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داخل العدد

« »Disneyترجئ طرح
أفالمها الضخمة ص ١٣

االلتماس يفتح باب العفو الكريم
ً

 38نائبا طلبوا من األمير الصفح عن أبنائه المحكومين في قضايا الرأي والمواقف السياسية

• «خطوة تقود الستقرار دائم وقواعد جديدة وتعاون بناء بين جميع األطراف في البرلمان وخارجه»
ً
• الساير لـ ةديرجلا :.الموافقة عليه تمت رسميا وإعالن تفاصيله خالل ساعات
محيي عامر وفهد تركي
وعلي الصنيدح

قاب قوسين أو أدنى ًمن ًالعفو
الكريم ،أصدر  38نائبا بيانا
التمسوا فيه من صاحب السمو
إصدار قرار بالصفح عن أبناء
الكويت المهجرين ،معتبرين
أن هذه الخطوة ستؤدي
إلى استقرار دائم وقواعد
سياسية جديدة.

٠٣
«االئتمان» ّكرم فرع الرقة
تقديرًا ألدائه

محليات

٠٤

«صناعات الغانم» تكثف
جهودها مع «الزراعة»
لتخضير البالد

استقالة الحكومة عقب الجلسة االفتتاحية لمجلس األمة

E xtra

علمت «الـجــريــدة» من مصادرها أن الحكومة ستقدم استقالتها بعد الجلسة االفتتاحية
لمجلس األمة المقررة الثالثاء المقبل ،على أن يعاد تشكيلها عقب أسبوعين من االستقالة.

الغش يضرب اختبارات
مقاعد المقررات في الجامعة ...للبيع!
ً
دينارا «اإلشرافية» في «األشغال»
طلبة يحتكرونها بالتسجيل المبكر ...ويتنازلون عنها مقابل 70
ً
• مطالب بفصلهم مدة ال تقل عن فصل دراسي منعا للتسيب

●

فيصل متعب

ت ـحــول ب ـعــض الـطـلـبــة بـجــامـعــة ال ـكــويــت إلــى
«س ـمــاســرة بـيــع م ـق ــررات دراسـ ـي ــة» ،خ ــال فـتــرة
استكمال جداول «الباي فورس» ،عن طريق احتكار
ً
ً
الـمــواد األكثر طلبا وإقـبــاال في بداية التسجيل
المبكر ،وعرضها لـ«البيع» ،بالتنازل ،مقابل مبالغ
ً
تبدأ من  70دينارا للمادة.

الجابر :مواقف مشرفة
لباول بدعم قضايا الكويت
العادلة

محليات

فــي خـطــوة تمهد لفتح بــاب العفو الـكــريــم مــن سمو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد عن أبنائه المهجرين في الخارج،
ً
ً
ً
أصدر  38نائبا بيانا مشتركا التمسوا فيه من صاحب السمو
التكرم بالموافقة على بدء أولى خطوات المصالحة الوطنية
الشاملة ،والصفح عن الكويتيين المحكومين في قضايا الرأي
أو المواقف السياسية التي تحكمها ظروف حدوثها ووقتها،
مؤكدين لسموه «أن هذه الخطوة ستؤدي إلى استقرار دائم
وقواعد سياسية جديدة وتعاون بناء بين األطراف كافة في
البرلمان وخارجه لفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة».
وأكد النواب في بيانهم ،الذي صدر باسم األمة وبتفويض
من رئيس مجلسها ،أن «ما يشهده العالم واإلقليم من تغيرات
متسارعة ومستجدة وتحديات كبرى اقتصادية وسياسية
ً
وأمنية يوجب علينا جميعا نبذ الخالفات وا لـتـجــاوز عما
تبقى في األنفس والضمائر واالبتعاد عن االختالفات والعمل
بروح األسرة الواحدة وضمن الضوابط التي أكدها الدستور
وبنيت عليها قيم المجتمع ومسلماته».
وأضــافــوا أنـهــم قــدمــوا هــذا االلـتـمــاس «حـتــى ال تبقى هذه
ً
الملفات عائقا دون خلق أرضية هادئة في مجتمع صغير
يحاط بتحديات كبرى» ،مؤكدين أن «هــذه الخطوة ستؤدي
إلى استقرار سياسي دائم وقواعد سياسية جديدة وتعاون
بناء بين األطــراف كافة في البرلمان وخارجه لفتح صفحة
بيضاء لكويت جديدة ،آملين من سموكم التكرم بالموافقة
على هذه المبادرة».
وقبيل صدور البيان ،قال النائب مهند الساير ،لـ «الجريدة»،
ً
إنه تمت الموافقة رسميا على صدور عفو خاص سيتم إعالن
تفاصيله خــال ســاعــات ،وفــور ص ــدوره ،غــرد أغلبية النواب
موجهين الشكر لصاحب السمو ،إذ قال النائب د .عبدالكريم
الكندري« :عفو كريم من أمير كريم ،فهي مبادرة مقدرة من
صاحب السمو تجاه أبنائه ...فالتسامح كان ومازال سمة من
ً
ً
سمات أهل الكويت حكاما وشعبا.
وغــرد أعضاء كتلة ال ـ  6البرلمانية تغريدة مشتركة على
«تويتر» قالوا فيها« :لحظة تاريخية تعيشها الكويت بانتظار
التقاء اإلرادة السامية واإلرادة الشعبية لتتوج بالمصالحة
ً
الوطنية ،شكرا يا صاحب السمو على عفوكم الكريم02 ،

ورصـ ــدت «ال ـج ــري ــدة» ه ــذه ال ـت ـجــارة الــرائـجــة،
مــع عــودة الــدراســة التقليدية ،ومـحــدوديــة قــدرة
الشعب الدراسية على استيعاب الطلبة ،حيث تتم
عملية التبادل عبر اتفاق الطرفين على الدخول
إلى النظام اإللكتروني للتسجيل في وقت واحد،
ليقوم الطرف األول بالسحب والثاني بالتسجيل.
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى ه ــذه ال ـظ ــاه ــرة ،ق ــال مـســؤولــو
اتحادات الطلبة ،في تصريحات لـ «الجريدة» ،إن

الثانية

●

«هناك فئة كبيرة تتعرض لمثل هذه الممارسات
بـجــامـعــة ال ـكــويــت ،وأك ـثــرهــم ال ـخــري ـجــون ،حتى
يستطيعوا التسجيل في المقررات الدراسية».
وطــالــب مسؤولو االت ـحــادات بتطبيق عقوبة
الفصل من الجامعة مدة ال تقل عن فصل دراسي
عـلــى ه ــؤالء الـطـلـبــة ،ال ــذي ــن يـبـيـعــون مـقــرراتـهــم
الدراسية باالنسحاب منها أو البدل مع آخرين،
ً
منعا للتسيب.
٠٥

