ـح ــوي ــل ث ــان ــوي ــة ف ــي مـنـطـقــة
ض ــاحـ ـي ــة عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـس ــال ــم،
وم ـح ـطــة ت ـحــويــل ثــانــويــة في
منطقة الخالدية قطعة  ،1فيما
حفظت كتاب محافظ العاصمة
ب ـشــأن تـسـمـيــة مـنـطـقــة شـمــال
غرب الصليبيخات.

ولفت إلى أنه تمت الموافقة
عـ ـل ــى طـ ـل ــب وزارة اال ش ـ ـغـ ــال
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة تـ ـخـ ـصـ ـي ــص مـ ـس ــار
م ـي ــاه مـعــالـجــة م ـغــذ لمنطقة
ا لــدو حــة والمدينة الترفيهية
وم ــراف ــق أخـ ــرى ،فيما أحــالــت
إلى الجهاز التنفيذي االقتراح
المقدم بـشــأن استقطاع جزء

مــن روضــة دمشق فــي منطقة
ك ـي ـف ــان ق ـط ـعــة رق ـ ــم  2إلق ــام ــة
مواقف سيارات لصالح مسجد
خالد الصبيح لمخاطبة وزارة
التربية.
وأوضح المعجل أن اللجنة
أبدت عدم موافقتها على طلب
ترخيص معهد تدريب أهلي

فــي منطقة ال ــروض ــة قطعة 3
المقدم من الجمعية الكويتية
لتقنية المعلومات.
وأح ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز
ال ـت ـن ـف ـيــذي االق ـ ـتـ ــراح ال ـم ـقــدم
ب ـ ـشـ ــأن عـ ـم ــل دوار وإ شـ ـ ـ ــارة
ضوئية بين القطعتين  5و6
فــي منطقة كـيـفــان لمخاطبة
وزارت ــي األش ـغــال والــداخـلـيــة،
ك ـ ـمـ ــا أحـ ـ ــالـ ـ ــت إلـ ـ ـ ــى الـ ـجـ ـه ــاز
ال ـت ـن ـف ـيــذي االق ـ ـتـ ــراح ال ـم ـقــدم
بـ ـش ــأن ع ـم ــل م ــدخ ــل وم ـخ ــرج
يخدمان أهالي منطقة كيفان
طـ ــريـ ــق ال ـ ـم ـ ـطـ ــار إل ـ ـ ــى وزارة
الداخلية وهيئة الـطــرق ،كما
أح ــال ــت الـلـجـنــة ك ـت ــاب معهد
ال ــدراس ــات الـمـصــرفـيــة بـشــأن
تـخـصـيــص ج ــزء م ــن المبنى
لخدمة الموظفين والمتدربين
إل ــى ال ـج ـهــاز الـتـنـفـيــذي لــرفــع
تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر م ـ ـف ـ ـصـ ــل ع ـ ـ ــن س ـب ــب
التخصيص ،فيما حفظت كل
الطلبات المقدمة بشأن تسمية
الشوارع وغيرها لحين صدور
الئحة خاصة من قبل مجلس
الوزراء.

سلمان العنزي

والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ــرف
الـمـخـصـصــات الـمــالـيــة للطلبة
الـكــويـتـيـيــن وأب ـن ــاء الكويتيات
ب ـ ــواق ـ ــع  200دي ـ ـن ـ ــار شـ ـه ــري ــا،

ول ـل ـط ــال ــب ال ـك ــوي ـت ــي ال ـم ـت ــزوج
من كويتية بما ال يقل عن 350
ديـ ـ ـن ـ ــارا ،ك ـم ــا أن الـ ـط ــال ــب غـيــر
الكويتي يتقاضى  50دينارا من
صندوق الطالب حسب شروط
بيت الزكاة.
وشدد على أن «العمادة على
أت ـ ــم االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـل ـت ـع ــاون مــع
الهيئة العامة لمكافحة الفساد
(ن ـ ـ ــزاه ـ ـ ــة) ل ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـتـ ـع ــاون
الـمـطـلــوب واألهـ ـ ــداف الـمــرجــوة
التي تصب في مصلحة الجامعة
والكويت ،وإنجاز األهداف التي
ت ـح ـق ــق ال ـت ـم ـي ــز مـ ــن ال ـش ـفــاف ـيــة
وال ـنــزاهــة فــي دولـتـنــا الحبيبة
الكويت ،وتم االتفاق مع الهيئة
في زيارتهم للعمادة على تشكيل
نواد لهيئة مكافحة الفساد في
كل كلية».

الوهيب للطلبة الضباط :التزموا
بالتعليمات والضبط والربط

جانب من اللقاء أمس األول
نظمت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم األمنية ،مساء أمس
األول ،بحضور مساعد مديرها العام للشؤون األكاديمية العميد
ً
علي الوهيب ،لقاء تنويريا للطلبة الضباط من الدفعة  47بصالة
الشهداء ،بعد أن أتموا جميع اإلج ــراءات واجـتــازوا االختبارات
والفحوصات الطبية الالزمة لقبولهم والتحاقهم باألكاديمية.
في بداية اللقاء ،نقل الوهيب تحيات القيادات العليا للمؤسسة
ً
األمنية للطلبة ،متمنيا لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية.
وأكد حرص قيادات وزارة الداخلية كل الحرص على عقد تلك
ً
ً
اللقاءات التنويرية مع الطلبة الضباط ،إذ تعتبر دافعا وحافزا
لبذل المزيد مــن الجهد الـصــادق والعمل ال ــدؤوب وشحذ همم
اآلخرين لالقتداء بهم واعتبارهم قــدوة في خدمة الوطن وأداء
الواجب .ودعا الوهيب ،الطلبة إلى بذل المزيد من الجهد والتحدي
ً
مع النفس ،للوصول إلــى الهدف الــذي ينشده كل منهم ،مشيرا
إلى أن مثل هذه اللقاءات تعتبر فرصة جيدة للتعرف على المدة
ً
الدراسية للطلبة والنظم المتبعة والمستلزمات الضرورية ،مشددا
على ضرورة االلتزام بالتعليمات والضبط والربط العسكري.

محليات
سلة أخبار
الصندوق العربي يمول
بناء بيت بغزة

احتفلت الهيئة الخيرية
الفلسطينية للتنمية
واإلغاثة في فلسطين،
أمس ،بتسليم منزل ألسرة
محتاجة في محافظة
الوسطى ،وسط قطاع
غزة ،بدعم وتمويل من
الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي
في الكويت.
وبدأت فعاليات التسليم
في منزل أبناء المرحوم
شعبان مصلح ،وقام
رئيس الهيئة مصعب
طنبورة وعدد من الوجهاء
والمخاتير واألعيان من
محافظات قطاع غزة،
بإزاحة الستار عن اللوحة
التذكارية لمشروع إنشاء
وتشطيب المنزل لألسرة.
وقال طنبورة« :إن الفضل
لله أوال ومن ثم للصندوق
العربي لإلنماء الذي
استجاب لنداء تلك األسر
الفقيرة ،وقام بتمويل
إنشاء وتشطيب المنزل».

إغالق حارة األمان
على الفحيحيل السريع
أعلنت وزارة الداخلية
أن اإلدارة العامة
للمرور ،بالتعاون مع
الهيئة العامة للطرق
والنقل البري ،أغلقت
حارة األمان على طريق
الفحيحيل السريع
باتجاه مدينة الكويت،
لتأمين ثبات أغطية
الخدمات ابتداء من
أمس ،حفاظا على سالمة
مرتادي الطريق.
وذكرت اإلدارة العامة
للعالقات واإلعالم
األمني بالوزارة ،في بيان
صحافي ،أن اإلغالق
يأتي في إطار حرص
الوزارة على سالمة
مرتادي الطرق ،وحماية
ألرواح قائدي المركبات،
ولتحقيق أعلى معدالت
األمان على الطرق
والمحاور الرئيسية.
وأهابت الوزارة بجميع
مرتادي طريق الفحيحيل
السريع توخي الحيطة
والحذر ،وااللتزام
بتعليمات رجال المرور،
والتقيد بالعالمات
اإلرشادية والمرورية،
ومراقبة حدود السرعة
لضمان سالمة الجميع.

«نماء الخيرية» توزع
 2500حقيبة مدرسية

تمكنت «نماء» الخيرية
بجمعية اإلصالح
االجتماعي من توزيع
الحقيبة المدرسية على
 2500طفل ،بالتزامن
مع بداية العام الدراسي
الجديد ،ويسهم هذا
المشروع الموسمي في
دعم تعليم األطفال األيتام
وأبناء األسر المعوزة
باعتباره أحد حقوقهم
األساسية ،وحمايتهم
من التسرب المدرسي
الذي يؤثر على حاضرهم
ومستقبلهم ،كما يؤدي
إلى مشكالت اجتماعية،
وينعكس سلبا على تنمية
المجتمعات.
في هذا الصدد ،قال مدير
إدارة العمليات والتمكين
في نماء الخيرية وليد
البسام إن نسبة مقدرة
من األيتام وأبناء األسر
المتعففة تعاني من
االنقطاع المبكر عن
الدراسة ،نظرا لحاجة
أسرهم وعدم قدرة أولياء
أمورهم على مواجهة
المصاريف المدرسية
وتوفير ضروريات
المعيشة األساسية
ألبنائهم ،لكي يتمكنوا من
مزاولة دراستهم.
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ذاكرة الشمالن وبحر
ّ
الصديق

أحمد باقر

رياح وأوتاد :مزيد من الجرائم اإللكترونية وكلمة في حق فيصل الحجي

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
ونحن نجلس فــي مكتب الزميل رئيس التحرير األستاذ
خالد هالل المطيري صباح الخميس الماضي ،وإذ بالزميل
ً
ناصر العتيبي مدير التحرير والحاضر دائـمــا يقرأ رسالة
ً
على هاتفه النقال ُمبلغا بوفاة المخرج خالد الصديق ،عندها
راح الحاضرون يستذكرون أعمال الرجل وتاريخه ال سيما
إخراجه لفيلم "بس يا بحر" فما كان مني إال أن أضفت على كالم
الحضور أنني لم أنقطع عن التواصل معه عبر "الواتساب" حتى
قبل يومين من وفاته ،وأن العم سيف مرزوق الشمالن له موقف
ً
ورأي حول هذا الفيلم ،ولم يمض الوقت طويال إال وينقل "أبو
هالل" الخبر المحزن إلى الجميع ،لقد توفي اآلن العم بومرزوق!
يا سبحان الله كيف تداعى الكالم بذكر الشخصين واالسمين
هكذا ،فما كان من "أبومتعب" وهو ملح الجلسة والمعروف
ً
بدماثة خلقه وتعليقاته إال أن يخطف الكالم قائال" :كيف لك
أن تتذكر اسم العم سيف الشمالن في هذا الوقت ولم يكن أحد
ً
يدري أنه انتقل إلى رحمة ربه"! لقد كانت لي عالقات قريبة جدا
مع الراحلين ومعرفة تمتد إلى سنوات طوال.
راف ـق ــت ال ـمــرحــوم ال ـعــم ب ــوم ــرزوق ف ــي ع ــدد م ــن الـمـحـطــات
الفاصلة في مشواره ،يوم فتح ملف ّ
"جرة الصبية" والحديث
عن آثار هذه المنطقة التي كان له فيها وقفة وقول ،وأول من
تناول هــذا الجانب وكــان لنا السبق في نشر الموضوع في
"القبس" ،ولن أنسى يوم ذهب لصاحب السمو األمير الراحل
الشيخ جابر األحمد ،بعد أن كتب رسالة (وثيقة) يناشده فيها
المحافظة على عدد من الدواوين المقامة على شارع الخليج
العربي واإلبقاء على هذا التراث إضافة إلى أسواق تاريخية
في المباركية ،وقد دعاني إلى ديوانهم المطل على البحر وفي
إحدى الجلسات الصباحية حيث عبق التاريخ وأحاديث البحر
والغوص التي ال تنتهي.
كنت أستمع إليه عندما نلتقي في مكتبي "بالقبس" بعد
التحرير ويعيد على مسامعي خطاب المرحوم عبدالعزيز
الصقر يوم  13أكتوبر  1990عندما وقف ليبايع أسرة الصباح
الكريمة والـحــاكـمــة بــاســم أهــل الـكــويــت ،وبــأنــه يــوم تاريخي
ال ينسى في الذاكرة ،في الوقت الــذي كان يحن فيه ويغتبط
عندما يتحدث عن مرحلة الشيخ جابر العلي الصباح بوزارة
اإلعالم.
كتابه "صـفـحــات مــن تــاريــخ الـكــويــت" صــدر بـعــدة طبعات
واألهم هي الطبعة األولى التي احتفطت بها والكتاب واحد من
عدة إصدارات قدمها وتعب عليها وألن كتابة التاريخ "أمانة"
كما كان يقول لي لذلك حرص على أن تكون خالية من األخطاء.
مــا إن تجلس عـلــى مـقـعــدك وي ـســرح نـظــرك فــي مــا احـتــواه
متحفه الخاص ،حتى يأخذك في رحلة تاريخية تبدأ بعالم
الغوص وتاريخ الكويت ثم تنتقل الى العثمانيين ،وصوت
الـسـلـطــان عبدالحميد الـثــانــي ال ــذي رف ــض مـغــريــات اليهود
بالتنازل عن فلسطين مقابل مبالغ مالية ،ثم يتوقف لحظات
عن الشرح ويشير بيديه الى الحائط الذي ال يفصله شيء عن
الشارع الرئيسي وكيف أن الجنود العراقيين لم ينتبهوا لما في
داخل هذا الحائط ،وكان الله هو المسلم من عبثهم وحقدهم،
وبقي "متحف الشمالن" الذي افتتح عام  1972قابعا في شارع
أحمد شوقي بالدعية ،شاهدا على العصر.
ربما كان فيلم "بس يا بحر" الجامع المشترك بين من فقدناهما
ولم يفصل بينهما من الزمن سوى دقائق معدودة ،فهذا الفيلم
الــذي كانت سينما "األندلس" شاهدة على أول عرض له يوم 27
مارس  1971والذي يروي فيه الكاتب عبدالرحمن الصالح ،مشاهد
لحياة الكويت قبل النفط.
المرحوم خالد الصديق ذلك الوفي والصديق المغرم بكتابة
السيناريو والكاره ألي معركة جانبية ،متسامح وكل شيء عنده
ً
بتأن ،تماما كما هي عينه القادرة على التقاط مشاهد ال يراها
غيره ،شهرته في الواقع اكتسبها بالمقام األول من فيلم "بس يا
بحر" وال أدري ما إذا كانت لها عالقة برحلته إلى الهند وهو في
عمر الطفولة للدراسة ،والمرحوم خالد الصديق يعترف بأن مهنته
الوحيدة هي الكاميرا ووسيلته الممتعة في الحياة هي السينما،
ومــع ذلــك غــامــر بتأليف كـتــاب ليعترف بعدها "أن السينما في
الكويت تحتاج إلى واسطة".
رحـ ــم ال ـل ــه ال ـع ــم الـ ـم ــؤرخ س ـيــف مـ ـ ــرزوق ال ـش ـم ــان وال ـم ـخــرج
ّ
الصديق ،وعزاؤنا ألسرتيهما الكريمتين
السينمائي الصديق خالد
وكالهما من قامات أهل الثقافة والتاريخ والسينما في الكويت.

نحن ندرك أن فئة األطفال تعد من أكثر
الفئات التي تمت حمايتها من الوباء عن
طريق تقليل اختالطها الواسع مع فئات
المجتمع ،لذلك االختبار الحقيقي لهذه
النسبة الضئيلة هو بعد عودة الدراسة
الحضورية وترك االحترازات الوقائية،
وهنا ستتضح النتائج على شكل أعداد
حقيقية لطلبة تستدعي حالتهم الدخول
للمستشفى وهو ما يحصل حاليا حول
العالم.
ق ــدم ــت ش ــرك ــة فـ ــايـ ــزر -ب ــاي ــون ـت ــك ن ـتــائــج
دراستها إلى وكالة األدوية األميركية للنظر
في مدى فعالية ومأمونية لقاح كوفيد ١٩لفئة
األطفال من سن  ٥إلى  ،١١وقد أعلنت الشركة
مبدئيا أن النتائج مبشرة من الناحيتين ،وإلى
أن تعلن تفاصيل الدراسة بودنا مشاركتكم
بعض المعلومات المهمة التي قد تساعدكم
في اتخاذ قرار تطعيم أبنائكم.
هناك أسـبــاب متعددة لالنحسار الحالي
في حاالت كورونا في الكويت أبرزها ارتفاع
نسبة المناعة في المجتمع ،وبالرغم من ذلك،
لــم نصل إ لــى المناعة المجتمعية ،حيث إن
بلوغها يتطلب نسب تطعيم تفوق التسعين
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن جـمـيــع ال ـس ـك ــان ،ل ــذل ــك تشير
التنبؤات إلــى أننا سنواجه موجة إصابات
في نهاية شهر نوفمبر مما قد يضعنا أمام
خطر اإلغ ــاق مــرة أخ ــرى ،ومــا سيحدد قرب
وشدة هذه الموجة هو سرعة االنفتاح ومدى
تخلينا عــن االش ـت ــراط ــات الـصـحـيــة ونسبة
تحصين المجتمع.
بالنسبة إل ــى تطعيم كــورونــا فـهــو فعال
وآم ــن بـشـكــل ع ــام ،ول ـكــن تــرتـبــط بــه أع ــراض
جانبية نــادرة كــأي دواء ،حيث إنــه تــم رصد
حاالت نادرة من التهابات عضلة القلب بعد
تلقي تطعيمات فايزر -بايونتك وموديرنا،
ق ـل ـي ــل مـ ــن ه ـ ــذه ال ـ ـحـ ــاالت اسـ ـت ــدع ــت دخـ ــول
المستشفى ،ولكن أغلبها كانت طفيفة وانتهت
بالتعافي ،ومع ذلك أوصت هيئة رقابة األدوية
األميركية بالتريث فــي دراس ــة الطعوم لفئة
األطفال ،لذلك نحن اآلن ننتظر نشر تفاصيل
هــذه ال ــدراس ــات لنتأكد مــن ســامــة التطعيم
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ُ
ن ـشــر مـقــالــي ح ــول خ ـط ــورة إل ـغ ــاء قــانــون
الـجــرائــم اإللكترونية يــوم االثنين الماضي،
وبعده بيومين ،أي في يوم األربعاء ،وصلني
ـن األخ ب ــدر الـحـمـيــدي يـنـفــي فيه
تـصـ ًـريــح مًـ ُ
خبرا مزورا نشر مع صورته في أحد المواقع
اإللكترونية ،هذا التصريح المزور الذي نسب
ً
إلــى الحميدي يهاجم ال ـحــوار الـقــائــم حاليا
والنواب الذين شاركوا فيه ويصفهم بألفاظ
قبيحة ،وقال الحميدي في تصريحه إنه قام
بتقديم شـكــوى على هــذا الـتــزويــر إلــى وزيــر
الداخلية ،وذكرتني هذه الحادثة بالنص الذي
أدخلته في قانون المطبوعات عام  2006حول
نسبة قول أو فعل غير صحيح لإلساءة إلى أي
شخص ،وهذا النص تريد اآلن لجنة التعليم
واإلعالم في مجلس األمة إلغاءه لألسف.
ً
وأي ـض ــا فــي ي ــوم الـخـمـيــس الـمــاضــي قــام
أحــد المواقع الوهمية بنسب تصريح مزور
لألستاذ طــارق البعيجان ،وهو أحد قيادات
ال ـج ـهــاز ال ـم ــرك ــزي لـلـمـقـيـمـيــن ب ـص ــورة غير
قانونية بشأن تــوزيــع جناسي على البدون
بـنــاء على تحقيقات الـمـخــابــرات ،وهــو خبر
كــاذب ُ
ويقصد منه البلبلة وإيـغــار الصدور
على الجهاز وعلى الكويت بأسرها ،مما أدى
إلى صدور بيان تكذيب من الجهاز ،وقبل ذلك
بأسبوع نشرت إشاعة إلكترونية عن زواج
أحد الــوزراء السابقين الذي كان له دور بارز
فــي حفظ الـمــال الـعــام ،وكشف التعدي عليه
من ممثلة مصرية لقاء مليون دينار كويتي.
هذه األخبار وغيرها هي حصيلة أيام قليلة
من األكاذيب التي تنشر في وسائل التواصل
اإللكترونية ننقلها الى المطالبين بإلغاء هذا
ً
القانون ،ورغم تكذيبها رسميا فإنه سيبقى
هناك مــن ينشرها ويستغلها لغرض سيئ
في نفسه .والسؤال اآلن هو :إلى متى يستمر
هــذا التشويه للمجتمع الكويتي واإل نـســان
الكويتي البريء ،وتستمر األكاذيب على كل
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صاحب موقف أو رأي دون حسيب أو رقيب؟
على الحكومة والمجلس أن يستفيدا من
ت ـجــربــة ال ـ ــدول ال ـتــي تـعــامـلــت م ــع ه ــذا األم ــر
وح ـ ــدت م ــن األث ـ ــر ال ـس ـيــئ ل ـه ــذه األداة على
مجتمعاتهم دون تقييد لحرية إب ــداء الــرأي
العاقل المتزن الملتزم بأخالق اإلسالم.
• كــل الـشـكــر لــإخــوة د .ســامــي الــدريـعــي
ود .خ ــال ــد ب ـ ــودي ود .بـ ــدر مـ ــال ال ـل ــه واألخ
يوسف الشايجي األمين العام السابق للمنبر
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ال ــذي ــن ب ـي ـنــوا وك ــل اآلخ ــري ــن
الــذيــن أي ــدوا مــا كتبته بـشــأن خ ـطــورة إلـغــاء
هذا القانون ،وكذلك د .فهد الخنة الذي تطرق
لهذا الموضوع من الناحية الشرعية وليت
ك ــل األس ــات ــذة ال ـشــرع ـي ـيــن ي ـقــومــون بــواجــب
بيان خطورة األكاذيب التي تبلغ اآلفاق على
المجتمع.
• ي ــوم الـثــاثــاء الـمــاضــي ج ــاء عـلــى صــدر
الـصـفـحــة األول ـ ــى م ــن ج ــري ــدة (ال ـج ــري ــدة) أن
الخدمة المدنية خاطبت الحكومة أن (أوقفوا
الكوادر المالية الضخمة ومكافآت القياديين
وتـخـفـيــض ن ـف ـقــات ال ـس ـفــر ومـ ـي ــزات أخـ ــرى)،
وهــذا الخطاب الــذي صدر من جهة حكومية
مسؤولة عن توظيف ورواتب الموظفين يدل
على أن بعض القرارات التي تصدرها الحكومة
أو المجلس تبدو جيدة وشعبية فــي بداية
المطالبة بها ،ولكن بعد العمل بها تنكشف
العيوب واالخـتــاالت التي سببتها ،ويثبت
ً
أن كثيرا من هذه القرارات كانت تحتاج إلى
دراســة مستفيضة قبل إصدارها لكي تحقق
المصلحة العامة والـعــدالــة واالنـسـجــام بين
مــوظـفــي ال ــدول ــة وت ـكــافــح ال ـت ـبــرم والـشـكــوى
الدائمة من الشباب المقبلين على العمل ،أما
مشروع قانون البديل االستراتيجي إلعــادة
هيكلة الرواتب بما يحقق العدالة فإنه مركون
فــي اللجنة المالية لمجلس األ م ــة منذ ست
سنوات فهل هذا يجوز يا حكومة ويا مجلس؟

وقـبــل خـطــاب دي ــوان الـخــدمــة بــأيــام قليلة
ص ــدرت ف ـتــوى قــانــونـيــة بــإلـغــاء ق ــرار الـقــوى
ً
ال ـعــام ـلــة ب ـشــأن أص ـح ــاب الـسـتـيــن ع ــام ــا من
الوافدين العاملين في القطاع الخاص الذي
كتبت فــي نـقــده مـقــال (مناقشة هــادئــة لقرار
الـ ـ ــ 2000دي ـن ــار) ب ـتــارخ  ٢٦يــولـيــو الـمــاضــي،
مما يؤكد ضرورة دراسة تأثير أي قرار على
المالية العامة والخدمات في الدولة وتأثيره
على العمل في القطاع الخاص قبل إصداره،
ً
وهــذا األمــر ينطبق أيـضــا ُعلى قــانــون إلغاء
الـقـبــض واإلحـ ـض ــار الـ ــذي أدخـ ــل ف ــي قــانــون
إفـ ــاس ال ـش ــرك ــات ب ــا م ـب ــرر ،فـعـطــل وأه ــدر
حقوق المطالبين العاديين بالنفقات والديون
بين األفراد.
والـ ـس ــؤال اآلن إل ــى م ـتــى يـسـتـمــر ص ــدور
القوانين والقرارات غير المدروسة ،أال يستحق
التشريع المزيد من الدراسة والتأني؟
• توفي األسبوع الماضي األخ والصديق
والزميل نائب رئيس الــوزراء األسبق السيد
فيصل الحجي بوخضور ،رحمه الله وأسكنه
الفردوس األعلى ،الذي كان بالفعل من خيرة
مــن عملت معهم مــن الــزمــاء مــن حيث العلم
وال ـخ ـبــرة وال ـت ــواض ــع وح ـمــايــة ال ـم ــال ال ـعــام
وال ـق ــدرة الـكـبـيــرة عـلــى اإلق ـنــاع عـنــد النقاش
والذاكرة الدقيقة للقرارات والقوانين وربطها
بــالـجــديــد ال ـم ـطــروح لـلـتــوصــل ال ــى الـمــوقــف
السليم والصحيح عند اتخاذ القرار ،مما أدى
إلى توافق كبير بيننا أثناء عملنا في مجلس
ً
الوزراء ،حيث كان ،رحمه الله ،دائما يكرر أننا
مــن أك ـثــر مــن تــوجــه سـيــاســي ،ولـكـنـنــا نتفق
ً
دائما فيما هو مطروح على مائدة الحكومة
ومجلس األمة.
رحمك الله يا أبا هيثم ،وجعل كل ما قدمت
م ــن أج ــل وط ـن ــك ف ــي م ـي ــزان عـمـلــك ع ـنــد الـلــه
تعالى الذي تزن موازينه كل ذرة من األعمال
الصالحة.
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وباألخص بالنسبة إلى هذه االلتهابات.
مــن نـعــم الـلــه علينا فــي هــذه الـجــائـحــة أن
مـ ــرض ك ــورون ــا غــال ـبــا أع ــراض ــه بـسـيـطــة أو
مـعــدومــة عـنــد األط ـف ــال ،وه ــو أم ــر يــدعــو إلــى
االط ـم ـئ ـن ــان ،ول ـك ــن ه ــذا ال ـم ــرض ل ـيــس آمـنــا
لجميع األطـفــال فهو يرتبط بــأعــراض حــادة
أو مزمنة وأخرى منسية بين بعض األطفال،
نــاهـيــك عــن ث ـبــوت وف ـيــات بـيـنـهــم ،والـجــديــر
بــالــذكــر أن خ ـطــورة الـتـهــابــات عـضـلــة القلب
بعد إصابة من يقل عمره عن  ١٦سنة تزداد
أكثر  ٣٠مرة مقارنة بغير المصاب ،بل ترتبط
بها متالزمة نادرة ولكن شديدة وتؤدي إلى
ال ـت ـهــابــات م ـت ـعــددة م ـمــا يـسـتــدعــي الــدخــول
للعناية الـمــركــزة .أيـضــا هـنــاك نسبة ليست
ً
بسيطة ممن مــا زال ــوا يعانون أعــراضــا بعد
إصــابـتـهــم بــالـمــرض مـثــل اإلرهـ ــاق والـسـعــال
وضيق التنفس وفقدان حاسة الشم ،وهو ما
يسمى متالزمة ما بعد كورونا ،واستمرار هذه
األعراض يؤثر في قدرة الطفل على ممارسة
حـيــاتــه بـشـكــل طبيعي نــاهـيــك عــن التبعات
المستقبلية.
وكــذلــك هناك جائحة أخــرى تفاقمت منذ
مـ ــارس  ٢٠٢٠ول ــم ت ـعــط األه ـم ـيــة والـ ـم ــوارد
نفسها ،أال وهــي جائحة األم ــراض النفسية،
وم ــا صــاحـبـهــا مــن فـقــد تعليمي كـبـيــر ،فقد
عانى األطـفــال بشكل كبير مــن االنقطاع عن
األهــل واألصــدقــاء ،وتوقف التعليم ،والعزلة
االجـتـمــاعـيــة ،وقـلــة الـحــركــة ،مـمــا زاد حــاالت
االكتئاب والقلق واضطرابات األكل ،لذلك هذا
الجيل بحاجة ماسة إلى تحييد آثــار الوباء
بأسرع وقت ممكن.
ب ـش ـكــل ع ـ ــام ن ـس ـبــة الـ ــوفـ ــاة م ــن اإلص ــاب ــة
ً
بكوفيد ١٩ضئيلة جــدا عند فئة أقــل مــن ١٨
ً
سنة ،مقارنة بالفئات األكبر سنا ،ولكن نحن
ندرك أن فئة األطفال تعد من أكثر الفئات التي
تـمــت حمايتها مــن الــوبــاء عــن طــريــق تقليل
اختالطها الــواســع مع فئات المجتمع ،لذلك
االخ ـت ـبــار الـحـقـيـقــي ل ـهــذه الـنـسـبــة الضئيلة
ه ــو بـعــد عـ ــودة ال ــدراس ــة ال ـح ـضــوريــة وت ــرك
االحترازات الوقائية ،وهنا ستتضح النتائج
عـلــى شـكــل أعـ ــداد حقيقية لـطـلـبــة تستدعي
حالتهم الدخول للمستشفى وهو ما يحصل
ح ــال ـي ــا حـ ــول الـ ـع ــال ــم ،ح ـي ــث وجـ ـ ــدت إح ــدى
ال ــدراس ــات أن بـيــن كــل أل ــف طـفــل مـصــاب في
الواليات المتحدة  ١إلى  ١٩تعرضوا ألعراض
شديدة استدعت دخــول المستشفى ،ناهيك
عن تسجيل  ٢٠إلى  ٣٠حالة وفاة بين كل مئة
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ألف طفل مصاب .صحيح أن هذه األعداد قليلة
وأغلبها بين األطفال الذين يعانون مشاكل
صحية مزمنة كالسمنة ولكن ربــع الوفيات
كانت بين أطفال أصحاء.
انتشرت آراء تستهين بأعداد الوفيات بين
األطفال من خالل اختزال مجمل هذه الوفيات
بـفـئــة األطـ ـف ــال أص ـح ــاب األم ـ ــراض الـمــزمـنــة
كــوسـيـلــة لـطـمــأنــة األه ــال ــي ،ال ن ــرى أن هــذه
حجة سليمة ضــد سبل الــوقــايــة والتطعيم،
وفاة أي طفل أمر يدعو ألخذ المرض بجدية،
ومـحــاوالت تهوين وفـيــات األطـفــال أصحاب
األم ـ ـ ــراض ال ـمــزم ـنــة ت ـم ـثــل س ـق ـطــة أخــاق ـيــة،
حيث إن قيمة حياتهم ال تختلف عــن قيمة
حـيــاة الـطـفــل الـسـلـيــم ،بــل إن ه ــؤالء األطـفــال
فرصهم أقل في اكتساب مناعة من التطعيم
ويعتمدون بشكل كبير على مناعة المجتمع،
لذلك ندعو العقالء لوقف االستهانة بقيمة
أرواح األطفال ،كما أن األطفال ال يختلفون عن
الكبار في نشر المرض لذلك هم ليسوا بعزلة
وبائية عن المجتمع ،ومن المعيب المراهنة
على صحتهم ضد مرض مستجد دون أدنى
مسؤولية أو حتى يقين.
ً
ً
قطعنا شــوطــا كـبـيــرا وتـجــاوزنــا موجات
وبــائـيــة مـتـعــددة ونـحــن مـتـفــائـلــون بانتهاء
آثــار الجائحة بشكلها الحالي في عام ٢٠٢٢
بفضل الوصول إلى نسبة مناعة مجتمعية
عالية ،لكن بودنا أن نصل الى نهاية سعيدة
وآم ـن ــة م ــن غ ـيــر م ــوج ــات ج ــدي ــدة وم ــن غير
إغالقات أخرى ،فاألطفال هم من أوائل ضحايا
الجائحة .كما أن وفاة أي طفل هي وفاة يمكن
ت ـفــادي ـهــا بــال ـس ـيــاســات ال ـس ـل ـي ـمــة ،وتـطـعـيــم
األطـ ـف ــال ق ــد ي ـح ــدث الـ ـف ــارق ال ـ ــذي نـحـتــاجــه
للسيطرة عـلــى كــورونــا وع ــودة الـحـيــاة إلــى
طبيعتها لجميع الفئات العمرية ،وإذا ثبت أن
التطعيم آمن لهذه الفئة فمن واجبنا كأولياء
أمور ومجتمع المبادرة في التطعيم لحماية
أطفالنا ومستقبلهم وضمان حياة دون قلق
دائم أو عدم يقين أو إغالقات.

خطورة التهابات عضلة
القلب بعد إصابة من يقل
عمره عن  ١٦سنة تزداد
أكثر  ٣٠مرة مقارنة بغير
المصاب

ما يحصل في لبنان من انهيار قيمي واهتراء سياسي وتفتت
بنيوي ،هو نتيجة حتمية للحرب األهلية وما تبعها من سياسة
تقاسم السلطة والتكالب على المناصب التي تؤمن كل أسباب
ووسائل الثروة المالية والترضيات الشعبية والوالءات السياسية،
فلم يعد هذا الوطن البائس وال الدولة المتحللة بحاجة لمخطط
من عدو أو لتواطؤ من مستفيد خارجي لكي يزداد تفتتا وتخلفا.
من المصادفات المؤلمة أن منطقة "عين ّ
الرمانة" في ضواحي
ب ـيــروت قــد شـهــدت فــي ع ــام  1975أول ــى شـ ــرارات ال ـحــرب األهلية
ً
ً
اللبنانية ،وهــا هــو الشعب اللبناني يعيش قلقا مـتــزايــدا مــن أن
تنطلق من األحداث التي شهدتها قبل أيام المنطقة نفسها شرارة
االنفالت األمني في القرن الحادي والعشرين! وكأن المثل القائل
ً
بأن "القصة مش رمانة ،القصة قلوب مليانة" ينطبق حرفيا على
الوضع اللبناني باللفظ والدالالت!
ومــن األقــدار الصعبة أن تمر هــذه األحــداث بعد أيــام من ذكرى
انتفاضة " 17تشرين /أكتوبر" التي استبشر بها الكثير من الراغبين
في بناء وطن حقيقي قبل أن تنجح في إفشالها الطبقة السياسية
التي لم تتوان منذ اللحظة األولى النطالقتها في أن تنهال عليها
ً
بكل اتهامات العمالة تارة ،والتعطيل طورا ،و"الزعرنة" ممن يملك
هو هذه الصفة ،ورغم ذلك نجحت (الثورة) -ولعل ذلك بلسم لجرح
ّ
الخيبة الكبرى -في هز عروش السياسيين وكسر حاجز الخوف
ً
في قلوب غير المنتمين حزبيا ألي من أركان السلطة.
مــا شـهــدتــه منطقة "ال ـطـ ّـيــونــة" وال ـش ــارع الـفــاصــل بـيــن منطقة
ّ
"الـشـ ّـيــاح" ومنطقة "عين الـ ّ
ـرمــانــة" من اشتباكات مسلحة ودامية
لم يكن بالطبع وليد الساعة ،بل هو نتيجة شد عصب سياسي
ومذهبي متراكم ومتصاعد ال يخفى على المسؤولين عنه أنه
سيؤدي بأقل االحتماالت الى مخزون وفير من األحقاد والذي من
السهل استغالله في الميدان أو استخدامه في صندوق االقتراع.
ً
ً
لقد ّ
تحولت قوة "حزب الله" ،محليا وإقليميا ،الى أمر واقع قادر
على تغيير أي قرار أو اتجاه– شعبي أو رسمي -يعترض سياسته
أو ال يتوافق مع قناعاته أو يشكل بوجهة نظره خدمة للمخطط
الصهيو-أميركي ضد "جبهة الممانعة" ،وبالمقابل أصبح الحزب
ً
ً
ّ
شماعة جاهزة و"جسما ّلبيسا" لكل االتهامات والتوصيفات التي
يسعى معارضوه أن يبرزوها أو يلصقوها به لتشويه صورته أو
لتحييد الضوء عن إخفاقاتهم الكثيرة وفشلهم في إقناع الجمهور،
ّ
وفي هذا االتجاه أو ذاك تشكل اللغة الطائفية والمذهبية أسهل
األدوات الـتــي يمكن استخدامها لتحقيق انـتـصــارات وهمية أو
مكاسب لحظية تطيح في المحصلة النهائية بكل مقومات الوطن
والوطنية.
أثبتت األح ــداث الدموية األخـيــرة أن األح ــزاب في لبنان ،مهما
اختلفت ألوانها أو شعاراتها ،هي التي تملك أدوات الشارع القادرة
على تحديد مصير الوطن ،إذ إنها أقــوى من الدولة وأكثر هيبة
ً
من القوى األمنية وأسطع حضورا من كل مبادئ الديموقراطية

القانون االنتخابي المثير للجدل
خصصت المقال األول للجوانب اإليجابية في انتخابات مجلس
الشورى القطري ،وذكرت أن الشعب القطري قدم صورة مشرفة للعالم
في أول تجربة انتخابية نيابية اتسمت بالشفافية والنزاهة والسالسة،
لكن ماذا عن المؤخذات واالنتقادات الموجهة للتجربة؟
ً
ً
ً
أثار قانون تنظيم االنتخابات جدال مجتمعيا ساخنا كما أثار
انتقادات واسعة على الساحة الخارجية كونه قصر حق المشاركة على
ً
من جنسيته أصلية من المواطنين طبقا لقانون الجنسية القطرية ()38
لعام  2005دون بقية المواطنين الذين اعتبرهم قطريين بالتجنس،
ً
وهم أغلبية مواطنة كاملة الحقوق طبقا لقانون الجنسية لعام .1961
ً
بين هذين القانونين  2005 -1961فترة زمنية تقدر بـ 45عاما ،كانت
المواطنة القطرية واحــدة ،وظل القطريون ينعمون بمركز قانوني
واحــد ،ينعمون بكامل حقوق المواطنة حتى جاء القانون الجديد
فغير أوضاعهم القانونية:
ً
أوال :صنف القطريين إلى قسمين :قطريين كاملي الحقوق يحق
لهم المشاركة السياسية ،وقطريين ال يحق لهم المشاركة ،كونهم
اكتسبوا الجنسية.
ً
ً
ثانيا :حكم على ابن القطري المكتسب للجنسية أن يظل متجنسا
هو وأوالده وأحفاده.
ً
ً
ثالثا :تــم إعـمــال ســريــان القانون بأثر رجعي خــافــا لمبدأ عدم
رجعية القوانين.
المدافعون عن القانون يقولون كل قوانين الجنسية تفرق بين
المواطن كامل الحقوق والمكتسب للجنسية في الحق السياسي،
ً
ً
ً
وهذا صحيح لكنها تضع سقفا زمنيا محددا إذا استوفاه المجنس
أصبح كامل الحقوق ،كما أنها ال تحرم ابن المتجنس من مواطنته
الكاملة ،وال تسري بأثر رجعي.
أدى تطبيق هذا القانون إلى تضييق هيئة الناخبين الذين يحق
لهم المشاركة ،وه ــذا هــو الجانب السلبي فــي هــذه التجربة كونه
خالف المبدأ الديموقراطي القاضي بتوسيع قاعدة المشاركة العامة
للمواطنين .االرتباط وثيق بين الديموقراطية ونظام االنتخاب ،لكن
االنتخاب العام هو الذي يحقق الديموقراطية ،وكلما كان االنتخاب
ً
عاما ودائــرة المشاركة مستوعبة لكل المكونات المجتمعية ،كان
النظام السياسي أقــرب إلــى الديموقراطية والـشــورى كما أمــر بها
المولى فاآلية "وشاورهم في األمر" عامة.
قد يقال :هذا تنظير جميل للمبدأ الديموقراطي والشورى ،لكن
مقتضيات الديموقراطية والشورى وإن كانت صحيحة على المستوى
النظري ،إال أنها قد ال تتالءم وحقائق الواقع المجتمعي ،ومن هنا فإن
المشرع قد يذهب في اتجاه تغليب اعتبارات الواقع السياسي ودواعي
األمن الوطني والمصالح العليا للوطن على مقتضيات الديموقراطية،
ً
وفي التجارب المعاصرة ما يفيد أن الديموقراطية قد تقود أحيانا
ً
إلى خيارات كارثية (البريكست مثاال).
لقد كانت دوافع المشرع القطري ومنذ البداية في إصدار قانون
ينظم انتخابات مجلس الشورى ،هندسة الوضع االنتخابي بما يؤدي
إلى قيام مجلس تشريعي رقابي يسهم في تطوير التشريع ويراقب
سالمة األداء الحكومي ،ويعين الدولة بالمشورة والرأي على اإلسراع
ً
ً
بعمليه التنمية ،لم يكن يريده مجلسا مؤزما يناطح الدولة ويعطل
ً
التنمية كما في تجارب خليجية أخرى ،لم يكن يريده مجلسا يهيمن
عليه مكون قبلي واحد يتحكم في مصير الشعب والدولة والوطن
لحساب مصالح القبيلة ،ومــن هنا جــاء تنظيم الوضع االنتخابي
بما يضمن تفتيت التكتالت القبلية والطائفية والعائلية سواء لجهة
توزيع الدوائر أو اختيار المرشحين أو حجم الناخبين.
وجوابي :هذه دوافع واعتبارات تتعلق بمصالح عليا أنا أتفهمها
وأقــدرهــا ،ومع ذلك ال ينبغي أن تحول دون توسيع دائــرة مشاركة
المواطنين عبر خطوات تدريجية مثلما بادر سمو األمير ،استباقا
لالنتخابات ورغبة من سموه في توسيع دائرة المشاركة وإفساح
ً
المجال لمزيد من القطريين للمشاركة ،فأدخل تعديال على القانون
بأن استثنى من شرط الجنسية األصلية كل من اكتسب الجنسية
ً
القطرية ،بشرط أن يكون جده قطريا ،ومن مواليد دولة قطر ،فأجاز
له المشاركة في االنتخاب ،القانون رقم  1في .2021/7/29
هذه خطوة إيجابية من سموه ،نرجو أن تتلوها خطوات أخرى
أخــرى يتم إدخالها على القانون إلفـســاح المجال لتوسيع قاعدة
المشاركة للمواطنين مع األخذ في الحسبان كل االعتبارات المتعلقة
بالمصالح العليا للوطن ،وهذا ما نأمله من مجلسنا الموقر.
* كاتب قطري

bilalsandid@hotmail.com

والدستور وفصل السلطات ،فما تريده الرصاصة وما ّ
يوجه به
الخطاب المذهبي ال يقف في وجهه أي منطق سياسي وال مناعة
أخالقية وال حوار حضاري ،فالقلوب "المليانة" بالشحذ الوجداني
والمشحونة بالحقد التاريخي تجعل إطــاق الــرصــاص وسيلة
"مبررة" لمجابهة التظاهر ،وتجعل االستخفاف بمقام الدولة وهيبة
ً
ً
مؤسساتها أمرا سهال لدى كل الراغبين في ذلك والساعين إليه.
المطمئن الوحيد في كل ما يتخبط به الوضع الراهن أن "حزب
ّ
والعدة ،ال يريد التورط بحرب
الله" ،وهو األقوى في معادلة العديد
ّ
أهلية قد تؤدي الى ضرب صورته كحزب مقاوم ،وتجره من غير أن
يستطيع إيقاف ذلك نحو االنزالق إلى وحول االقتتال الداخلي الذي
يلهيه عن قضاياه اإلقليمية الكبرى ،لذلك يعمل الحزب بكل وسائله
التنظيمية وأدواته اإلعالمية واتصاالته السياسية أن يفهم الجميع
باللين الــذي يتقن نسج خيوطه ،وبالقوة التي يحسن استخدام
جرعاتها أنه قادر -في اللحظة التي يراها مناسبة وبالطريقة األقل
ً
ضررا عليه -على إسكات أو ترويض كل من يشك في أنه متربص
به أو عامل على إضعافه أو أنه بالفعل متماه أو متعاون مع أهداف
العدو في الداخل اللبناني.
صحيح أن حزب الله قلق من أن يصبح فائض القوة لديه نقطة
ضعف تتسرب مــن خاللها كــل مخططات خصومه وأعــدائــه في
ً
الــداخــل وال ـخــارج ،لكن الصحيح أيـضــا أن ــه -حتى اللحظة -يقرأ
بهدوء حقائق التاريخ وتشابكات الواقع ،ويتروى في رسم وتنفيذ
رؤيته المستقبلية .من جهة أخــرى ،إن ما يحصل في لبنان من
انهيار قيمي واهتراء سياسي وتفتت بنيوي ،هو نتيجة حتمية
للحرب األهلية وما تبعها من سياسة تقاسم السلطة والتكالب
على المناصب الـتــي تــؤمــن كــل أسـبــاب ووســائــل ال ـثــروة المالية
والترضيات الشعبية وال ــوالء ات السياسية ،فلم يعد هذا الوطن
البائس وال الدولة المتحللة بحاجة لمخطط من عدو أو لتواطؤ
ً
مــن مستفيد خــارجــي لكي ي ــزداد تفتتا وتخلفا ،فــالـكــل -حكاما
وحزبيين -يتشاركون في ارتكاب الموبقات بحق الوطن وأجياله
السابقة والالحقة ،والكل من المنتمين الى حزب "الكنبة" مساهمون
في ذلك من خالل خمولهم وإحباطهم وتقاعسهم عن البدء في أولى
خطوات التغيير اإليجابي المتمثلة بصندوق االقتراع.
كل ما نسمعه من حـ ّـدة في الموقف السياسي وما نشهده من
ً
حمالت تخوين لغير المنتمين حزبيا وال سيما الفاعلين منهم في
ً
انتفاضة " 17تشرين /أكتوبر" ال يعدو أن يكون استعدادا وتحضيرا
لالنتخابات البلدية ،النيابية والرئاسية المرتقبة ،فمن اآلن ولحين
اتـفــاق الطبقة السياسية على إج ــراء االنتخابات أو على اإلبقاء
على وضع تقاسم السلطة فيما بينها ،ستشهد الساحة اإلعالمية
والميدانية كل وسائل التحريض الطائفي وسنسمع كل نغمات
االتـهــام المتبادل بالفساد والتعصب والمذهبية ،وستستخرج
من دهاليز الذاكرة مساهمات كل منهم في التاريخ الحافل بالفتن
والقتل والسرقة.
القاسم المشترك في كل خطابات الطبقة السياسية هو التصويب
العمدي والممنهج على مكونات " 17تشرين/أكتوبر" التي يخشون
من تمكنها من إحــداث تغيير ،حتى لو كان جزئيا أو بسيطا في
المشهد السياسي واالنتخابي القادم.
* كاتب ومستشار قانوني
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.913

7.481

5.818

2.411 2.851 3.308

إعادة إحياء البديل ّاالستراتيجي أولوية إلصالح مصروفات الميزانية

التضخم والبطالة مرتبطان بسلم الرواتب الذي يؤثر على القوة الشرائية
حصة المطيري

هيكلة رواتب
ً
القطاع العام مجددا
دون ارتباطها
باإلنتاجية لن
تؤدي الغرض

عدد الكويتيين في
القطاع الحكومي
ً
 338.5ألفا بنسبة
 %76.8من قوة
العمل الوطنية

تكرر الميزانية العامة نفسها في
كل عــام ،فقد بلغت تكلفة الرواتب
 12.07مـلـيــار دي ـنــار فــي ميزانية
 ،2021 /2020أي أنـهــا شكلت 54
بالمئة مــن إجمالي المصروفات
التي بلغت  22.5مليارا ،في حين
بلغت تكلفة ال ــروات ــب  12مليارا
للسنة المالية  ،2020 /2019أي نحو
 54بالمئة من إجمالي المصروفات
الذي بلغ  22.5مليارا.
ومن خالل استعراض الميزانية،
يتبين لنا أنه في كل سنة نعاني
أزمة واضحة المالمح ،حيث تكلف
الــرواتــب ومــا في حكمها أكثر من
نصف الميزانية.
وقــد بلغت تقديرات المرتبات
وما في حكمها  10.38ماليين دينار
في ميزانية السنة المالية /2016
ّ
 ،2017حيث شكلت  55بالمئة من
إجمالي مصروفات الميزانية التي
ّ
بلغت  18.9مليارا ،في حين شكلت
الرواتب نسبة تصل إلى  54بالمئة
من مصروفات السنة المالية /2017
 ،2018التي بلغت  10.75مليارات
من إجمالي المصروفات ،الذي بلغ
 19.9مليارا.
ح ـي ــاة ال ـم ــواط ــن ت ـتــوقــف على
الراتب ،فمستويات المعيشة تتحدد
ع ـلــى أسـ ـ ــاس األج ـ ـ ــر ،وإن أرادت
الحكومة أن تـقــوم بــاإلصــاحــات،
فلتبدأ أوال بتصحيح أخطائها
المتراكمة ،ولتبدأ فعليا بتخفيض
"الـ ــرواتـ ــب الــوه ـم ـيــة" لـلـقـيــاديـيــن،
وليس المقصود هنا فقط الراتب
األس ــاس ــي ل ـلــوكــاء وغ ـيــرهــم من
ال ـق ـي ــادي ـي ــن ،بـ ــل ن ـع ـنــي الـ ـب ــدالت
والعالوات التي تصل إلى  12ألف
دينار ،إضافة إلى الراتب األساسي.
تـ ـق ــوم خ ـط ــط ال ـح ـك ــوم ــة عـلــى
خ ـف ــض ج ــاذب ـي ــة ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام،
وم ـحــاولــة ف ــرض ال ـضــرائــب على
المواطنين ،وخصخصة الجهات
الحكومية ،لكن من دون سياسات
إصـ ــاح ـ ـيـ ــة أو فـ ـك ــر اقـ ـتـ ـص ــادي
إصالحي.
وب ــإمـ ـك ــان ال ـح ـك ــوم ــة أن ت ـبــدأ
ب ــاإلص ــاح ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة من
غير أن تضر روات ــب المواطنين،
ّ
صحيح أن ال ــروات ــب تشكل عبئا
ّ
ُ
على الميزانية ،إال أن الدولة مطالبة
ُّ
بتحمل هذا العبء لكن بدرجات أقل
من الوضع الحالي.
لنصل إلى العدالة في الرواتب
واألجور ،علينا تسليط الضوء على
مكامن الخلل .الخلل في الكويت ال
يحتاج إلى شرح ،فهو يبدأ بالفساد
وال يـنـتـهــي إال ب ــه ،فــالـسـيــاســات

المالية المتبعة من قبل الحكومة
أدت إلى مشكالت اقتصادية نرى
نتائجها اليوم كالتضخم والبطالة،
ّ
وهما مشكلتان مرتبطتان بسلم
ال ــروات ــب الـ ــذي يــؤثــر ع ـلــى ال ـقــوة
الـ ـش ــرائـ ـي ــة لـلـمـسـتـهـلـكـيــن ،وم ــن
الـ ــواضـ ــح أن الـ ـح ــل ه ــو "ال ـب ــدي ــل
االس ـتــرات ـي ـجــي" ال ـ ــذي ل ــن نلمس
نتائجه إال على المدى البعيد.

البديل االستراتيجي
ي ـج ــب إع ـ ـ ـ ــادة إح ـ ـيـ ــاء ال ـب ــدي ــل
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي ،فـ ــآخـ ــر ت ـق ـي ـيــم
ل ـل ـم ـشــروع ت ــم ف ــي ،2017 /2016
وكـ ــان م ـعــدا لـيــأخــذ ف ــي االعـتـبــار
كــل مـتـغـيــرات وف ــروق ــات الــرواتــب
ف ــي جـمـيــع ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة.
البديل االستراتيجي يعتبر نظاما
مستداما يوفر العدالة والشفافية
ّ
فــي ســلــم ال ــروات ــب إن تــم تحديثه
وتطبيقه بالشكل الصحيح ،ومن
أهدافه:
• زيادة العدالة والشفافية.
• إدارة الـنـمــو فــي مـصــروفــات
الرواتب.
• تشجيع مستوى األداء العالي.
إن ع ــدم عــدالــة الـنـظــام الحالي
تتمثل في تلقي الموظفين الذين
يعملون في وظائف مماثلة رواتب
مختلفة ،س ــواء بسبب الجهة أو
باختالف البدالت والكوادر ،ومن
آثـ ــار ع ــدم ال ـع ــدال ــة الـتـقـصـيــر في
العمل ،لذلك يعتبر االختالف في
ال ــروات ــب مــن الـمـفــاســد التي
علينا إي ـجــاد حــل جــذري
لها ،صحيح أن الحكومة
وال ـمــواط ـن ـيــن

مكاسب لمؤشرات البورصة
والسيولة  57مليون دينار
زيادة عمليات الشراء على األسهم الصغيرة وارتفاع كبير لنشاطها
•

علي العنزي

بـ ـ ـ ـ ــدأت م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات بـ ـ ــورصـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
تـعــامــاتـهــا ه ــذا األسـ ـب ــوع ع ـلــى إيـجــابـيــة
واضحة ولون أخضر لجميع مؤشراتها مع
ارتفاع قيم وكميات التداول ،وربح مؤشر
ال ـبــورصــة ال ـع ــام نـسـبــة  0.4ف ــي الـمـئــة أي
 27.49نقطة ليقفل على مستوى 6913.64
نـقـطــة بـسـيــولــة ك ـب ـيــرة م ـقــارنــة م ــع مـعــدل
سيولة جلسات هذا الشهر قاربت  57مليون
دي ـنــار ت ــداول ــت  488.2مـلـيــون سـهــم (دون
حساب كميات وقيم سهم جاسم للنقليات
ال ـمــدرج أم ــس) وتــم ت ــداول  15568صفقة،
ً
وتــداولــت  142سهما ربــح منها  89بينما
انخفض  34واستقر  19دون تغير.
وك ــان ــت م ـكــاســب ال ـس ــوق األول أق ــل إذ
رب ــح نسبة  0.27فــي الـمـئــة ت ـعــادل 19.97
نقطة ليقفل على مستوى  7481.43نقطة
بسيولة بلغت  24.4مليون دينار تداولت
 70.6مليون سهم من خــال  3326صفقة،
ً
وربح  19سهما بينما خسرت  4أسهم فقط
واستقر سهمان دون تغير.
واستمر السوق الرئيسي بأدائه القوي
والمتفوق على مؤشر السوق األول إذ ربح
نسبة كبيرة هي  0.8في المئة تعادل 45.92
نقطة ليصل إلــى مستوى  5818.18نقطة
بسيولة كبيرة بلغت  32.4مليون دينار
ت ــداول ــت  417.6مـلـيــون سـهــم عـبــر 12242
ً
صفقة ،وتــم ت ــداول  117سهما ربــح منها
 70وخسر  30بينما استقر  17دون تغير.

أسهم صغيرة
اس ـت ـمــر س ـي ـنــاريــو ت ـع ــام ــات األس ـب ــوع
ال ـم ــاض ــي ،ب ــل زاد ف ــي ح ــدت ــه ،إذ تــركــزت
عمليات الشراء منذ إطالق جرس االفتتاح
ع ـل ــى األس ـ ـهـ ــم ال ـص ـغ ـي ــرة سـ ـ ــواء بــأخ ـبــار
إ ي ـجــا ب ـيــة أو دون أي أ خ ـب ــار إذ استهلت
تـعــامــات ،أم ــس ،بنمو كبير لسهم وثــاق
(الشركة مسجلة خسائر متراكمة بنسبة 61
ً
في المئة طبقا آلخر بيانات مالية) وحقق
ً
السهم ارتفاعا بنسبة  20في المئة ،كذلك

ربـحــت أسـهــم جــي إف إت ــش وأس ـهــم كتلة
المدينة (معظمها مسجلة خسائر متراكمة).
وصـعــدت أسـهــم عربية عقارية وأسهم
ذات أداء م ــال ــي ج ـيــد ك ـت ـج ــارة وال ـص ـفــاة
وأص ــول وإن ـج ــازات وبـمـكــاســب متفاوتة،
ب ـي ـن ـم ــا ت ــراجـ ـع ــت بـ ـع ــض األس ـ ـهـ ــم وس ــط
عمليات جني األرباح التي كانت محدودة
العدد تركزت في أسهم عقار وأعيان والبيت
والقرين وصالحية.
فــي الـمـقــابــل ،نشطت األس ـهــم الـقـيــاديــة
بعد م ــرور ســاعــة مــن بــدء الجلسة وزادت
إيـجــابـيــة م ــؤش ــرات ال ـس ــوق ال ـعــامــة حيث
تصدرها سهم الخليج وبنك وربــة اللذان
ً
حققا ارتفاعا بـ  4فلوس لكل منهما ،كما
ربحت أسهم الوطني وبيتك وكان األخير
قد صعد بـ  5فلوس واكتفى الوطني بفلس
واحد فقط.
وك ــان االسـتـثـنــاء مــن األس ـهــم الـقـيــاديــة
سهم أجيليتي الذي يتعرض لضغوط بيع
ً
ً
مكثفة ،وشهدت الجلسة إدراجا جديدا هو
سهم جي تي سي (جاسم للنقليات) حيث
ً
تراجع في أول ظهور له من  450فلسا إلى
ً
 408ف ـل ـســا ،وكـ ــان الـسـعــر الـ ــذي ط ــرح في
ً
االكتتاب  450فلسا.
وانتهت الجلسة كما بدأت على إيجابية
وارت ـف ــاع ــات لـكـثـيــر م ــن األس ـه ــم النشيطة
وتحرك أسهم جديدة ظهرت بكميات فاقت
المليون سهم للمرة األولى منذ سنوات.
ً
خـلـيـجـيــا غـطــى ال ـل ــون األخ ـض ــر جميع
مـ ــؤشـ ــرات أسـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال ب ـ ـ ــدول مـجـلــس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي بـعــد إق ـفــال أسـبــوعــي
مـمـيــز ألس ـعــار الـنـفــط قــريـبــة مــن مستوى
ً
 85دوالرا لبرميل برنت القياسي مما زاد
من تقديرات إيجابية اقتصادات المنطقة
وربحت المؤشرات السبعة وكــان أبرزها
م ــؤش ــر "تـ ــاسـ ــي" الـ ـسـ ـع ــودي ال ـ ـ ــذي حـقــق
ً
ً
مستوى قياسيا جديدا هو األفضل منذ 13
ً
عاما عند مستوى  11750نقطة كما ربحت
مــؤشــرات دبــي وقطر بنسب جيدة مقابل
نمو متوسط للبقية.

سيعانون فــي بــدايــة األم ــر ،وهــذه
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــان ـ ــاة ضـ ــري ـ ـبـ ــة اإلص ـ ـ ـ ــاح
للمستقبل.
وق ــد صـنــف الـمــوظـفــون إل ــى 9
ً
مهن اعـتـمــادا على مقياس لألمم
المتحدة ،معروف باسم :ISCO
 -1القيادية.
 -2مهن الخدمة المدنية العامة.
 -3الرعاية الصحية.
 -4التعليم.
 -5المهن النفطية.
 -6المهن االستثمارية.
 -7المهام التخصصية للدولة.
 -8خدمات الطوارئ.
 -9الخدمات العسكرية.

دمج أو تفكيك
إعادة هيكلة القطاع العام موقف
جــديــد فــي مـحــاولــة إعـ ــادة تــدويــر
األزمة ،لكن "اإلخفاقات الحكومية"
الـمـتـكــررة جعلت إعـ ــادة الـتــدويــر
ً
لألزمات أقل فاعلية وتأثيرا.
فــإصــاح الـقـطــاع ال ـعــام يعتبر
م ـ ــن أه ـ ــم الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـ ـتـ ــي يـجــب
التركيز عليها في الفترة القادمة
ب ـ "جــديــة كـبـيــرة" ،خصوصا بعد
تضييع الــوقــت فـتــرة طويلة من
ال ــزم ــن ل ــدرج ــة أنـتـجــت لنا
مشاكل عديدة
وخـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة
ك ــالـ ـبـ ـط ــال ــة
الـ ـمـ ـقـ ـنـ ـع ــة،

والفساد اإلداري الداخلي للجهات
والمؤسسات الحكومية.
فــا فــائــدة مــن كــل مــا ت ـقــوم به
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـح ــال ـي ــة ،إن ل ــم يكن
ه ـن ــاك ع ــدال ــة وم ـ ـسـ ــاواة ،ف ــإع ــادة
هـيـكـلــة ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام م ــن خــال
إعادة تصميم الهياكل التنظيمية
وال ـس ـيــاســات ال ـعــامــة ل ـلــدولــة لن
تكون لها أي قيمة مضافة ،بل على
العكس ،فبدل دمج أو تفكيك القطاع
العام يجب التركيز على المنظومة
االقتصادية بشكل أعمق وأدق.
ّ
تعديل سلم الرواتب هو التوجه
الجديد نسبيا للحكومة ،توجه
سليم في الوقت الخطأ ،فكل ترقيع
ي ـتــم الـ ـي ــوم ه ــو ن ـت ــاج س ـيــاســات
الحكومات السابقة ،وتأتي اليوم
ال ـح ـكــومــة ال ـحــال ـيــة ب ـح ـلــول ذات
م ـفــاســد ك ـث ـي ــرة ،ف ــأخ ـط ــاء 2009
مــن ارتـفــاعــات عشوائية للكوادر
وال ـ ــروات ـ ــب ال ي ـم ـكــن مـعــالـجـتـهــا
بصورة عادلة  100في المئة ،ومن
األجـ ـ ــدر ال ـق ـي ــام بـتـطــويــر الـبــديــل
االستراتيجي للموظفين القادمين
لـســوق الـعـمــل مــن دون المساس
بالموظفين الـمــوجــوديــن بسوق
العمل ،وستظهر لنا تفرقة جديدة
بين موظفين قــدامــى بامتيازات
مالية وموظفين جدد متساوين
في الرواتب واالستحقاقات،
فما يهم اليوم هو التطبيق
إلنقاذ األجيال القادمة.

االرتباط باإلنتاج
مشروع إعادة هيكلة
رواتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

أخبار الشركات

ال ـق ـطــاع ال ـع ــام م ــن غ ـيــر ارت ـبــاطــه
باإلنتاجية؛ لن يؤدي الغرض من
إنـشــائــه ،ول ــن يـكــون اإلط ــار لبناء
اإلصــاحــات الحقيقية والتنمية
االقتصادية ،فالكثير من االمتيازات
الـمــوجــودة فــي القطاع الحكومي
تساعد على عدم المنافسة ،بالتالي
ضعف اإلنتاجية ،وبالمقابل هناك
الـكـثـيــر م ــن االخـ ـت ــاالت اإلداريـ ـ ــة
التي تــؤدي إلى ضعف اإلنتاجية
ً
أيضا ،الحل هو تقديم نظام لربط
ً
مستوى األداء بالمكافآت بدال من
التخبط الحاصل ،فالنظام الحالي
أكثر من  80في المئة من الموظفين
يحصلون على تقدير ممتاز في
عملية تقييم األداء بدون تقديم أي
أداء يستحق درجة الممتاز ،لذلك
الربط والمتابعة من أهم التعديالت
التي يجب أن تطبق.

القطاع النفطي
مـشــروع البديل االستراتيجي
كـ ــان ف ــي طــري ـقــه ال ـص ـح ـيــح ،لكن
هناك مشكلة أساسية تعوق تنفيذ
المشروع ،فالقطاع النفطي رفض
الدخول في البديل االستراتيجي
ً
خوفا من إلغاء الكوادر وتخفيض
الرواتب.
بعد أن تم وضع البديل والتقييم
مــن الـجـهــة المختصة تــم تسليم
الــدراســة لــديــوان الخدمة المدنية
لــوضــع الـتـصــور
للبديل

االس ـتــرات ـي ـجــي ،وت ــول ــى ال ــدي ــوان
تـشـكـيــل ل ـج ـنــة ب ـح ـضــور الـهـيـئــة
العامة لالستثمار إلع ــادة دراســة
المشروع ثم تم تحويل الملف إلى
النوم المؤقت ،وكان سبب التأخير
هــو الـقـطــاع النفطي ،وإل ــى اليوم
يـعـتـبــر ال ـق ـط ــاع الـنـفـطــي الـعــائــق
الرئيسي في عملية تطبيق البديل
االستراتيجي.
كان التحاد النقابات دور سلبي
ف ــي ال ـم ـش ــروع ،فـبـعــض األس ـبــاب
ال ـ ـتـ ــي دعـ ـتـ ـه ــم لـ ــرفـ ــض ت ـط ـب ـيــق
البديل االستراتيجي فــي القطاع
النفطي ليست واقـعـيــة ،منها أن
ال ـق ـطــاع الـنـفـطــي سـيـعــانــي ج ــراء
ضعف قدرته التنافسية في مجال
استقطاب القوى العاملة واالحتفاظ
بـهــا ،وسـيـتــوجــه الكثير للتقاعد
وترك الخدمة.
لألسف أن النقابات غير واعية
بدورها وتأثيرها ،فدور النقابات
يفترض أن يكون أكبر مــن مجرد
المطالبة بزيادة األجور والمحافظة
على المكتسبات العمالية ،بل يجب
ً
ً
أن يكون دورهــا أساسيا ووطنيا
في التنمية االقتصادية والمساعدة
للوصول إلى العدالة الوظيفية.

الكويتيون في القطاع الحكومي

ً
وف ـقــا آلخ ــر إحـصــائـيــة (-3-31
 )2021لإلدارة المركزية لإلحصاء،
فقد بلغ عدد الكويتيين في القطاع
ً
الحكومي  338.540موظفا بنسة
ً
 76.8فــي الـمـئــة ،وتفصيليا بلغ
حجم العمالة الكويتية في "الوزارات
واإلدارات الحكومية" التي تتكون
ً
من  29جهة  259.073موظفا بنسبة

 77.5في المئة ،ونسبة إلى النتائج
فـقــد اس ـت ـح ــوذت وزارتـ ـ ــا الـتــربـيــة
والصحة على أكثر من نصف العدد
بـحــوالــي  54.4فــي الـمـئــة ،وم ــازال
ســوق العمل بانتظار الكثير من
الموظفين منهم.
أم ـ ــا ال ـه ـي ـئ ــات وال ـم ــؤس ـس ــات
ذات الميزانيات الملحقة والتي
ت ـضــم  21ج ـه ــة ،ف ـقــد ب ـلــغ حجم
الـعـمــالــة الـكــويـتـيــة بـهــا 33.270
ً
مــوظـفــا بنسبة  86.5فــي الـمـئــة،
وب ـل ـغ ــت ن ـس ـبــة  61.4ف ــي الـمـئــة
م ــن حـجــم الـعـمــالــة ف ــي  4جـهــات
(جامعة الكويت ،بلدية الكويت،
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،اإلدارة العامة لإلطفاء)،
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ـح ـجــم الـعـمــالــة
فــي الـهـيـئــات وال ـمــؤس ـســات ذات
الميزانيات المستقلة التي تتكون
من  16جهة ،بلغ عدد الكويتيين
ً
من حجم العمالة  11.675موظفا
بنسبة  59.4فــي الـمـئــة ،ووصــل
حـ ـج ــم الـ ـعـ ـم ــال ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة فــي
الشركات المملوكة للدولة ملكية
كاملة (تـضــم  16شــركــة) 19.340
ً
كويتيا بنسبة  68.3في المئة.
أع ـ ــداد الـعــامـلـيــن ف ــي الـقـطــاع
الحكومي تتزايد باستمرار سواء
ً
ً
إناثا أو ذكورا ،وهذا العدد الكبير
سيشكل كارثة في ميزانية الدولة،
السيما أن فئة الشباب هي األكثر
ول ـه ــم األولـ ــويـ ــة ف ــي ال ـتــوظ ـيــف،
والكويتيون من هم في عمر 60
وأكثر ال يتعدون  1في المئة من
حجم العمالة الكويتية واألعمار
ب ـيــن  50-54ال ي ـت ـع ــدون  10في
المئة ،فمن األجدر تطبيق البديل
االس ـتــرات ـي ـجــي ال ـي ــوم وي ـظــل كل
م ــوظ ــف ف ــي مـنـصـبــه بـمـمـيــزاتــه
قبل أن يزيد عدد الكويتيين في
القطاع الحكومي ويخرج الوضع
عــن الـسـيـطــرة ويـصـعــب تطبيق
البديل االستراتجيي آنذاك.
م ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخ ـ ـ ــر ب ـ ـلـ ــغ عـ ــدد
الـمـتـعـطـلـيــن الـكــويـتـيـيــن حسب
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـت ـع ـل ـي ـم ــي 7668
ً
ً
شخصا وفـقــا لــإحـصــاء األخير
(  ،)2021 -6 -30و مـ ـ ــن ا ل ـ ـجـ ــدول
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع ي ـت ـب ـي ــن لـ ـن ــا أع ـل ــى
م ـت ـع ـط ـل ـيــن ب ـح ـس ــب ال ـم ـس ـتــوى
ال ـع ـل ـم ــي مـ ــن ي ـم ـل ـك ــون شـ ـه ــادة
جامعية وما يعلوها وبلغ عددهم
 ،3832تليها شـهــادة المتوسط
وبلغت  1237وجميعهم مقبلون
إل ـ ــى س ـ ــوق ال ـع ـم ــل فـ ــي ال ـق ـط ــاع
الحكومي ،باإلضافة للخريجين
المقبلين.

أسعار صرف العمالت العالمية

تابعة لـ «المال» تفسخ عقد مبادلة أصول
مع «الكويتية األوروبية»
أعلنت شركة المال لالستثمار قيام مجلس إدارة شركة المال القطرية القابضة،
المملوكة للمجموعة بنسبة  100بالمئة ،بفسخ عقد اتفاقية مبادلة أصول مع الشركة
الكويتية األوروبية القابضة.
وقالت "المال لالستثمار" إن العقد أقره مجلس اإلدارة القديم في  10مارس 2019
بين "المال القطرية" و"الكويتية األوروبية".
ولفتت الى أن العقد القديم كان ضد مصلحة الشركة ومساهميها ،وبناء عليه سيتم
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة في هذا الشأن ،لحماية حقوق الشركة ومساهميها.

ّ
«كابالت» تتسلم طلب شراء من أحد العمالء
بـ 19.5مليون دينار
تسلمت شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية طلب شراء من أحد العمالء
بـ  19.48مليون دينار.
وقالت "كــابــات" إن الطلب خــاص بتوريد كابالت ضغط منخفض ومتوسط،
ُ
ً
موضحة أن الشركة ستحقق أرباحا تشغيلية بنسبة تتراوح بين  6و 8بالمئة خالل
عامي  2022و.2023

أسعار صرف العمالت العربية

ً
ُ
«جي تي سي» تمدد عقدا مع «البترول الوطنية» لـ  6أشهر
أعلنت شركة جاسم للنقليات والمناولة تمديد عقد مع شركة البترول الوطنية
الكويتية لمدة  6أشهر.
وقالت "جي تي سي" ،في بيان للبورصة الكويتية ،أمس إن العقد رقم ()CA/ 4187
خاص بتوريد مركبات النقل الثقيل والمعدات المتنقلة المتنوعة في مصافي شركة
البترول الوطنية والتسويق المحلي.
وأوضحت الشركة أن العقد تم تمديده  6أشهر إضافية تنتهي في  11يوليو .2022
وبينت الشركة أن قيمة العقد مرتبطة بعدد ونوعية المعدات التي سيتم طلبها،
ً
وبالتالي يصعب حاليا تحديد األثر المالي لتمديد العقد المذكور أعاله.

«البورصة» تعطل أعمالها الخميس
ّ
أعلنت بورصة الكويت تعطل أعالمها يوم الخميس المقبل بمناسبة عطلة المولد
النبوي الشريف ،على أن يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد يوم األحد  24منه.