سيد القصاص

كشفت مصادر في وزارة األشغال العامة عن
ضبط  5حاالت غش في اختبارات الوظائف
اإلشرافية التي تمت في  16الجاري بجامعة
الكويت.
وقالت المصادر ،لـ «الجريدة» ،إن الجامعة
ً
سترسل كتابا رسميا بأسماء المضبوطين
بالغش مع نتائج االختبارات إلــى الــوزارة،
الت ـخــاذ اإلجـ ــراء الـقــانــونــي حـيــالـهــم ،مبينة
أن ه ـ ــؤالء اس ـت ـخــدمــوا هــوات ـف ـهــم لـتـصــويــر
األسئلة وإرسالها آلخرين إلجابتها 02

١٤
إسرائيل تتجسس
اقتصاديًا على الواليات
المتحدة منذ عقود

دوليات

17

موازنة مليارية إسرائيلية الستهداف نووي إيران

الهاشل :مخاطر
االحتيال اإللكتروني
ّ
تحتم التوعية المصرفية

باقري يبحث في موسكو تفعيل صفقات السالح

بعد العراق وأفغانستان
هل خسرت واشنطن
في سورية؟

١٠

ً
تحديد  20موقعا
لـ«مخيمات الربيع»
●

محمد جاسم وأحمد الشمري

ً
تزامنا مع تحديد لجنة المخيمات الربيعية
ً
 20م ــوق ـع ــا ل ـل ـت ـخ ـي ـيــم ،ب ـع ــد ال ـح ـص ــول عـلــى
الموافقة النهائية من الجهات الحكومية ،ورفع
الصيغة النهائية إلى المدير العام للبلدية م.
أحمد المنفوحي للموافقة عليها وإدراجـهــا
ضـمــن آلـيــة الـحـجــز اإللـكـتــرونــي المخصصة
للمخيمات الربيعية ،شهدت أسواق 02

رياضة

18

02

وزير الخارجية الهندي جاي شانكار الى جانب قوة عسكرية هندية في قاعدة جوية بإسرائيل للمشاركة في مناورات «العلم
األزرق» التي تجري بمشاركة  7دول هي الواليات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والهند واليونان
ّ
وســط غموض يلف فــرص نجاح مفاوضات
فيينا النووية ،المتوقفة منذ يونيو الماضي،
وافقت الحكومة اإلسرائيلية على ميزانية بقيمة
 1.5مليار دوالر لتعزيز قدراتها على «استهداف
البرنامج النووي اإليراني».
وأفادت «القناة  »12اإلسرائيلية بأن «األموال
س ـتــوجــه ن ـحــو الـ ـط ــائ ــرات وج ـم ــع الـمـعـلــومــات
االسـتـخـبــاريــة ،واسـتـخــدام األق ـمــار الصناعية،

من بين خيارات أخرى» لمنع طهران من امتالك
السالح النووي.
وتأتي خطوة إسرائيل ،التي تعد القوة النووية
الوحيدة في المنطقة ،غداة تقديرات عبرية تفيد
بأن حكومة الرئيس اإليراني األصولي المتشدد
إبراهيم رئيسي ،ال ترغب في استئناف التفاوض
حــول برنامجها ال ــذري مــع اقترابها مــن «عتبة
امتالك القدرة العملية على تطوير سالح نووي».

فــي الـمـقــابــل ،هــدد قــائــد الـقــوة الجوفضائية
لـ «الحرس الـثــوري» اإليــرانــي العميد أمير علي
زاده ،أمـ ــس ،بـ ـ ـ ـ ّ
«رد يـبـعــث ع ـلــى ال ـن ــدم ع ـلــى أي
مغامرة معادية».
وأمس األول ،كرر رئيسي التزامه بالتفاوض،
ل ـك ـنــه ق ـ ــال ،إن «الـ ـط ــرف اآلخ ـ ــر ي ـجــب أن يـكــون
ً
مستعدا لرفع جميع العقوبات ،التي قد تكون
عالمة على جديته».
02

األبيض والمحرق
في نهائي «غرب» كأس
االتحاد

ةديرجلا

•
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ّ
ولي العهد التقى المحمد وتسلم تقرير «المحاسبة»

األمير استقبل المحمد والشايع

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
ال ـش ـي ــخ م ـش ـع ــل األح ـ ـمـ ــد بـ ــدار
يمامة ،ظهر أمس ،سمو الشيخ
ناصر المحمد.
واستقبل سموه رئيس ديوان
المحاسبة فيصل الشايع ،حيث
قدم له نسخة من تقرير الديوان
عن نتائج الفحص والمراجعة
على تنفيذ ميزانيات الجهات
المشمولة برقابته وحساباته
الـ ـخـ ـت ــامـ ـي ــة لـ ـلـ ـسـ ـن ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
.2021/2020

اس ـت ـق ـبــل ص ــاح ــب ال ـس ـمــو
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ــواف
األ ح ـمــد ،فــي دار يمامة ظهر
أمـ ـ ــس ،س ـم ــو ال ـش ـي ــخ نــاصــر
المحمد.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا اس ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــل سـ ـ ـم ـ ــوه
رئ ـ ـيـ ــس دي ـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة
ف ـي ـصــل الـ ـش ــاي ــع ،ح ـي ــث ق ــدم
ل ـس ـمــوه ت ـقــريــر ال ــدي ــوان عــن
نـتــائــج الـفـحــص والـمــراجـعــة
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ مـ ـ ـي ـ ــزانـ ـ ـي ـ ــات
الجهات المشمولة برقابته،
وحساباتها الختامية للسنة
المالية .2021-2020

ً
األمير مستقبال ناصر المحمد أمس

ولي العهد يتسلم «تقرير المحاسبة» من الشايع أمس

رئيس الوزراء يستقبل وزير خارجية الصومال الجابر :مواقف مشرفة لباول بدعم قضايا الكويت العادلة
بحث مع سفيري أذربيجان وباكستان تعزيز التعاون

ً
الخالد مستقبال الناصر ووزير الخارجية الصومالي أمس
استقبل سـمــو الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد رئيس
مجلس ال ــوزراء ،بحضور وزيــر الخارجية وزير
الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء الشيخ د .أحمد
ال ـن ــاص ــر ،ف ــي ق ـصــر ب ـيــان أمـ ــس ،وزيـ ــر ال ـشــؤون
الخارجية والتعاون الــدولــي بالصومال محمد

ع ـبــدالــرزاق مـحـمــود ،وال ــوف ــد ال ـمــرافــق ل ــه ،وذلــك
بمناسبة زيارته للبالد.
حضر المقابلة مساعد وزير الخارجية لشؤون
الوطن العربي ناصر القحطاني.