ّ
«منشآت» توقع عقد تجديد تسهيالت بـ  4.8ماليين دينار
ّ
وقعت شركة منشآت للمشاريع العقارية عقد تجديد خاص بتسهيالت
مصرفية مع أحد البنوك اإلسالمية المحلية في الكويت ،بقيمة  4.8ماليين
دينار.
وقالت "منشآت" إن توقيع العقد ال يوجد له أي أثر على المركز المالي
للشركة.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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الماجد :إطالق  Nomo Bankامتداد لخطط البنك في التوسع بالخدمات الرقمية

أرباح البنك
التشغيلية بلغت
 76مليون دينار
بنسبة نمو %8.5

ً
أعلن «بوبيان» تحقيقه أرباحا
تـشـغـيـلـيــة ح ـتــى ن ـهــا يــة سبتمبر
الـمــاضــي بلغت  76مـلـيــون ديـنــار
م ــع اس ـت ـم ــرار ال ـب ـنــك ف ــي تجنيب
م ـخ ـص ـصــات بـقـيـمــة  44مـلـيــونــا،
ً
ً
محققا أرباحا صافية بلغت 31.9
مـلـيــونــا ب ــزي ــادة  37فــي الـمـئــة عن
ا لـعــام الم ـ ــاضي ،وبلغ ـ ــت ربحية
السهم  9.29فلوس.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة،
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـم ـج ـمــوعــة
«بوبيان» عادل الماجد «استطعنا
االسـتـمــرار فــي تحقيق مستويات
جـ ـيـ ــدة مـ ــن األربـ ـ ـ ـ ــاح ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة
والصافية ،مما يجعلنا متفائلين
ب ــإنـ ـه ــاء ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي ب ـن ـتــائــج
إيجابية ،رغم الظروف االستثنائية
التي مررنا بها ومواصلتنا لتقديم

خطط تطوير وحمالت توعية
في إطــار خططه لتطوير منظومة فروعه المنتشرة في مختلف
أنحاء الكويت لخدمة عمالئه ،افتتح «بوبيان» مقر فرعه الجديد في
منطقة المباركية ،بهدف خدمة عمالئه من األفراد والشركات.
وافـتـتــح فرعين رئيسيين فــي منطقة صـبــاح األحـمــد ك ــأول بنك
يتواجد لخدمة العمالء إلى جانب افتتاح فرع آخر في منطقة العقيلة،
كما أعاد افتتاح فرع مجمع الوزارات بحلته الجديدة.
كما قدم البنك في إطار مسؤوليته االجتماعية الدعم الكامل لحملة
«لنكن على دراية» ،التي أطلقها بنك الكويت المركزي ،واتحاد مصارف
الكويت لتوعية المواطنين والمقيمين بالكثير من األمور المصرفية.
وخالل األشهر الماضية أطلق «بوبيان» أكبر حملة على مستوى
الكويت لتشجيع ومـكــافــأة العمالء الــذيــن تلقوا التطعيم بجوائز
قيمة عبارة عن رحــات للخارج ،متضمنة كل التكاليف والنفقات،
ً
وجوائز نقدية قيمة ألكثر من  20فائزا ،حيث يمكن لجميع عمالء
البنك المشاركة.

أعلى مستويات الخدمة للعمالء مع
تحقيق أعلى مستويات المرونة في
تطويع خدماتنا ومنتجاتنا عبر
مختلف الوسائل الرقمية».
ونـ ـ ـ ــوه الـ ـ ـم ـ ــاج ـ ــد ،الـ ـ ـ ــذي ي ـ ــرأس
مجلس إدارة بـنــك لـنــدن والـشــرق
األوسـ ـ ـ ــط ،إلـ ــى أن إعـ ـ ــان األربـ ـ ــاح
يأتي متزامنا مع انطالق عمليات
ا ل ـت ـســو يــق لـبـنــك «»Nomo Bank
خالل الربع الثالث كأول بنك رقمي
إسالمي عالمي من لندن من خالل
«لـ ـن ــدن وال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط» ،ال ــذي
ً
يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له
كجزء من مجموعة «بوبيان» والذي
ً
يعمل وفقا لقوانين سلطات الرقابة
المالية البريطانية.
وأضـ ــاف «يـمـثــل الـبـنــك الـجــديــد
ت ـط ـب ـي ـقــا ع ـم ـل ـيــا الس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه
ً
فــي التوسع خــارجـيــا ،بعد تأكيد
ً
مـكــانـتـنــا مـحـلـيــا وامـ ـت ــداد خطط
ب ــوب ـي ــان ل ـل ـتــوســع ف ــي ال ـخ ــدم ــات
المصرفية الرقمية».
وأع ـ ـ ــرب الـ ـم ــاج ــد عـ ــن س ـعــادتــه
بعودة القطاعات االقتصادية في
ا لـكــو يــت للعمل ب ـصــورة طبيعية
بعد الجهود التي بذلتها الدولة
ب ـم ـخ ـت ـلــف مــؤس ـســات ـهــا م ــن أج ــل
تطعيم األغلبية العظمى من سكان
الكويت مواطنين ومقيمين ،حتى
تم فتح جميع القطاعات ،ومن ثم
العودة للحياة الطبيعية .
واستعرض الماجد أبرز األرقام
ال ـت ــي حـقـقـهــا ال ـب ـنــك ح ـتــى نـهــايــة
الــربــع الـثــالــث ،حـيــث بـلــغ إجمالي
ودائ ـ ـ ــع الـ ـعـ ـم ــاء  5.4م ـل ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات،
بنسب ـ ـ ــة نمـ ــو  8فــي ا لـمـئــة ،فيما
بلغت محفظة التمويل  5.3مليارات
بنسبة نمو  13في المئة ،وبلغت

نسبة نمو
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عادل الماجد
اإلي ــرادات التشغيلية  141مليونا
بنسبة نمو  14في المئة.
أم ـ ـ ــا عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـح ـص ــص
السوقية ،فقد ارتفعت حصة البنك
من التمويل المحلي بصفة عامة إلى
نحو  11في المئة.
وذكر الماجد «بطبيعة الحال كان
من الضروري تجنيب مخصصات
ت ـح ــوط ـي ــة إض ــافـ ـي ــة ل ــدع ــم ال ـمــركــز
المالي للبنك ،وزي ــادة الـقــدرة على
مــوا ج ـهــة ا ل ـت ــدا ع ـي ــات المستقبلية
ألزمـ ــة ك ــورون ــا ال ـحــال ـيــة ،وه ــو أمــر
طبيعي نتيجة األز م ــة التي تعتبر
األولى من نوعها التي نمر بها في
العصر الحديث».

إنجازات ونجاحات
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،اس ـت ـع ــرض
الماجد أبرز اإلنجازات التي تحققت
خ ــال ال ـعــام الـحــالــي أبــرزهــا نجاح

ً
ً
البنك إقليميا وعالميا في تغطية
االكـ ـتـ ـت ــاب ف ــي ال ـص ـك ــوك ال ـت ــي ق ــام
بطرحها بقيمة  500مليون دوالر
بمعدل ربح سنوي  3.95في المئة.
وت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوزت إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ط ـل ـب ــات
االكـ ـتـ ـت ــاب م ـب ـلــغ  1.3م ـل ـيــار دوالر
(ت ـم ـثــل أك ـث ــر م ــن  2.6ض ـعــف حجم
الصكوك المصدرة) ،وهو ما يؤكد
السمعة العالمية واإلقليمية التي
يـتـمـتــع ب ـهــا «ب ــوبـ ـي ــان» ،نـتـيـجــة ما
حققه مــن إنـجــازات مشهودة خالل
ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة ع ـلــى مختلف
الصعد.
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ف ـق ــد أكـ ــدت
األزمـ ــة ال ـتــي سببها انـتـشــار وبــاء
ف ـ ـيـ ــروس «كـ ـ ــورونـ ـ ــا» فـ ــي ال ـك ــوي ــت
مـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـتـ ـمـ ـت ــع ب ـهــا
«ب ــوب ـي ــان» واسـ ـتـ ـم ــراره ف ــي خــدمــة

العمالء بنفس مستويات األ عــوام
ال ـم ــاض ـي ــة ،ل ـي ـحــافــظ ع ـل ــى تــربـعــه
على قمة خدمة العمالء في الكويت
مـ ــن خـ ـ ــال ح ـص ــول ــه ع ـل ــى ج ــائ ــزة
مؤسسة «سيرفس هيرو» كأفضل
ب ـنــك إس ــام ــي ف ــي خ ــدم ــة ال ـع ـمــاء
للعام ا ل ـحــادي عشر على التوالي
منذ .2010
كما استمر البنك في دعم موارده
ال ـب ـش ــري ــة مـ ــن خ ـ ــال إعـ ـ ــان ق ـبــول
أول دفـعــة فــي اكــاديـمـيــة «بــوبـيــان»
الرقمية ،وكذلك قبول دفعة جديدة
من موظفيه في البرنامج الخاص
بالحصول على درجة الماجستير،
بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا ،وا ل ــذي أطلقه قبل
 10سنوات دعما لموارده البشرية،
حـيــث يعتبر الـبـنــك الــوحـيــد الــذي
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يساهم في دعم ومساندة موظفيه
للحصول على در ج ــة الماجستير
مــن خــال مجموعة مــن المحفزات
المعنوية والمادية.
ومنذ عام  2012حصل أكثر من
 100مــوظــف ومــوظـفــة مــن موظفي
البنك على در ج ــة الماجستير من
جامعة « »GUSTفي إطار البرنامج
المشترك بين الطرفين والذي تنفذه
أكاديمية اتقان التابعة للبنك.
كـمــا وق ــع الـبـنــك اتـفــاقـيــة تـعــاون
وشــراكــة حصرية مــع كــل مــن كلية
ال ـع ـلــوم اإلداري ـ ـ ــة وك ـل ـيــة الـهـنــدســة
والبترول بجامعة الكويت ،في إطار
مـســؤولـيـتــه االجـتـمــاعـيــة لتطوير
الكوادر الوطنية الشابة ودعمها في
مختلف المجاالت الحديثة ،السيما
التي تتعلق بالتكنولوجيا الرقمية.

أول برنامج مستقل للبيانات والتحليالت في الكويت

لقطة جماعية عقب توقيع الشراكة
فـ ـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــه
للمسؤولية االجـتـمــاعـيــة ،وإيـمــانــا
بـ ــدوره ال ــري ــادي ف ــي نـشــر الـتــوعـيــة
بأهمية الحفاظ على البيئة والزراعة،
شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك)
مــع الهيئة الـعــامــة لـشــؤون الــزراعــة
والـ ـ ـث ـ ــروة ال ـس ـم ـك ـي ــة ،ل ــدع ــم حـمـلــة
تشجير وتخضير مناطق الكويت
للموسم الزراعي  ،2022-2021وتمثل
الشراكة وحملة تشجير وتخضير
م ـنــاطــق ال ـكــويــت جـ ــزءا م ــن جـهــود
«بـيـتــك» الــرامـيــة إل ــى تـعــزيــز الــوعــي
ب ــأه ـم ـي ــة ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى الـبـيـئــة
وحمايتها.
وثمن المدير العام للهيئة الشيخ
م ـح ـم ــد ال ـ ـيـ ــوسـ ــف الـ ـ ـ ـ ــدور ال ـف ـع ــال
ل ـ «بـيـتــك» ،ومـبــادرتــه بتقديم الدعم
ال ـم ــادي وال ـم ـع ـنــوي ،وتـسـخـيــر كل
إمكاناتهم لدعم والمشاركة في حملة
«تـشـجـيــر ال ـك ــوي ــت» ال ـت ــي أطلقتها
الـهـيـئــة لـلـمــوســم ال ــزراع ــي الـحــالــي
 ،2022-2021خــال استقباله وفــدا
من البنك.
وف ـي ـم ــا ي ـع ـك ــس روح الـ ـمـ ـب ــادرة
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«الخليج» يطلق «سفراء البيانات»

«بيتك» يوقع شراكة استراتيجية
مع «الزراعة والثروة السمكية»

وااللتزام بدعم المشاركة المجتمعية
وتـشـجـيــع الـعـمــل ال ـت ـطــوعــي ،دشــن
«بيتك» الشراكة مع الهيئة في اليوم
االفـ ـتـ ـت ــاح ــي مـ ــن خ ـ ــال مـســاهـمـتــه
بغرس وزرع أشجار السدر ،إضافة
إل ــى مـشــاركـتــه فــي فـعــالـيــات أخــرى
ضـمــن الـحـمـلــة ذات ـه ــا ،وت ــأت ــي هــذه
المساهمة انطالقا من المسؤولية
االجتماعية وضمن مبادرة «بيتك»
البيئية (.)KFH is Green
وتعكس الشراكات االستراتيجية
ال ـتــي يـبــرمـهــا «ب ـي ـتــك» م ــع الـجـهــات
الحكومية الدور الحيوي الذي يلعبه
القطاع الخاص في خدمة المجتمع،
بشكل عــام ،واألهمية الكبيرة التي
يوليها «بيتك» بشكل خاص لقضايا
ال ـب ـي ـئــة ،وضـ ـ ــرورة ال ـح ـفــاظ عليها
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـج ـه ــات الــرسـمـيــة
ال ـم ـع ـن ـيــة ،وس ـب ــق أن دعـ ــم وشـ ــارك
«ب ـي ـت ــك» ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن األن ـش ـطــة
المتعلقة بمجال البيئة ،بالتعاون
مع عدد من الجهات األخرى ،ونظم
ح ـمــات تـنـظـيــف ال ـشــواطــئ بـهــدف
ت ـع ـم ـيــق ال ـث ـق ــاف ــة ال ـب ـي ـئ ـي ــة وخ ـلــق
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حالة من الوعي بأهمية المحافظة
ع ـلــى بـيـئــة نـظـيـفــة ،ك ـمــا شـ ــارك في
جهود تشجيع أفراد المجتمع على
التخضير والحفاظ على البيئة من
التلوث.
ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن «ب ـي ـتــك»
ي ـع ـت ـبــر مـ ــن الـ ـم ــؤسـ ـس ــات الـ ــرائـ ــدة
وال ـس ـبــاقــة ف ــي تـشـجـيــع ال ـشــراكــات
وال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات والـ ـب ــرام ــج ال ـنــوع ـيــة
وال ـم ـه ـن ـيــة ال ـت ــي ت ـخ ــدم الـمـجـتـمــع
بـكــل شــرائـحــه وتـسـهــم فــي التنمية
المستدامة .إضافة إلى ذلك ،يسعى
«بيتك» إلى أن يكون مثاال يحتذى به
في تعزيز المساهمات نحو البيئة،
وت ـب ـن ــي آل ـ ـيـ ــات ع ـم ــل ومـ ـم ــارس ــات
صديقة للبيئة لتحقيق أثر تنموي
مستدام.
جــديــر بــالــذكــر أن حملة تشجير
وتخضير مناطق الكويت تنقسم إلى
محورين أساسيين :خــارجــي وهو
زراع ـ ــة األش ـج ــار وتـغـطـيــة ال ـحــدود
باألحزمة الخضراء ،وداخـلــي وهو
ال ــزراع ــة وال ـت ـش ـج ـيــر ف ــي الـمـنــاطــق
الداخلية والشوارع.

أعلن بنك الخليج إطــاق برنامج
س ـفــراء الـبـيــانــات ك ـجــزء مــن جـهــوده
المستمرة لتوفير تجربة مصرفية
رقمية متميزة لعمالئه ،و مــن خالل
البرنامج الجديد سيدرب البنك 140
ً
م ــو ظ ــف ــا م ــن مـخـتـلــف اإلدارات على
جودة البيانات الرئيسية والتحليالت،
لرفع مهارات الموظفين وتمكينهم من
استخدام علوم البيانات المتقدمة من
أجل تعزيز خدمات ومنتجات البنك.
ً
يـعــد الـبــرنــامــج الـجــديــد جـ ــزءا من
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة بـ ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج ال ـت ــي
أعلنها لعام  ،2025والتي تهدف إلى
ت ــزوي ــد ال ـع ـم ــاء ب ـت ـجــربــة مـصــرفـيــة
غ ـيــر م ـس ـبــوقــة ّقــائ ـمــة ع ـلــى الـتـحــول
ال ــرقـ ـم ــي .وي ـم ــث ــل إطـ ـ ــاق ال ـبــرنــامــج
ً
ً
الجديد التزاما رائـعــا من قبل البنك
لـتــدريــب الـمــوظـفـيــن بـســرعــة وكـفــاءة
على المفاهيم األساسية ،بما في ذلك
ج ــودة الـبـيــانــات ومفاهيم البيانات
والتدريب على برنامج إدارة البيانات
 .Tableauكجزء من البرنامج الجديد،
سيتم تدريب  1من كل  10موظفين في
كل فريق على كيفية استخدام أدوات
البيانات والتحليالت.
ي ــذك ــر أن م ـن ـهــج ب ــرن ــام ــج س ـف ــراء
ً
داخليا بالكامل
البيانات تم تطويره
من قبل مكتب البيانات والتحليالت
فــي بـنــك الـخـلـيــج ،وه ــو أول برنامج
قــائــم ب ــذات ــه لـلـبـيــانــات والـتـحـلـيــات
في البالد .ووضعت المنهج الجديد
ك ـفــاء ات كويتية ،ليتم اعـتـمــاده بعد
ذلك من قبل خبير البيانات المشهور
ً
عــال ـم ـيــا ،د .ت ــوم ــاس ري ــدم ــان ،ال ــذي
ظ ـهــرت كـتـبــه وم ـقــاالتــه ف ــي دوريـ ــات
مرموقـ ـ ـ ــة بـ ـمـ ـ ـ ــا فـي ذل ـ ـ ــك MIT Sloan
و.Harvard Business Review
في سلسلة من الخطوات األولــى
ف ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،تـ ـع ــد رئـ ـيـ ـس ــة وح ـ ــدة
الـ ـبـ ـي ــان ــات فـ ــي بـ ـن ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ،مــي

ٔ
ٔ
فريق وحدة البيانات من اليمين اوس االنصاري وفوزان السميط ومي العويش وسبيكة الراشد
الـ ـع ــوي ــش ،أول ام ـ ـ ــرأة ت ـع ـت ـلــي ه ــذا
المنصب في الكويت ،وهــي عضوة
في مجلس إدارة جمعية التحليالت
ً
عالميا.
الرقمية ً( )DAAالمشهورة
وتـ ـعـ ـلـ ـي ــق ــا عـ ـل ــى بـ ــرنـ ــامـ ــج سـ ـف ــراء
ال ـب ـي ــان ــات ،ق ــال ــت الـ ـع ــوي ــش« :ن ـحًــن
ف ـ ــي ب ًـ ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج نـ ــؤمـ ــن إيـ ـم ــان ــا
راســخــا ب ــأن موظفينا هــم األس ــاس
ف ــي نـجــاحـنــا ،وال ـس ــر وراء تـمـ ّـيــزنــا
ف ــي الـصـنــاعــة الـمـصــرفـيــة .ه ــذا هو
السبب في أننا نستثمر باستمرار
فـ ــي م ــوظ ـف ـي ـن ــا ،م ـم ــا ي ـض ـمــن أن ـهــم
ّ
ي ـت ـعــل ـمــون دائ ـ ًـم ــا مـ ـه ــارات جــديــدة
ـواكـبــة متطلبات الـســوق
مــن أج ــل مـ ّ
الحالية .ويمثل إطالق برنامج سفراء
البيانات لدينا سلسلة من الخطوات
ً
األول ــى للبلد ،وللبنك أي ـضــا ،حيث
نعمل عـلــى االسـتـثـمــار فــي الحلول
الـتـكـنــولــوجـيــة الـمـتـكــامـلــة لتسهيل
ً
داخليا مع موظفينا
التحول الرقمي
وخـ ــارج ـ ـيـ ــا ل ـع ـم ــائ ـن ــا .مـ ــع ت ــوج ــه

القطاع المصرفي نحو حقبة جديدة
م ــن الــرق ـم ـنــة ،يـفـتـخــر ب ـنــك الخليج
بإظهار ديناميكية فــي االستجابة
السريعة للمتطلبات الرقمية اليوم.
ن ـحــن فـ ـخ ــورون ب ـت ـطــويــر مــواهـبـنــا
الداخلية في التخصصات الرقمية
المهمة ،مثل علوم البيانات واألمن
السيبراني ،ونحن متحمسون لجني
العديد من الفوائد التي ستأتي ً
تباعا
نتيجة لتمكين موظفينا من التفكير
بشكل نقدي متجه نحو البيانات».
يـخـطــط «الـخـلـيــج» لـعـقــد بــرنــامــج
س ـفــراء الـبـيــانــات سـنـ ً
ـويــا كـجــزء من
ال ـتــزامــه بـتــدريــب الـمــوظـفـيــن الـجــدد
وتعزيز المواهب الحالية ،كما يخطط
إلط ــاق بــرنــامــج تــأهـيـلــي للبيانات
على مستوى البنك لتحسين مهارات
مــوظ ـف ـيــه بـشـكــل م ـس ـت ـمــر ،وتـمـكـيــن
اإلدارات من إنشاء جــداول البيانات
اآللـ ـي ــة واسـ ـتـ ـخ ــدام أح ـ ــدث األدوات
والتقنيات لتطوير المشاريع.

وتتمثل رؤيــة بنك الخليج فــي أن
يـكــون البنك الــرائــد بالكويت .يشرك
الـبـنــك مــوظـفـيــه ف ــي الـعـمــل ف ــي بيئة
شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عمالء
مـ ـمـ ـت ــازة ،م ــع الـ ـح ــرص ع ـل ــى خــدمــة
ال ـم ـج ـت ـمــع ب ـش ـكــل مـ ـسـ ـت ــدام .بـفـضــل
الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات
ّ
الرقمية المبتكرة ،يتمكن بنك الخليج
مــن منح عمالئه حــق اخـتـيــار كيفية
ومكان إتمام معامالتهم المصرفية،
م ـ ــع ض ـ ـمـ ــان االس ـ ـت ـ ـم ـ ـتـ ــاع ب ـت ـج ــرب ــة
مـصــرفـيــة بـسـيـطــة وس ـل ـســة .ويـلـتــزم
بـنــك الـخـلـيــج بــدعــم االس ـتــدامــة على
المستوى المجتمعي ،واالقتصادي،
والبيئي ،في مبادرات يتم اختيارها
ً
وتحديدها استراتيجيا  ،بما يعود
بــال ـن ـفــع ع ـل ــى ال ـب ـن ــك ب ـش ـكــل خ ــاص،
وعـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــاد ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام .وي ــدع ــم
«الخليج» رؤية الكويت « 2035كويت
جديدة» ،ويعمل مع الجهات المختلفة
لتحقيقها على أرض الواقع.

«وربة» يفتتح فرعه الـ  16في جابر العلي «برقان» يعلن فائزي «يومي» «التجاري» يجري سحب «النجمة»
األسبوعي و«أكثر من الراتب»

أعلن «وربــة» افتتاح فرعه
الـ  16في محافظة األحمدي
بـمـنـطـقــة ج ــاب ــر ال ـع ـل ــي ،فــي
موقع جمعية جابر العلي.
و ح ـ ــر ص ـ ــت إدارة ا ل ـب ـن ــك
ع ـلــى اإلبـ ـ ــداع ف ــي التصميم
ال ـم ـع ـمــاري ال ــداخ ـل ــي لـلـفــرع
ال ـجــديــد ،اذ إن ال ـف ــرع م ــزود
بأحدث الشاشات التفاعلية
والـ ـتـ ـس ــويـ ـقـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــزود
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء بـ ـ ــآخـ ـ ــر وأحـ ـ ـ ـ ــدث
الـخــدمــات والمنتجات التي
تواكب احتياجاته المصرفية.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــدم «وربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة» أفـ ـض ــل
الخدمات والحلول المصرفية
من خالل الفروع التي تواكب
تعاليم الشريعة اإلسالمية،
وفي الوقت نفسه تتالءم مع
تطلعات واحتياجات العمالء،
ويسعى الفتتاح العديد من
ال ـ ـفـ ــروع ه ـ ــذا الـ ـع ــام ف ــي كــل
محافظات الكويت.
وبهذه المناسبة ،قال مدير
إدارة أول الفروع والخدمات
المصرفية الخاصة في البنك

عبدالله الشعيل

عبدالله الشعيل :يأتي افتتاح
ف ــرع جــابــر الـعـلــي ال ـجــديــد في
إط ـ ــار حــرص ـنــا ع ـلــى أن نـكــون
األقــرب لعمالئنا ،وهــو ما نراه
يمثل خطوة جيدة في طريقنا
لتطوير أداء أعمالنا المصرفية،
ب ـم ــا ي ــدع ــم ت ـقــدي ـم ـنــا خ ــدم ــات
مصرفية متميزة تعكس نمو
وتـ ـط ــور أعـ ـم ــال ال ـب ـن ــك ف ــي كــل
الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت ،وت ـ ــؤك ـ ــد س ـع ـي ـنــا

ل ـتــرس ـيــخ ت ـل ــك ال ـ ــري ـ ــادة فــي
المستقبل.
وت ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــز الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرع،
ليتمكن موظفو «وربــة» ذوو
الـمـهـنـيــة الـعــالـيــة مــن إج ــراء
وتـ ـق ــدي ــم ج ـم ـي ــع ال ـخ ــدم ــات
وال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة ل ـ ـكـ ــل عـ ـم ــائ ــه
عـ ـل ــى اخـ ـ ـت ـ ــاف ش ــرائ ـح ـه ــم
وم ـت ـط ـل ـب ــات ـه ــم ،وال ـ ـتـ ــي مــن
ب ـ ـي ـ ـن ـ ـه ـ ــا :فـ ـ ـت ـ ــح ح ـ ـسـ ــابـ ــات
التوفير والحسابات الجارية
وخدمات التمويل الشخصي
والتحويالت ،وغيرها.
وس ـي ـتــم إع ـط ــاء األول ــوي ــة
لـ ـعـ ـم ــاء حـ ـس ــاب ــي ال ـم ــاس ــي
والـصـفــوة فــي إنـجــاز جميع
المعامالت ،اذ تم تخصيص
مـ ــوظـ ــف خ ـ ـ ــاص ل ـ ـهـ ــم ،ك ـمــا
يـ ـخ ـ ّـص ال ـب ـن ــك ع ـ ـمـ ــاءه مــن
ال ـس ـيــدات مــن خ ــال تجهيز
قـ ـ ـس ـ ــم خ ـ ـ ـ ــاص لـ ـ ـه ـ ــن داخ ـ ـ ــل
ً
الـ ـ ـف ـ ــرع ،ب ـم ــا ي ـح ـق ــق م ــزي ــدا
مــن الخصوصية أثـنــاء أداء
المعامالت البنكية.

أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على
حساب يومي ،وقد فاز كل واحد منهم بجائزة  5000د.ك ،وكان
الحظ في هذه السحوبات من نصيب:
• شيماء ابراهيم محمد
• حمد غازي المطر
• عبير شناوه طاهر
• شيخ بيجم سيد إبراهيم
• نادين حسن الصادق
وإضافة للسحب اليومي ،يوفر بنك برقان سحبا ربع سنوي
لحساب «يــومــي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة  125000ديـنــار،
وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العمالء أال يقل
رصيدهم عن  500د.ك لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب،
كما أن كل  10د.ك تمثل فرصة واحدة لدخول السحب ،وإذا كان
رصيد الحساب  500دينار وما فوق فسيكون صاحب الحساب
مؤهال للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.

أجـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
سحوباته على حساب النجمة
وحملة «أكـثــر مــن رات ــب» ،وتم
إجــراء السحب أمس في مبنى
البنك الرئيسي ،بحضور ممثل
عن وزارة التجارة والصناعة
أح ـمــد الـبـصـمــان ،مــع االل ـتــزام
ب ـ ـ ــاالشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراط ـ ـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة
والوقائية المتمثلة في التباعد
االجتماعي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك بـ ـتـ ـغـ ـطـ ـي ــة
ال ـ ـس ـ ـحـ ــوبـ ــات م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ع ـبــر
وسائل التواصل االجتماعي،
وج ــاء ت نتيجة الـسـحــب على
النحو التالي:
أوال :سحب حساب النجمة
االسبوعي – جائزة  5000دينار
مــن نصيب الفائزة زكية علي
ناصر عبود.
ثــان ـيــا :سـحــب حـمـلــة «أكـثــر
مـ ــن راتـ ـ ـ ــب» – جـ ــائـ ــزة ت ـع ــادل
رات ــب تـصــل إل ــى  1000ديـنــار
مــن نصيب الفائزة دالل فالح
المطيري.

وأوضـ ـ ـ ــح ال ـب ـن ــك أن حـمـلــة
«أك ـ ـ ـثـ ـ ــر مـ ـ ــن راتـ ـ ـ ـ ـ ــب» م ــوج ـه ــة
ل ـل ـع ـم ــاء ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ال ــذي ــن
ي ـق ــوم ــون ب ـت ـحــويــل روات ـب ـه ــم
البالغة  500دينار أو أكثر على
الـبـنــك ،وخـصــوصــا العاملين
فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ـ ـيـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــي
والنفطي والشركات المدرجة
ل ــدى ال ـب ـنــك ،وم ــن م ــزاي ــا هــذه
الـحـمـلــة الـحـصــول عـلــى هدية
نقدية فورية تبلغ قيمتها من
 400إلــى  500ديـنــار أو قرض
ب ــدون فــائــدة لـفـتــرة تـصــل إلــى
 4س ـ ـنـ ــوات ولـ ـغ ــاي ــة  70أل ــف

ديـنــار ،وسيكون هناك سحب
أسبوعي للعمالء الكويتيين
الحاليين والجدد ممن يقومون
بتحويل روا تـبـهــم على البنك
لربح مبلغ يعادل راتبا واحدا
من الرواتب التي يتقاضونها
ش ـه ــري ــا ،ك ـمــا ي ـم ـكــن لـلـعـمــاء
الكويتيين المتقاعدين ،إضافة
الــى المقيمين الــذيــن يقومون
بتحويل مديونيتهم إلى البنك،
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ه ــدي ــة نـقــديــة
ت ـع ــادل  2ف ــي ال ـم ـئــة م ــن قيمة
الـمــديــونـيــة الـمـحــولــة ولـغــايــة
 1000دينار.
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يؤسس واحدا من أكبر المتاجر اإلقليمية الشاملة للمنصات الرقمية للشركات والحكومات
الكيان الجديد
ّ
سيضم أعمال
 NXNللمدن
الذكية و«زين
داتا بارك»
المركز اإلقليمي
لالستضافة
السحابية
واألمن
السيبراني

مجموعة زين
ُ
تعين أندرو
ً
حنا رئيسا
ً
تنفيذيا
لـ«»ZainTech

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة زي ـ ـ ـ ــن إط ـ ـ ــاق
كـ ـي ــان ت ـك ـنــولــوجــي ج ــدي ــد "زيـ ـ ــن ت ــك"
( ،)ZainTechلتؤسس واحــدا من أكبر
المتاجر اإلقليمية الشاملة التي توفر
منصات الـحـلــول والـخــدمــات الرقمية
للمؤسسات الحكومية والشركات في
أسواق الشرق األوسط.
وكـ ـشـ ـف ــت الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ،ف ـ ــي ب ـي ــان
صحافي ،أن الكيان اإلقليمي الجديد
س ـيــوفــر ال ـح ـل ــول الــرق ـم ـيــة لـلـشــركــات
ال ـم ـت ـعــددة ال ـج ـن ـس ـيــات وال ـح ـكــومــات
ع ـب ــر ن ـق ـط ــة ات ـ ـصـ ــال واح ـ ـ ـ ــدة شــام ـلــة
للمبيعات وخدمة العمالء ،إذ ستوفر
مـنـصــات "زي ــن ت ــك" حــاضـنــة متطورة
لمجموعة واسعة من خيارات الحلول
الـمــدارة للخدمات السحابية ،واألمــن
ال ـس ـي ـب ــران ــي ،والـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـض ـخ ـمــة،
وإنترنت األشياء ،والذكاء االصطناعي،
والمدن الذكية ،واالبتكارات في األعمال
الناشئة.
وأوضحت "زيــن" أن الكيان الجديد
سـيـضــم أع ـم ــال ش ــرك ــة  NXNذراع ـه ــا
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة فـ ـ ــي م ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـ ـمـ ــدن
الــذك ـيــة ،وأع ـم ــال شــركـتـهــا "زيـ ــن دات ــا
بـ ـ ـ ــارك" ( )Zain Data Parkا ل ـمــر كــز
اإلق ـل ـي ـم ــي ل ــاس ـت ـض ــاف ــة ال ـس ـحــاب ـيــة
واألمن السيبراني ،وهو المسار الذي
يستهدف منه الكيان الجديد "زين تك"
أن يحقق النمو المتوقع في مجاالت
االسـتـضــافــات الـسـحــابـيــة والـخــدمــات
المدارة لمساعدة الشركات والكيانات
الحكومية في خطط التحول الرقمي.
يذكر أن حفل إطالق " "ZainTechجاء
على هامش فعاليات مؤتمر غيتكس
أك ـب ــر م ـع ــرض إق ـل ـي ـمــي لـتـكـنــولــوجـيــا
المعلومات ،الذي تستضيف فعالياته
دبـ ــي ،إذ شـ ــارك ف ــي ه ــذه االحـتـفــالـيــة
عدد كبير من الشخصيات البارزة في

مـجــاالت قـطــاع األعـمــال وتكنولوجيا
المعلومات واالتـصــاالت من األســواق
اإلقليمية والدولية ،بحضور الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـ ـشـ ــؤون ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
ف ــي مـجـمــوعــة زي ــن ،ن ــواف الـغــربـلـلــي،
والــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـقـطــاع األع ـمــال
والـنــواقــل والمشغلين فــي شــركــة زين
السعودية ،سعد السدحان ،والرئيس
التنفيذي لشركة " ،"ZainTechأنــدرو
حنا.
وتـ ـطـ ـم ــح مـ ـجـ ـم ــوع ــة زيـ ـ ــن ف ـ ــي أن
يساعدها الكيان التكنولوجي الجديد
بـ ــدمـ ــج أعـ ـ ـم ـ ــال شـ ــركـ ــة  NXNو"زي ـ ــن
دات ــا ب ــارك" ( )ZDPلخدمة توجهاتها
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي مـ ـج ــاالت الـبـنـيــة
ال ـت ـح ـت ـيــة ال ــرق ـم ـي ــة ،إذ س ـت ــدف ــع ه ــذه
ال ـخ ـط ــوة ب ـخ ـطــط أع ـم ــال ـه ــا ل ـت ـجــاوز
خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات االتـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــاالت ،وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق
رؤيتها بأن تصبح المزود الرائد في
تكنولوجيا المعلومات واالتـصــاالت
وأنماط الحياة الرقمية.
وق ــال نــائــب رئـيــس مجلس اإلدارة،
الرئيس التنفيذي في مجموعة ّ زين،
بدر الخرافي "إطالق (زين تك) يمثل لنا
خطوة رئيسية في استراتيجية أعمالنا
 ،Sight 4وتـ ـط ــورا نــوع ـيــا لـمـحـفـظــة
خ ــدم ــات زيـ ــن اإلق ـل ـي ـم ـيــة ف ــي ال ـق ـطــاع
الرقمي ،إذ سيركز الكيان التكنولوجي
الـجــديــد األول مــن نــوعــه بين مشغلي
االتـصــاالت فــي أس ــواق المنطقة ،على
توفير حلول التحول الرقمي".
وأضـ ــاف ال ـخــرافــي قــائــا "زي ــن تــك"
س ـت ـعــزز م ــن ق ــدرات ـن ــا الـتـنــافـسـيــة في
المجاالت التكنولوجية ،وستعزز من
تــآزر استثماراتنا وقدراتنا الرقمية،
التي تمتلك بصمة جغرافية إقليمية
واسعة ،كما من المنتظر أن تساعدنا
ه ــذه الـخـطــوة فــي تعظيم الـقـيـمــة من

الشراكات االستراتيجية التي تبنيها
الـمـجـمــوعــة مــع الـبــائـعـيــن العالميين
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت".
وأضـ ــاف" :يـ ُـســرنــا أن نعلن تعيين
أن ـ ـ ـ ـ ــدرو حـ ـن ــا ف ـ ــي مـ ـنـ ـص ــب ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي للكيان الـجــديــد (زي ــن تــك)،
إذ سيعمل حنا عن كثب مع مجموعة
زي ـ ــن وش ــرك ــاتـ ـه ــا ال ـت ــاب ـع ــة ل ـتــوح ـيــد
الجهود المشتركة في مشاريع األعمال،
بالشكل الــذي يساعد الكيان الجديد
في االستحواذ على فرص استثمارية
تخدم خطط نمو عملياتنا في أسواق
المنطقة".
يذكر أن حنا ،المنضم حديثا لـ "زين
تك" ،يتمتع بخبرات واسعة في مجاالت
تكنولوجيا االتـصــاالت والمعلومات
تمتد إلى أكثر  25عاما ،واكتسب هذه
الـخـبــرات مــن خــال مسيرته المهنية
الغنية في األسواق اإلقليمية والدولية.
ويستعد الكيان الجديد لمجموعة
زي ـ ــن ل ـت ـل ـب ـيــة م ـج ـم ــوع ــة واس ـ ـعـ ــة مــن
اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات األع ـ ـ ـمـ ـ ــال م ـ ـثـ ــل :ح ـل ــول
الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب ـ ــة ،واألم ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـي ـ ـبـ ــرانـ ــي،
والخدمات المدارة واألعمال المهنية
ً
المرتبطة بها ،كما سيوفر حلوال رقمية
قياسية مخصصة لتلبية االحتياجات
لمختلف القطاعات التي تستفيد من
أحدث االبتكارات الرقمية في مجاالت
إنترنت األشياء ،والبيانات الضخمة،
وال ـ ــذك ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي ،وال ـت ـق ـن ـيــات
الناشئة.
وقـ ــال ح ـنــا "أت ـط ـلــع إل ــى ال ـع ـمــل مع
قـ ـ ـ ــادة ي ـت ـم ـت ـع ــون بـ ــرؤيـ ــة ث ــاقـ ـب ــة فــي
أعـمــال الـشــركــات المحلية والمتعددة
الجنسيات وإدارة الـمــدن ،والكيانات
الحكومية لتبسيط وتسريع التحول
الرقمي والجيل القادم من االبتكارات
التكنولوجية".