ب ـ ـعـ ــث ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
الــوزراء ،وزير الدفاع الشيخ حمد
الـجــابــر بـبــرقـيــة تـعــزيــة إل ــى وزيــر
ال ــدف ــاع األم ـي ــرك ــي ل ــوي ــد أوس ـت ــن،
ب ــوف ــاة وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األس ـبــق،
رئ ـيــس هـيـئــة األركـ ـ ــان الـمـشـتــركــة
األسبق كولن باول.
وأعلنت وزارة الدفاع ،في بيان
صحافي ،أمس ،أن الوزير الجابر
اسـ ـت ــذك ــر فـ ــي ب ــرق ـي ـت ــه الـ ـم ــواق ــف
الـمـشــرفــة والـجـهــود ال ـب ــارزة التي
بــذلـهــا ال ــراح ــل فــي دع ــم الشرعية
والقضايا العادلة لدولة الكويت،
خ ـ ـ ــال ق ـ ـيـ ــادتـ ــه ل ـه ـي ـئ ــة األرك ـ ـ ـ ــان
الـمـشـتــركــة ،إبـ ــان عـمـلـيــة عاصفة
الصحراء عام .1991
فــي مجال آ خــر ،استقبل نائب
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر

ال ــدف ــاع ،أم ــس ،سـفـيــر أذربـيـجــان
ل ـ ــدى ال ـ ـبـ ــاد ألـ ـيـ ـخ ــان قـ ـه ــرم ــان،
وت ـ ـ ــم خ ـ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء بـ ـح ــث ع ــدد
مـ ــن ا لـ ـم ــوا ضـ ـي ــع ذات اال ه ـت ـم ــام
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرك ،وس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــل ت ـ ـعـ ــزيـ ــز
أواص ـ ـ ــر الـ ـتـ ـع ــاون والـ ـعـ ـم ــل بـيــن
الـ ـبـ ـل ــدي ــن الـ ـص ــديـ ـقـ ـي ــن ،إض ــاف ــة
إل ــى اس ـت ـعــراض آخ ــر ال ـت ـطــورات
وال ـم ـس ـت ـجــدات ع ـلــى الـســاحـتـيــن
اإلقليمية والدولية.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل الـ ـج ــاب ــر سـفـيــر
باكستان لدى البالد سيد سجاد
حـ ـي ــدر ،وتـ ــم خـ ــال ال ـل ـق ــاء بـحــث
س ـب ــل ت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون وال ـع ـمــل
الجماعي المشترك بين البلدين،
وقد أشاد الجابر بعمق العالقات
الــوثـيـقــة والـمـتـمـيــزة الـتــي تــربــط
الكويت بباكستان الصديقة.

الخالد :قطع التيار عن  4عقارات في «الدعية»

ً
الجابر مستقبال سفير أذربيجان أمس

األصفر بحث التعاون مع سفير بوتان

أكد أن محاربة األبنية المخالفة والقضاء على سكن العزاب واجب وطني
وصـ ــف م ـح ــاف ــظ ال ـع ــاص ـم ــة ،الـشـيــخ
طالل الخالد ،محاربة العقارات واألبنية
المخالفة والمتهالكة ،وإخراج العزاب من
السكن الخاص والنموذجي بـ «الواجب
ً
الوطني" ،معتبرا أن هذا اإلجراء هو أقل
ما يمكن تقديمه لوطننا الغالي الكويت.
وقــال الـخــالــد ،فــي تصريح صحافي،
عـلــى هــامــش تـفـقــده م ـســاء أم ــس األول،
م ـن ـط ـقــة ال ــدعـ ـي ــة ،إن ت ـل ــك ال ـم ـخــال ـفــات
ال ـتــي تــرت ـكــب م ــن ق ـبــل ال ـم ــاك يـقــدمــون
مصالحهم الضيقة على مصالح الوطن،
ً
معتبرا أن هــذه المخالفات أحــد أوجــه
حرمة المال العام ،ويجب أن تتوقف فورا،
داعيا مالك العقارات إلى إزالة التجاوزات
والتعديات حتى ال يقعوا تحت طائلة
المسؤولية القانونية.
وأض ـ ــاف أن الـمـحــافـظــة مــاض ـيــة في
ال ـق ـض ــاء ع ـل ــى ج ـم ـيــع ال ـم ـخ ــال ـف ــات فــي
السكن الـخــاص والـنـمــوذجــي فــي شتى
مناطق العاصمة ،السيما التي تتكدس
بها العمالة الــوافــدة وال ـعــزاب ،وتمهد
إزال ـت ـهــا ووق ـف ـهــا ال ــى إع ـ ــادة طبيعتها

محافظ العاصمة خالل الجولة
ف ــي الـسـكـيـنــة والـطـمــأنـيـنــة لساكنيها،
مؤكدا أن المحافظة لن تقبل االنتهاكات
والتعديات التي تتم في السكن الخاص
والنموذجي ،السيما سكن العزاب.
وحـ ـ ــول ن ـت ــائ ــج ج ــول ـت ــه إل ـ ــى مـنـطـقــة

ال ــدعـ ـي ــة ،قـ ـ ــال الـ ـخ ــال ــد إنـ ـ ــه ب ــال ـت ـع ــاون
والـتـنـسـيــق مــع وزارة الـكـهــربــاء والـمــاء
والـ ـط ــاق ــة الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة تـ ــم ق ـط ــع ال ـت ـي ــار
ال ـك ـهــربــائــي ع ــن ( )4ع ـ ـقـ ــارات ،لــوجــود
ً
تـمــديــدات كهربائية تشكل خـطــرا على

األرواح والممتلكات ،وتستنزف المال
العام الى جانب سكن العزاب.
من جهته ،قال نائب رئيس الضبطية
الـقـضــائـيــة فــي وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء
والـطــاقــة الـمـتـجــددة م .أحـمــد الـشـمــري،
إن ف ــري ــق ال ـض ـب ـط ـيــة ال ـق ـضــائ ـيــة ي ـقــوم
ب ـم ـعــاي ـنــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ،خ ـص ــوص ــا ذات
الكثافة السكانية العالية من الوافدين
وال ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــق مـ ـ ــن س ـ ــام ـ ــة ال ـ ـت ـ ـمـ ــديـ ــدات
الكهربائية ،مضيفا" :الحظنا عددا كبيرا
من التعديات والتجاوزات في العقارات
المستأجرة من خالل تقسيمها الى غرف
كيربي وقواطع غير منظمة تشكل خطرا
على ســا مــة الشبكة الكهربائية وعلى
القاطنين أنفسهم".
وأشار إلى قطع التيار الكهربائي عن
الـمـتـجــاوزيــن اسـتـنــادا ال ــى الـقــانــون 48
لسنة  2005والقرار الــوزاري  121لسنة
 2017وحسب تقدير الضابط القضائي
ف ــي تـلــك ال ـحــالــة ،وخ ـط ــورة الـتـمــديــدات
الكهربائية المخالفة.

محافظ الفروانية :االلتزام بالقانون لتحقيق االستقرار

ً
محافظ الفروانية متوسطا المسؤولين األمنيين

«القوة البحرية» تنظم مسابقة
«الرجل الحديدي» بمشاركة أميركية
●

ربيع كالس

شـ ـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
م ــن ال ـج ـن ــود ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
واألم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن ،أمـ ـ ـ ــس،
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة "ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــل
ا ل ـحــد يــدي" ا لـتــي نظمتها
ا ل ـقــوة ا لـبـحــر يــة الكويتية
فــي قــا عــدة محمد األ حـمــد
البحرية.
وف ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــري ـ ـ ــدة عـ ـل ــى
حـ ـس ــابـ ـه ــا الـ ـ ـخ ـ ــاص ع ـلــى
"ت ــوي ـت ــر" ،ق ــال ــت الـسـفـيــرة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ل ـ ـ ــدى الـ ـب ــاد
آل ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــا رومـ ـ ــانـ ـ ــوس ـ ـ ـكـ ـ ــي:
"اجتمع جنود أميركيون
وك ــوي ـت ـي ــون ف ــي مـســابـقــة
ال ـ ــرج ـ ــل ال ـ ـحـ ــديـ ــدي ال ـت ــي

نـظـمـتـهــا الـ ـق ــوة الـبـحــريــة
الكويتية في قاعدة محمد
األحمد البحرية".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ــت" :ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرة
األول ـ ــى ،ش ــارك ــت ف ــي هــذه
المسابقة نساء أميركيات
م ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة والـ ـجـ ـي ــش
والـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاة ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــة
"م ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـن ـ ـ ــز" ،ك ـ ـمـ ــا شـ ـ ــارك
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ف ـ ــي م ـس ــاب ـق ــات
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح ـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــض
وغـ ـي ــره ــا م ــن ال ـف ـعــال ـيــات
التنافسية".

ق ـ ــام م ـح ــاف ــظ الـ ـف ــروانـ ـي ــة،
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ م ـ ـش ـ ـعـ ــل الـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــر،
أمـ ــس ،ب ـجــولــة ت ـف ـقــديــة عـلــى
مديرية أمن الفروانية ،وكان
فــي اسـتـقـبــالــه ال ـمــديــر الـعــام
ل ـل ـمــديــريــة ال ـع ـم ـيــد ع ـبــدال ـلــه
س ـف ــاح ،وعـ ــدد م ــن ال ـق ـيــادات
األمنية بالمديرية.
ت ـخ ـل ــل ال ـ ـجـ ــولـ ــة الـ ــوقـ ــوف
عـلــى الـحــالــة األمـنـيــة ،ومــدى
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــداد والـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــزي ـ ــة
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات األم ـ ـن ـ ـيـ ــة
التابعة للمحافظة ،وتأكيد
ض ـ ــرورة ال ـي ـق ـظــة واالن ـت ـب ــاه،

االلتماس يفتح باب العفو...

ً
شكرا الشعب الكويتي الوفي ،والقادم لكويت الجميع أفضل
بإذن الله».
في المقابل ،قال النائب ثامر السويط ،الذي لم يكن ضمن
ً
ً
موقعي البيان« :الشكر لله أوال وأخيرا ،ثم لصاحب السمو الذي
بدأ منه العفو وينتهي إليه ،وجعل مصلحة الشعب الكويتي
ً
هــي العليا وف ــوق اع ـت ـبــارات الـسـيــاســة» ،مضيفا« :والتحية
للشعب الكويتي ا لــوا عــي ا ل ــذي جعل مــن قضية المهجرين
والـعـفــو أول ــوي ــة ق ـصــوى وأل ـجــم كــل م ـح ــاوالت ق ــوى الـفـســاد
إلجهاضها وأخضعهم إلرادته».
٠٦

الغش يضرب اختبارات «اإلشرافية»...
مستخدمين سماعات دقيقة مخفية لهذه الغاية.
وكــانــت «األش ـغ ــال» أج ــرت االخ ـت ـبــارات لنحو  300مرشح
للوظائف اإلشرافية بالتنسيق مع كلية الهندسة والبترول
في جامعة الكويت ،بمدينة صباح السالم الجامعية.

تحديد  20موقعًا لـ«مخيمات...

ً
ً
الخيام حركة انتعاش وإقباال واسعا بعد عامين من الركود ،الذي

وفــرض االنـضـبــاط وااللـتــزام
ب ــالـ ـق ــان ــون ،ل ـت ـح ـق ـيــق األمـ ــن
واالستقرار.
واط ـ ـلـ ــع الـ ـمـ ـح ــاف ــظ ،خ ــال
جولته ،على سير اإلجراء ات
األمنية المتبعة فيها ،ومدى
اس ـت ـعــداد الـعـنــاصــر األمـنـيــة
ً
لمواجهة الحالة األمنية أيا
كانت.

ً
األصفر مستقبال سفير بوتان أمس
استقبل محافظ حــولــي علي األصـفــر ،فــي مكتبه بــالــديــوان العام
للمحافظة ،صباح أمس ،سفير مملكة بوتان لدى الكويت شيتيم تنزن.
وتطرق اللقاء إلــى بحث العالقات المشتركة بين البلدين وسبل
تطويرها.

«التربية» :ال أخطاء في مادة «اإلسالمية»
●

فهد الرمضان

بحث وزير التربية د .علي
ال ـم ـضــف ،مــع وزي ــر ال ـشــؤون
الخارجية والتعاون الدولي
من الصومال محمد محمود
وال ــوف ــد ال ـم ــراف ــق ل ــه ،جــانـبــا
م ــن األمـ ـ ــور ال ـم ـش ـتــركــة بـيــن
البلدين والتعاون المثمر في
مجال التعليم .
وفي موضوع منفصل،أكد
وكيل وزارة التربية المساعد
ل ـق ـط ــاع الـ ـبـ ـح ــوث ال ـت ــرب ــوي ــة
والـ ـمـ ـن ــاه ــج ،صـ ـ ــاح دبـ ـش ــة،
أن " مـ ــا يـ ـط ــرح ع ـب ــر و س ــا ئ ــل
ال ـتــواصــل ح ــول وج ــود خطأ
فــي مــادة التربية االسالمية
ل ـل ـصــف الـ ـح ــادي ع ـش ــر ،غـيــر
صحيح".