ً
«كاسكو» 30 :ألف وجبة طيران يوميا
م ـ ـ ــع عـ ـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ــاة إل ـ ــى
طـبـيـعـتـهــا ب ـش ـكــل ش ـبــه كــامــل
ت ـق ــري ـب ــا ،وبـ ـ ــدء زي ـ ـ ــادة حــركــة
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــران ب ـ ـم ـ ـطـ ــار الـ ـك ــوي ــت
الــدولــي ،ب ــدأت عجلت اإلنـتــاج
بــالـشــركــة الـكــويـتـيــة لـخــدمــات
الطيران بتزايد مستمر لتوفير
الوجبات التموينية لشركات
الـ ـطـ ـي ــران فـ ــي مـ ـط ــار ال ـكــويــت
الــدولــي ،حيث صــرح الرئيس
التنفيذي بالوكالة عبدالرحمن
الكندري بأن الشركة الكويتية
لخدمات الطيران تعمل بشكل
كــامــل عـلــى تـجـهـيــز الـخــدمــات
التموينية لـشــركــات الـطـيــران
بـ ـ ـ ــدون أي م ـ ـشـ ــاكـ ــل" ،ونـ ـح ــن
ن ـم ـت ـلــك إمـ ـك ــانـ ـي ــات وط ــاق ــات
ضخمة ق ــادرة على تنفيذ كل
احـتـيــاجــات شــركــات الـطـيــران،
ح ـي ــث إن ال ـ ـقـ ــدرة اإلن ـت ــاج ـي ــة
لكاسكو تـصــل إل ــى إن ـتــاج 30
ألـ ــف وج ـب ــة ب ــال ـي ــوم ال ــواح ــد،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ت ـن ـف ـي ــذ ط ـل ـبــات
ال ـ ـع ـ ـقـ ــود وال ـ ـم ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــات مــع
العديد من الجهات الحكومية
والخاصة".
وأض ـ ــاف ال ـك ـن ــدري أن عــدد
الـ ــرحـ ــات ال ـت ــي ت ــم ت ــزوي ــده ــا

ه ــذا ال ـع ــام بــالــوج ـبــات بلغت
 4750رح ـلــة ،بــواقــع  600ألــف
وج ـب ــة طـ ـي ــران ،وذل ـ ــك ف ــي ظل
جائحة كورونا ،ومن المتوقع
أن يصل إجمالي اإلنـتــاج الى
أكثر من  850ألف وجبة حتى
نهاية العام الحالي ،كما أنه من
المتوقع أن يزيد حجم اإلنتاج
بشكل أكبر خالل العام القادم
بالنظر إلى الزيادة المضطردة
في عدد الرحالت.
وأك ــد أن "ال ـشــركــة حريصة
على تطوير الـمــوارد البشرية
ل ـ ــديـ ـ ـه ـ ــا ،م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال تـ ــدريـ ــب
وتطوير العاملين في الشركة،
فـمــن خ ــال ال ـطــاقــات البشرية
ن ـس ـت ـط ـي ــع ت ـح ـق ـي ــق أه ــدافـ ـن ــا
وطـمــوحــاتـنــا ،وإع ـطــاء فرصة
ل ـل ـكــوادر الـكــويـتـيــة لــانـطــاق
ف ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــاالت م ـ ـت ـ ـعـ ــددة ،كـمــا
فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرات ال ـم ــاض ـي ــة ك ــان
هناك تحد لتجهيز الكفاء ات
الكويتية ،ولهذا حرصنا على
إ ش ــراك الموظفين الكويتيين
فــي م ـبــادرة مكنهم مــع شركة
المجموعة الدولية البريطانية
إلدارة ال ـم ـشــاريــع وال ـخــدمــات
التعليمية ،والـتــي تـهــدف إلى

رفــع كـفــاء ة الـمــوظــف وتطوير
مهاراته بمختلف المجاالت".
وبخصوص التطوير المالي
لـ ـلـ ـش ــرك ــة أفـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــأن ال ـش ــرك ــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـخ ــدم ــات ال ـط ـيــران
ت ـس ـي ــر وفـ ـ ــق خـ ـط ــة م ــدروس ــة
للسوق المحلي واحتياجاته،
وتسعى لتلبية كــل متطلبات
الـ ـ ـس ـ ــوق الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ،حـ ـي ــث تــم
اف ـت ـتــاح م ـحــل ص ـب ــاح الـســالــم
خالل الفترة الماضية ،والذي
حـقــق نـجــاحــا كـبـيــرا وأربــاحــا
ممتازة في ظل ظروف جائحة
كــورونــا ،والحظر الجزئي في
ذلك الوقت.
وتـ ــابـ ــع ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري" :الـ ـي ــوم
نسعى لتطوير ا لـعـمــل بشكل
أك ـب ــر م ــن خـ ــال وجـ ــودنـ ــا فــي
الجمعيات التعاونية واالندية
ال ـص ـح ـيــة وت ـق ــدي ــم ال ــوج ـب ــات
ال ـص ـح ـيــة ال ـت ــي ت ـت ـنــاســب مع
احتياجات الشخص الرياضي،
إضافة إلى تقديمنا العديد من
اشتراكات الوجبات الصحية
لـلــريــاضـيـيــن إلن ـق ــاص ال ــوزن،
والوجبات المدرسية لألطفال،
وكـ ــذلـ ــك الـ ــوج ـ ـبـ ــات ال ـص ـح ـيــة
ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ل ـل ـم ــرض ــى فــي

من اليسار نواف الغربللي وأندرو حنا وسعد السدحان
وأضاف" :تهدف شركة زين (زين تك)
إلى تمكين العمالء من تبني التقنيات
ال ـحــدي ـثــة ال ـت ــي ت ـت ـنــاســب م ــع وت ـيــرة
الحياة ،وتجاوز التطلعات والرغبات
لـ ـم ــواكـ ـب ــة ت ـ ـ ـطـ ـ ــورات بـ ـيـ ـئ ــة األع ـ ـمـ ــال
استعدادا للمستقبل".

ّ
الـبـيــانــات والـحـلــول التقنية ،إذ توفر
منصة خدمات رقمية متطورة للعمالء
من الشركات والحكومات ،ومجموعة
واسـعــة مــن االبـتـكــارات التكنولوجية
التي تحتاج إليها مشاريع بناء المدن
الذكية.

NXN

«زين داتا بارك»

سيضم الكيان التكنولوجي الجديد
"زيـ ــن ت ــك" ش ــرك ــة  NXNال ـت ــي أسـســت
ع ــام  ،2007وي ـعــود تــاريــخ اسـتـحــواذ
مجموعة زيــن على هــذه الـشــركــة قبل
 5سـ ـن ــوات ،ح ـيــث ه ــدف ــت الـمـجـمــوعــة
مـ ــن ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة إل ـ ــى م ـســاعــدت ـهــا
فــي الـتـحــول إل ــى م ـ ّ
ـزود رقـمــي شــامــل،
وت ـس ـت ـف ـيــد ش ــرك ــة  NXNم ــن خ ـب ــرات
وكفاءات فرق االستشارات في مجاالت

يعود تاريخ تأسيس "زين داتا بارك"
 ZDPإلــى العام األخـيــر ،ومــن المتوقع
أن يساعد دمج أعمال هذه الشركة في
خطط نمو الكيان التكنولوجي الجديد
"زين تك" ،فخالل هذه الفترة القصيرة
م ــن تــأس ـي ـس ـهــا ،اس ـت ـطــاعــت أن تــوفــر
لقاعدة عمالئها من الكيانات الحكومية
وال ـش ــرك ــات سـلـسـلــة خ ــدم ــات مبتكرة
فــي مـجــاالت تكنولوجيا المعلومات،

التي ركــزت على خــدمــات االستضافة
السحابية ،والخدمات المدارة ،بما في
ذلــك التطبيقات ،واألم ــن السيبراني،
والشبكات.

قطاع المشاريع واألعمال
س ـت ـم ـنــح ال ـخ ـط ــط االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
لشركة زيــن تك اهتماما كبيرا لقطاع
المشاريع واألعمال  B2Bالذي ينتظر
نموا كبيرا في أســواق مجموعة زين،
إذ تـتـطـلــع ال ـشــركــة إل ــى تـطــويــر بيئة
م ـش ــاري ــع األع ـ ـمـ ــال ،وت ـق ــدي ــم خــدمــات
تكنولوجية متقدمة لتعزيز المواقع
ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ف ــي ال ـش ــرق
األوسط.

«فورسيزونز الكويت» يحصد جائزتين
من «السفر العالمية»

عبدالرحمن الكندري

المستشفيات المتعاقد معها،
إضافة إلى المشاريع األخرى
بالعقود والمناقصات".
وأردف" :ان ـن ــا م ــاض ــون في
ط ـ ــري ـ ــق ال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر ،وب ـف ـض ــل
ال ـق ـي ــادات الـمـخـلـصــة بــالـبــاد
حصلنا على الدعم والمساندة
الحقيقية لخلق نموذج مشرف
للشركات الكويتية في قدرتها
على مواجهة أي تحد وظرف،
والعمل بروح الفريق".

أع ـ ـلـ ــن ف ـ ـنـ ــدق ف ــورسـ ـي ــزون ــز
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـ ـ ــرج ال ـ ـشـ ــايـ ــع ف ـ ــوزه
ب ــاث ـن ـت ـي ــن م ـ ــن ج ـ ــوائ ـ ــز ال ـس ـف ــر
العالمية عــن فئة "أفـضــل فندق
ف ــاخ ــر فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت" ،ك ـم ــا ف ــاز
الجناح الملكي بالفندق بلقب
"الجناح الفندقي الرائد" ،خالل
الـحـفــل ال ـس ـنــوي ال ــذي أق ـيــم 10
أكتوبر الجاري.
بهذه المناسبة ،أعرب ديدييه
ج ـ ـ ــاردان ،الـ ــذي يـشـغــل منصب
المدير العام لفندق فورسيزونز
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـ ـ ــرج الـ ـ ـش ـ ــاي ـ ــع ،م ـنــذ
افتتاحه عام  ،2017عن سعادته
باإلنجاز الجديد ،قائال" :لطالما
كـ ــان اس ـت ـح ـقــاق هـ ــذه ال ـجــائــزة
ال ـمــرمــوقــة ش ــرف ــا ل ـن ــا .وال ـي ــوم،
أشـعــر أنــا وفــريـقــي كله بالفخر
واالعـ ـ ـت ـ ــزاز م ــع ح ـصــول ـنــا على
جائزتين في نفس الوقت".
وعزا جاردان الفضل في هذا
الـنـجــاح الــافــت إلــى فــريــق عمل
ال ـف ـنــدق الـ ــذي ي ـضــم  284غــرفــة
وج ـن ــاح ــا ف ــي ق ـل ــب ال ـعــاص ـمــة،
شك في أن تفاني
مضيفا" :ما من ٍ
فــريـقـنــا وحــرص ـهــم عـلــى تقديم

أرقـ ــى ت ـج ــارب الـضـيــافــة مكننا
من تحقيق هذا اإلنجاز المذهل".
وك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت ج ـ ـ ـ ــوائ ـ ـ ـ ــز ال ـ ـس ـ ـفـ ــر
ال ـعــال ـم ـيــة انـطـلـقــت ع ــام ،1993
ل ـت ـقــديــر ومـ ـك ــاف ــأة الـمـتـمـيــزيــن
في جميع القطاعات الرئيسية
في صناعات السفر والسياحة
وال ـض ـي ــاف ــة ،وأص ـب ـح ــت ال ـي ــوم
مـ ـع ــروف ــة ع ــال ـم ـي ــا بــاع ـت ـبــارهــا
الـ ـسـ ـم ــة الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة ل ـل ـت ـم ـيــز فــي
الصناعة ،وتدير المؤسسة في
كــل عــام برنامجا شامال يشمل
مجموعة من فئات الجوائز التي
ت ــم تـطــويــرهــا لتسليط الـضــوء
على أبــرز األسـمــاء والمنتجات
في قطاع السياحة والسفر ،وذلك
عبر ثالثة مستويات :جوائز على
نطاق الدولة واإلقليم والعالم.
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال م ــؤس ــس
ورئيس جوائز السفر العالمية
غ ــراه ــام كـ ــوك" :ع ـلــى ال ــرغ ــم من
الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـم ـس ـت ـم ــرة ال ـت ــي
تواجه القطاع الــذي نعمل فيه،
ي ـس ـعــدنــي أن ب ــرن ــام ــج ج ــوائ ــز
السفر العالمية لهذا العام شهد
أرق ـ ـ ــام ت ـص ــوي ــت ق ـيــاس ـيــة عـلــى

أسـ ــاس ش ـهــري م ــن الـســائـحـيــن
والـ ـ ـ ـ ـ ــزوار ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـع ــد دورهـ ـ ــم
جــوهــريــا ف ــي الـتـقـيـيــم الـخــاص
بـ ـه ــذه الـ ـ ـج ـ ــوائ ـ ــز" ،م ـض ـي ـف ــا أن
الفائزين بالجوائز سيجتمعون
 17ال ـجــاري لــاحـتـفــال بفوزهم
بالجوائز بدال من حفل الجوائز
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ت ـح ــت شـ ـع ــار "يـ ــوم
الفائزين بجوائز السفر العالمية
في الشرق األوسط".
وي ـع ــرف ف ـنــدق فــورسـيــزونــز
ال ـكــويــت ب ــرج ال ـشــايــع بـطــابـعــه
الـمـعـمــاري الـفــريــد ،وتصاميمه
الجذابة ،ويقع في أحــد برجين
داخ ـ ـ ـ ــل مـ ـجـ ـم ــع ب ـ ـ ــرج الـ ـش ــاي ــع،
ويـ ـض ــم م ـب ـن ــى م ــذه ــا م ـت ـعــدد
االس ـت ـخ ــدام ــات يـتـمـيــز بمظهر
خ ــارج ــي ع ـص ــري م ــن ال ــزج ــاج،
ويتزين بالمشربيات التقليدية،
التي تعد من التصاميم العربية
األصيلة.
وبارتفاعه البالغ  21طابقا،
يــوفــر ال ـف ـنــدق م ـســاحــات رحـبــة
ت ــرق ــى ل ـل ـن ـخ ـبــة مـ ــن ال ـض ـي ــوف
الزائرين للكويت أو من أهلها،
ح ـيــث ي ـضــع ب ـيــن أي ــدي ـه ــم 284
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غرفة ،منها  67جناحا ،ومطاعم
م ـت ـن ــوع ــة ،وص ـ ـ ـ ــاالت ،وح ــوال ــي
 3000مـ ـت ــر مـ ــربـ ــع مـ ــن م ــواق ــع
الـفـعــالـيــات ،إل ــى جــانــب منتجع
صحي فاخر مع حمام سباحة
داخ ـ ـلـ ــي ،وم ــرك ــز ل ـي ــاق ــة بــدنـيــة
م ـخ ـصــص ل ـل ـض ـي ــوف ،وح ـم ــام
سـ ـب ــاح ــة خ ـ ــارج ـ ــي ،فـ ـض ــا عــن
تجربة الضيافة من فورسيزونز
الشهيرة.

افتتاح أكبر حلبة سباق سيارات «كارتينغ» مغطاة في الشرق األوسط
ُ
ت ـ ـ ــرس ـ ـ ــخ م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة الـ ـتـ ـم ــدي ــن
جهودها إلح ــداث نقلة نوعية في
مـ ـج ــال ال ـت ــرف ـي ــه ال ـع ــائ ـل ــي ،ب ـهــدف
تلبية المزيد من تطلعات األجيال
الـجــديــدة الـتــي تبحث عــن مساحة
مـ ـتـ ـع ــة وت ـ ـ ـحـ ـ ــد م ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ــوع خـ ــاص
وع ـ ـصـ ــري ،اذ أع ـل ـن ــت الـمـجـمــوعــة
افتتاح أكبر حلبة سباق سيارات
"كارتينغ" مغطاة ومتعددة الطوابق
في الشرق األوسط.
وتعتبر حلبة "كويت كارتينغ"،
التي بدأت تستقبل زوارها يوم 17
الـجــاري فــي "الـكــوت م ــول" ،مماثلة
لحلبات قيادة السيارات االحترافية،
إذ إن ال ـم ـض ـمــار ال ـم ـخ ـصــص لها
ً
ُصـ ـ ّـمـ ــم لـ ـيـ ـك ــون مـ ـن ــاسـ ـب ــا لـجـمـيــع
ال ـم ـت ـس ــاب ـق ـي ــن م ـ ــن ك ـ ــل األعـ ـ ـم ـ ــار،
ُليصبح كــل زا ئــر بمنزلة متسابق
م ـح ـت ــرف ،م ــا ع ـل ـيــه سـ ــوى ارتـ ـ ــداء
ّ
والزي المخصص للسباق،
الخوذة،
ّ
وتطبيق اإلرشادات التي سيقدمها

حلبة سباق سيارات «كارتينغ»

المشرفون على مضمار السباق قبل
االنطالق في تجربة آمنة وممتعة.
وتبلغ المساحة اإلجمالية ل ـ "كويت
ك ــارتـ ـيـ ـن ــغ" وم ــرافـ ـقـ ـه ــا ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
أكـثــر مــن  5380مـتــرا مــربـعــا ،فيما
ُ
ت ـعــد الـحـلـبــة أطـ ــول حـلـبــة مـغـطــاة
ومتعددة الطوابق لهذا النوع من
السباقات والرياضات في الكويت
وم ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط عـلــى
حــد س ــواء ومقسمة إلــى مسارين،
األول للمتسابقين الكبار ،والثاني
لـلـنــاشـئـيــن ،مــع إمـكــانـيــة دم ــج كال
المسارين فــي حــال وج ــود فعالية
كبرى.
ويـ ـتـ ـس ــع الـ ـمـ ـس ــار ال ـم ـخ ـصــص
لـلـمـتـســابـقـيــن ال ـك ـبــار ال ــذي ــن تبلغ
ً
أعمارهم  13عاما فما فوق إلى 16
س ـيــارة "كــارتـيـنــغ" ،فــي حـيــن تبلغ
سعة المسار للمتسابقين الصغار
الذين تتراوح أعمارهم بين  7و12
ً
عاما إلى  5سيارات "كارتينغ".

و ع ـم ـل ــت " "SodiKartا ل ـشــر كــة
الرائدة في مجال تجهيزات ومعدات
ح ـل ـب ــات ال ـك ــارت ـي ـن ــغ حـ ــول ال ـعــالــم
على تزويد حلبة "كويت كارتينغ"
ب ـن ــوع ـي ــن مـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات ،وه ـم ــا
" "SODI LRXالمخصصة للناشئين
و" "SODI RSXالمخصصة للكبار،
المجهزة وفق أفضل وأعلى شروط
ومعايير األمان والسالمة العالمية.
ويتميز الـنــوعــان مــن السيارات
بـتـصـمـيــم ق ــاب ــل ل ـت ـعــديــل وض ـبــط
ال ـم ـق ـع ــد وعـ ـجـ ـل ــة ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة وآلـ ـي ــة
الـ ـ ــدواسـ ـ ــة لـ ـي ــائ ــم ك ـ ــل م ـت ـس ــاب ــق.
ول ـ ـض ـ ـمـ ــان ت ـ ـجـ ــربـ ــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة
وبغية تعزيز عــوا مــل المتعة ،فقد
تم تصميم عجلة القيادة لتحاكي
ً
ت ـ ـمـ ــامـ ــا عـ ـجـ ـل ــة ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة سـ ـ ـي ـ ــارات
الفورموال  ،1باإلضافة إلى أن هذه
الـسـيــارات ستكون م ـ ّ
ـزودة بأحدث
تكنولوجيا سيارات الكارتينغ بما
فيها بطاريات الليثيوم الصديقة

ل ـل ـب ـي ـئ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـم ـ ـتـ ــاز ب ـس ـع ـت ـهــا
الكهربائية العالية ،مما يعزز قوة
الدفع مع إنخفاض وزنها.
تـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن حـلـبــة
"كويت كارتينغ" في "الكوت مول"
ُمــدرجــة على قائمة حلبات "Sodi
 "World Seriesالعالمية لسباقات
سـيــارات الكارتينغ ،وبالتالي فإن
ُ
الفرصة ستتاح للمتسابقين على
هذه الحلبة للتأهل لقائمة ""Sodi
الـعــالـمـيــة لـتـصـنـيــف الـمـحـتــرفـيــن،
على أن يتم ذلــك بـنـ ً
ـاء على أدائهم
وع ـ ـلـ ــى الـ ـنـ ـق ــاط ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـص ـلــون
ع ـلـي ـهــا خـ ــال م ـشــارك ـت ـهــم ف ــي كــل
سباق ،وهذا األمر سيساعدهم في
وقت الحق للمشاركة في سباقات
رياضة سيارات الكارتينغ العالمية،
إذ إن مــراحــل سباقات " "Sodiتعد
ً
واح ـ ــدة م ــن األع ـل ــى تـصـنـيـفــا على
قائمة سباقات سيارات الكارتينغ
الترفيهية حول العالم.

وتتضمن الحلبة "كافيه" لتناول
الـمـشــروبــات والــوج ـبــات السريعة
م ــن أج ــل ض ـمــان تـجــربــة ترفيهية
متكاملة.

التحدي والمنافسة
وف ــي ت ـصــريــح ح ــول االف ـت ـتــاح،
قـ ـ ــال م ــدي ــر ت ـط ــوي ــر األعـ ـ ـم ـ ــال فــي
مـجـمــوعــة ال ـت ـمــديــن خــالــد عـصــام
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرزوق"ُ :يـ ـ ـع ـ ــد شـ ـه ــر أك ـت ــوب ــر
ً
 2021شــاهــدا عـلــى مـيــاد تجربة
ً
ترفيهية وسياحية مختلفة كليا
فــي ال ـكــويــت ،اذ يحتضن "الـكــوت
ً
ً
مـ ـ ـ ــول" ن ـ ـمـ ــوذجـ ــا ت ــرفـ ـيـ ـهـ ـي ــا غـيــر
تقليدي للباحثين عــن التشويق،
لخوض تجربة جديدة من التحدي
وال ـم ـنــاف ـســة ،ون ـح ــن ع ـلــى ث ـقــة أن
حـلـبــة "ك ــوي ــت كــارت ـي ـنــغ" سـتـكــون
ً
ً
م ـك ــان ــا م ـث ــال ـي ــا لـتـلـبـيــة تـطـلـعــات
ورغبات الكبار والصغار".

ي ــذك ــر أن ــه م ـنــذ اف ـت ـتــاح "ال ـك ــوت
مــول" عقب إنهاء توسعته الالفتة
ً
رسميا في أبريل  ،2018بات المول
عنصر جذب للسياح والمتسوقين
والـبــاحـثـيــن عــن تـجــربــة فــريــدة من
داخــل الكويت وخارجها ،اذ يضم
اليوم العديد ّمن المحالت التجارية
ّ
التسوق ،إضافة
المفضلة لعشاق
إل ــى نـخـبــة مــن الـمـطــاعــم المنتقاة
بعناية تامة لترضي جميع األذواق.
ـاالت
ك ـم ــا ي ـض ــم ال ـ ـمـ ــول ك ــذل ــك صـ ـ ّ
عـ ــرض "س ـي ـن ـس ـك ـيــب" ال ـت ــي ت ــوف ــر
أحدث تقنيات العرض السينمائي،
و"إنفانيتي سي" الذي يعتبر أحدث
إضافة إلــى عالم الترفيه العائلي،
ومع تدشين حلبة "كويت كارتينغ"،
فــإن "ال ـكــوت م ــول" سـ ُـيـعــزز مكانته
كــوجـهــة مـلـيـئــة بـعـنــاصــر الـتــرفـيــه
ّ
المميزة للجميع.

«كويت كارتينغ»
تجربة ترفيهية
مليئة بالتحدي
والتشويق
خالد المرزوق

عودة طاقم أول فيلم سينمائي يصور بالفضاء
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عاد طاقم سينمائي روسي يضم ممثلة ومخرجا إلى األرض أمس بعد أن
أمضى  12يوما في محطة الفضاء الدولية في أول جهد بالعالم إلنتاج فيلم
روائي طويل بالفضاء الخارجي.
وهبطت كبسولة الفضاء بعد مـغــادرة المحطة الفضائية ا لــدو لـيــة بثالث
ساعات فقط وسط سحب من الغبار في سهول كازاخستان وعلى متنها الممثلة
الروسية يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو ،إلى جانب رائد الفضاء أوليج
نوفيتسكى ،الموجود بمحطة الفضاء الدولية منذ أبريل الماضي.
ويحمل الفيلم اسما مؤقتا هو "التحدي" ،ويــروي قصة طبيبة ،تلعب دورهــا
بيريسيلد ،وتضطر للسفر إلــى محطة الفضاء الدولية إلنقاذ حياة رائــد فضاء
أصيب بمرض.
وتقول روسيا إن هذا هو أول فيلم روائي طويل يتم تصويره في الفضاء وليس
في استوديوهات على األرض ،وأن الهدف من الفيلم هو جعل الصناعة أكثر جاذبية
للشباب ،وتخطط الواليات المتحدة أيضا لتصوير فيلم هناك ،إال أنه لم يتم تحديد
موعد لذلك( .د ب أ)

كامبيون :سعيدة بلوميير كـ«نوبل السينما»

بالنشيت وشاكيرا بلجنة تحكيم
«»Earthshot

فازت المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون
بجائزة "لوميير" السينمائية في مدينة ليون
الفرنسية ،مهد انطالق الفن السابع ،على يد
مخترعيه األخوين لوميير ،وقالت كامبيون،
إثــر تكريمها" ،تسلمي الجائزة بمنزلة نوبل
السينما ...السينما حياتي".
وب ـعــد س ـنــوات طــويـلــة مــن ال ـغ ـيــاب ،قدمت
السينمائية ،البالغة  67عاما ،هذه السنة فيلمها
الطويل السابع بعنوان "The Power of the
 ،"Dogالذي أنتجته منصة "نتفليكس" األميركية
العمالقة ،ونالت عنه جائزة أفضل إخــراج في
مهرجان البندقية السينمائي.
وس ـم ــح هـ ــذا ال ـم ـه ــرج ــان ال ـف ــرن ـس ــي ،ال ــذي
انطلق السبت الفائت ،واختتم فعالياته أمس،
لعشاق السينما بمشاهدة أو إعــادة مشاهدة
أفــام المخرجة الستة األخ ــرى ،وبينها "The
 "Pianoالذي نالت عنه كامبيون جائزة السعفة
الذهبية بمهرجان كان السينمائي سنة  ،1993ثم
جائزة أوسكار أفضل سيناريو .ويعرض خالل
المهرجان بنسخته الثالثة عشرة ما يقرب من
 170فيلما ووثائقيا ،بينها كالسيكيات كثيرة
ُ
مرممة ،إضافة إلى أعمال تعرض للمرة األولى.
(أ ف ب)

يحيي الحفل شيران وكولد بالي ويسلم
الجوائز تومسون وواتسون وصالح
ت ـض ــم ه ـي ـئ ــة حـ ـك ــام أول ج ــا ئ ــزة
"  "Earthshotا ل ـب ـي ـئ ـي ــة ا ل ـم ـم ـث ـلــة
الشهيرة كيت بالنشيت ،والمغنية
العالمية شاكيرا ،واإلعالمي سير
ديفيد انيتبورج ،حيث سيسيرون
ع ـل ــى الـ ـسـ ـج ــادة الـ ـخـ ـض ــراء خ ــال
فـ ـع ــالـ ـي ــات الـ ـحـ ـف ــل الـ ـ ـ ــذي س ـي ـق ــام
فــي قـصــر الـكـسـنــدرا ش ـمــال لـنــدن،
وسـ ـ ــوف ي ـح ـي ــي ال ـح ـف ــل ال ـم ـغ ـنــي
إي ــد ش ــاري ــن وف ــري ــق ك ــول ــد ب ــاي،
ك ـم ــا سـ ـيـ ـق ــوم بـ ـت ــوزي ــع الـ ـج ــوائ ــز
الممثلتان إ يـمــا تــو مـســون وإ يـمــا
وات ـس ــون والـمـمـثــل ديـفـيــد أويـلــو
والع ــب فــريــق لـيـفــربــول الـمـصــري
العالمي محمد صالح.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن ي ــدع ــو األم ـيــر
و يـلـيــام ،حفيد الملكة إليزابيث
الثانية ملكة بريطانيا ،المجتمع
"إل ــى االت ـحــاد إلص ــاح الـكــوكــب"
خــال مــرا ســم تــوز يــع أول جائزة
"  "Earthshotا ل ـب ـي ـئ ـي ــة ،و كـ ــان
الدوق دشن هذه الجائزة من أجل التوصل
إل ــى ح ـلــول لـلـمـشــاكــل الـبـيـئـيــة والـتـغـلــب
عـلــى الـشـعــور بــاإلح ـبــاط ال ــذي يـشـعــر به
الكثيرون تجاه المستقبل.
و س ـي ـعــرض خ ــال ا ل ـح ـفــل فـيـلــم قصير
مـسـجــل فــي عـيــن ل ـنــدن ،ي ـقــول مــن خــالــه
األمير ويليام" :نحن نعيش في أكثر وقت
تترابط فيه األحداث في تاريخ البشرية...
األ عـمــال ا لـتــي نختار أو ال نختار القيام
بها خالل العشرة أعوام المقبلة ،ستحدد
مصير الكوكب خالل األلف عام المقبلة".
وأ ض ــاف" :العقد ال يبدو فترة طويلة،
ول ـكــن ال ـب ـشــريــة لــدي ـهــا ت ــاري ــخ مـمـيــز في
حل ما ال يمكن حله" ،متابعا" :الكثير من
اإلجابات موجودة ،لكن على الجميع من
جميع أطياف المجتمع تعزيز طموحاتهم
والتوحد إلصالح الكوكب".
يــذ كــر أن كــو كـبــة مــن األ س ـمــاء العالمية
الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارزة ،تـ ـشـ ـم ــل شـ ـخـ ـصـ ـي ــات م ـل ـك ـي ــة
وم ـش ــاه ـي ــر وخ ـ ـبـ ــراء ب ـي ـئ ــة ،عـ ـم ــدت إل ــى
صياغة رسالة مشحونة بالعاطفة تدعو
الجمهور للمساهمة في صون كوكبنا في
يوم ّاألرض من العام الحالي.
ووق ــع الــرســالــة كــل مــن األم ـيــر ويـلـيــام،
والملكة رانيا العبدالله ،ونجمة هوليوود
كيت بالنشيت ،ودبلوماسية ُّ
تغير المناخ
كريستيانا فيغيريس ،والعب كرة القدم
داني ألفيس ،وصانع الوثائقيات والمذيع
البريطاني الشهير سير ديفيد أتنبارا،
وخبيرة التغير المناخي هندو أو مــارو
إب ــراه ـي ــم ،ورائ ـ ــدة األع ـم ــال إنـ ــدرا نــويــي،
ورائـ ـ ــدة ال ـف ـضــاء ن ــاوك ــو ي ــام ــازاك ــي ،ود.