فرضته جائحة «كورونا» وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار الخيام.
فالمحالت جـهــزت بضائعها ونصبت ا لـخـيــام لعرضها على
رواد السوق ،الذين وصفوا األسعار بأنها «نار» ،مع تراوحها بين
 500و 1000دينار ،مطالبين التجار بضرورة تخفيض األسعار
ومراجعتها؛ كي تكون فرحة الموسم بمتناول الجميع ،بعد فترة
انقطاع عامين عن التخييم.
٠٥

موازنة مليارية إسرائيلية الستهداف...
من جهة ثانية ،أعلن رئيس األركــان العامة للقوات المسلحة
اإليرانية اللواء محمد باقري ،عقب مباحثات مع نظيره الروسي
فاليري غيراسيموف ،أن زيــارتــه إلــى روسـيــا تهدف إلــى جانب
أه ــداف أخ ــرى ،إلــى تفعيل الـعـقــود الموقعة مــع موسكو لشراء
ط ــائ ــرات مـقــاتـلــة ونـفــاثــة ومــروح ـيــات بـعــد إل ـغــاء حـظــر التسلح
المنصوص عليه في االتفاق النووي.
في مــوازاة ذلــك ،أجــرى وزيــر الخارجية اإليــرانــي حسين أمير
عبداللهيان ،أمــس األول ،مباحثات هاتفية مــع نظيره القطري
محمد بن عبدالرحمن تناولت آخر التطورات اإلقليمية والعالقات
الثنائية وتزامنت مع جولة خليجية يقوم بها المبعوث األميركي
الخاص بشؤون إيران روبرت مالي تشمل السعودية واإلمارات
وقطر.
من جهة أخرى ،جرى كذلك أول اتصال هاتفي بين عبداللهيان

إل ـ ــى جـ ـه ــاز ال ـت ــاب ـل ــت ل ـم ــادة
التربية اإلسالمية في الصف
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادي عـ ـ ـش ـ ــر ،ولـ ـ ـ ــم ي ـك ــن
ً
معتمد ا من أي جهة رسمية
في الوزارة ،وال عالقة للكتاب
المدرسي به".
وأضاف: "ال عالقة للوزارة
ب ـم ــا يـ ـط ــرح ح ــال ـ ًـي ــا ف ــي ه ــذا
األ م ــر" ،مــؤ كــدا أن "مناهجنا
الـحــالـيــة سـلـيـمــة ،وال يــوجــد
بها أي شيء من هذا القبيل".
صالح دبشة

وأو ضـ ـ ـ ــح أن "ا لـ ـم ــو ض ــوع
ال ـم ـثــار ق ــدي ــم ،وت ـح ــدي ـ ًـدا في
ب ـ ــدا ي ـ ــات ع ـ ــام  ،2016و جـ ــاء
ضمن أوراق العمل المضافة

واألمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي يوسف العثيمين ،منذ
إغالق ممثلية إيران لدى المؤسسة في جدة عام  ،2017على خلفية
انقطاع العالقات بين إيران والسعودية عام .2016
وخالل االتصال ،شكر عبداللهيان ،األمين العام للمنظمة على
جـهــوده الــرامـيــة لتسهيله عملية إع ــادة فتح ممثلية إي ــران في
مقر المنظمة بجدة ،فيما أعرب العثيمين عن أمله في استمرار
ً
الـمـبــاحـثــات بـيــن إي ــران والـسـعــوديــة ،آم ــا أن ت ــؤدي االت ـصــاالت
والحوارات إلى «تحقيق مكاسب إيجابية بين البلدين».
واألسبوع الماضي ،قال وزير الخارجية السعودية األمير فيصل
بن فرحان إن أربع جوالت من المفاوضات بين طهران والرياض
جرت بأجواء ودية ،لكن لم يتم التوصل الى اختراق ملموس.
(طهران ـ وكاالت)
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محليات

مجلس الوزراء :نقل اإلشراف على «اإلطفاء» إلى وزير الداخلية
تكليف «التربية» بتفعيل «تطوير اإلدارة المدرسية» وتقرير كل  3أشهر لمتابعة جودة التعليم

الموافقة على ميثاق
تأسيس منظمة
التعاون الرقمي
ومذكرة التفاهم مع
الهند بشأن العمالة
المنزلية

واف ــق مـجـلــس ال ـ ــوزراء على
مشروع مرسوم بنقل اإلشراف
على قوة اإلطفاء العام إلى وزير
الداخلية وتكليف إدارة الفتوى
والـ ـتـ ـش ــري ــع ب ـ ــإع ـ ــداد م ـش ــروع
ال ـمــرســوم ال ــازم بـهــذا الـشــأن،
ف ــي وق ــت كـلــف وزارة الـتــربـيــة
ب ــاتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة
لتفعيل تقرير "تطوير اإلدارة
الـمــدرسـيــة" ومــوافــاتــه بتقرير
دوري كل  3أشهر لمتابعة جودة
التعليم.
وع ـ ـقـ ــد ال ـم ـج ـل ــس اج ـت ـم ــاع ــه
األسبوعي ،بعد ظهر أمس األول،
في قصر السيف برئاسة رئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو الـشـيــخ
صباح الخالد ،وبعد االجتماع
ص ـ ــرح وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة وزي ــر
الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء
الـشـيــخ الــدكـتــور أحـمــد الناصر
بــأن المجلس رحــب في مستهل
اجتماعه بعودة صاحب السمو
األمير الشيخ نواف األحمد إلى
أرض الــوطــن بعد قـضــاء إجــازة
خ ــاص ــة خ ـ ـ ــارج الـ ـ ـب ـ ــاد ،داعـ ـي ــا
ال ـمــولــى الـعـلــي ال ـقــديــر أن يديم
عـ ـل ــى س ـ ـمـ ــوه م ـ ــوف ـ ــور ال ـص ـحــة
والعافية والعمر المديد.
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
التطورات والمستجدات للوضع
الـ ــوبـ ــائـ ــي الـ ـع ــالـ ـم ــي ل ـج ــائ ـح ــة
ك ــورون ــا ،وب ـه ــذا ال ـص ــدد أح ــاط
وزيـ ــر الـصـحــة الـشـيــخ الــدكـتــور

بــاســل الـصـبــاح الـمـجـلــس علما
بـ ــاس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـ ــوض ـ ــع ال ـص ـح ــي
ل ـجــائ ـحــة ك ــورون ــا ف ــي ال ـكــويــت
وا ل ــذي يشهد تحسنا مستمرا
ج ــراء االنـحـســار غـيــر المسبوق
ألعـ ـ ـ ــداد اإلص ـ ــاب ـ ــات وال ــوفـ ـي ــات
ون ـ ـس ـ ـبـ ــة إش ـ ـ ـغـ ـ ــال األسـ ـ ـ ـ ـ ــرة فــي
أجنحة كوفيد والعناية المركزة
إل ــى أدنـ ــى م ـس ـتــوى م ــع ارت ـف ــاع
نسبة التطعيم من جرعتين من
اللقاحات المعتمدة للمواطنين
والمقيمين.
وع ـب ــر ال ـم ـج ـلــس ع ــن بــالــغ
ارتياحه واطمئنانه الستمرار
المؤشرات اإليجابية التي تم
تحقيقها في الكويت لمواجهة
ج ــائـ ـح ــة كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،ول ـن ـج ــاح
حملة التطعيم الوطنية ضد
ك ــوف ـي ــد  19 -والـ ـت ــي ســاهـمــت
كثيرا في رفع المناعة المجتمعية
المنشودة.
كـ ـم ــا ح ـ ــث ال ـم ـج ـل ــس مـ ـج ــددا
الـ ـشـ ــرائـ ــح والـ ـفـ ـئـ ــات ال ـم ـع ـت ـمــدة
مــن الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن إلــى
المسارعة في تلقي اللقاح حفاظا
عـ ـل ــى سـ ــامـ ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع وب ـم ــا
يكفل الـسـيـطــرة عـلــى ه ــذا الــوبــاء
واالنـتـصــار عليه ،سائال المولى
عز وجل السالمة للجميع.
وناقش المجلس توصية لجنة
الشؤون القانونية بشأن الموافقة
عـلــى م ـش ــروع ق ــان ــون بــالـمــوافـقــة
على تعديل الفقرة ( )1من المادة

جانب من اجتماع مجلس الوزراء أمس األول
( )45من الميثاق العربي لحقوق
اإلن ـســان ،ومـشــروع قــانــون بشأن
ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى م ـي ـثــاق تــأسـيــس
منظمة التعاون الرقمي.
وقــرر مجلس الــوزراء الموافقة
على مشروعي القانونين ورفعهما
لـصــاحــب الـسـمــو األم ـيــر تمهيدا
إلحالتهما إلى مجلس األمة.