يوليا بيريسيلد

جين كامبيون

بابا مال يحضر افتتاح مهرجان
«السينما» اإلفريقية
ُ
افتتح مهرجان السينما األهم بإفريقيا في
بوركينا فاسو بحفل موسيقي استعراضي كبير
شاركت فيه شخصيات بارزة من القارة ،منها
السنغالي المرشح لنيل جائزة غرامي بابا مال.
وكان من المقرر إقامة المهرجان في فبراير،
ُ
لكنه أج ــل نتيجة زي ــادة اإلصــابــات بفيروس
ك ـ ــورون ـ ــا .وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـم ـه ــرج ــان ألـيـكــس
سوادوجو خالل حفل االفتتاح« :كان من المهم
ً
تأجيل المهرجان» ،مضيفا ُأنه لم يكن ممكنا
اختيار أفالم بهذه الجودة لو أقيم في فبراير.
م ــن جــان ـبــه ،أعـ ــرب رئ ـيــس بــوركـيـنــا فاسو
روك م ــارك كــابــوريــه عـلــى «تــوي ـتــر» عــن فخره
بإعطاء إشارة البدء للدورة السابعة والعشرين
للمهرجان اإلفريقي للسينما والتلفزيون في
واجادوجو.
وأضــاف كابوريه أن «إقامة هــذا المهرجان
السينمائي اإلفريقي الذي يعقد كل سنتين ،في
سياق مزدوج من التحديات األمنية والصحية،
يشهد على صمود بوركينا فاسو»( .رويترز)

ملصق الجائزة
نـغــوزي أو كــو نـجــو-إ يــو يــاال ،المدير العام
لـمـنـظـمــة ال ـت ـج ــارة ال ـعــال ـم ـيــة ،والـمـغـنـيــة
شــاك ـيــرا ،والع ــب ك ــرة الـسـلــة ي ــاو مـيـنــغ -
وج ـم ـي ـع ـهــم أعـ ـض ــاء ف ــي م ـج ـلــس ج ــائ ــزة
إيرث شوت.
وت ـ ـهـ ــدف الـ ــرسـ ــالـ ــة ،الـ ـت ــي نـ ـش ــرت قـبــل
انـعـقــاد قـمــة ال ـقــادة بـشــأن الـمـنــاخ يــومــي
 22و 23أ بــر يــل ا لـمــا ضــي ،إ لــى حــث العالم
على "تسخير روح االبتكار نفسها التي
ولدتها جائحة كوفيد  19إلصالح كوكبنا
وجعل األرض مكانا أكثر نظافة وصحة
للعيش فيه".
و ت ـف ـي ــد ا ل ــر س ــا ل ــة" :إذا ل ــم ن ـت ـح ــرك فــي
غـضــون العقد الـحــالــي ،فــإن الـضــرر الــذي
سيلحق بكوكبنا لن يكون قابال لإلصالح،
ولـ ــن ي ـق ـت ـصــر ت ــأث ـي ــره ع ـلــى األحـ ـي ــاء مـنــا
اليوم ،بل سيهدد أيضا مستقبل األجيال
المقبلة ،لهذا السبب ندعم جــا ئــزة إ يــرث
شـ ــوت ،وه ــي مـ ـب ــادرة عــال ـم ـيــة الك ـتـشــاف
ال ـح ـلــول ألك ـبــر م ـش ـكــات ال ـعــالــم الـبـيـئـيــة
وتعميمها على نطاق واسع".
وتشهد المبادرة تكريم خمسة فائزين
بــالـجــائــزة سـنــويــا ،عـلــى م ــدار  10أع ــوام،
بهدف تقديم ما ال يقل عن  50حال لطائفة
من أكبر مشكالت العالم بحلول عام ،2030
تتمحور حــول  5محاور لصون كوكبنا،
وه ـ ــي :ح ـم ــاي ــة ال ـط ـب ـي ـعــة واس ـت ـع ــادت ـه ــا؛
وتنقية هوائنا؛ وإحياء محيطاتنا؛ وبناء
عالم بال نفايات؛ وإصالح مناخنا.
(د ب أ)

بابا مال

ستوتزمان ثاني قائدة أوركسترا أميركية

شاكيرا

تـ ـت ــرأس ال ـفــرن ـس ـيــة ن ــات ــال ــي س ـتــوتــزمــان
أوركسترا أتالنتا السمفونية ،لتصبح بذلك
ثاني امــرأة تقود فرقة أوركسترالية أميركية
كبرى.
وقبل ناتالي ستوتزمان ،كانت األميركية
مارين ألسوب المرأة الوحيدة على رأس إحدى
الفرق األوركسترالية الكبرى الـ 25في الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ،وت ــول ــت ح ـتــى عـ ــام  2020اإلدارة
الموسيقية ألوركسترا بالتيمور السمفونية.
وقالت المديرة التنفيذية ألوركسترا أتالنتا
الـسـمـفــونـيــة جـنـيـفــر ب ــارالم ـن ــت إن "نــاتــالــي
ستوتزمان موسيقية مثيرة للحماسة ومن
العيار الثقيل أداؤها الموسيقي يحبس األنفاس
لدرجة أنها تشعرنا بأننا نسمع الكالسيكيات
للمرة األولى".
وتدربت ستوتزمان 55 ،عاما ،على الغناء
وعزف البيانو وموسيقى الحجرة ،كما درست
قيادة األوركسترا مع األستاذ الفنلندي الشهير
يورما بانوال.
وفي رصيد ستوتزمان أكثر من  80تسجيال،

ناتالي ستوتزمان
ّ
بينها ألبوم "بريما دونــا" ( )2011الــذي غنت
وقادت فيه األوركسترا بشكل متزامن ،وأحدث
ألبوماتها صدر في يناير الماضي( .أ ف ب)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :إن لم تتعلم في عملك من الضربة مهنيا :تنجز مهماتك في الوقت المحدد
وال تتأثر بالعوائق في طريقك.
األولى فأنت تستحق الثانية.
ً
ً
عاطفيا :الحب هو أن تمنح نفسك للشريك عاطفيا :إن أخطأ الحبيب في حقك فهو
ال يستحق ما تذرفه من دموع.
وترضى بما يصيبك من وجع.
ً
ً
اجتماعيا :تقبل األمر الواقع في حياتك ثم اجتماعيا :اق ــرأ الـحـيــاة بشكل صحيح
ً
ً
واعرف كيف تستفيد من تقدماتها.
اسع رويدا رويدا إلى تغييره.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :حتى لو هرب النجاح من أمامك
فعليك اللحاق به.
ً
عاطفيا :أروع حب هو ذاك الذي يستمر
بينكما وال يتغير.
ً
اجتماعيا :ال يؤنسك إال الجلوس مع
العائلة حيث تجد الطمأنينة.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :إذا كان في قلبك بعض الحقد
على زميل فاحرص على إماتته.
ً
عاطفيا :القلب الكبير يسمو بالحب وال
يهتم باألمور التافهة.
ً
اجتماعيا :الحق يعلو على كل أمر فال
ً ً
تظلم أحدا أبدا.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا  :الحياة أقصر مــن أن تقضيها في
تسجيل مخالفات زمالء العمل.
ً
عاطفيا :يهبك الحبيب ضعف ما تقدمه له
ً
فكن وفيا لمحبته.
ً
اجتماعيا :ليس من شر أكبر من الفوضى
وسط عائلتك فعلمهم التنظيم.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :كل األعمال الكبيرة بدأت صغيرة
فاتكل على الله.
ً
عاطفيا :حــب شريك عمرك يمأل صــدرك
باألمان واآلمال.
ً
اجـتـمــاعـيــا :إذا أخـطــأ صــديـقــك فــي حقك
فاصفح عنه يرتد.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :لــديــك ال ـعــديــد م ــن الـمـســؤولـيــات
الدقيقة فرتب أولوياتك قبل البدء بها.
ً
عاطفيا :الروتين يضعف الحب والعالقة
العاطفية تنمو بالتغيير الجميل.
ً
اجتماعيا :إن صنعت الخير ألهلك إنسه
وإن صنعوه لك تذكره.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :ريـحــك الـيــوم مــؤاتـيــة لتقرر في
ُ
موضوع سفر عرض عليك.
ً
عاطفيا :ال تريد أن تكشف حبك للناس
لكن عينيك يكذبانك.
ً
ً
اجتماعيا :قول الحق لن يدع لك صديقا
ومع ذلك ال تتوقف.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
● األسد (:)8/22 – 7/23
ً
مهنيا :قد تشرع في الدخول بمشروع
استثماري وأنت بحاجة إلى التفكير.
ً
ً
عاطفيا :حبك لشريك عمرك ليس أمرا
ً
ثانويا تضعه على الرف متى شئت.
ً
ً
اجتماعيا :بدال من حزنك على صديق
فقدته ال يكترث بك افرح.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مهنيا :يعتمد المسؤولون عليك كثيرا
مما يثير غيرة الزمالء.
ً
عاطفيا :عالقتك مع شريك حياتك غدت
رتيبة وعليك النظر في األمر.
ً
اجتماعيا :إن رأيت الشر أمامك تجنبه
قبل أن يقودك إلى التهلكة.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :من جاء إليك بطلب عمل فكن معه
ً
لبقا وال تخذله.
ً
عــاطـفـيــا :تقاسي مــن ألــم الـ ُـبـعــاد وتشكو
وضعك إلى الحبيب.
ً
اجتماعيا :إن أجمل المشاعر في العالم ال
توازي صدقة واحدة.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :تصميمك على إنجاز عملك بإتقان
هو سبيلك إلى النجاح.
ً
عــاط ـف ـيــا :م ــا م ــن ل ــذة ت ـع ــادل ل ــذة الـحــب
الحقيقي الذي تشعر به.
ً
اجتماعيا :من يعرف حــده ويقف عنده
هو الرابح.
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر

١٤

توابل ةديرجلا
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الشيخلي :لدي خياران في المسرح إما الرجوع بقوة أو التوقف
«المهرجانات المسرحية ال تعطي المردود المادي مثل التلفزيون والمسرح الجماهيري»
فضة المعيلي

أنجز الفنان إبراهيم الشيخلي
جميع مشاهده في مسلسل
«عند شارع  ،»9المكون من 8
حلقات ،والذي تنتجه شركة
أبيز برودكشنز.

كـ ـ ـش ـ ــف ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم
الشيخلي أنه انتهى من تصوير
مـ ـش ــاه ــده فـ ــي م ـس ـل ـس ــل "ع ـن ــد
شارع  ،"9المكون من  8حلقات،
وال ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـن ـت ـج ــه شـ ــركـ ــة أب ـي ــز
برودكشنز ،ومن تأليف الكاتب
محمد الكندري ،وإخراج حسين
أبل ،مبينا أن المسلسل سيكون
لــه جــزء ثــان يـبــدأ تصويره في
نوفمبر الـمـقـبــل ،وي ـشــارك فيه
الفنانون علي جمعة ،أسمهان
تــوف ـيــق ،سـلـمــى س ــال ــم ،أســامــة
ال ـم ــزي ـع ــل ،إيـ ـم ــان ال ـح ـس ـي ـنــي،
إيمان فيصل ،ضاري الرشدان،
عبدالله المسلم ،وغيرهم.
وعن دوره في المسلسل ،قال
الشيخلي إنه يجسد شخصية
"ب ــوف ــال ــح" مــديــر مـكـتــب الـفـنــان
ع ـلــي ج ـم ـعــة ،وب ـم ـنــزلــة الـعـقــل
ال ـم ــدب ــر ل ـل ـش ــرك ــة ،ومـ ــع ت ـطــور
أح ــداث المسلسل ،ال ــذي يتسم
بعنصري الـتـشــويــق واإلثـ ــارة،
تـ ـح ــدث ب ـع ــض األمـ ـ ـ ــور ف ـي ـقــوم
بمساعدة علي جمعة على حلها
في إطــار "اليــت كوميدي" ،وفي
نفس الوقت يشتمل المسلسل
على أحداث درامية.
وت ــاب ــع" :ال ـم ـس ـل ـســل تـجــربــة

الشيخلي مع سعد الفرج في مسرحية «فانتازيا»
جــديــدة بالنسبة لــي مــع فريق
ال ـع ـم ــل والـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع شــركــة
اإلن ـتــاج ألول م ــرة ،فـقــد لمست
روح ال ـفــريــق ال ــواح ــد ،أم ــا عن
شخصية بوفالح فهي ال تحتاج
تعقيدا بــل تحتاج إ لــى عفوية
وتلقائية بصورة كبيرة" .وعن
الدور المختلف الذي أداه خالل
ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة ،ق ــال" :ال ــدور
الـجــديــد ال ــذي جسدته كــان في
مـسـلـســل ال ـ ــروح وال ــري ــة ،وهــو
دور م ــدم ــن ات ـص ــف ب ــأن ــه دور

مــركــب ،وكــان يحتاج منى بذل
مجهود كبير".

المتطلبات المادية
وحـ ـ ـ ــول آخـ ـ ــر أخ ـ ـب ـ ــاره عـلــى
ال ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــب ال ـ ـم ـ ـس ـ ــرح ـ ــي ،ذك ـ ــر
الشيخلي" :أنا من ضمن فريق
م ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة م ـ ــوج ـ ــب وح ــالـ ـي ــا
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة م ـ ـتـ ــوق ـ ـفـ ــة ،ل ـك ــن
سنرجع بإذن الله ،أما بالنسبة
لـمـهــرجــان ال ـكــويــت الـمـســرحــي

ً
رابطة األدباء تنتخب مجلسها الجديد غدا

من فعاليات رابطة األدباء

خالد رمضان

●

فضة المعيلي

ً
ي ـن ـت ـخــب أعـ ـض ــاء رابـ ـط ــة األدب ـ ـ ــاء غ ـ ــدا مـجـلــس
ً
إدارة ج ــدي ــدا  ،ف ــي ان ـت ـخــابــات يـخــوضـهــا األم ـيــن
الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ل ـل ــراب ـط ــة د .خ ــال ــد ع ـبــدال ـل ـط ـيــف
رمضان ،واإلعالمية أمل عبدالله ،والشاعر د .خلف
الخطيمي ،والكتاب عبدالعزيز التويجري ومزيد
ا ل ـم ـع ــو ش ــر ج ــي ود .م ـح ـمــد ا ل ـب ـغ ـي ـلــي و ع ـب ــدا ل ـل ــه
البصيص وعبداللطيف الخضر.
وق ــال رمـضــان إن قــائـمــة األدب ــاء الـمـكــونــة مــن 7
مرشحين "تعد إضافة لي" ،موضحا أنها "امتداد
للقائمة السابقة ولها نفس التوجه ،وأعضاؤها
من نفس المجموعة التي ساندت القائمة السابقة،
واآلن نـسـتـكـمــل ال ـم ـشــوار لـتـحـقـيــق ال ـهــدف الــذي
طرحته القائمة نحو رؤية أدبية جديدة".
ولفت إلى أن "مجلس اإلدارة حاول خالل الدورة
الـســابـقــة أن يـحـقــق بــرنــامـجــه االن ـت ـخــابــي ووفــق
فيما طرح ولكن ظروف جائحة كورونا كان لها
تأثير كبير و مــع ذ لــك لم تتوقف أنشطة الرابطة
المتنوعة ،كما استمرت مجلة البيان في الصدور
فــي ثــوبـهــا ال ـجــديــد ب ـق ـيــادة د .عـبــدالـلــه غـلـيــس"،
ً
م ــؤ ك ــدا أن " مـجـلــس اإلدارة ق ــدم كــل مــا يستطيع
في خدمة العمل الثقافي خالل الظروف الصعبة.
وأض ــاف" :مــن األع ـضــاء مــن اسـتـمــر مـعـنــا مثل
الزميلة أمل عبدالله ،ومنهم من غادر هذه القائمة،
ونثمن دور هــم كلهم خــال الفترة الماضية مثل
الشاعر عبدالله الفيلكاوي رئيس اللجنة الثقافية
وجميلة سيد علي أمينة الصندوق ،والتي بذلت

ً
جـهــودا جـبــارة ســواء فــي أمــانــة الـصـنــدوق أو في
مهام ثقافية أخرى ،كما كان للدكتور غليس دور
مشهود ،وكذلك الباحث فهد العبدالجليل الذي
قــدم مـبــادرة جميلة تمثلت فــي تنظيم مجموعة
أمـسـيــات ثـقــافـيــة خ ــال الـصـيــف جــذبــت جـمـهــورا
ً
كـبـيــرا مــن الـمـثـقـفـيــن" ،م ـعــربــا عــن ش ـكــره كــل من
ساهم في خدمة الرابطة خالل الفترة الماضية،
ونأمل أن يستمر التعاون للنهوض بها وبالحركة
األدبية في الكويت".
وزاد" :ال ننسى الساعد األيمن لألمين المهندس
الحميدي المطيري أمين السر الذي قدم جهودا
جبارة لتقدم الرابطة ونهوضها والتواصل مع
كل الجهات التي تتعاون مع الرابطة وكان خير
سند ألداء كل المهام المكلف بها".
يذكر أن برنامج قائمة األد بــاء هــو المحافظة
عـلــى األهـ ــداف ال ـتــي أنـشـئــت مــن أجـلـهــا الــرابـطــة،
والمتمثلة في المساهمة في ترقية العمل الثقافي
بالبالد والتعاون مع الجهات المختصة في هذا
المجال ،ور عــا يــة األد بــاء وا لــد فــاع عن مصالحهم
والتعبير عن مطالبهم ،كما تسعى القائمة إلى
تشجيع االستفادة من تراث األمة الغني وتوظيفه
في طرح قضايا الحاضر ،والتأكيد على الهوية
الثقافية العربية ،واألخذ بيد المبدعين من األدباء
الشباب لمواكبة كل حديث في عالم األدب.

إبراهيم الشيخلي
فـلـيــس ل ــدي وق ــت حــال ـيــا ألنــي
مرتبط بتصوير مشاهدي في
الـمـسـلـســات وحــال ـيــا انتهيت
من تصوير مسلسل عند شارع
 ،9وأص ـ ــور أي ـضــا م ـشــاهــد في
مـسـلـســل جــديــد س ــأص ــرح عنه
الحقا".
وأردف" :م ـهــرجــان الـمـســرح
فـ ــي ق ـل ـب ــي ولـ ـ ــن أتـ ـخـ ـل ــى ع ـن ــه،
لـ ـك ــن ب ـس ـب ــب ظـ ـ ـ ــروف ال ـح ـي ــاة
ومـتـطـلـبــاتـهــا ال ـمــاديــة وكــونــي
رب أســرة فمسؤوليتي كبيرة،

ُ
«زايد للكتاب» تشارك
بفعاليات نوعية بمعرض
فرانكفورت للكتاب
تشارك جائزة الشيخ زايد للكتاب
في مركز أبوظبي للغة العربية ،التابع
لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي،
ف ـ ــي الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة ال ـ ـ ـ ـ  73م ـ ــن م ـع ــرض
فــرانـكـفــورت الــدولــي للكتاب ،2021
ُ
الـ ــذي ت ـق ــام فـعــالـيــاتــه بـيــن  20و24
الجاري تحت شعار "إعادة اللقاء".
وتشارك الجائزة بمنصة خاصة
ض ـمــن ج ـن ــاح م ــرك ــز أب ــوظ ـب ــي للغة
العربية المشارك في المعرض ،لتقدم
أجـنــدة حافلة بالفعاليات الثقافية
النوعية التي تتضمن تنظيم ثالث
جلسات حوارية ،تغطي مجموعة من
أبرز الموضوعات التي تثري نقاشات
المعرض ،وتستقطب اهتمام ّ
زواره
مــن المؤلفين والـنــاشــريــن على حد
ُ
سواء .وتعقد الجلسة األولى للجائزة
تحت عنوان" :األدب العربي ال حدود
لإلبداع".
وتتناول الجلسة الثانية للجائزة
م ــوض ــوع "نـ ـش ـ ُـر ال ـك ـتــب ال ـعــرب ـيــة -
ُ
َ
األسباب المعيقة
الفرص والتحديات"
ل ــدخ ــول أع ـم ــال األدب ال ـعــربــي إلــى
األسواق الغربية ،وما هي العناوين
وال ـمــوضــوعــات ال ـتــي تـ ّثـيــر اهـتـمــام
ال ـقــراء العالميين وتـحــقــق مبيعات
جيدة.
وت ـ ـ ـنـ ـ ــاقـ ـ ــش ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة
ل ـل ـج ــائ ــزة م ــوض ــوع "كـ ـت ــاب الـطـفــل
تبسيط السرد وتعقيد الفكرة"
بين َ
األه ـم ـيــة الـكـبـيــرة لـتـطــويــر م ـهــارات
الـمـتـخـصـصـيــن ف ــي كـتــابــة األع ـمــال
األدبية لألطفال ،حيث سيستعرض
ال ـم ـت ـح ــدث ــون ع ـ ــدة م ـ ـحـ ــاور؛ مـنـهــا،
ت ـح ـ ّـدي ــات تــأل ـيــف ك ـتــب أدب الـطـفــل
وترجمتها ونشرها ،نوع األدب الذي
ً
ُيـعــد مناسبا لــأطـفــال ،وم ــا الشكل
ال ــذي يـجــب أن يـتـخــذه مــن الناحية
ال ـل ـغــويــة وال ـس ــردي ــة وال ـع ــاق ــة بين
النص والصورة.

والمهرجانات ال تعطي المردود
المادي مثل التلفزيون والمسرح
الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري ،وأيـ ـ ـض ـ ــا ف ـك ــرة
م ـه ــرج ــان ال ـك ــوي ــت الـمـســرحــي
ف ـكــرة مــؤج ـلــة ،خـصــوصــا بعد
مشاركتي األخ ـيــرة وحصولي
عـ ـل ــى أف ـ ـضـ ــل عـ ـ ــرض م ـت ـكــامــل
فـ ـ ــي مـ ـس ــر حـ ـي ــة درس ،ل ــذ ل ــك
المسؤولية كبيرة علي و لــدي
خ ـي ــاران إم ــا أن أرج ــع بـقــوة أو
أتوقف".

مسلسل
«عند شارع »9
يتسم باإلثارة
والتشويق

«دق القلب» لحسين الجسمي
من األكثر مشاهدة في العالم

حسين الجسمي

ي قائمة
دخل الفنان اإلماراتيحسين الجسم 
الفيديوهات األ كـثــر مشاهدة فــي العالم على
"يوتيوب" ،بأغنيته الجديدة "دق القلب" ،وهي
باللهجة العراقية.
وحصل حسين على المركز ال ــ ،37منافسا
ال ـن ـجــوم الـعــالـمـيـيــنسـيــاوجــاس ـتــن بـيـبــر ،إذ
حصل األخير بأغنيته الجديدة " "Ghostعلى
الـمــركــز ال ـ ــ ،41وسـيــا الـ ــ 54بأغنيتها "Cheap
 ،"Thrillsبينما تـصــدرت النجمة البريطانية
أديل القائمة بأغنية "."Easy on me
يـ ـش ــار إل ـ ــى أن األغـ ـنـ ـي ــة ح ـق ـقــت  3مــاي ـيــن
مشاهدة على "يوتيوب" ،وهي من كلمات رامي
العبودي ،وألحاننور الزين ،بتعاون ألول مرة،
وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.
وت ـقــول كـلـمــات األغ ـن ـيــة" :دمـ ـ ــاره ...أستاهل
دماره ،خل تحرقني ناره ،خالني واقع بالعشق،
ما تطفيها الجكارة".

عمرو دياب يطرح أغنية
«ببتدي من الزيرو»
طـ ــرح ال ـف ـن ــان ال ـم ـص ــريع ـم ــرو دي ـ ــاب راب ــع
أغنيات ألبومه الجديد المرتقب صدوره قريبا،
والذي يحمل عنوان ّ
"عيشني" ،واألغنية بعنوان
"ببتدي من الزيرو" ،من كلماتأيمن بهجت قمر
 ،وألحانمحمد يحيى ،وتوزيعنادر حمدي.
ويعد هذا التعاون الثاني بين ديــاب وقمر
في األلبوم ،بعد أن تعاونا معا بأغنية "رايقة"،
التي حققت نحو  2مليون مشاهدة بعد أيام
من طرحها ،وهي من كلمات أيمن بهجت قمر،
وألـحــان محمد يحيى ،وتــوزيــعطــارق مدكور
 ،ودخ ـلــت الـتــرنــد عـلــى "يــوت ـيــوب" فــي لـبـنــان،
وحصلت على المركز الـ.11
وكـ ـ ــان ديـ ـ ــاب أصـ ـ ــدر  3أغ ـن ـي ــات م ــن أل ـب ــوم
ّ
"عيشني" ،هــي "حلو التغيير"" ،رايـقــة" و"انــت عمرو دياب
الحظ".

ِّ
مهرجان األغنية القطرية يكرم
علي عبدالستار ومحمد األسود

ً
إليسا تحيي حفال
في باريس  6نوفمبر

إليسا
تستعد الـفـنــانــة اللبنانية إلـيـســا إلح ـيــاء حـفــل غـنــائــي في
باريس 6 ،نوفمبر المقبل ،ونشرت إليسا مقطع فيديو ترويجيا
للحفل عـبــر حسابها فــي "إن ـس ـت ـغــرام" ،وعـلـقــت" :أراكـ ــم ي ــوم 6
نوفمبر في باريس".
الجدير بالذكر أن إليسا أ حـيــت فــي يونيو الماضي حفال
غنائيا بالرياض ،وشاركها فيه بالفقرة الثانية الفنان اللبناني
وائ ــل ك ـفــوري ،وفــي أغسطس  ،2020طــرحــت ألبومها األخير
"صاحبة رأي" ،الذي تضمن  18أغنية من إنتاج شركة روتانا،
وهي "صاحبة رأي ،وأغانينا ،وعظيمة ،وفي ،ومباحة ليك ،وحبة
اهتمام ،وعلى حس حكايتنا ،وهعتبرك مت ،وغلطة وقت ،وأنا
شبه نسيتك ،وهنغني كمان وكمان ،وسمعني ،وليك لوحدك،
وانت قصادي ،وعلى الله ،وبنحب الحياة ،وقهوة الماضي".

ّ
كرم وزير الثقافة والرياضة القطري
ص ــاح الـعـلــي ،أم ــس األول ،فــي ختام
ّ
مهرجان األغنية القطرية كال من الفنان
علي عبدالستار ،واسم الشاعر الراحل
ً
محمد عبدالله األســود المري تقديرا
لدورهما الرائد في االرتـقــاء باألغنية
القطرية.
ً
ويمتلك الفنان عبدالستار تاريخا
ً
حافال بالعطاء لخدمة األغنية القطرية،
إذ غ ـن ــى ف ــي ال ـم ـع ـس ـك ــرات الـكـشـفـيــة
فـ ــي ب ـ ــداي ـ ــات ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات ،ب ـعــدهــا
التقى بالفنان الــراحــل حسن علي في
ردهات إذاعة قطر ليسجل عمله األول
"أم ال ـع ـبــايــة" ث ــم الـتـقــى بــالـمــوسـيـقــار
الراحل عبدالعزيز ناصر في القاهرة،
حينما كانا يدرسان هناك ليقدم عمله
اإلنساني "قومي يمه دوري الرحى".
كما شارك في حفالت دورة الخليج
العربي عــام  ،1976بأغنيته الشهيرة
"غ ــرق ــان أن ــا فــي ال ـه ــوى" ،وانـط ـلــق في
ً
ً
َ ً
عنان الشهرة قطريا وخليجيا وعربيا،
ً
وعلى مدار مشواره الفني أصدر عددا
من األلبومات المتنوعة عبر سنوات
عطائه مثل "سلة أوجــاعــي"" ،يتيمة"،
"فدوة"" ،عشق األطالل"" ،قدري أنا" ،كما
غنى للرياضة القطرية ،وغنى لوطنه
أروع األعمال ولــم يتوان فــي تسجيل
مواقفه الوطنية واإلنسانية مع قضايا
االنسان.

وشارك في أغلب المهرجانات التي
أق ـي ـمــت ف ــي ق ـطــر وخ ــارج ـه ــا وســاهــم
فــي ع ــدد مــن األوب ــري ـت ــات والـجـلـســات
ال ـم ـت ـنــوعــة وج ـ ــاء ت ـكــري ـمــه بــاع ـت ـبــاره
ً
ً
ً
رمزا فنيا وطنيا وقدم فنه وحضوره
وساهم في نشر الثقافة الفنية.
وكـ ــان ال ـف ـنــان ع ـلــي ع ـبــدال ـس ـتــار قد
ت ــوج ــه ف ــي ت ـصــري ـحــات ،بــالـشـكــر إلــى
وزير الثقافة والرياضة ،على التكريم
ف ــي ال ـم ـه ــرج ــان ،واع ـت ـبــر أن سـعــادتــه
مايسترو الليلة لما يقوم به من أدوار
وجهود إلثراء الحركة الفنية والغنائية
الثقافية واالجتماعية والتراثية ،األمر
ال ــذي أع ــاد لألغنية الـقـطــريــة هيبتها
وم ـكــان ـت ـهــا ،وظ ـه ــور ج ـيــل ج ــدي ــد من
الفنانين ،توفرت له كافة أشكال اإلبداع
والـتــألــق وتـطــويــر الـ ــذات ،وص ــوال إلــى
النجاح الذي يصبو إليه الجميع.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار عـ ـب ــدالـ ـسـ ـت ــار إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ال
يستطيع التعبير عن مشاعره بالشكل
الكافي لهذا التكريم ،بالقول "تغلبني
دم ـ ـ ــوع الـ ـ ـف ـ ــرح ،وف ـ ــي ق ـل ـب ــي ب ـه ـج ــة ال
أستطيع وصفها ،وأكتفي بالقول كلنا
ق ـطــر ،وأن ـح ـنــي أم ــام ال ــوطــن وقـيــادتــه
الحكيمة انحناء عز وإكبار".
وفيما يتعلق بالشاعر الكبير الراحل
مـحـمــد عـبــدالـلــه األسـ ــود ال ـم ــري ال ــذي
جرى تكريم اسمه خالل المهرجان ،فهو
قطري مبدع ،ولــد في منطقة النخش

عرض مالبس ماركيز للبيع
لمصلحة المؤسسات الخيرية

بعد أكثر من  7سنوات من
وفاة الكاتب الكولومبي
غابريل غارسيا ماركيز
تعرض مالبسه للبيع
ملصلحة املؤسسات
الخيرية ،ومن املقرر عرض
حوالي  400قطعة من
املالبس للبيع ،وهي تخص
ماركيز ،الحائز جائزة نوبل
لألدب عام  ،1982وزوجته
الراحلة ،مرسيدس،
طبقا ملا ذكرته حفيدته
أميليا غارسيا لصحيفة
"ميلينيو" املكسيكية.
وأوضحت املمثلة اميليا أنه
يوجد في خزانة املالبس
"العناصر األكثر شهرة،
التي تخص جابو (غابريل)
ومرسيدس" ،وتعتبر
السترات ورابطات العنق
واألحذية والحقائب من
بني العناصر املعروضة
للبيع ،التي كانت عالمات
تجارية لغارسيا ماركيز
ومرسيدس بارتشا.
واعتبارا من  20الجاري
سيفتح املنزل السابق في
مكسيكو سيتي ملاركيز،
مؤلف كتاب "مئة عام من
العزلة" ،أبوابه ألصدقاء
األسرة ثم للزوار بامليعاد.
يذكر أن غارسيا ماركيز،
وهو واحد من أكثر املؤلفني
شهرة بأميركا الالتينية،
توفي عام  ،2014عن عمر
ناهز  87عاما.
(د ب أ)

ياسمين صبري تتعرض لهجوم
عائلي واتهامات بالجحود

واجهت الفنانة ياسمني
صبري حالة شديدة من
الهجوم من والدها أشرف
صبري خالل الساعات
املاضية بسبب سوء
معاملتها ألسرتها ،على
حد وصفه ،وكان آخرها
حفل زفاف نجله األكبر
بالل الذي رفضت حضوره
أو تهنئته.
وقال الوالد إن معاملة
ياسمني له وشقيقها
األكبر تغيرت خالل الفترة
املاضية ،مشيرًا إلى أن ابنه
بكى في حفل زفافه إلهمال
شقيقته له وعدم حضورها
أو تهنئته ،مما تسبب في
أزمة نفسية كبيرة للعائلة.
واتهم صبري ابنته
ياسمني بـ "الجحود" تجاه
أسرتها ،مشيرا إلى أن
كثرة األموال التي تمتلكها
حاليا هي سبب تغيرها
وبعدها عن أقرب الناس
إليها.

عز وعبدالعزيز يؤخران
تحضيرات «االختيار »2

علي عبدالستار
غرب الكرعانة في سنة1958م ،وكانت
لــه بـصـمــة أدب ـيــة وشـعــريــة وفـنـيــة في
بالده ومنطقة الخليج وله العديد من
الــدواويــن مثل "شظايا ش ــوق"" ،زمــان
ال ـص ـمــت"" ،ن ـهــج ال ـع ـيــون" ول ــه دي ــوان
تحت الطبع بعنوان "مسامر القمرة"،
وله كتاب األمثال الشعبية القطرية.
وشـ ــارك فــي ال ـعــديــد مــن األمـسـيــات
الـشـعــريــة فــي قـطــر والـخـلـيــج الـعــربــي،
ً
وع ـمــل مــوظ ـفــا ف ــي ت ـل ـفــزيــون ق ـطــر ثم
ً
مسؤوال عن قسم األدب والفن الشعبي
ً
في التلفزيون ،وقدم عددا من البرامج
التلفزيونية الخاصة بالتراث الشعبي

خبريات

الخليجي ونشر في عدد من الصحف
القطرية والخليجية.
وك ـ ــان ـ ــت لـ ـلـ ـش ــاع ــر الـ ـ ــراحـ ـ ــل الـ ـم ــري
م ـس ــاه ـم ــة ف ـن ـي ــة م ـت ـم ـي ــزة مـ ــع ال ـف ـن ــان
عبدالستار مــن خــال عــدد مــن األعمال
أش ـه ــره ــا "يـ ــا ش ـب ـي ـهــه بــال ـحــا وصــف
الغزال ،اسمحي لي يا قمر ،فيك رقة يا
ف ـتــون ،أه ــا هــل سـيــد ال ـكــل" ،كـمــا عمل
مــع بعض مطربي الخليج مثل عــارف
الــزيــانــي وب ــدر ال ـغــريــب ،وك ـتــب بعض
األعمال الوطنية مثل "مصيونة العرض"
للفنان علي عبدالستار من ألحان محمد
المرزوقي.

ينتظر الفنان أحمد السقا
وطاقم عمل الجزء الثالث
من مسلسل االختيار عودة
النجم أحمد عز من أوروبا
لتصوير مشاهد فيلمه
الجديد "كيرة والجن"
بمشاركة النجم كريم
عبدالعزيز من أجل بدء
التحضير للجزء الثالث من
املسلسل.
وخالل نوفمبر القادم
يوجد الثالثي في جلسات
عمل نهائية من أجل بدء
التصوير في أقرب فرصة
حيث يحتاج املسلسل
ملزيد من الوقت واملجهود
من أجل االنتهاء منه في
الوقت املحدد قبل حلول
شهر رمضان.
وكان السقا كشف عن
مشاركته مع كريم وعز
في املسلسل للمرة األولى
خالل املؤتمر الصحافي
له على هامش تكريمه
بمهرجان الجونة
السينمائي املقام حاليا.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
ُ
ّ
حزب الله يهدد جعجع ...و«القوات» يهاجم باسيل و«عمه»

ّ
الراعي يستنكر حادثة الطيونة ويرفض اختالق الملفات ويجدد دعم استقاللية القضاء
مع إحياء لبنان الذكرى الثانية
لحراك  17أكتوبر الشعبي،
ّ
بقي التوتر سيد الموقف
بعد حادثة الطيونة الدامية،
ّ
وصعد حزب الله من لهجته
ضد زعيم حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع ،الذي ّ
شن
ً ً
هجوما الذعا على رئيس التيار
الوطني جبران باسيل ّ
وعمه
رئيس الجمهورية ميشال
تصعيد حزب الله
عون.

يعيش لبنان في توتر حقيقي.
ورغم االتصاالت الجارية للبحث
عــن تـســو يــة سياسية وقضائية
لمسألة التحقيق في انفجار مرفأ
بـيــروت والمحقق العدلي طــارق
البيطار ،لــم تظهر الــى العلن أي
م ـبــادرة للتبريد بـيــن ح ــزب الله
وحـ ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ،بعد
«حــادثــة الـطـيــونــة» ،الـتــي أسفرت
عن مقتل  7أشخاص في إشكاالت
ّ
خــال تظاهرة نظمها الخميس
الماضي حزب الله وحركة أمل.

سيناتوران يدعمان
البيطار ...وفضل
الله يتهم مرتكبي
«مجزرة الطيونة»
بتنفيذ مطالب
واشنطن

عـلــى الـعـكــس م ــن ذلـ ــك ،صـ ّـعــد
حــزب الـلــه لهجته ضــد «الـقــوات»
ً
ورئيسه سمير جعجع ،متوعدا
بالثأر للضحايا.
وفي لقاء سياسي أقامه الحزب
في بلدة الزرارية الجنوبية ،قال
رئ ـي ــس ك ـت ـلــة ال ــوف ــاء لـلـمـقــاومــة
(حــزب الـلــه) ،النائبمحمد رعد،
ُ
إن «ال ـغــدر الـقـ ّـواتــي ال ــذي ارتـكــب
الخميس لــه حـســابــه» ،وأض ــاف:
ً
«إنـ ـن ــا ن ـن ـت ـظــر أوال لـ ـن ــرى م ــاذا
ستفعل الــدولــة ،لكننا لن ننسى
دم األبرياء من أهلنا».
واتـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــم رعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـسـ ـلـ ـحـ ـي ــن
مـ ـ ــن «الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوات» بـ ـ ـ ـ «اص ـ ـط ـ ـيـ ــاد»
المتظاهرين الذين خرجوا ضد
ال ـب ـي ـطــار ،م ــؤك ـ ّـدا أن «مـشـكـلـتـنــا
مــع جماعة القناصين حسابها
مستقل ،ودم أهلنا ليس ً
حبرا».
واتـتـقــد رع ــد جعجع مــن دون
ّ
«يبيع دم
أن يسميه واتهمه بأنه ّ
الـلـبـنــانـيـيــن ب ــرص ــاص قــنــاصـيــه
ال ــذي ــن ي ــزرع ـه ــم ع ـل ــى ال ـس ـطــوح
ليقول لمستخدميه أنا حصانكم
الذي يمكنكم أن تراهنوا عليه ،كي
أخرب ّ
ّ
السلم األهلي».
بــدوره ،أكد عضو كتلة الوفاء
للمقاومة ،النائبحسن فضل الله
 ،أن «ما اقترفه المجرمون مجزرة
دم ــوي ــة س ـت ـك ــون ل ـه ــا ت ــداع ـي ــات
كـبـيــرة ،ونـحــن لــم نعتد أن نترك
دمنا على األرض ،ونعرف كيف
نحمله وندافع عنه».
وأوض ــح ،خــال لـقــاء فــي بلدة
كفرا الجنوبية ،أن «هناك معطيات
َ
تـ ـ ــرد مـ ـن ــذ أكـ ـث ــر مـ ــن عـ ـ ــام ح ــول
عــزم المجموعة التي استهدفت
الـمـتـظــاهــريــن الـتـحـضـيــر لفتنة
وأعمال قتل وحرب أهلية» ،مشيرا
إلـ ــى أن «ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ع ــن ه ــذه

الـجـهــة يـتـبــاهــون أمـ ــام الـسـفــارة
األمـيــركـيــة بــأن لديهم تشكيالت
وقــوة عسكرية جاهزة لمواجهة
المقاومة في لبنان» ،واتهم فضل
الله «أميركا وبعض دول الخليج
باستخدامهم لتطبيق أ جـنــدات
سياسية».