نقل «اإلطفاء» لـ «الداخلية»
وتدارس مجلس الوزراء توصية
اللجنة بـشــأن طلب ق ــوة اإلطـفــاء
العام نقل اإلشراف من وزير الدولة
لشؤون مجلس الــوزراء إلى وزير
الداخلية نظرا الكتمال التنظيم
العسكري كقوة نظامية وتوافقه
مــع الـجـهــات العسكرية األخ ــرى،

ً
«االئتمان» ّكرم فرع الرقة تقديرا ألدائه
حصل على الفرع المثالي للربعين األول والثاني من العام

كرم نائب رئيس مجلس اإلدارة ،المدير العام
لبنك االئتمان ،صالح المضف ،فرع الرقة ،بعد
حصوله على الـفــرع المثالي للربعين األول
والثاني لـ ،2021وتحقيقه أعلى معدالت األداء
والجودة ،متقدما على باقي فروع البنك.
وأوضحت المتحدثة الرسمي باسم البنك،
ح ـبــاري الخشتي ،أن اخـتـيــار ال ـفــرع المثالي

ُ
ّ
«الكهرباء» تحصل  272مليون دينار بـ  6أشهر
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ً
المضف مكرما موظفي فرع الرقة في «االئتمان»
خضع لجملة مــن المعايير ،مــن بينها ،زمن
إنجاز المعاملة ،وزمن انتظار العميل وإصدار
القرارات للعمالء ،لكن أهم تلك المعايير وعلى
رأسها جميعا رضا المواطنين ،الــذي نضعه
دائ ـمــا نـصــب أعيننا بــوصـفــه الـغــايــة المثلى
والهدف األسمى ،من خالل تقديم خدمات البنك
ً
إلكترونيا من خالل البوابة اإللكترونية للبنك

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على
مشروع المرسوم بنقل اإلشــراف
على قــوة اإلطفاء العام إلــى وزير
الداخلية ،وتكليف إدارة الفتوى
والتشريع بإعداد مشروع المرسوم
الالزم بهذا الشأن.
ك ـ ـمـ ــا اطـ ـ ـل ـ ــع الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـلــى
تــوصـيــة الـلـجـنــة ب ـشــأن مـشــروع
مــرســوم بــالـمــوافـقــة عـلــى إضــافــة
ف ـقــرة ثــانـيــة إل ــى ال ـم ــادة الــرابـعــة
م ــن ال ـم ــرس ــوم رقـ ــم ( )419لسنة
 2010بالترخيص بــإنـشــاء كلية
الجونكوين الكندية في الكويت،
ومشروع مرسوم بالموافقة على
مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت
وحكومة قطر للتعاون في مجال
الـ ـش ــؤون اإلس ــام ـي ــة واألوق ـ ـ ــاف،
ومشروع مرسوم بالموافقة على

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال
تشجيع االستثمار المباشر بين
حـكــومــة الـكــويــت وحـكــومــة قطر،
ومشروع مرسوم بالموافقة على
مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت
وحكومة قطر بشأن التعاون في
م ـج ــاالت تحسين أع ـم ــال تنفيذ
وإنشاء وصيانة الطرق ،ومشروع
م ــرس ــوم بــالـمــوافـقــة عـلــى مــذكــرة
ت ـف ــاه ــم ل ـل ـت ـع ــاون ب ـي ــن ح ـكــومــة
ال ـك ــوي ــت وح ـك ــوم ــة الـجـمـهــوريــة
الـ ـت ــركـ ـي ــة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـ ـشـ ــؤون
االجـتـمــاعـيــة ،وم ـش ــروع مــرســوم
بــال ـمــواف ـقــة ع ـلــى م ــذك ــرة تـفــاهــم
ب ـيــن ح ـكــومــة ال ـكــويــت وحـكــومــة
جمهورية الهند بـشــأن التعاون
حول استخدام العمالة المنزلية،
ومرسوم بالموافقة على اتفاقية

ب ـيــن ح ـكــومــة ال ـكــويــت وحـكــومــة
دوق ـ ـيـ ــة ل ــوكـ ـسـ ـمـ ـب ــورغ ال ـك ـب ــرى
للخدمات الجوية وجدول الطرق
الملحق بها.
وقــرر مجلس الــوزراء الموافقة
على مشروعات المراسيم ورفعها
لسمو األمير.
كـ ـم ــا اطـ ـل ــع م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
على توصية اللجنة التعليمية
والصحية والشباب بشأن تقرير
اللجنة المكلفة بدراسة وتطوير
اإلدارة ال ـم ــدرس ـي ــة ف ــي م ــراح ــل
التعليم العام لالرتقاء بمستوى
التعليم ،وأش ــاد مجلس ال ــوزراء
بجهود اللجنة وعملها الــدؤوب
ل ــارتـ ـق ــاء بـ ـمـ ـح ــاور ال ـم ـن ـظــومــة
التعليمية وعلى رأ سـهــا المعلم
والمتعلم ،وتـعــزيــز بـنــاء وغــرس
القيم وخلق بيئة دراسـيــة ذكية
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال إدخـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـت ـق ـن ـي ــات
التكنولوجية في مراحل التعليم.
وق ــرر المجلس تكليف وزارة
التربية بالمضي قــدمــا واتـخــاذ
جميع اإلجراءات الالزمة لتفعيل
ما ورد بالتقرير وما هو محققا
للصالح الـعــام وذل ــك وفــق األطــر
الـقــانــونـيــة واإلج ــرائ ـي ــة والـفـنـيــة
ال ـم ـع ـم ــول ب ـه ــا ف ــي ه ـ ــذا ال ـش ــأن
ومــوافــاة مجلس ال ــوزراء بتقرير
دوري كل  3اشهر يوضح مراحل
تنفيذ الــرؤيــة الـ ــواردة بالتقرير
لتحقيق األهداف الضامنة لجودة
التعليم.