«القوات» ّ
ترد

الى ذلكّ ،ردت الدائرة اإلعالمية
في حزب القوات على كلمة رئيس
الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ـ ّـر ج ـب ــران
باسيل ،معتبرة أنه «كــان األولى
بالصهر أن يخجل من نفسه ومن
تاريخه وتاريخ ّ
عمه» ،في إشارة
ال ــى رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ميشال
ع ـ ــون ،م ــؤك ــدة أن «ت ـح ــال ــف م ــار
مخايل (بـيــن حــزب الـلــه والتيار
ال ــوطـ ـن ــي) ه ــو ال ـف ـت ـنــة بـعـيـنـهــا،
وهو تحالف إخضاع اللبنانيين
للسالح والفساد ،وتحالف إذالل
ال ـل ـب ـنــان ـ ُي ـيــن وت ـج ــوي ـع ـه ـُـم ،فـلــم
ّ
ّ
يسبق أن أذل اللبناني كما أذل في
العهد العوني ،بسبب تحالف مار
مخايل الشيطاني».
واستغربت «القوات» في بيان

باسيل
وك ــان بــاسـيــل قــد انـضــم أمــس
األول إلى حركة أمل وحزب الله،
ف ــي ال ـح ـم ـلــة ع ـل ــى ج ـع ـجــع عـلــى
خلفية اشتباكات الطيونة .وقال،
في إشارة إلى جعجع من دون أن

يسميه «هناك من يحاول أن ينظف
حــالــه ،لكن يـعــود ويتسخ بسفك
ّ
ال ــدم ،ألن هــذه طبيعته ،وجريمة
الطيونة أكبر برهان».
ْ
وأض ــاف باسيل َ«م ــن تاريخه
أسود ال يستطيع أن ّيدعي الغرام
ً
ً
بالعدالة ،ويقتل شعبا متظاهرا
ويحاول أن يتسبب في فتنة بالبلد
على خطوط ّ
تماس سابقة ليربح
َ
شعبية ،والـقــوي ليس مــن يحمل
السالح ويقنص على الناس من
سطوح البنايات ،وال يحق ألحد
ً
ً
قتل المتظاهرين قنصا وغ ــدرا،
ّ
حتى لو كانوا مستفزين».

الراعي
م ــن نــاح ـي ـتــه ،قـ ــال ال ـب ـطــريــرك
الماروني بشارة الراعي ،أمس ،في
عظة األحــد« ،في القلب غصة لما
جــرى في الطيونة وعين الرمانة
ً
ّ
«أشد االستنكار هذه
« ،مستنكرا
األح ــداث ومــا رافـقـهــا مــن مظاهر
ّ
ُ
مسلحة ،استعملت بين اإل خــوة
ّ ً
ف ــي ال ــوط ــن الـ ــواحـ ــد» وم ـت ـق ــدم ــا
بـ ـ «ال ـت ـعــازي ال ـح ـ ّـارة مــن عــائــات
الضحايا».

وأضاف« :نرفض أن نعود إلى
ّ
االعتباطية والتجييش
االتهامات
الطائفي واإلعالم الفتنوي ،وإلى
ال ـش ـعــارات الـجــاهــزة وم ـحــاوالت
العزل وتسويات الترضية ،وإلى
اختالق الملفات ّ
ضد هذا الفريق
أو ذل ــك ،واخ ـت ـيــار أن ــاس أكـبــاش
م ـحــرقــة وإح ـ ــال االن ـت ـق ــام مـكــان
العدالة» ،داعيا إلى «التالقي لقطع
دابر الفتنة» ،ومؤكدا أنه «ال يجوز
ألي طــرف أن يلجأ إلــى التهديد
ّ
عشائرية
والعنف وإقامة حواجز
على الطرقات».
ّ
ووجه البطريرك الماروني في
عظته  3رسائل ،األولى إلى شباب
لبنان بالقولّ :
«عبروا عن إرادتكم
في االنتخابات النيابية المقبلة»،
ف ــي ح ـيــن خ ــاط ــب ال ـح ـكــومــة في
ً
رسالة ثانية قائال« :على مجلس
الوزراء أن يجتمع ويتخذ القرارات
الــازمــة ،وعـلــى كــل وزي ــر احـتــرام
السلطة وممارسة سلطته باسم
الـشـعــب ال بــاســم الـنــافــذيــن» ،أمــا
الــرســالــة الـثــالـثــة ،فكانت خاصة
بــالـسـلـطــة الـقـضــائـيــة ،حـيــث قــال
الــراعــي« :لـنـ ّـحــرر ًالقضاء وندعم
اسـتـقــالـيـتــه ،وفــق ــا لـمـبــدأ فصل

السلطات ،فما من أحد أعلى من
الـقــانــون وال ـق ـضــاء» .وأع ـلــن دعــم
دور ال ـج ـيــش ف ــي ال ـح ـف ــاظ على
األمن القومي.
الـ ــى ذل ـ ــك ،ع ـ ّـب ــر رئ ـي ــس لـجـنــة
الـعــاقــات الخارجية فــيمجلس
ال ـش ـيــوخ األم ـيــرك ـي ،الـسـيـنــاتــور
ب ــوب مـيـنـيــديــز ،وع ـضــو اللجنة
السيناتور جيم ريش ،عن قلقهما
م ــن «دورح ــزب ال ـل ــه» ف ــي إعــاقــة
ال ـت ـح ـق ـيــق ال ـح ــاس ــم بــاالن ـف ـجــار
المدمر فيمرفأ بيروت« ،الفتين
إل ــى أن «الـمـحـقــق الـعــدلـي طــارق
البيطار رجل قانون محترم ونزيه
بكل المقاييس ،ولــه أكثر من 10
ـاض في
س ـنــوات مــن الـخــدمــة ك ـقـ ٍ
بـ ــاده» .ورأى الـسـيـنــاتــوران أنــه
«من واجبالحكومة اللبناني ة أن
تضمن حق القضاة والمحققين
اآلخرين في أداء واجباتهم بأمان
وإتمام هذا التحقيق» ،مؤكدين أن
«اللبنانيين الذين ما زال الكثير
م ـن ـهــم ي ـع ــان ــون اآلث ـ ـ ــار ال ـم ــادي ــة
واالق ـت ـص ــاديــة الن ـف ـجــار الـمــرفـأ،
يستحقون محاسبة المسؤولين
عن هذه المأساة».
(بيروت  -وكاالت)

بينيت :لبنان والعراق سئما قبضة إيران «الخانقة»
أعرب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،نفتالي
بينيت ،عن أمله أن يتمكن الشعبان اللبناني
وال ـع ــراق ــي م ــن ّ «ال ـت ـح ــرر م ــن قـبـضــة إي ــران
ً
الخانقة» ،مـحــذرا ،من أن «النفوذ اإليراني
وراء األحداث األخيرة في لبنان والعراق».
وجـ ــاء ت ـصــريــح بـيـنـيــت ف ــي إش ـ ــارة إلــى

أحـ ـ ــداث ال ـط ـيــونــة األخـ ـي ــرة ف ــي الـعــاصـمــة
بـ ـي ــروت ،وس ــط ت ـظ ــاه ــرات نـظـمـهــا «ح ــزب
الله» ،و»حركة أمل» ضد قاضي التحقيق في
انفجار مرفأ بيروت ،طارق البيطار ،وفوز
ً
الكتلة الصدرية بـ 73مقعدا في انتخابات
العراق.

وقال بينيت في بداية اجتماع الحكومة،
أم ــس« :ن ـحــن نـتــابــع ال ـت ـطــورات فــي لبنان
ً
وقليال شــرق الـعــراق ،وفــي كلتا الحالتين
ً
ً
نرى اتجاها قادما من األسفل ،لقوى سئمت
ببساطة سيطرة وتأثير إيــران ،سواء كان
«حـ ــزب ال ـل ــه» ف ــي ل ـب ـنــان ،أو الميليشيات

الشيعية في العراق ،والتي تضررت بشدة
في االنتخابات التي جرت هناك األسبوع
ً
الماضي» ،معتبرا أن «كليهما كان نتيجة
اللمسة اإليرانية».
وتابع رئيس ال ــوزراء« :كــل مكان يذهب
إلـيــه اإليــران ـيــون يــدخــل فــي دوام ــة العنف

والفقر والفشل وعــدم االسـتـقــرار» ،معربا
عن أمله «للشعبين اللبناني والعراقي في
تحرير أنفسهم من القبضة الخانقة للحرس
الـثــوري اإلســامــي ،وبناء مستقبل أفضل
ألنفسهم».

ينقلون المعركة إلى الشارع
العراق
انتخابات
في
الخاسرون
ّ

تظاهرات لرافضي النتائج ّ
تتحول إلى شغب و«الفصائل» تحذر من ّ
المس بأنصارها
رغــم نشر الجيش العراقي ليل السبت  -األحــد تعزيزات
إضافية في بغداد والمحافظات األخرى ،السيما الجنوبية،
بالتزامن مع إعالن نتائج االنتخابات التشريعية ،التي جرت
في العاشر من الشهر الجاري ،نقلت االحزاب المتحالفة مع
إيران ،التي خسرت االنتخابات ،المعركة إلى الشارع.
وغـ ــداة عـقــد الـفـصــائــل الـمـسـلـحــة وال ـق ـي ــادات السياسية
الـمــرتـبـطــة ب ـهــا ،اج ـت ـمــاعــات ع ــدة لـبـحــث مــوق ـف ـهــا ،خــرجــت
تظاهرات في مناطق شمال بغداد ،ومحافظة البصرة حيث
ً
ً
اندلعت أعمل شغب وقطع العشرات طريقا عاما يربط بغداد
بالمحافظات الشمالية.
وفيما قام عدد من المتظاهرين بقطع طريق باإلطارات
الـمـحـتــرقــة شـمــال مــديـنــة ال ـكــوت فــي محافظة واس ــط ،قطع
المحتجون طرقات عامة وسط البصرة ،التي شهدت انطالقة
االحتجاجات في أقضية ونواحي المحافظة لتمتد لمناطق
شمال (الحرية) وفي منطقة الحسينية شرق العاصمة.
وفي حين خرجت تظاهرات بناء على دعوة تيار الحكمة
بزعامة عمار الحكيم فــي بـغــداد لمطالبة الحكومة بإلغاء
ال ـن ـتــائــج ،هـ ــددت تـنـسـيـقـيــة ال ـف ـصــائــل الـمـسـلـحــة بــالـلـجــوء
للقتال في حال تم المساس بالمتظاهرين الرافضين لنتائج
االنتخابات .وفي أحدث تهديداتها ،أصدرت الهيئة التنسيقية
ً
للمقاومة أمس ،تحذيرا شديد اللهجة قالت فيه« :إن تالعب
ّ
األجنبية في النتائج وطرق تزويرها الفاضح بإشراف
األيادي
ّ
حـكــومـ ّـي ّأدى إلــى فشل أداء عمل المفوضية وعـجــزهــا عن
ّ
الخارجية ،وهو ما قد يتسبب بإيصال
الوقوف بوجه اإلرادات
البلد إلى حافة الهاوية».
ً
ّ
المفوضية تصحيحا لهذا
وأضافت« :لقد كنا نتوقع من
ً
المسار الخاطئ لتفادي وقوع األزمــة ،إال أننا رأينا إصرارا
ً
ُمريبا لتأزيم الوضع عن طريق االستمرار بالسير في االتجاه
الخطأ».
ً
وتــاب ـعــت أن «ال ـم ـقــاومــة ال ـعــراق ـيــة كــانــت وسـتـبـقــى س ـ ّـدا
ً
م ـن ـي ـعــا ب ــوج ــه ك ــل ال ـم ـشــاريــع ال ـخ ـب ـي ـثــة» ،م ــؤك ــدة ع ـلــى انــه
ً
«م ـ ــن حـ ــق ال ـع ــراق ـي ـي ــن الـ ـ ـخ ـ ــروج احـ ـتـ ـج ــاج ــا ع ـل ــى كـ ــل مــن

ظـلـمـهــم ،ورفـ ــض اإلذع ـ ــان ال ــى مـطــالـبـهــم ،وص ـ ــادر حـقـهــم».
وحذرت من ّ
«أي محاولة اعتداء أو مساس بكرامة الشعب
ً
في الدفاع عن حقوقه ،وحفظ حشده؛ فضال عن ُ إخراج القوات
َ ُ
األجنبية مــن بلدهم ،فإنها َسـ ُـتـ َ
ـواجــه بــرجــال قـ ُـلـ ُ
ـوبـ ُـهـ ْـم كــز َبـ ِـر
َ ْ
َ
ْ َ
ُ
سوح القتال ،والت حين مندم».
يد ،وقد خ ِب َرت ُهم
الح ِد ِ
وجدد تحالف «الفتح» ،بقيادة هادي العامري ،اعتراضه
ً
ورفـضــه للنتائج ،معتبرا أنـهــا «إبـعــاد ممنهج» مــن جهات
داخلية وخارجية للقوى الوطنية عن المشهد السياسي.
وقال النائب السابق عن «الفتح» في صالح الدين محمد
ك ــري ــم الـ ـبـ ـل ــداوي ،إن «ال ـن ـتــائــج ص ــادم ــة لـلـجـمـهــور ومـحــط
رفــض للفائزين والخاسرين بسبب الخروقات واألساليب
غير المشروعة وأبرزها المال السياسي واستخدام موارد
وعناوين ومناصب الدولة من قبل مرشحين دون أي رادع
من الحكومة أو اتخاذ أي إجراءات من مفوضية االنتخابات».
وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،ت ـبــادلــت ق ـي ــادات «ك ـتــائــب ح ــزب الـلــه»
و«عصائب أهل الحق» ،خالل مؤتمر صحافي ،الهجوم على
مفوضية االنتخابات ،وحملتها المسؤولية عما تسببت به
من توتر في الشارع العراقي ،وأمهلتها الفرصة لتراجع نفسها
وإعادة العد والفرز لتبيان الحقيقة.
وكانت قــوى وأح ــزاب سياسية وفصائل مسلحة حققت
نتائج متدنية في االنتخابات البرلمانية ،التي أجريت األحد
الماضي في وقت احتفظ التيار الصدري بالمركز األول فيها.
وبـ ـع ــد اح ـت ـف ــاظ ــه ب ــال ـم ــرك ــز األول ب ــال ـن ـت ــائ ــج ال ـن ـهــائ ـيــة
لالنتخابات التشريعية في العراق ،قال الزعيم الشيعي مقتدى
الصدر ،ليل السبت -األحد ،إنه سيسعى الى «تحالفات وطنية
ال طائفية وال عرقية تحت خيمة اإلصالح ،وستكون الحكومة
المقبلة حكومة خدمة ونزيهة».
ُ
وبينما كشف أمس ،عن تحالف مدني ،هو األول من نوعه
ً
ً
منذ الغزو األميركي عام  ،2003يضم نحو  30نائبا مدنيا
من حركة امتداد الجديدة ،التي أسست بساحات التظاهرات،
ونواب مستقلين ال ينتمون إلى أي حزب أو تيار ،كشف الفائز
المستقل باسم خشان أمس ،عن حراك لتشكيل كتلة برلمانية

الحوثيون يسيطرون
على العبدية بمأرب

تمكنت قوات جماعة "أنصار
الله" الحوثية ،أمس ،من
السيطرة على كامل مديرية
العبدية في محافظة مأرب وسط
اليمن ،وسط دعوات أميركية
للجماعة بوقف هجومها على
المحافظة االستراتيجية.
وقال مصدر عسكري إن "جماعة
الحوثي نفذت حملة اعتقاالت
ضد المعارضين لها في
المديرية ،ودمرت عدة منازل
تابعة لمقاتلين مناهضين لها"
بعد  3أسابيع من محاصرة
العبدية من مختلف المنافذ.
في السياق ذاته ،رفضت
الجماعة اليمنية المتمردة،
المدعومة من إيران ،دعوة
أميركية بفتح ممرات آمنة
للمدنيين والمساعدات
اإلنسانية ،ووقف الهجوم على
محافظة مأرب االستراتيجية
أمس.

قوة من الجيش اللبناني في منطقة الطيونة في بيروت (ا ف ب)
أن «يواصل باسيل إطالالته على
الـ ـن ــاس ال ـت ــي ج ـ ّـوع ـه ــا وأف ـقــرهــا
ّ
وأذلـ ـ ـه ـ ــا وأوصـ ـلـ ـه ــا ّإل ـ ــى جـهـنــم
ّ
منذ أن سلمه ّ
عمه دفــة الرئاسة
األول ــى ،كما فعل عمه فــي نهاية
ثمانينيات القرن الماضيّ ،
فدمر
المنطقة ّ
الحرة الوحيدة في لبنان
بسبب جشعه الرئاسي ،والصهر
كالعم ،الرئاسة بالنسبة إليه ّ
ّ
أهم
مــن الـنــاس والـبـلــد ،فــا بــأس من
ً
سعيا إلى الكرسي
تدمير لبنان
والسلطة والنفوذ والمال».
وتابعت« :األكبر ّ
قدم المنطقة
الـحـ ّـرة لحافظ األســد من أجــل أن
ِّ
يقدم له الرئاسة األولى ،واألصغر
ِّ
ّقدم ويقدم لبنان إلى نصرالله من
أجل أن ِّ
يقدم له الرئاسة األولــى،
ف ـي ـح ـك ــم ب ــاس ــم ن ـص ــرال ـل ــه عـلــى
حساب لبنان واللبنانيين».

سلة أخبار

السيسي :ماضون
بتجديد الخطاب الديني

جدد الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي ،أمس،
حديثه عن تجديد الخطاب
الديني ،قائال إن قضية الوعي
وفهم صحيح الدين ،تمثل قضية
األمة الراهنة ،وعامل االستقرار
والتنمية في مواجهة األفكار
الهدامة .وأضاف في كلمة له
خالل احتفالية بـ"المولد النبوي
الشريف"" :علينا التحلي بقيم
التعايش المشترك ،وقبول اآلخر،
ونشر قيم التسامح".
ولفت السيسي إلى أن "قيم رسالة
اإلسالم التي تلقاها الرسول
الكريم تدعو إلى التأمل وإعمال
العقل في البحث والتأمل".

الجزائر تخلد «مجزرة
باريس» بدقيقة صمت

وضع الرئيس الجزائري
عبدالمجيد تبون ،أمس ،إكليال
من الزهور في مقام الشهيد،
ً
تخليدا لذكرى "مجازر  17أكتوبر
 "1961بباريس .ووقف تبون
بالمقام الموجود في العاصمة
الجزائر ،رفقة كبار المسؤولين
ً
في الدولة ،دقيقة صمت ،ترحما
على "شهداء المجازر".
كما وقف الجزائريون ألول مرة
عبر كامل التراب الوطني ،دقيقة
صمت ،استجابة لقرار جمهوري
بترسيم هـذه الوقفة كل سنة.
وقال الوزير األول أيمن بن
عبدالرحمان ،إن "المجازر تدون
ً
يوما أسود في سجالت االحتالل
الفرنسي".

زعيم «البوليساريو»:
سنستمر في مهاجمة المغرب

تظاهرات في البصرة أمس (تويتر)
تضم نحو  40من «النواب المستقلين» فقط لتكوين جبهة
معارضة كبيرة أو تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال خشان ،لوكالة «شفق» ،إن «كتلة المستقلين ،ستكون
ب ـع ـيــدة ع ــن ال ـت ـيــار ال ـص ــدر ودول ـ ــة ال ـق ــان ــون وب ــاق ــي ال ـقــوى
ً
التقليدية» ،مشيرا إلى أنها «ســوف تستطيع من خالل ذلك
ً
العدد أن تستجوب أي وزير ،فضال عن تفعيل العمل الرقابي
ً
والتشريعي ،بعيدا عن أي ضغوطات وصفقات سياسية».

النتائج األولية
وبعد تأجيل عــدة م ــرات ،أعلن رئيس المفوضية العليا
لالنتخابات القاضي عدنان جليل ،في مؤتمر صحافي داخل
ّ
المنطقة الخضراء ،أن مجموع من أدلوا بأصواتهم تجاوز 9.6
ماليين ناخب بنسبة بلغت  43في المئة بزيادة طفيفة عن
النتائج األولية ،لكنها أقل من استحقاق عام .2018
ووفق النتائج ،التي أكدت المفوضية أنها قابلة للطعن،
ً
حل «التيار الصدري» في المرتبة األولى ،بواقع  73مقعدا من

أصل  ،329أعقبه تحالف «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان محمد
ً
الحلبوسي ،بـ 37مقعدا ،وحل تحالف «دولة القانون» ،بزعامة
ً
ً
نوري المالكي ثالثا ،بواقع  34مقعدا ،وفي المرتبة الرابعة
«الحزب الديمقراطي الكردستاني» الحاكم في إقليم كردستان
ً
بزعامة مسعود البارزاني ،بواقع  32مقعدا ،وتمثل نحو ثلثي
مقاعد اإلقليم المخصصة له في البرلمان.
وارتـفــع عــدد مقاعد تحالف «الفتح» ،الــذي يمثل الجناح
ً
السياسي لـ»الحشد الشعبي» ،من  14إلــى  17مقعدا ،وجاء
ً
ســادســا «تحالف كــردسـتــان» ،الــذي يضم «االتـحــاد الوطني
ً
الكردستاني» وقــوى كــرديــة أخــرى بــواقــع  16مقعدا ،بينما
تراجعت حركة «امتداد» المدنية من  10مقاعد إلى  ،9وكذلك
ً
تحالف «عــزم» ،بواقع  12مقعدا ،ثم «إشــراقــة كانون» عند 6
مقاعد.
فيما فــاز مجموع المرشحين المستقلين ا لــذ يــن قدموا
أنفسهم خارج إطار األحزاب والكيانات السياسية وفازوا في
ً
هذه االنتخابات بـ  40مقعدا.
(بغداد -وكاالت)

هدد زعيم جبهة "البوليساريو"
إبراهيم غالي بمواصلة
قواته هجماتها ضد المواقع
المغربية في الصحراء ،ما
لم يمنح المبعوث األممي
ً
ً
تفويضا واضحا إلجراء
استفتاء لتقرير المصير .وفي
مؤتمر نادر ، ،أجاب غالي عن
أسئلة الصحافيين المحليين
واألجانب في ربوني ،المقر
اإلداري لـ"الجمهورية الصحراوية
العربية الديموقراطية" .وحث
غالي أعضاء مجلس األمن على
وضع تفويض واضح إلنهاء
"استعمار الصحراء الغربية"،
وتنظيم استفتاء حول تقرير
المصير في اجتماع المجلس
المقرر عقده في  28الجاري.

ةديرجلا
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تحذيرات «منسقة» إليران :التردد بالتفاوض يجلب الحرب

ً
• اجتماع «نووي» في بروكسل تمهيدا للعودة إلى فيينا • «غوغل» تحذر من أنشطة «الحرس» السيبرانية
يعقد في بروكسل اجتماع
مهم بين إيران والدول
المتبقية في االتفاق النووي
المبرم عام  ،2015في حين
فشل وفد أوروبي في الحصول
على ضمانات من طهران
بشأن استئناف مفاوضات فيينا
التي شاركت فيها الواليات
المتحدة بشكل غير مباشر
بهدف إحياء الصفقة الذرية
المقيدة لطموحها النووي
مقابل رفع العقوبات عنها.

وسط تزايد التحذيرات الدولية
«ال ـم ـن ـس ـق ــة» إليـ ـ ــران ب ـ ــأن ال ــوق ــت
يـضـيــق م ــن أج ــل إح ـي ــاء االت ـفــاق
الـ ـن ــووي ،وأن ال ـبــديــل ق ــد يجلب
الحرب ،كشف نــواب إيرانيون أن
ً
بروكسل ستستضيف اجتماعا
ً
مـهـمــا لـمـنــاقـشــة الـمـلــف ال ـنــووي
لبالدهم بمشاركة طهران والدول
األعـ ـض ــاء الـمـتـبـقـيــة ف ــي االت ـف ــاق
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي ال ـ ـم ـ ـبـ ــرم م ـ ـع ـ ـهـ ــا ،عـ ــام
 ،2015الصين وروسـيــا وفرنسا
وبــريـطــانـيــا وألـمــانـيــا ،الخميس
المقبل.
وفي وقت أفادت تقارير بفشل
وفد أوروبي رفيع في تأمين التزام
إيران بالعودة إلى محادثات فيينا
النووية ،التي شاركت بها الواليات
المتحدة بشكل غير مباشر قبل أن
تتوقف في يونيو الماضي ،نقل
عضو هيئة رئاسة البرلمان علي
رضا سليمي عن وزير الخارجية
اإليراني حسين أمير عبداللهيان
ق ــول ــه ،أمـ ـ ــس ،خـ ــال ج ـل ـســة غير
معلنة للبرلمان ،إن «سياسة إيران
ح ــول ال ـم ـفــاوضــات ال ـنــوويــة هي
الخطوة مقابل الخطوة ،والعمل
مقابل العمل».
وأضــاف عبداللهيان ،أن «على
الــواليــات المتحدة اتـخــاذ خطوة
ج ــادة قـبــل الـمـفــاوضــات وإظـهــار
حسن النية والصداقة».
وذكر سليمي ،لوكالة «فارس»
شبه الرسمية ،أن عبداللهيان أكد
خــال الجلسة ،أن طـهــران تعتزم
متابعة المفاوضات حول القضايا
الحاصلة منذ انسحاب الرئيس
األميركي السابق دونــالــد ترامب
م ــن االت ـف ــاق ال ـن ــووي ع ــام ،2018
وليس الحاالت األخرى .في إشارة
إل ــى تـمـســك بـ ــاده ب ــرف ــض بحث
تسلحها الصاروخي الباليستي
المثير للقلق ونفوذها اإلقليمي.

فصل وتغير
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،أكـ ــد الـنــائــب
أحمد علي رضــا بيغي أنــه ،وفق
تـصــري ـحــات ع ـبــدال ـلـه ـيــان ،خــال
ج ـل ـســة الـ ـب ــرلـ ـم ــان ف ـ ــإن «طـ ـه ــران
ستفصل االقـتـصــاد اإليــرانــي عن
مسار المفاوضات النووية ،ولن
نربط االقتصاد بها».
وحـ ــول ال ـعــاقــات م ــع الــوكــالــة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـل ـط ــاق ــة الـ ـ ــذريـ ـ ــة ،أك ــد
عبداللهيان أن الحكومة ستمضي
وفق «قانون اإلجراء االستراتيجي
إللـ ـغ ــاء الـ ـعـ ـق ــوب ــات» ،الـ ـ ــذي أق ــره
البرلمان خالل ديسمبر الماضي،
بهدف الضغط على الغرب من أجل
ّ ً
مقدما
إلغاء العقوبات األميركية،
الشكر للبرلمانيين على إقرار هذا
القانون .ورأى الوزير أن القانون

س ـي ــدة ت ـم ـ ّـر أم ـ ــام ص ـ ــورة لـصـعــب
تطالب باطالقه في كراكاس (أ ف ب)

م ـ ـ ــازال مـ ـئ ــات ال ـس ــودان ـي ـي ــن
معتصمين أمس لليوم الثاني
في الخرطوم ،للمطالبة بتولي
العسكريين السلطة وحدهم في
ال ـبــاد ،مــا يــزيــد تعقيد األزم ــة
السياسية التي وصفها رئيس
الــوزراء عبدالله حمدوك بأنها
«األس ــوأ واألخـطــر» منذ سقوط
عمر البشير.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ع ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــوري
ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم الـمـحـتـجـيــن
وال ـ ـم ـ ـن ـ ـش ـ ـق ـ ـيـ ــن عـ ـ ـ ــن تـ ـح ــال ــف
ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر ،ال ـ ــذي قــاد
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ض ـ ــد ال ـب ـش ـيــر
لـ ــ»ف ــران ــس بـ ـ ــرس»« :االع ـت ـص ــام
مستمر ولن يتم رفعه إال بحل
الـحـكــومــة ،ونقصد بــذلــك إقالة
الوزراء دون رئيس الوزراء».
وأض ــاف «طلبنا مــن مجلس
الـسـيــادة بخطاب رسـمــي وقف
التعامل معهم».
وتــوافــد الـمـتـظــاهــرون ،أمس
األول ،تجاه القصر الجمهوري،
مقر السلطة االنتقالية ،هاتفين
«جـ ـي ــش واحـ ـ ــد ش ـع ــب واحـ ـ ــد»،
ومطالبين بـ»حكومة عسكرية»

سلة أخبار
إردوغان :نفاوض واشنطن
على شراء  F16بدل F35

أعلن الرئيس التركي رجب
طيب إردوغان ،أمس ،أن
بالده تجري محادثات
مع واشنطن حول عرض
أميركي لشراء مقاتالت
 F16بدل مقاتالت .F35
وكانت تركيا شريكة في
برنامج  F35عند إطالقه
وكان يفترض أن تحصل
على نحو  100منها ،لكن
واشنطن استبعدتها منه
عام  2019بعد شرائها
نظام الدفاع الجوي
الروسي  .S400ومذاك
تطالب أنقرة بتعويضات
ً
نظرا لدفعها مسبقا 1.4
مليار دوالر.

بريطانيا :تحقيق حول
رسائل معادية للمسلمين

جندي إيراني خالل مناورات وسط البالد األسبوع الماضي
ّ
«عزز أوراق المفاوضين ،والطرف
ً
اآلخر فهم ذلك جيدا».
وأب ــرز مــوقــف عبداللهيان من
الـ ـق ــان ــون ت ـغ ـي ــر م ــوق ــف ط ـه ــران
ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوض بـ ـع ــد  6جـ ـ ـ ــوالت مــن
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي خ ــاض ـت ـه ــا
حـكــومــة الــرئ ـيــس ال ـســابــق حسن
روحاني ،المحسوبة على التيار
المعتدل ،التي ظلت تنتقد التشريع
ً
واعتبرته عامال لتعقيد التوصل
إلى تفاهم مع الغرب في فيينا.

ال ضمانات
والخميس الماضي ،زار مفوض
االتحاد األوروبــي إلى مفاوضات
فيينا أنريكي مورا طهران لحثها
ع ـلــى ت ـحــديــد م ــوع ــد السـتـئـنــاف
المباحثات ،لكن مصادر إيرانية
ّ
مطلعة كشفت ،أن زيارة المفوض
ً
لم تحقق هدفها المنشود أوروبيا
في التوصل مع إيران إلى ضمانات
لــوضــع مــوعــد مـحــدد الستئناف
ّ
مسار فيينا ،مضيفة أن المسؤول
األوروبــي «لم يحمل معه إجابات
مقنعة عــن ت ـســاؤالت وتحفظات
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة» ح ــول
ال ـ ـجـ ــوالت ال ـس ــاب ـق ــة وال ـس ـيــاســة
األميركية واألوروبية خاللها.

وأف ـ ــادت تـقــاريــر أمـيــركـيــة بــأن
الــوفــد األوروبـ ــي فشل فــي تأمين
الـتــزام إي ــران بالعودة إلــى فيينا.
ون ـق ـل ــت عـ ــن م ـ ـسـ ــؤول ك ـب ـي ــر فــي
«االتحاد األوروبي» أن اإليرانيين
ليسوا مستعدين بعد لالنخراط
في المحادثات.
وقال المسؤول ،إن الجلوس مع
اإليرانيين وتوضيح االستفسارات
الـمـخـتـلـفــة ال ـتــي ق ــد يـطــرحــونـهــا
ليست فكرة سيئة ،في إشارة على
ما يبدو إلى اجتماع بروكسل.
وتوقفت مفاوضات فيينا غير
الـمـبــاشــرة بـيــن إي ــران والــواليــات
المتحدة بواسطة أطراف االتفاق
النووي ،يوم  20يونيو الماضي،
بـطـلــب م ــن طـ ـه ــران ،بـحـجــة فـتــرة
ان ـت ـق ــال ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة من
روحــانــي إل ــى الــرئـيــس األصــولــي
المتشدد إبراهيم رئيسي.
وي ــأت ــي ذل ـ ــك ف ــي وق ـ ــت رف ـعــت
اإلدارة األميركية نبرة تحذيرها
من احتمال انهيار فرصة إحياء
االت ـفــاق ال ـنــووي وتلويحها إلــى
ج ــان ــب إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ب ــالـ ـج ــوء إل ــى
«خيارات غير دبلوماسية» للتعامل
مع طهران.
وتشك القوى الغربية في لعب
الجمهورية اإلسالمية على وتر

(أي بي أيه)
«كـســب الــوقــت» لــإمـســاك ب ــأوراق
تفاوض متعددة ،قبل العودة إلى
طاولة فيينا ،مع تسارع أنشطتها
ال ـ ـنـ ــوويـ ــة وقـ ـي ــامـ ـه ــا ب ـت ـكــديــس
احتياطي من اليورانيوم المخصب
يـبـلــغ  16ض ـعــف ال ـح ــد األق ـصــى
المسموح بــه فــي االتـفــاق المبرم
عام .2015

حرب محتملة
ف ـ ــي هـ ـ ــذه األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،اعـ ـتـ ـب ــرت
صحيفة «الغارديان» أن سياسات
الرئيس اإليراني المتشددة تجاه
العودة لالتفاق النووي قد تفتح
الـبــاب أم ــام هـجــوم عسكري على
بــاده ،بهدف منعها من تصنيع
قنبلة ذرية.
ولفتت الصحيفة البريطانية
إل ـ ــى «ال ـ ـت ـ ـحـ ــذيـ ــرات ال ـم ـن ـس ـق ــة»،
األس ـبــوع الـمــاضــي ،مــن الــواليــات
الـمـتـحــدة ،وإس ــرائ ـي ــل ،واالت ـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،ب ـ ــأن ال ــوق ــت يـضـيــق
مــن أجــل إحـيــاء االت ـفــاق الـنــووي،
متسائلة مــا ا ل ــذي ستفعله تلك
ال ـ ــدول ،إذا اسـتـمــر ن ـظــام طـهــران
المتشدد في المراوغة؟
ورأت أن الـحـكــومــات الغربية،
الـ ـت ــي ت ــدف ــع ب ــات ـج ــاه اس ـت ـئ ـنــاف

المفاوضات ،تواجه عقبة جوهرية،
وه ــي أن ــه بــالـنـسـبــة لــرئ ـي ـســي ،ال
يـعـتـبــر ال ـح ـص ــول ع ـلــى تخفيف
للعقوبات ،من خالل إحياء االتفاق
ال ـ ـنـ ــووي ع ـل ــى رأس أول ــوي ــات ــه،
وأن ــه يمكن إلي ــران أن تعيش مع
الـ ـعـ ـق ــوب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة وت ـح ـيــد
تأثيرها من خالل تعزيز العالقات
االقتصادية مع الصين وروسيا.