ومن جانب آخر ،بحث مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ش ـ ـ ــؤون م ـج ـل ــس األمـ ــة
واط ـلــع بـهــذا ال ـصــدد عـلــى كتاب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة ال ـم ــرف ــق
بــه االس ـت ـجــواب الـمـقــدم بـتــاريــخ
 2021/10/12من العضو الدكتور
هشام الصالح إلى وزير الصحة
والذي سيدرج على جدول أعمال
أول جلسة قــادمــة عـمــا بأحكام
المادة ( )135من الالئحة الداخلية
لـ ـمـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ـ ــة ،واس ـ ـت ـ ـعـ ــرض
المجلس المحاور الثالثة الواردة
بصحيفة االستجواب.
وب ـهــذا ال ـصــدد ،أك ــد المجلس
أن االسـ ـتـ ـج ــواب ح ــق دس ـت ــوري
ل ـع ـضــو م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ،ك ـمــا أكــد
ث ـق ـتــه بـ ــوزيـ ــر ال ـص ـح ــة وحـ ــرص
الـحـكــومــة عـلــى م ــؤازرت ــه ودعـمــه
لمواصلة جهوده المخلصة في
ع ـم ـلــه الـ ـ ـ ــوزاري م ـنــوهــا ب ــال ــدور
اإليـ ـج ــاب ــي ال ـ ــذي ي ـق ــوم ب ــه عـلــى
رأس وزارته بكل إخالص في ظل
ا ل ـظــروف الصحية االستثنائية
ال ــراه ـن ــة ال ـتــي م ــازال ــت تعيشها
البالد والعالم أجمع جراء جائحة
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،مـ ـع ــرب ــا عـ ــن اع ـ ـتـ ــزازه
بــاإلنـجــازات ال ـبــارزة والواضحة
التي تم تحقيقها لمواجهة هذا
الوباء الخطير ولحماية سالمة
وصـحــة الـمــواطـنـيــن والمقيمين
وال ـ ـت ـ ــي س ــاهـ ـم ــت ف ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
المناعة المجتمعية.

والتطبيق الـهــاتـفــي ال ـخــاص بــالـبـنــك ،والـتــي
تغني المواطن عن تكبد عناء المراجعة وتوفر
الوقت والجهد.
ك ـمــا ش ـكــر ال ـم ـضــف جـمـيــع ال ـقــائ ـم ـيــن من
الموظفين على فرع الرقة ،وحثهم على مزيد من
ً
المبادرات ،متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم.

سيد القصاص

ك ـ ـشـ ــف الـ ــوك ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
ل ـق ـط ــاع خـ ــدمـ ــات الـ ـعـ ـم ــاء فــي
وزارة ال ـك ـهــربــاء وال ـم ــاء أحـمــد
ال ـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدي ،ع ـ ـ ـ ــن تـ ـحـ ـصـ ـي ــل
الـ ــوزارة  272مليون ديـنــار من
مديونيات العمالء ،وذلــك منذ
بداية السنة المالية في  1ابريل
 2021حتى  14أكتوبر الجاري،
داعيا المستهلكين إلى تسديد
م ــا عـلـيـهــم م ــن مــديــون ـيــات من
خــال الوسائل المتعددة التي
تتيحها وزارة الكهرباء والماء،
واالستفادة من الفرصة المتاحة
ل ــان ـض ـم ــام ل ـب ــرن ــام ــج "ح ــاف ــز"
للترشيد الذي يقدم حوافز من
ال ــوزارة للترشيد في استهالك
الكهرباء تصل إلى  40في المئة
من قيمة الفاتورة ،و 50في المئة
من فاتورة المياه.

وقــال الرشيدي لـ "الجريدة"
إن وزارة ا لـ ـكـ ـه ــر ب ــاء وا ل ـ ـمـ ــاء
أصــدرت القرار  294لعام 2021
ك ـق ــرار م ـع ــدل ل ـل ـق ــرار رق ــم 362
ل ـعــام  2020ال ـخــاص ببرنامج
حافز للترشيد ،وارتــأت أن يتم
ال ـت ـع ــدي ــل ع ـل ـيــه ب ـح ـيــث يـتـيــح
القرار الجديد إمكانية انضمام
العمالء في السكن الخاص من
المواطنين إلى برنامج "حافز"
حتى لو كان في ذمتهم مديونية
ســاب ـقــة لـ ـل ــوزارة لـيـتـسـنــى لهم
االستفادة من نسب خصم في
فواتير الكهرباء والماء.

طلبات العمالء
وب ـ ـي ـ ــن أن ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــل جـ ــاء
اسـتـجــابــة لطلبات الـعــديــد من
عـ ـم ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة مـ ـم ــن عـلـيـهــم
مــديــون ـيــات تـعـيــق انضمامهم

أحمد الرشيدي

إل ــى بــرنــامــج حــافــز لـلـتــرشـيــد،
حيث إن شروط البرنامج كانت
تشترط سابقا أن يسدد العميل
كل ما عليه من مديونية ،لذلك
رأت الــوزارة تعديل هذا الشرط
اس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة لـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـش ــريـ ـح ــة
وإع ـطــاء هــم فــرصــة لــاسـتـفــادة

مــن الـخـصــومــات الـتــي تقدمها
ال ــوزارة لمن يقومون بترشيد
استهالكهم من الكهرباء والماء.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدي أن
الـ ـ ــوزارة أتــاحــت مــن خ ــال هــذا
ال ـت ـعــديــل تـقـسـيــط مــديــون ـيــات
الـ ـعـ ـم ــاء "الـ ـمـ ـب ــال ــغ ال ـس ــاب ـق ــة"
عليهم و فـقــا لآلليات المنظمة
لـعـمـلـيــة ال ـت ـق ـس ـيــط ،وبــال ـتــالــي
االسـتـفــادة مــن الـمـمـيــزات التي
يـقــدمـهــا بــرنــامــج حــافــز ،داعـيــا
ع ـمــاء ال ـ ــوزارة ال ــى االسـتـفــادة
م ــن ال ـت ـعــديــل ع ـلــى ه ــذا ال ـق ــرار
الـ ـ ــذي ي ـس ــاع ــده ــم ف ــي تـقـسـيــط
مــديــون ـيــات ـهــم ،واخ ـ ــاء ذمـتـهــم
ال ـم ــال ـي ــة م ــن خـ ــال تـقـسـيـطـهــا
واالستفادة مما تقدمه الوزارة
من خصومات.