تحذير وهجوم
عـلــى صعيد مـنـفـصــل ،حــذرت
شركة «غوغل» من زيادة في أنشطة
الهاكرز المدعومين من إيران ،وفق
تـقــريــر لـهــا يــركــز عـلــى «الـحـمــات
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارزة» ل ـم ـج ـم ــوع ــة مــرت ـب ـطــة
بـ«الحرس الثوري».
ويعتبر عمالق محرك البحث
هــو ثــانــي شــركــة تكنولوجية في
ً
أق ــل م ــن أس ـب ــوع ت ـصــدر تـحــذيــرا
ب ـش ــأن الـمـتـسـلـلـيــن اإلي ــران ـي ـي ــن،
حـيــث ج ــاء الـتـقــريــر بـعــد أي ــام من
إعالن «مايكروسوفت» أن مجموعة
اس ـت ـهــدفــت تـكـنــولــوجـيــا ال ــدف ــاع
اإلسرائيلية واألميركية ،وحذرت
من أن طهران زادت من اختراقها
إلسرائيل أربعة أضعاف في العام
الماضي.

ف ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،أكـ ـ ـ ـ ــدت وزارة
الصحة اإلسرائيلية تعرض عدد
م ــن الـمـسـتـشـفـيــات اإلســرائـيـلـيــة
وال ـم ـن ـظ ــوم ــة ال ـص ـح ـيــة لـهـجــات
سيبرانية جديدة أمس.

تداعيات اغتيال
على سياق آخر ،أشارت تقارير
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،أم ـ ـ ــس ،أن األس ـي ــر
المحرر مدحت صالح ،الــذي قتل
بـنـيــران قـنــاصــة إسرائيليين في
ال ـجــانــب ال ـس ــوري م ــن خ ــط وقــف
إطــاق الـنــار فــي هضبة الجوالن
ً
أم ـ ــس األول ،ك ـ ــان م ـ ـسـ ــؤوال عــن
منطقة الجوالن من ِقبل إيران.
ونـقـلــت الـتـقــاريــر عــن محللين
أن عملية االغتيال تزيد مخاطر
التصعيد رغم أنها صممت بشكل
يسمح بتفادي تحمل المسؤولية
وال يـ ـسـ ـت ــدرج رد ف ـع ــل فـ ــي ظــل
تـخــوف جـهــاز األم ــن اإلسرائيلي
من جهد تبذله طهران للرد على
غارتين استهدفت فصائلها في
مطار «تي  »4األسبوع الماضي.
(طهران  -وكاالت)

بدأت الشرطة البريطانية
ً
ً
تحقيقا جنائيا بعد وصول
رسائل «عنصرية ومعادية
للمسلمين» إلى  4أعضاء
من حزب العمال من مجلس
مدينة ويكفيلد في ويست
ً
يوركشاير ،وفقا لصحيفة
«إندبندنت».
وذكرت الرسائل بالتحديد
المسؤول السابق بحزب
المحافظين في المدينة
نديم أحمد ،واحتوت على
عبارات توحي بـ»الغضب»
منه.
واحتوت إحدى الرسائل
على عبارة «بصفتنا
مسيحيين متدينين ،ال
يمكننا السماح للمسلمين
بتولي زمام األمور».
وقال عضو المجلس ستيف
تولي« :لقد أصبت بالغثيان
عندما فتحتها وقرأتها،
إنها شيء حقير».

ً
الصين تختبر صاروخا
فاجأ االستخبارات األميركية

ّ
واشنطن تتسلم رجل إيران و«حزب الله» عند مادورو
وج ـه ــت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ضــربــة
مــؤلـمــة إل ــى رئـيــس فـنــزويــا نيكوالس
ّ
مادورو ،بتسلمها من جمهورية الرأس
األخـضــر رجــل األعـمــال الكولومبي من
أصل لبناني ،أليكس صعب ،الموصوف
ب ــأن ــه رجـ ـ ــل «ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» فـ ــي أم ـي ــرك ــا
الــاتـيـنـيــة ،و«ذراع م ـ ــادورو الـخــاصــة»
وكاتم أسراره المالية ،ومهندس عالقاته
ً
الخارجية ،خصوصا مع إيران.
وأعلنت وزارة الـعــدل األميركية في
بيان أنــه يفترض أن يمثل صعب أمام
م ـح ـك ـمــة ف ــي فـ ـل ــوري ــدا ال ـ ـيـ ــوم ،ش ــاك ــرة
لحكومة الرأس األخضر مساعدتها في
هذه «القضية المعقدة».
وتتهم الواليات المتحدة صعب (49
ع ــام ــا) ب ـ ــإدارة شـبـكــة واس ـع ــة سمحت
للزعيم االشـتــراكــي نـيـكــوالس م ــادورو

ون ـظــامــه بـتـحــويــل م ـس ــاع ــدات غــذائـيــة
مخصصة لفنزويال لصالحهم.
ً
وتتهم واشنطن ،صعب أيضا بغسل
أمـ ـ ـ ــوال ،وت ـت ــاب ــع ت ـح ـق ـي ـقــات ف ـيــدرال ـيــة
أميركية أنشطة يقوم بها صعب ترتبط
بعمليات تمويل لـ «حزب الله» اللبناني
الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.
وتشير المعلومات إلى أن صعب هو
رجل «حــزب الله» في أميركا الالتينية،
حيث يشرف على عمليات غير مشروعة
هدفها توفير األم ــوال لتمويل أنشطة
الحزب.
ً
واس ـت ـف ــاد ص ـعــب أيـ ـض ــا ،م ــن شبكة
ش ــرك ــات وه ـم ـيــة ،ك ــان يـتـعــامــل عبرها
مع مختلف المسائل التجارية للنظام
الفنزويلي ،منها التفاوض على شحن
خــزانــات وقــود من إي ــران ،جمع خاللها

ث ـ ــروة ب ـم ـل ـي ــارات الـ ـ ـ ـ ــدوالرات .واع ـت ـقــل
اإلنـ ـت ــرب ــول الـ ــدولـ ــي ص ـع ــب ف ــي م ـطــار
«الرأس األخضر» منتصف يونيو ،2020
حين كانت طائرته تتزود بالوقود ،وكان
وقتها في طريقه إلى إيــران ،للتفاوض
بـشــأن صـفـقــات بينها وبـيــن فـنــزويــا،
منها استبدال الذهب ببنزين إيراني،
وف ــق تـقــريــر ورد ف ــي يــونـيــو الـمــاضــي
بموقع «أحوال تركية» اإلخباري.
كما أورد الموقع ،أن صعب ّأسس آلية
معروفة منذ  2018بشعار «الذهب مقابل
الـغــذاء» بين كــاراكــس وأنـقــرة وطهران،
تم بموجبها شحن ذهب فنزويلي إلى
تــركـيــا بـمــا قيمته  900مـلـيــون دوالر،
وف ــي الـمـقــابــل أصـبـحــت أن ـقــرة ال ـمــزود
ال ـغ ــذائ ــي الــرئ ـي ـســي ل ـف ـنــزويــا ب ـمــواد
غذائية حيوية.

ويشتبه بأن صعب وشريكه ألفارو
بــولـيــدو المتهم أيـضــا بغسل األم ــوال،
ّ
حوال  350مليون دوالر من فنزويال إلى
حسابات أجنبية يملكانها أو يسيطران
عليها .ويواجه الرجالن عقوبة بالسجن
تصل إلى  20عاما.
وردت فـنــزويــا ،الـتــي منحت صعب
الجنسية ولقب «مبعوث خاص» ،بغضب
على تسليم صعب ،وعلقت المحادثات
مع المعارضة المدعومة من الواليات
المتحدة في مكسيكو.
في المقابل ،رحب الرئيس الكولومبي
إيفان دوكــي من جهته بتسليم صعب.
وك ـت ــب ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» :تـسـلـيــم ألـيـكــس
صعب انتصار في مجال مكافحة تهريب
المخدرات وغسل األموال والفساد التي
عززتها دكتاتورية مادورو.

سودانيون يعتصمون لليوم الثاني للمطالبة بسلطة عسكرية
إلخراج السودان ،أحد أفقر بلدان
ال ـع ــال ــم ،م ــن أزم ـت ــه الـسـيــاسـيــة
واالقتصادية.
وخ ــرج الـمـتـظــاهــرون تلبية
لنداء فصيل منشق عن تجمع
ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر ي ـح ــاول مع
العسكريين أن يـقــود الـســودان
إل ــى أول ان ـت ـخــابــات ح ــرة بعد
ثالثين عاما من الدكتاتورية.
وقال جعفر حسن المتحدث
بـ ـ ــاسـ ـ ــم ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــة والـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر
(الـمـجـمــوعــة ال ـتــي تــدعــو لنقل
السلطة بالكامل الى المدنيين)
لـ «فرانس برس» ،إن «ما يحدث
ج ـ ــزء م ــن س ـي ـن ــاري ــو االنـ ـق ــاب
وق ـط ــع ال ـط ــري ــق ع ـلــى ال ـت ـحــول
الــدي ـمــوقــراطــي ،وه ــي مـحــاولــة
لصناعة اعتصام ،ويشارك في
ذلك أنصار النظام السابق».
ويثير اإلع ــان عــن مواصلة
االعتصام مخاوف من حصول
ت ــوت ــر ،إذ دعـ ــا ت ـج ـمــع ال ـحــريــة
والتغيير الى «تظاهرة مليونية»
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرط ـ ـ ــوم ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس،
ل ـل ـم ـطــال ـبــة ب ـت ــول ــي ال ـمــدن ـي ـيــن
السلطة كاملة.

دوليات

ويطالب المعتصمون بحل
حكومة حمدوك.
وق ـ ـ ــال ع ـب ــدال ـم ـن ـع ــم حـسـيــن
إبــراهـيــم ( 61عــامــا) وه ــو يقف
أم ـ ــام إح ـ ــدى خ ـي ــام االع ـت ـصــام
«م ـط ـل ـب ـن ــا الـ ــوح ـ ـيـ ــد ح ـ ــل ه ــذه
الحكومة».
وأكد يوسف بريمه حسن (62
عاما) أن مطلب المعتصمين أن
«تــذهــب هــذه الحكومة الـتــي لم
تستطع تلبية مطالب الشعب
في الحياة أو الصحة».
ويعاني الـســودان ،أحــد أفقر
ً
بــاد العالم ،تضخما بلغ أكثر
م ــن  400ف ــي ال ـم ـئ ــة .وات ـخ ــذت
ال ـح ـك ــوم ــة إجـ ـ ـ ـ ــراءات تـقـشـفـيــة
فـ ــي إط ـ ـ ــار ب ــرن ــام ــج ل ــاص ــاح
االق ـت ـصــادي وال ـمــالــي وضعته
بــال ـت ـعــاون م ــع ص ـن ــدوق الـنـقــد
الدولي.
ف ــي الـمـقــابــل يـسـعــى أنـصــار
ت ــول ــي الـمــدنـيـيــن الـسـلـطــة إلــى
إظ ـ ـ ـهـ ـ ــار ثـ ـقـ ـلـ ـه ــم فـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع
السوداني.
وق ـ ــال ح ـســن إن الـ ـه ــدف من
«ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـظ ــاه ــرة ال ـم ـل ـيــون ـيــة

جانب من تظاهرة مؤيدة للجيش قرب القصر الجمهوري في الخرطوم
أن ي ــرى الـعــالــم مــوقــف الشعب
السوداني».
وتــأتــي ه ــذه ال ـت ـطــورات بعد
ق ــراب ــة شـهــر م ــن إع ــان إحـبــاط
محاولة انقالبية فــي الـســودان
وف ـي ـم ــا ي ـس ـت ـمــر إغـ ـ ــاق مـيـنــاء
بورتسوان الرئيسي الواقع على
البحر األحمر.

وأقــر حمدوك مساء الجمعة
ف ــي خ ـطــاب إل ــى األمـ ــة بــوجــود
«انـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــام ـ ــات عـ ـمـ ـيـ ـق ــة وسـ ــط
الـ ـم ــدنـ ـيـ ـي ــن وب ـ ـيـ ــن ال ـم ــدن ـي ـي ــن
وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ـ ـيـ ــن» ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن
«ال ـص ــراع لـيــس بـيــن المدنيين
والعسكريين بــل بـيــن معسكر
االنتقال المدني الديموقراطي،

(أ ف ب)

ومعسكر االنقالب على الثورة».
واعـ ـتـ ـب ــر أن ال ـ ـس ـ ــودان يـمــر
«بــأســوأ وأخـطــر أزمــة» تواجهه
منذ إسقاط البشير ،مشددا على
أنها «تهدد بالدنا كلها ،وتنذر
بشرر مستطير».
ويـفـتــرض أن ت ـقــوم السلطة
االنتقالية المكونة من مدنيين

وعسكريين بـ ــإدارة ال ـبــاد إلــى
حين تنظيم انتخابات عامة في
عام .2023
ويؤكد خصوم المتظاهرين
أن ت ـحــرك ـهــم ن ـظــم ب ــإي ـع ــاز من
أع ـ ـض ـ ــاء ف ـ ــي ق ـ ـي ـ ــادة ال ـج ـي ــش
وقوات األمن ،وان أنصار النظام
السابق كانوا بين المتظاهرين.

ذكرت صحيفة «فاينانشال
تايمز» ،أن الصين اختبرت
ً
صاروخا تفوق سرعته
سرعة الصوت ذا قدرة
نووية في أغسطس،
ما أظهر قدرة فاجأت
االستخبارات األميركية.
وأضافت الصحيفة ،أن
الجيش الصيني أطلق
ً
صاروخا يحمل مركبة
انزالقية تفوق سرعتها
ّ
سرعة الصوت حلقت في
مدار منخفض حول العالم
قبل أن تتجه نحو هدفها
لكنها أخطأته بنحو 20
ً
ميال.
وقالت «فاينانشال تايمز»
إن «االختبار أظهر أن
ً
ً
الصين حققت تقدما مذهال
في األسلحة التي تفوق
سرعتها سرعة الصوت
ً
وأنها صارت أكثر تقدما
بكثير مما يدرك المسؤولون
األميركيون».

ً
هاييتي :خطف  17مبشرا
ً
أميركيا وأفراد عائالتهم

ذكرت صحيفة «نيويورك»
تايمز نقال عن مسؤولين
أمنيين في هاييتي ،أن أفراد
عصابات خطفوا ما يصل
ً
ً
إلى  17مبشرا مسيحيا
ً
أميركيا وأفراد عائالتهم
في العاصمة بورت أو
برنس.
أضافت أن المبشرين
اختطفوا من حافلة كانت
متوجهة إلى المطار إلنزال
بعض أعضاء المجموعة
قبل مواصلة الرحلة لمكان
آخر في هاييتي.

ةديرجلا

•
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ً
األزرق األولمبي يلتقي العنابي القطري مجددا اليوم

ً
في آخر مبارياته التجريبية استعدادا لتصفيات كأس آسيا

ج ــان ــب مـ ــن أحـ ـ ــد ت ــدري ـب ــات
المنتخب األولمبي في قطر

حازم ماهر
يلتقي المنتخب األو ل ـم ـبــي لكرة
القدم مع شقيقه القطري في السادسة
مساء الـيــوم ،على اسـتــاد سحيم بن
ح ـمــد ب ــن ق ـط ــر ،ض ـمــن اس ـت ـع ــدادات
األزرق لمنافسات المجموعة األولى
التـ ـ ــي تق ـ ـ ـ ــام مـ ـ ـ ــن  27الجاري حتى
 2نوفمبر المقبل ،ضمن التصفيات
المؤهلة لكأس آسيا تحت  23سنة،
ك ـم ــا ي ـس ـت ـعــد ال ـع ـن ــاب ــي لـمـنــافـســات
المجموع ـ ـ ـ ـ ــة األول ـ ــى التي تنط ـ ـلـ ـ ــق
 25الجاري من التصفيات ذاتها.
يــذكــر أن الـمـنـتـخـبـيــن الـتـقـيــا في
ال ـم ـب ــاراة الـتـجــريـبـيــة األول ـ ــى مـســاء

الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ع ـلــى
ال ـ ـم ـ ـل ـ ـعـ ــب ذات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ون ـ ـجـ ــح
المنتخب الوطني في تحقيق
الفوز بهدف دون رد أحــرزه يوسف
الــرش ـيــدي ف ــي الــدقـيـقــة  24م ــن زمــن
الشوط األول.

ال تغيير في الطريقة
وي ــول ــي ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي ل ـ ــأزرق،
بقيادة المدرب اإلسباني غونزاليس
وم ـســاعــده مـحـمــد ال ـع ــزب ،ال ـم ـبــاراة
أه ـم ـي ــة خ ــاص ــة ،ألنـ ـه ــا الـتـجــريـبـيــة

اتحاد الكرة يؤجل نهائي كأس االتحاد للخميس المقبل
أحمد حامد

ق ـ ــرر نـ ـ ــادي ال ـن ـص ــر الـ ـع ــودة
لـلـمـشــاركــة ف ــي م ـنــاف ـســات كــرة
ال ـ ـصـ ــاالت ب ــداي ــة م ــن ال ـمــوســم
ا لـ ـج ــد ي ــد  ،2022-2021و قـ ــال
رئـيــس ال ـن ــادي خــالــد الـشــريــدة
إن ع ــودة العنابي للمنافسات
ج ــاء ت بـعــد أن وج ــد دعـمــا من
ال ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ،م ـع ــرب ــا عــن
أمله أن يواصل القطاع الخاص
دع ـمــه لـلــريــاضــة الـكــويـتـيــة في
كل األلعاب.
وأضاف الشريدة ،في مؤتمر
صحافي عقد أمس األول بمقر
النادي ،أن العنابي يتطلع إلى
المنافسة فــي دوري الـصــاالت
ب ــالـ ـم ــوس ــم ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،م ـش ـي ــدا
بالعمل الذي قامت به األجهزة
الفنية واإلدارية لتجهيز الفريق
ليظهر بالصورة الالئقة ،وكشف
أن ف ــري ــق ال ـ ـصـ ــاالت س ـي ـقــوده

تقام مساء اليوم  3مباريات ضمن الجولة الثالثة من بطولة
كأس االتحاد التنشيطية لكرة القدم ،تجمع كاظمة مع الشباب
ضمن المجموعة األولى على ملعب الساحل عند السادسة إال
ربعا ،وفي التوقيت نفسه يلتقي القادسية مع التضامن على
استاد عبدالله الخليفة ضمن منافسات المجموعة الثانية،
وعند الثامنة إال ربعا يلتقي العربي مع الساحل على ملعب
الشباب ضمن المجموعة األولى.
ويتصدر كاظمة المجموعة األولى برصيد  4نقاط جمعهما
من فــوز على الساحل بـ «ثالثية» نظيفة في الجولة األولــى،
وتعادل مع برقان من دون أهداف في الجولة الثانية ،في حين
لعب الشباب مباراة واحــد فاز فيها الساحل بهدف دون رد
في الجولة الماضية.
ويدخل العربي مواجهة الساحل بحثا عن فوزه األول ،بعد
أن تعادل مع برقان في الجولة األولى من دون أهداف ،وال يملك
الساحل ّ
أي نقاط بعد خسارته أمام كاظمة بثالثية نظيفة،
وأمام الشباب بهدف من دون رد.
ويتطلع القادسية لتحقيق االنتصار الثاني بعد فوزه على
الصليبيخات في الجولة األولــى برباعية ،في حين يسعى
التضامن إلى التمسك بالصدارة برصيد  4نقاط جمعهما من
الفوز على النصر برباعية نظيفة في الجولة األولى ،والتعادل
مع الفحيحيل من دون أهداف في الجولة الثانية.

الشريدة إلى جانب المحترف الجديد لصاالت العنابي
الـ ـم ــدرب اإلس ـب ــان ــي فـيـلـكـيــس،
كـمــا تــم الـتـعــاقــد مــع محترفين
برازيليين لوكاس وريناد.

تأجيل النهائي
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـخ ـت ـل ــف ،أع ـلــن
ات ـح ــاد ال ـك ــرة تــأجـيــل ال ـم ـبــاراة

الع ـب ـيــه ،مـنـهــم مـحـمــد الــرب ـيــع ال ــذي
س ـي ـغ ـي ــب ع ـ ــن ال ـت ـص ـف ـي ــات ب ــداع ــي
اإلص ــاب ــة ،إل ــى ج ــان ــب ح ـمــد ال ـقــاف
وم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدي دشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي وال ـ ـح ـ ــارس ـ ـي ـ ــن
عبدالرحمن كميل وعبدالعزيز البحر،
والذين غابوا عن معسكر قطر.
كما يغيب عن مباراة اليوم بندر
ال ـ ـسـ ــامـ ــة ،ال ـ ـ ــذي تـ ـع ــرض لـ ـش ــد فــي

تغييرات عديدة
وي ـنــوي غــونــزالـيــس ال ـيــوم الــدفــع
بـجـمـيــع الــاع ـب ـيــن ال ـمــوجــوديــن مع
المعسكر وعددهم  18العبا ،لمنحهم

ً
بحثا العربي والتضامن يواجهان الصليبيخات
القادسية أمام التضامن
عن صدارة «التنشيطية»
والنصر في «دوري األولى للسلة»

«صاالت» النصر تعود إلى المنافسات
●

األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة الـ ـت ــي
تسبق التصفيات.
وعلى الرغم من تثبيت الطريقة،
حيث يلعب الفريق بطريقته المعتادة
 1-3-2-4فإن التشكيل الذي سيخوض
بــه الـفــريــق ال ـم ـبــاراة لــن يختلف عن
المباراة السابقة ،باستثناء دخول
عيد الرشيدي منذ بداية اللقاء ،لكن
التشكيل سيختلف في التصفيات،
ألن ال ـفــريــق يـفـتـقــد عـ ــددا كـبـيــرا من

العضلة الخلفية ،و يــر فــض الجهاز
الفني المغامرة بالدفع به في اللقاء
تـحـسـبــا ل ـت ـفــاقــم اإلصـ ــابـ ــة ،ع ـلــى أن
يخضع الالعب للكشف الطبي تحت
إشراف طبيب المنتخبات الوطنية د.
عبدالمجيد البناي بعد العودة اليوم
إلى الكويت.

فرصة المشاركة ،ويدرك أن المنتخب
ال ـق ـط ــري سـيـظـهــر الـ ـي ــوم بـمـسـتــوى
أفضل من مستواه في المباراة األولى،
خصوصا أن الـفــريــق لــم يـشــارك في
بـطــولــة غ ــرب آس ـيــا ،ول ــم ي ـشــارك في
مباريات تجريبية في الفترة األخيرة،
كـمــا أن ــه سيلعب مــن أج ــل رد الــديــن
ل ـ ـ ــأزرق ،وهـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي يـعـتـبــره
المدرب في مصلحة المنتخب ،حيث
س ـي ـتــم وضـ ــع ج ـم ـيــع ال ــاع ـب ـي ــن فــي
اختبار جاد قبل انطالق التصفيات.

ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـك ــرة الـ ـص ــاالت إلــى
ال ـخ ـم ـي ــس الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ب ـ ـ ــدال مــن
اليوم ،على أن تقام المباراة في
م ــوع ــده ــا ال ـج ــدي ــد ع ـلــى صــالــة
نـ ــادي ال ـكــويــت ع ـنــد ال ـســادســة
مساء ،ولم يوضح كتاب االتحاد
الدوافع أو األسباب التي استند
إليها لتأجيل المباراة.

●

جابر الشريفي

تنطلق اليوم منافسات دوري الدرجة األولى
ل ـكــرة الـسـلــة بــإقــامــة مـبــاراتـيــن يلتقي فيهما
الـعــربــي مــع الـصـلـيـبـيـخــات فــي الـســاعــة 5.30
ويلتقي بعدها مباشرة النصر مع التضامن،
وتقام المباراتان على صالة االتحاد بمجمع
الشيخ سعد العبدالله الرياضي.
ً
وتـ ـق ــام ال ـب ـطــولــة ال ـت ــي ت ـضــم أيـ ـض ــا أنــديــة
الشباب والساحل واليرموك إلى جانب منتخب
ال ـش ـبــاب ت ـحــت  19س ـنــة ،ب ـن ـظــام الـ ـ ــدوري من
قـسـمـيــن ،ويـتــأهــل صــاحــب الـمــركــز األول إلــى
الدوري الممتاز.
فــي الـمـقــابــل ،يلتقي الــوصـيــف مــع صاحب
المركز الخامس بــا لــدوري الممتاز فــي ثالث
مباريات ،تحدد نتائجها الفريق الذي سيشارك
في البطولة (الممتاز) منها ستحسم مصير
المتأهل للدوري الممتاز.
وع ــاد ات ـحــاد الـسـلــة إل ــى دوري الــدرجـتـيــن
ً
مجددا بعد إلغائه منذ عام .2013
وتـ ـن ــص الئـ ـح ــة ل ـج ـن ــة الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات ،عـلــى
مشاركة العبين أجنبيين مع كل فريق داخل

الملعب ،مــن أ جــل االر ت ـقــاء بالمستوى الفني
لالعبين المحليين.

العربي والصليبيخات
ويسعى العربي بقيادة مدربه الوطني طالل
بالل إلى تحقيق الفوز كبداية لتحقيق هدف
العودة إلى الدوري الممتاز.
في حين يطمح مدرب الصليبيخات الوطني
خالد المسافر إلى قيادة فريقه لتقديم عرض
ق ــوي وتـحـقـيــق نتيجة إيـجــابـيــة بـعــد تدعيم
صفوف الفريق بالتعاقد مع الالعبين فيصل
ضاري وسعد عدنان وحمد العلي.

النصر والتضامن
وتبدو حظوظ النصر في المباراة الثانية،
األقوى الكتمال صفوفه ،بتعاقده مع محترفين،
فيما يعاني التضامن بقيادة مدربه المصري
إيـهــاب إبــراهـيــم مــن عــدم الـتـعــاقــد مــع العبين
أجانب حتى أمس.

األهلي يطالب بحضور جماهيره في دوري أبطال إفريقيا النصر والهالل إلى نصف نهائي أبطال آسيا
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

ع ــاد وف ــد األه ـل ــي ال ـم ـصــري حــام ــل ال ـل ـقــب إلــى
الـقــاهــرة أم ــس قــادمــا مــن النيجر بـعــد أن استهل
بطولة دوري األبطال اإلفريقي في النسخة الجديدة
بالتعادل اإليجابي خارج األرض بهدف لمثله أمام
مضيفه الحرس الوطني في ذهاب دوري الـ  32من
عمر البطولة ،وهي المباراة التي احتضنها ملعب

الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي .وكان
األهلي تقدم في البداية عن طريق العبه علي معلول
في الدقيقة  19من ركلة جــزاء ،قبل أن يــدرك بطل
النيجر الـتـعــادل فــي الدقيقة  65عــن طــريــق العبه
جبريال ديوري.
ويـجــري مسؤولو األهـلــي مـحــاوالت للحصول
على موافقة وزارة الداخلية المصرية على حضور
عدد محدود من الجمهور األحمر لدعم الالعبين

نـحــو الـصـعــود ل ــدور الـمـجـمــوعــات ،حـيــث يحتاج
الـفــريــق إل ــى ال ـفــوز ب ــأي نتيجة أو الـتـعــادل سلبا
لضمان التأهل.
مــن جــانــب آخــر ،عــاد وفــد الــزمــالــك إلــى القاهرة
قادما من كينيا ،بعدما وضع الفريق األبيض قدما
في دور المجموعات عقب الفوز على مضيفه فريق
توسكر الكيني بهدف دون رد في العاصمة نيروبي
أحرزه المغربي أشرف بن شرقي في الشوط الثاني.

ضمنت الـسـعــوديــة وج ــوده ــا فــي نـهــائــي دوري أبـطــال
آس ـي ــا ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ب ـع ــد ت ــأه ــل ال ـن ـص ــر وال ـ ـهـ ــال لـنـصــف
ـدة اإلم ــارات ــي ،1-5
الـنـهــائــي بـفــوزيــن كاسحين عـلــى الــوحـ ً
وبيرسيبوليس اإليــرانــي  - 3صفر تواليا ،أمــس األول في
الرياض.
النصر الذي
خماسية
سجل
ـارك،
ـ
ب
مرسول
ملعب
على
ً
يتواجد في الدور قبل النهائي للمرة الثانية تواليا ،المغربي
عبدالرزاق حمدالله ( ،)7واألوزبكي جالل الدين مشاريبوف

ً
«يد» السالمية هزم القرين واعتلى قمة الدوري مؤقتا
●

ِّ
يصوب على مرمى السالمية
البوسني ايفين

( تصوير جورج ريجي)

محمد عبدالعزيز

اعتلى فــر يــق السالمية قمة ا ل ــدوري الممتاز لكرة
ً
اليد مؤقتا بـ  8نقاط إثر فوزه المستحق على القرين،
الــذي ظل بال رصيد في قــاع الترتيب بنتيجة 22-31
في المباراة التي جمعت الفريقين ،أمــس ،على صالة
الشيخ سعد العبدالله بصباح السالم ،بافتتاح الجولة
الرابعة للمسابقة.
وت ـق ــام ال ـي ــوم م ـب ــارات ــان عـلــى ال ـصــالــة نـفـسـهــا ،في
ختام المرحلة ذاتـهــا ،حيث يلتقي في ال ـ  5.30مساء
العربي مع برقان ،وتليها في ال ـ  7.30مساء الكويت
مع القادسية.
وتحمل المباراتان أهمية وندية كبيرة ،ففي األولى
يتطلع العربي الرابع بـ  4نقاط لمواصلة تقدمه بثبات
بين فرق البطولة بعد فــوزه الصعبة على القرين في
الجولة الماضي ،والتصدي في ذات الوقت لصحوة
غريمه برقان السادس بنقطتين والساعي الستعادة
ً
بــريـقــه كــامــا بـعــد تغلبه عـلــى الـقــادسـيــة فــي الجولة
ً
الماضية ،طمعا في االرتقاء في جدول الترتيب.
ً
وفي المباراة الثانية ،يسعى األبيض الثاني مؤقتا بـ
 6نقاط لالبتعاد بقمة الترتيب وزيادة أوجاع القادسية
الخامس بنقطتين والطامح في نفض غبار الهزيمة

( 52و ،)64وعبدالفتاح عسيري ( ،)56وسامي النجعي (،)74
فيما سجل هدف الوحدة الوحيد إسماعيل مطر (.)2+90
وعلى ستاد األمير فيصل بن فهد في الرياض ،تجاوز
الـ ـه ــال ،ب ـطــل ال ـم ـســاب ـقــة ث ــاث مـ ـ ًـرات آخ ــره ــا ع ــام ،2019
بيرسيبوليس مــن دون عناء أيـضــا بالفوز عليه بثالثية
نـظـيـفــة .وتـكـفــل بـثــاثـيــة ال ـهــال ال ــذي افـتـقــد جـهــود ياسر
الشهراني وعبدالله عطيف ،سالم الدوسري ( )27والفرنسي
بافيتيمبي غوميس ( 50و.)70

أمــام برقان وعرقلة تقدم األبيض والعودة للمنافسة
ً
م ـج ــددا .وت ـقــام ال ـيــوم م ـبــاراتــان عـلــى صــالــة االت ـحــاد
بالدعية في المرحلة الـ  4من دوري الدرجة األولى ،حيث
ً
مساء الصليبيخات مع الشباب وفي
يلتقي في الـ 5.30
ً
مساء اليرموك مع خيطان.
الـ 7.30

أحداث مؤسفة
انــدلـعــت أح ــداث شغب مــؤســف بعد انـتـهــاء مـبــاراة
العربي وبرقان التي فاز فيها األول  18-23مساء أمس
األول ،على صالة الشيخ سعد العبدالله فــي الجولة
الثالثة من دوري الناشئين تحت  17سنة لكرة اليد.
وخــال خالل تصافح العب الفريقين بعد المباراة
حدث تالسن بين العب برقان حماد حسن وأحد العبي
العربي؛ مما نتج عنه تراشق بالكلمات تطور الشتباك
باأليدي بين العبي الفريقين ،بعدها اختلط الحابل
بالنابل حتى تدخل العقالء من الطرفين ،وتم احتواء
الـمــوقــف وتـفــرقــة الــاعـبـيــن ،ثــم اسـتــدعــاء ق ــوات األمــن
للسيطرة على الـمــوقــف واسـتـكـمــال بــاقــي المباريات
الجولة الثالثة ،وسيتم رفع تقرير مفصل بالواقعة من
حكام اللقاء للجنة المسابقات ومجلس إدارة االتحاد
التخاذ الالزم.

«طائرة» العربي استأنف
تدريباته المحلية
استأنف الفريق األول للكرة الطائرة بالنادي العربي
تدريباته أمس األول على صالة ناديه بعد عودته من
ً
ً
معسكره الخارجي الذي أقيم مؤخرا في تركيا استعدادا
لخوض للموسم الجديد الذي سيبدأ في  22الجاري.
وأكد مدير اللعبة أحمد اإلبراهيم ،لـ «الجريدة» ،أن
المعسكر التركي حقق أهدافه بشكل كبير ،واستفاد
ً
الالعبون كثيرا ومن جميع الجوانب البدنية والفنية،
ً
مشيرا إلــى أن الـتــزام الالعبين بالبرنامج التدريبي
داخــل الملعب وخارجه ساهم بشكل الفت في نجاح
المعسكر .وذكر اإلبراهيم أن األخضر خاض  4مباريات
تجريبية قوية خالل المعسكر التركي مما ساهم في
ارت ـفــاع درج ــات االنــدمــاج واالنـسـجــام بين الالعبين
وكذلك االستفادة الفنية من االحتكاك مع مستويات
قوية في اللعبة ،لكن الفريق يحتاج إلى التركيز على
بعض النواحي الفنية والتكتيكية للوصول للمستوى
المطلوب.
وقــال إن «المحترف الجديد الدومينيكاني هنري
عمر ظهر خالل المعسكر بشكل جيد ،ومستوى جميع
الالعبين في تطور مستمر ونطمع أن يظهر األخضر
بالشكل والمستوى المنتظر مــع بــدايــة المنافسات
الرسمية».

ةديرجلا
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ميالن يقلب الطاولة على
فيرونا بسيناريو مجنون
قلب ميالن تأخره أمام ضيفه
هيالس فيرونا بهدفين إلى
فوز  2-3في ً سيناريو مجنون،
ليعتلي مؤقتا صدارة الدوري
اإليطالي لكرة القدم ،فيما
ّرحب التسيو بعودة العبه
ومدربه السابق سيموني
إنزاغي إلى الملعب األولمبي
في العاصمة روما بإسقاطه
فريقه الجديد إنتر حامل
األول ،في
اللقب  1-3أمس ً
المرحلة الثامنة ،ملحقا بضيفه
خسارته األولى هذا الموسم.

اع ـت ـل ــى ف ــري ــق مـ ـي ــان ص ـ ــدارة
ً
الدوري اإليطالي لكرة القدم مؤقتا
بعدما قلب تــأخــره بهدفين أمــام
ضيفه فيرونا إلــى فــوز مثير 2-3
أمس األول ،في المرحلة الثامنة.
وفي مباريات أخرى عطل فريق
التسيو انطالقة ضيفه إنتر ميالن
حــامــل الـلـقــب وف ــاز عليه  1-3في
وقــت قلب سبيزيا تــأخــره بهدف
أمــام ضيفه ساليرنيتانا إلى فوز
مثير .1-2
وعلى ملعب سان سيرو ،انتهى
الشوط األول بتقدم فيرونا بهدفين
نظيفين حمال توقيع جيانلوكا
كـ ــابـ ــراري ف ــي الــدق ـي ـقــة الـســابـعــة
وأنتونين ب ــاراك مــن ضربة جــزاء
في الدقيقة .24
وتعرض ميالن لنكسة بإصابة
مهاجمه الكرواتي أنتي ريبيتش
الـ ــذي اض ـط ــر ل ـم ـغ ــادرة الـمـلـعــب
واسـتـبــدالــه بــالـبــرتـغــالــي رافــايــل
لياو في الدقيقة .36
وع ـ ـ ـ ــرف ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب س ـت ـي ـفــانــو
ب ـيــولــي ك ـيــف ي ـع ـيــد ال ـ ــروح إلــى
فريقه بفضل التبديالت التي قام
بها حيث لعب فــي فترة بأربعة
ً
مهاجمين ،مدركا أهمية النقاط
الثالث بمواجهة فريق لم يخسر
أمامه في  29مباراة.
ً
ل ـك ــن األمـ ـ ـ ــور ان ـق ـل ـب ــت ت ـم ــام ــا

سلة أخبار
كلوب :صالح أفضل العب
في العالم

إبراهيموفيتش نجم ميالن يحتفل بالهدف الثالث لفريقه
لمصلحة ميالن في الشوط الثاني
حيث رد الفرنسي أوليفيه جيرو
بهدف في الدقيقة  59ثم أضاف
فــرانــك كيسي الـهــدف الثاني من
ضربة جزاء في الدقيقة .76
وح ـس ــم م ـي ــان الـ ـف ــوز ب ـهــدف
ع ـك ـســي س ـج ـلــه كـ ـ ـ ــوراي غــون ـتــر
العــب فيرونا بالخطأ في مرماه
في الدقيقة .78

ال ـف ــوز رف ــع رص ـيــد م ـيــان إلــى
 22نقطة.

انتصار ثمين لالتسيو
وعلى ملعب األوليمبيكو ،قلب
التسيو تأخره بهدف إلى فوز مثير
بثالثية ليذيق ضيفه إنتر ميالن
مرارة الهزيمة األولى هذا الموسم .
وت ـقــدم إنـتــر مـيــان بـهــدف عن

طريق إيفان بيريسيتش من ضربة
جزاء في الدقيقة .12
لكن التسيو انتفض في الشوط
الثاني ورد شيرو إيموبيلي بهدف
التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة
 64ث ــم أحـ ــرز فـيـلـيـبــي آن ــدرس ــون
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي ف ــي الــدق ـي ـقــة 81
وتـكـفــل سـيــرغــي ميلينكوفيتش
س ــافـ ـيـ ـت ــش ب ـت ـس ـج ـي ــل ال ـ ـهـ ــدف

تشلسي يستعيد الصدارة ووست هام يطيح بإيفرتون
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاد تـ ـ ـشـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــي ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدارة
البريمييرليغ من ليفربول بفوزه بشق
األنفس خارج قواعده على برينتفورد
ب ـه ــدف ن ـظ ـي ــف ،أمـ ــس األول ،ضـمــن
مواجهات الجولة الثامنة من الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وعـلــى ملعب "بــريـنـتـفــورد" ،يدين
"الـبـلــوز" بالفضل فــي هــذا االنتصار
الثمين لمدافعه بن تشيلويل صاحب
هـ ــدف ال ـل ـق ــاء ال ــوح ـي ــد ف ــي الــدق ـي ـقــة
األخيرة من عمر الشوط األول.
وك ـ ـ ــان ب ــإمـ ـك ــان أص ـ ـحـ ــاب األرض
قلب الطاولة في الشوط الثاني لوال
س ــوء ال ـحــظ ال ــذي جــانـبـهــم فــي أكثر
من فرصة إمــا بسبب تألق الحارس
إدوارد ميندي ،أو بسبب تألق المدافع
تريفوه شالوباه الذي أخرج الكرة من
على خط المرمى في إحدى هجمات
برينتفورد.
وب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـفـ ــوز ال ـث ـم ـي ــن يـسـتـعـيــد
تشلسي صدارة الترتيب من ليفربول

( 18نقطة) ،الــذي اكتسح واتفورد
بخماسية نـظـيـفــة ،بـعــد أن رفــع
رصيده إلى  19نقطة.
بينما تكبد برينتفورد
خ ـ ـسـ ــارتـ ــه الـ ـثـ ــانـ ـيـ ــة هـ ــذا
الموسم ليتوقف رصيده
عند  12نقطة في المركز
السابع مؤقتا.
وفي مباراة أخرى جرت
أمــس ،عــاد وســت هــام يونايتد
إلى سكة االنتصارات بفوزه على
مضيفه إيـفــرتــون 1-ص ـفــر األحــد
فــي المرحلة الثامنة مــن الــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.
ويـ ــديـ ــن وسـ ـ ــت هـ ـ ــام ي ــون ــاي ـت ــد
بفوزه إلى مدافعه اإليطالي أنجيلو
أوغ ـب ــون ــا ص ــاح ــب ال ـه ــدف الــوحـيــد
بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر
ركلة ركنية انبرى لها جــارود بوين
في الدقيقة .74

بن تشيلويل وكوفاسيتش يحتفالن بهدف تشلسي

عودة ميندي ومارسيلو
إلى قائمة ريال مدريد
أع ـل ــن اإلي ـط ــال ــي ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي،
أمس ،قائمة ريال مدريد التي ستواجه
فــريــق شــاخـتــار دونـيـتـســك األوك ــران ــي،
ال ـثــاثــاء ،فــي ال ـجــولــة الـثــالـثــة مــن دور
مجموعات دوري أبطال أوروبا.
وك ــان ال ـظ ـه ـيــران الـفــرنـســي فـيــرالنــد
م ـي ـن ــدي والـ ـب ــرازيـ ـل ــي م ــارس ـي ـل ــو أب ــرز
م ـس ـت ـجــدات ال ـقــائ ـمــة ال ـت ــي غ ــاب عنها
الـبـلـجـيـكــي إدي ـ ــن ه ـ ـ ــازارد واإلس ـب ــان ــي
إيسكو ،إلى جانب غياب داني كارباخال
ودانــي سيبايوس وغاريث بيل ولوكا
يوفيتش بداعي اإلصابة.
وق ــد يـعــول أنشيلوتي عـلــى العبين
عــانــوا آالم ــا عضلية ج ــراء مشاركتهم
مع منتخبات بالدهم في فترة التوقف
الــدولــي الماضية كديفيد أالبــا وإيدير
ميليتاو وإدواردو كامافينغا ،إلى جانب
كاسيميرو ،الذي غاب عن المشاركة مع
منتخب البرازيل في المباريات السابقة.

كما استدعى المدرب اإليطالي كذلك
ج ـنــاحــه اإلس ـب ــان ــي م ــارك ــو أسـيـنـسـيــو
ومهاجمه ماريانو دياز.
وج ـ ـ ــاءت ق ــائ ـم ــة ريـ ـ ــال م ــدري ــد عـلــى
النحو التالي:
حراسة المرمى :تيبو كورتوا ،وأندري
لونين ،ولويس لوبيز.
خط الدفاع :إيدير ميليتاو ،وديفيد
أالبـ ـ ــا ،وخ ـي ـس ــوس بــاي ـي ـخــو ،ونــات ـشــو
فرنانديز ،ومارسيلو ،وميندي ،وميغيل
غوتيريز.
خط الوسط :كاسيميرو ،وفيديريكو
ف ــالـ ـفـ ـي ــردي ،وتـ ــونـ ــي ك ـ ـ ـ ــروس ،ول ــوك ــا
مودريتش ،ولوكاس فاسكيز ،وإدواردو
كامافينغا ،وأنطونيو بالنكو.
خط الهجوم :كريم بنزيمة ،وماركو
أس ـي ـن ـس ـيــو ،وف ـي ـن ـي ـس ـيــوس جــون ـيــور،
ورودريغو جويس ،وماريانو.
(إفي)

الثالث في الوقت بدل الضائع.
الفوز رفع رصيد التسيو إلى 14
نقطة في المركز الخامس وتوقف
رصيد إنتر ميالن عند  17نقطة في
المركز الثالث.
وعـ ـل ــى اس ـ ـتـ ــاد الـ ـب ــرت ــو بـيـكــو
 ،ت ـق ــدم س ـي ـمــون ن ــوان ـك ــو بـهــدف
ل ـســال ـيــرن ـي ـتــانــا ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة 39
وأدرك دافيد ستريليتش التعادل

لسبيزيا في الدقيقة  51ثم تكفل
فيكتور كوفالينكو بـهــدف الفوز
في الدقيقة .76
الـفــوز رفــع رصيد سبيزيا إلى
سـبــع نـقــاط فــي الـمــركــز الخامس
عشر وتوقف رصيد ساليرنيتانا
عـنــد أربـ ــع ن ـقــاط ف ــي ال ـمــركــز قبل
األخير.
(د ب أ)

زيدان :أتمنى فوز بنزيمة بالكرة الذهبية
دافع مدرب ريال مدريد السابق ،زين
الدين زيــدان ،أمس ،عن حصول كريم
بـنــزيـمــة عـلــى ال ـكــرة الــذهـبـيــة ،مــؤكــدا
أن الـمـهــاجــم الـفــرن ـســي "العـ ــب رائ ــع"
يستحق هذه الجائزة.
وق ـ ــال زيـ ـ ــدان "إن ـ ــه العـ ــب يستحق
ال ـفــوز بــالـكــرة الــذهـبـيــة .الع ــب رائ ــع"،
خــال تصريحات أدلــى بها لبرنامج
"تيليفوت".
وأضـ ـ ـ ــاف م ـ ـ ــدرب الـ ــريـ ــال لـخـمـســة
م ــواس ــم وآخـ ـ ــر الع ـ ــب ف ــرن ـس ــي ي ـفــوز
بــال ـكــرة الــذه ـب ـيــة ف ــي " 1998حـظـيــت
بـ ـش ــرف ت ــدريـ ـب ــه .إن ـ ــه الع ـ ــب ي ـنــدمــج
بسهولة مع اآلخرين ،العب يعرف كيف
يـفـعــل كــل ش ــيء داخ ــل الـمـلـعــب .حــان
الوقت .يمر بأفضل فترة في مسيرته،
وأتمنى أن يتوج بالجائزة".
ويـشـهــد الـمـهــاجــم الـفــرنـســي فترة
تألق هي األفضل على مدار مسيرته،
سـ ــواء م ــع ال ــري ــال ،ح ـيــث أص ـبــح أهــم
العبي الفريق ،أو مع منتخب بــاده،
الذي عاد إليه مؤخرا.
وه ـ ــذه ه ــي الـ ـم ــرة الـ ـع ــاش ــرة ال ـتــي

زيدان

ي ـت ــرش ــح ف ـي ـه ــا ب ـن ــزي ـم ــة ( 33ع ــام ــا)
لـ ـلـ ـج ــائ ــزة ،وك ـ ـ ــان قـ ــد دخ ـ ــل ال ـقــائ ـمــة
النهائية للمرشحين للمرة األولى في
 2008حين كان عمرها  21عاما فقط،
وع ـن ــدم ــا كـ ــان ي ــرت ــدي ق ـم ـيــص لـيــون
الفرنسي.
(إفي)

نوفيل يحرز سباق رالي إسبانيا
ظفر سائق هيونداي البلجيكي
تييري نوفيل بسباق رالي إسبانيا
ً
في كاتالونيا األحد ،متقدما على
س ــائ ــق ت ــوي ــوت ــا ال ــويـ ـل ــزي إل ـف ـيــن
إيـفــانــز واإلس ـبــانــي دان ــي س ــوردو
(ه ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــداي) ،وس ـ ــائ ـ ــق ت ــوي ــوت ــا
الـفــرنـســي سـيـبــاسـتـيــان أوجـيـيــه،
ً
الذي بقي متصدرا لبطولة العالم
قبل المرحلة ُاألخيرة في إيطاليا.
وبالتالي ،أ ّجل تتويج أوجييه،
ً
ال ــذي ح ــل رابـ ـع ــا ،بـلـقــب ثــامــن في
بطولة العالم للراليات.
وف ـ ـ ــاز سـ ـ ـ ــوردو ب ـك ــل ال ـم ــراح ــل
األربـ ـ ــع األحـ ـ ــد ،ل ـكــن تـ ـق ـ ّـدم نــوفـيــل
ً
ً
ليال كــان كافيا ليتمكن من إنهاء
ً
السباق متقدما بفارق  24.1ثانية
على إيفانز.
ً
ً
وحـ ــل س ـ ـ ــوردو ث ــال ـث ــا م ـت ـقــدمــا
على أوجييه ،الذي ال يزال يتصدر
الترتيب العام بفارق  17نقطة عن
إيفانز ،مع اقتراب موعد رالي مونزا
اإليطالي في نوفمبر المقبل.

أكد األلماني يورغن كلوب،
مدرب فريق ليفربول
اإلنكليزي ،أن جناحه المصري
محمد صالح هو "أفضل العب
كرة قدم في العالم" ،متفوقا
على النجمين األرجنتيني
ليونيل ميسي ،والبرتغالي
كريستيانو رونالدو.
وأدلى كلوب بتصريحات
لشبكة "بي تي سبورت" أمس
األول بعد انتصار ليفربول
على واتفورد بخماسية
نظيفة في الجولة الثامنة من
الدوري اإلنكليزي الممتاز
لكرة القدم "البريميرليغ"،
هاتريك بأقدام البرازيلي
روبرتو فيرمينو ،وهدف عن
طريق السنغالي ساديو ماني،
وآخر رائع بأقدام الدولي
المصري محمد صالح.
وقال كلوب" :لعب صالح
مباراة رائعة ،تمريرة الهدف
األول كانت عبقرية والهدف
الثاني كان مميزا .لقد
شاهدناه جميعا .من أفضل
من صالح؟ ،ال داعي للحديث
عما فعله ميسي ورونالدو في
عالم كرة القدم وهيمنتهما،
لكن صالح هو أفضل العب
اآلن".

ً
بوغبا :نستقبل أهدافا
بسهولة
أقر الفرنسي بول بوغبا ،العب
وسط مانشستر يونايتد،
عقب الخسارة على يد ليستر
سيتي ( ،)4-2أمس األول ،في
الجولة الثامنة من البريميير
ليغ ،بأنهم يحتاجون لتغيير
شيء ما حتى تتحسن نتائج
الفريق .وقال بوغبا في
تصريحات لهيئة اإلذاعة
البريطانية (بي بي سي) عقب
اللقاء "علينا أن نجد الحل
لما يحدث ،ألننا نستحق
الخسارة .علينا تغيير شيء
ما .ال أعلم إن كان السبب في
عقلية الالعبين .ال أعرف ماذا
يحدث ،ولكن األمر محبط".
وأضاف النجم الدولي "إذا
أردنا الفوز بالدوري ،فهذه
هي المباريات التي يجب
أن نفوز بها ،رغم صعوبة
المنافسين .علينا إيجاد
العقلية واالستراتيجية من
أجل الفوز .لكي أكون صريحا
معك ،قدمنا مباريات كثيرة
مثل هذه فترات طويلة،
ولم نجد المشكلة .نستقبل
أهدافا بسهولة كبيرة ،أهدافا
ساذجة".

كان يؤكد رفض التعليق
على قضية هيرنانديز

نوفيل سائق هيونداي

ترتيب السباق
1
2
3
4
5

البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي)
الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا)
اإلسباني داني سوردو (هيونداي)
الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا)
الفنلندي كاله روفانبيرا (تويوتا)

 2:34:11.8ساعة
بفارق  24.1ثانية
بفارق  35.3ث
بفارق  42.1ث
بفارق  1:31.8دقيقة

إعصار بايرن ميونيخ يضرب ليفركوزن بخماسية

ليفاندوفسكي نجم بايرن يحتفل بالهدف األول

رياضة

ضرب بايرن ميونيخ مضيفه باير
ليفركوزن في الصميم ،عندما أنزل به
خسارة قاسية  5-1أمس ،ليستعيد
توازنه وصدارة الترتيب في المرحلة
الثامنة من بطولة المانيا لكرة القدم.
وكان بايرن مني بأول خسارة له
هذا الموسم عندما سقط على أرضه
أمــام اينتراخت فرانكفورت  1-2في
المرحلة السابعة ،لكنه أكد من خالل
فوزه أمس أن خسارته كانت عبارة
عــن غيمة عــابــرة ،وأن ــه مصمم على
إحراز اللقب للمرة العاشرة تواليا.
واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ـبـ ــافـ ــاري
الصدارة التي خسرها على مدى 24
ساعة لصالح بوروسيا دورتموند
بعد فــوز االخـيــر على ماينتس 3-1
أم ــس األول ،راف ـعــا رص ـيــده ال ــى 19
نـقـطــة م ـقــابــل  18ل ــدورت ـم ــون ــد .أمــا
ليفركوزن الذي كان وصيفا لبايرن
ب ـ ـفـ ــارق األه ـ ـ ـ ــداف ق ـب ــل لـ ـق ــاء ال ـي ــوم
(أم ــس) ،فتراجع إلــى المركز الثالث
مع  16نقطة.

وخ ـ ــاض ه ـ ــداف ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
ال ـ ـبـ ــول ـ ـنـ ــدي لـ ـيـ ـف ــان ــدوفـ ـسـ ـك ــي اح ــد
المرشيحن الـبــارزيــن إلح ــراز الكرة
الذهبية هذا العام ،المباراة رقم 358
فــي دوري البوندسليغا ليتساوى
فــي الـمــركــز الـثــانــي فــي ترتيب اكثر
الالعبين األجانب خوضا للمباريات
إلى جانب البرازيلي نالدو ،في حين
يتصدر البيروفي كالوديو بيتزارو
مع  490مباراة.
والـ ـتـ ـق ــى الـ ـف ــريـ ـق ــان  85م ـ ــرة فــي
ال ـ ـ ــدوري ال ـم ـح ـلــي ،وي ـت ـف ــوق بــايــرن
ميونيخ بـ 51فوزا مقابل  18خسارة
وتعادال  16مرة.
وافتتح الفريق البافاري التسجيل
بعد مرور  4دقائق ،عندما رفع يوزوا
كيميش كــرة من ركلة حــرة مباشرة
وصلت الــى المدافع الفرنسي دايــو
اوب ــام ـي ـك ــان ــو ع ـن ــد الـ ـق ــائ ــم ال ـثــانــي
فمررها باتجاه ليفاندوفسكي ،الذي
أودع ـهــا الـشـبــاك بكعبه مــن مسافة
قريبة.

وأضاف البولندي الهدف الثاني
اث ـ ــر م ـج ـه ــود مـ ــن ال ـظ ـه ـي ــر األي ـس ــر
الكندي الفونسو ديفيس ( ،)30رافعا
رصيده في صدارة ترتيب الهدافين
إلى  9أهداف هذا الموسم.
وان ـهــار العـبــو لـيـفــركــوزن تماما،
واسـتـقـبـلــت شـبــاكـهــم ثــاثــة أه ــداف
إضافية في الدقائق التالية تناوب
عـلــى تسجيلها ت ــوم ــاس مــولــر اثــر
تسديدة من المدافع نيكوالس سوله
ارتطمت به وتحولت داخــل الشباك
( ،)34والجناح الدولي سيرج غنابري
( 35و.)37
وسـجــل لـيـفــركــوزن هــدفــا شرفيا
ع ـب ــر م ـه ــاج ـم ــه ال ـت ـش ـي ـكــي ب ــات ــري ــك
شيك ( )55قبل أن يلجأ مدرب بايرن
م ـيــون ـيــخ ي ــول ـي ــان نــاغ ـل ـس ـمــان إل ــى
إراح ـ ــة أبـ ــرز الع ـب ـيــه ،وع ـلــى رأسـهــم
لـ ـيـ ـف ــان ــدوفـ ـسـ ـك ــي ومـ ـ ــولـ ـ ــر ول ـ ـيـ ــون
غوريتسكا تدريجيا.

أكد الرئيس التنفيذي لنادي
بايرن ميونيخ األلماني لكرة
القدم ،أوليفر كان ،رفض
النادي البافاري التعليق
على قضية مدافعه الفرنسي
لوكاس هيرنانديز ،المهدد
بالحبس في ًإسبانيا
لمخالفته أمرا بعدم التعرض
صدر عام  .2017وقال كان:
"بالطبع نحن مشغولون
بالموقف ،لكن يجب أن نفهم
أيضا أن هذا أمر شخصي
خاص بلوكاس ،وإضافة
إلى ذلك فإن المسألة متعلقة
بإجراءات قضائية وأعتقد
أن هناك تفهما كبيرا لعدم
إدالئنا بتعليقات على هذه
القضية" .وكان صدر حكم
بعدم التعرض ضد هرنانديز
وصديقته بعد وقوع شجار
بينهما في  ،2017لكنهما
عادا معا إلى إسبانيا عقب
زواجهما وذلك قبل انقضاء
عقوبة عدم االقتراب من
بعضهما ،والتي يسري
مفعولها ستة أشهر .ويتحتم
على هرنانديز ( 25عاما)
غد
إبالغ المحكمة بعد ٍ
بالمكان الذي سيقضي فيه
عقوبة الحبس التي فرضت
عليه األربعاء الماضي
لمخالفته األمر بعدم التعرض
في  2017أثناء احترافه في
اتلتيكو مدريد.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

«شيغيال» تغلق مدارس أردنية
الحوار ونتائجه

ّ
ع ــلـ ـق ــت وزارة ا ل ـتــر ب ـيــة
وا ل ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم ف ـ ـ ــي األردن،
أمـ ــس ،الـ ـ ــدوام ف ــي م ــدارس
بمحافظتي جرش وعجلون
ً
ً
شمالي البالد يوما واحدا.
ونقل موقع سكاي نيوز
ً
تصريحا للمتحدث باسم
ال ـتــرب ـيــة والـتـعـلـيــم ه ـنــاك،
أحـمــد المساعفة ،قــال فيه
إن ال ـت ـع ـل ـيــق ج ـ ــاء ب ـهــدف
الـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــم بـ ـع ــد اكـ ـتـ ـش ــاف
ً
جرثومة شيغيال ،مضيفا
أن تـعـلـيــق ال ـ ـ ــدوام يعتمد
على المستجدات الصحية
في المدارس المعنية.
وبدورها ،ذكرت صحيفة
"ال ـغــد" األردن ـيــة أن تعليق
الدوام شمل  10مدارس في
محافظتي جرش وعجلون.
وكـ ـ ـ ـ ــان وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة
األردنـ ـ ــي ،ف ــراس ال ـه ــواري،
قـ ـ ــال ف ـ ــي وقـ ـ ــت سـ ــابـ ــق إن
جــرثــومــة شـيـغـيــا تنشط

أ .د .غانم النجار

ما ُيطلق عليه "الحوار" الدائر أيامنا هذه هو حوار غير
مسبوق ،بشكله ومضمونه ،وب ــأدوات ــه ،فـخــال مسلسالت
الحوار والتفاوض أو العكس قرابة القرن من الزمان كانت
ً
تحدث انفراجات جزئية ،وأحيانا أكثر من جزئية ،إال أنها
تعود لتنتكس مرة أخــرى ،ألسباب تتعلق بموازين القوى
الحاكمة للمسار السياسي في المجتمع ،وبالذات بعد حقبة
الخمسينيات.
إال أن الواضح أن الحوار ينتج عنه تحريك لألجواء الراكدة،
باستثناء مسلسل الحوار الذي أعلنته الحكومة في الحقبة
السابقة للغزو ،وانتهى إلــى انتخابات المجلس الوطني،
وتاله الغزو بعد شهرين من تلك االنتخابات.
مــا ينتج عــن ال ـحــوار هــذه الـمــرة مرتبط بــالــداعـيــن إليه،
وعلى رأسهم سمو أمير البالد ،الذي ال يمكن أن يغامر بهذا
األمــر دون االسـتـعــداد للتفاهم حــول التعامل مــع القضايا
الحساسة ،ويضاف إلى ذلك طبيعة المحاورين من النواب
ً
الذين يتمتعون بقبول واسع ،ويدركون جيدا أن عليهم أن
ي ـعــودوا لـلـنــاس الــذيــن انـتـخـبــوهــم ،فــا ق ــوة وال مشروعية
لهم إال بناخبيهم ،وبالتالي ال يمكن أن ينتج عــن الحوار
إال انفراجات ،وربما يتبع ذلك حقبة استقرار قد تطول وقد
تقصر.
غير أن األم ــر ال يتوقف على انـفــراجــات تـحــرك األج ــواء،
فتغيير األوضاع الهيكلية سيتطلب المزيد من العمل الدؤوب
إلصالح البنية الهيكلية المعوقة ألي تنمية حقيقية ،ومنها
بنية الحكومة ،ونمط اتخاذ القرار فيها ،والذي ال يمكن أن
يحدث إال في ظل التوافق بين السلطتين ،في إطار الدستور،
والحفاظ عليه من حيث المبدأ والتفاصيل.
ويتبقى الـقــول إن حمل اإلص ــاح ثقيل ،فــإن تــم الخروج
من مأزق االنسداد السياسي فمن الضرورة أن تكون نتائج
الحوار محطة وقاعدة يتم التأسيس عليها لما هو قادم ،وإال
فسنعود للمربع رقم واحد.

اإلعدام لصيني أحرق مطلقته على «الهوا»
قضت محكمة صينية بإعدام رجل أقدم
على قتل مطلقته ،بحرقها أثناء بث مباشر
على اإلنترنت ،مما أدى إلى وفاتها.

وقـ ـ ــال م ــوق ــع روس ـ ـيـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ،أمـ ــس،
إن الـمـجـنــي عـلـيـهــا الم ــو كــانــت تتمتع
بشعبية كبيرة على تطبيق "دو ي ـيــن"،

كثبان المريخ ...عمالقة ومتوهجة
بينما ُيـعــرف المريخ بالكوكب األحـمــر ،يمكن العثور
على مجموعة متنوعة من األلوان على سطح هذا الكوكب.
ً
وكـمــا هــي ال ـحــال عـلــى األرض ت ـمــامــا ،تــأتــي مجموعة
األلـ ــوان الـتــي يمكننا رؤيـتـهــا فــي ال ـصــور ال ـمــأخــوذة من
المريخ من المعادن المتنوعة الموجودة على السطح أو
تحته مباشرة.
وفـ ـ ــي ح ــال ــة ال ـ ـصـ ــور الـ ـت ــي ال ـت ـق ـط ـت ـهــا م ــركـ ـب ــة Mars
 ،Reconnaissanceونـشــرهــا مــوقــع روسـيــا ال ـيــوم ،أمــس،
تظهر المعادن تحت السطحية في األخاديد التي تآكلت
أسفل جانب الكثبان الرملية العمالقة وتبدو متوهجة في
ضوء الشتاء.

السياحة تقتل حشرات المالديف
كشفت دراسة أجريت في جزر
المالديف أن السياحة والتوسع
الحضري من العوامل التي تؤدي
إل ــى خـســائــر كـبـيــرة فيما يتعلق
ب ـ ــأن ـ ــواع ال ـ ـح ـ ـشـ ــرات فـ ــي الـ ـج ــزر
االستوائية.
وفـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزر الـ ـمـ ـتـ ـحـ ـض ــرة
ً
ت ــدريـ ـجـ ـي ــا ،وثـ ـ ــق ب ــاحـ ـث ــون مــن
ً
جامعة بايرويت في ألمانيا عددا
أق ــل مــن أن ــواع الـحـشــرات بنسبة
 48في المئة مقارنة بالجزر غير

المأهولة ،ووصل األمر في الجزر
السياحية إلــى أعــداد أقــل بنسبة
 66في المئة من أنواع الحشرات.
وق ــال ــت الـ ــدراسـ ــة إن "ت ـجــزئــة
الموائل وانخفاض كثافة الغطاء
ال ـن ـبــاتــي لـهـمــا آثـ ــار ك ـب ـيــرة على
ال ـت ـنــوع ال ـب ـيــولــوجــي ف ــي ال ـجــزر
الحضرية".
ُ
ونشرت النتائج في مجلة أوبن
ساينس التابعة للجمعية الملكية
البريطانية.

و ه ــو نـسـخــة صينية شبيهة لتطبيق
"تيك توك" ،حيث حظيت بمتابعة اآلالف،
وح ـ ـصـ ــدت م ــاي ـي ــن اإلع ـ ـجـ ــابـ ــات ل ـعــدم
استخدامها مستحضرات التجميل في
مقاطعها.
لكن في الواقع ،كانت المدونة البالغة
ً
من العمر  30عاما ،تكافح للهروب من
زوجها تانغ لو الــذي يسيء معاملتها
رغ ـ ــم م ـن ــاش ــدات ـه ــا ال ـم ـت ـك ــررة لـلـشــرطــة
والمحاكم للحصول على المساعدة.
وفي نهاية المطاف طلقته المو ،لكن
في سبتمبر  ،2020وبينما كانت تقدم
ً
ً
بثا مباشرا على اإلنترنت ،اقتحم فجأة
الصورة وسكب عليها البنزين وأشعل
فيها الـنــار .وبـعــد أسبوعين مــن وقــوع
االع ـتــداء ،توفيت المــو ج ــراء معاناتها
مــن حــروق بليغة أصــابــت  90فــي المئة
من جسدها.
والـخـمـيــس ال ـمــاضــي ،دان ــت محكمة
ص ـي ـن ـيــة لـ ـ ــو ،بـ ــارت ـ ـكـ ــاب ج ــريـ ـم ــة ق ـتــل،
ً
وحكمت عليه بــاإلعــدام الرتـكــابــه عمال
ً
"قاسيا" كــان له تأثير اجتماعي "سيئ
ً
جدا".

في فصل الخريف ،وتصيب
األط ـ ـ ـفـ ـ ــال أكـ ـ ـث ـ ــر .وت ـس ـب ــب
عـ ـ ــدوى مـ ـع ــوي ــة ،مـ ــن أبـ ــرز
أعــراض ـهــا اإلسـ ـه ــال ،ال ــذي
ً
عادة ما يكون مدمما.
و يـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن أن تـ ـ ـح ـ ــدث
اإلصـ ــابـ ــة ب ـه ــا ف ــي بـيـئــات
رع ــاي ــة األطـ ـف ــال ،ح ـيــث قد
ال يغسل العاملون أيديهم
ً
جيدا بما يكفي بعد تغيير
الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاض ـ ــات ل ـ ــأطـ ـ ـف ـ ــال،
ً
ويمكن أن تنتقل أيضا من
خــال األطعمة الملوثة أو
بـسـبــب ش ــرب م ـيــاه ملوثة
أو السباحة فيها.

ً
«المغشوش» يقتل  18روسيا
ً
ً
فتحت السلطات الروسية تحقيقا إثــر وفــاة  18شخصا
فــي منطقة جـبــال األورال ج ــراء شربهم كميات مــن الكحول
الـمـغـشــوش ،فــي ثــانــي مــأســاة بـهــذا الحجم تشهدها البالد
خالل أسبوعين.
وأشارت لجنة تحقيق مكلفة بالنظر في القضايا الكبرى،
ً
في بيان نقله موقع الحرة أمس ،إلى أن "أشخاصا عدة باعوا
ً
ً
للمواطنين سائال كحوليا (من الميثانول) يشكل خطورة على
الحياة والصحة" ،خــال األسبوعين الماضيين ،في مدينة
ً
يكاتيرينبرغ الكبيرة في األورال ،موضحة أن " 18شخصا
قضوا إثر تناولهم هذا السائل" ،وتم توقيف شخصين في
هذه القضية.
ً
وفـتـحــت الـسـلـطــات الــروس ـيــة تـحـقـيـقــا عـلــى خلفية "بيع
مـنـتـجــات غ ـيــر مـطــابـقــة لـلـمـعــايـيــر أدت إل ــى ال ـم ــوت بسبب
اإلهـ ـم ــال" ،وه ــي جــريـمــة تـصــل عـقــوبـتـهــا إل ــى الـسـجــن عشر
سنوات.
ً
وفي مطلع أكتوبر ،توفي  36شخصا على األقل في منطقة
ً
ً
أورنبرغ إثر تناولهم كحوال مغشوشا يحوي الميثانول ،وهي
مادة شديدة السمية.
والوفيات الناجمة عن استهالك الكحول المغشوش ،أو
ً
ً
المنتجات البديلة السامة ،ليست حدثا نادرا في روسيا ،البلد
الذي يضم  21مليون شخص تحت خط الفقر.

هتك عرضها بالقطار وانشغل الركاب بالتصوير!
شــاهــد رك ــاب ق ـطــار فــي واليــة
فـيــادلـفـيــا األم ـيــرك ـيــة اغـتـصــاب
ام ـ ـ ـ ــرأة ،ل ـك ـن ـهــم ل ــم ي ـت ــدخ ـل ــوا أو
يتصلوا بالشرطة ،حسبما قالت
السلطات التي أضافت أن بعضهم
ربما التقط صورا ومقاطع فيديو
أثناء الواقعة التي حدثت مساء
األربعاء الماضي.
ونـ ـقـ ـل ــت ص ـح ـي ـف ــة واش ـن ـط ــن
ب ــوس ــت ع ــن م ــدي ــر إدارة شــرطــة
ب ـ ـل ـ ــدة أب ـ ـ ـ ــر داربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ت ـي ـم ــوث ــي

وتشكل الجزر المحيطية أكثر
بـقـلـيــل مــن  2فــي الـمـئــة مــن كتلة
اليابسة على األرض .ومــع ذلــك،
فـهــي مــوطــن لنحو  20فــي المئة
م ــن ج ـم ـيــع األنـ ـ ـ ــواع ال ـح ـيــوان ـيــة
والـ ـنـ ـب ــاتـ ـي ــة الـ ـمـ ـع ــروف ــة ،ون ـح ــو
ن ـصــف جـمـيــع األن ـ ــواع ال ـم ـهــددة
باالنقراض.
(د ب أ)

بيرنهاردت ،أن الضباط راجعوا
لقطات المراقبة مــن قـطــار هيئة
النقل بجنوب شــرق بنسلفانيا
(سيبتا) ،وظهر فيها رجل استقل
القطار بعد فترة وجيزة من امرأة،
وجلس بجانبها.
وأف ــاد مــوقــع الـحــرة أمــس بأن
اللقطات تظهر أن الرجل تحدث
م ـع ـه ــا ث ـ ــم "تـ ــدري ـ ـج ـ ـيـ ــا" أص ـب ــح
عـ ــدوان ـ ـيـ ــا ،وفـ ـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة م ــزق
مالبسها واع ـتــدى عليها ،وقــال

ب ـي ــرن ـه ــاردت" :ج ـل ــس بـجــانـبـهــا
إلجراء محادثة ،وبعد ذلك تغلب
ع ـلــى الـ ـم ــرأة ت ـمــامــا واغـتـصـبـهــا
بالقوة".
وذكــر أن ــدرو بــوش ،المتحدث
باسم هيئة النقل بجنوب شرق
بنسلفانيا ،أن السلطات علمت
بالواقعة من موظف في سيبتا،
م ـض ـي ـفــا أن االعـ ـ ـت ـ ــداء اس ـت ـغــرق
نحو ثماني دقــائــق ،لكن الركاب
لم يساعدوا المرأة.

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

سعد مبرج جريان العازمي

ً
 91عاما ،شيع ،ت99911334 :

عبدالكريم الصالح المجيم
صالح
ً

 86عاما ،شيع ،ت95595591 :
منى عايش اليحيى زوجة فاروق حسين علي اليحيى
ً
 74عاما ،شيعت ،ت99989993 ،99979993:

هديبة مجرش طشة الرشيدي

ً
 67عاما ،شيعت ،ت90018195 :

ناصر حيدر محمد الحمد

ً
 86عاما ،شيع ،ت99051090 ،99375544 :

بدر راشد عطا الله الهاجري

ً
 11عاما ،شيع ،ت99735789 ،99407855 :
شيخه سعد صالح الرخيص زوجة بدر أحمد إسماعيل البدر
ً
 71عاما ،شيعت ،ت99394106 ،99822759 ،55999400 :

مواعيد الصالة

هل الحظت
القمر؟

صادف أمس األول "الليلة العالمية لمالحظة القمر" ،وأقيمت بمناسبتها العديد من الفعاليات حول العالم،
كما في الكويت ،حيث أقام فريق "استروالب" بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فعالية ثقافية
ً
ً
ً
غد.
لرصد القمر الذي كان في طور األحدب المتزايد في طريقه ليكون بدرا جميال ساحرا ،ليل ٍ
وهذه الصورة بعدسة عبدالمجيد الشطي للقمر الليلة قبل الماضية ،من زيمبابوي في جنوب الكرة
األرضية.
ً
ويختلف شكل القمر عند النظر إليه في شمال الكرة األرضية وجنوبها ،إذ يظهر معكوسا.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:31

العظمى 35

الشروق

05:51

الصغرى 19

الظهر

11:33

ً
أعلى مد  00:16صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:49

ً
 12:55ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

05:15

ً
أدنى جزر  06:52صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:32

 07:08م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