«الشؤون» 47 :صالة متاحة للحجز األسبوع المقبل

العلي لـ ةديرجلا  35 :عيادة «هشاشة
عظام» في المستوصفات
وقفة احتجاجية ثالثة لموظفات «الرعاية» أمام مكتب الوكيل
•

●

عادل سامي

كشفت رئيسة الرابطة الكويتية
لهشاشة العظام د .نادية العلي عن
وجود  35عيادة لهشاشة العظام
في مراكز الرعاية الصحية األولية.
ولـ ـفـ ـت ــت الـ ـعـ ـل ــي فـ ــي ت ـصــريــح
ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" الـ ــى ق ـي ــام الــراب ـطــة
بتنظيم دورات يـتــم م ــن خاللها
ت ــدري ــب وتــأه ـيــل ع ــدد م ــن أط ـبــاء
الــرعــايــة األول ـي ــة إلن ـشــاء ع ـيــادات
متخصصة بمرض هشاشة العظام
بمراكز الرعاية األولية ،الفتة إلى
انـتـهــاء الــراب ـطــة مــن تــدريــب نحو
 40طبيبا موزعين على  35مركزا
صحيا ،بواقع  19مركزا في منطقة
العاصمة الصحية ،و 7مراكز في
منطقة حولي الصحية و 5مراكز
ف ــي منطقة ال ـفــروان ـيــة الصحية،
إض ــاف ــة إل ــى  4م ــراك ــز ف ــي منطقة
األحمدي الصحية.
وأك ــدت عــزم الــرابـطــة الكويتية
لهشاشة الـعـظــام الـقـيــام بــالــدورة
الثالثة خــال شهر يناير المقبل،
مشددة على أهمية هــذه الخطوة
في تعزيز الوقاية والكشف المبكر

نادية العلي

عن هــذا المرض الصامت مما قد
يسهم في تقليل معدالت الكسور
المرتبطة بالهشاشة.
وكشفت العلي عن إقامة معرض
ت ــوع ــوي صـحــي بمناسبة الـيــوم
العالمي لهشاشة العظام في مجمع
األفنيوز ،خالل الفترة من  20حتى
 22من شهر أكتوبر الجاري.
وأوض ـح ــت أن الـمـعــرض يأتي
تزامنا مع اليوم العالمي للهشاشة
ال ــذي يـصــادف  20أكتوبر مــن كل

عــام ،وذلــك في إطــار عــادة الرابطة
الـ ـسـ ـن ــوي ــة فـ ــي مـ ـش ــارك ــة ال ـع ــال ــم
االحتفال بهذا اليوم ،من خالل إقامة
فعاليات توعوية ألفــراد المجتمع
لتعريفهم بهذا المرض الصامت
الــذي يضعف العظام ويــؤدي إلى
كسور قد تكون نتيجتها اإلعاقة
الدائمة أو الوفاة.
يشمل
المعرض
أن
وأشارت إلى
ّ
لوحات توعوية ومنشورات توضح
عوامل الخطورة التي قد تزيد من
احتمالية ح ــدوث الكسور وطــرق
الوقاية من مرض هشاشة العظام
بالغذاء المتوازن الغني بالكالسيوم
والبروتين وفيتامين "د" ،والتمارين
الرياضية التي تقوي العظام وتبعد
خطر السقوط.
وشـكــرت العلي إدارة األڤنيوز
ع ـلــى دع ـم ـهــا ل ـلــراب ـطــة الـكــويـتـيــه
لهشاشة الـعـظــام مـنــذ ع ــام 2016
وعـ ـ ـ ــدم ت ــوان ـي ـه ــا عـ ــن ت ـق ــدي ــم أي
مساعدة تساهم في تعزيز التواصل
ب ـي ـن ـه ــا وب ـ ـيـ ــن أفـ ـ ـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـمــع
لتوعيتهم.

«األوقاف» :جائزة القرآن في فبراير
أعلن وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
المساعد لـلــدراســات اإلســامـيــة وش ــؤون الـقــرآن
الـكــريــم د .فـهــد الـجـنـفــاوي أن "ال ـ ــدورة الـحــاديــة
عشرة لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم
وقراءاته وتجويد تالوته ستقام أونالين ،خالل
الفترة مــن  2إلــى  9فبراير الـقــادم ،برعاية سمو
أمير البالد".

وقــال الجنفاوي عقب االجتماع الثالث الــذي
عقدته اللجنة التنفيذية للجائزة في مبنى وزارة
األوقــاف والشؤون اإلسالمية إن "أعضاء اللجنة
التنفيذية للجائزة يواصلون أعمالهم بكل جد
واجتهاد بهدف إظهار هذه المسابقة بشكل يليق
بــالـكــويــت أم ــام مختلف دول الـعــالــم واستجابة
لتعليمات وزير األوقاف عيسى الكندري".

●

جورج عاطف

ً
فــي أعـقــاب ال ـقــرارات الـصــادرة أخـيــرا عن
مجلس الــوزراء ،والخاصة بالعودة للحياة
الـطـبـيـعـيــة ،مـنـهــا ال ـس ـمــاح بــإقــامــة حفالت
الــزفــاف والـمـنــاسـبــات االجـتـمــاعـيــة ،علمت
"الجريدة" من مصادرها ،أن اللجنة المعنية
ب ـص ــاالت األف ـ ــراح والـمـنــاسـبــات ف ــي وزارة
الشؤون االجتماعية ،تعتزم تجهيز نحو 47
صالة ،مقمسة كاآلتي  27أفــراح و 20تابعة
لـمــراكــز الـتـنـمـيــة ،إلطــاقـهــا عـبــر التطبيق
اآللي "دار المناسبات" لتكون متاحة للحجز
أمـ ــام الـجـمـهــور الــراغ ـب ـيــن ف ــي استغاللها
بالمناسبات المختلفة ،كاشفة أن اللجنة
ً
ستعقد اليوم اجتماعا برئاسة وكيل الوزارة
للوقوف على آخر االستعدادات والتجهيزات،
ال ـتــي تـتــم داخـ ــل ال ـص ــاالت لـتـكــون جــاهــزة
األسبوع المقبل.
للحجز خالل
ّ
في موضوع آخر ،نفذت مجموعة موظفات
في قطاع الرعاية االجتماعية بالوزارة ،صباح
أمــس ،وقفة احتجاجية ثالثة مقابل مكتب

وكيل الوزارة في مجمع الوزارات ،للمطالبة
بإيقاف قرار الــدوام يومي الجمعة والسبت
وخ ــال العطالت الرسمية ،حيث توجهت
الموظفات إلى مكتب الوكيل المساعد لقطاع
الـشــؤون المالية واإلداريـ ــة باإلنابة صالح
العجيل ،الذي أكد حرص الوزارة الجاد على
حفظ حقوق جميع موظفيها وعدم االنتقاص
منها ،السيما للعاملين في إدارات مجمع دور
ً
الرعاية االجتماعية ،موضحا أن آليات تنظيم
ساعات الدوام الرسمي توضع وفق القوانين
والقرارات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية.
وأشــار إلــى أنــه من منطلق الحرص على
حقوقهن ع ــاودت ال ــوزارة مخاطبة الديوان
لالستفسار حــول مسألة ال ــدوام خــال أيــام
الراحة والعطالت للموظفين الذين يتقاضون
ً
بدل نوبة (أ) ،وفي انتظار ّ
الرد ،واعدا إياهن
ب ــدرس مطالباتهن كــافــة شــريـطــة اإلل ـتــزام
بالقوانين وال ـقــرارات كافة المنظمة للعمل
ودون تجاوزها.
إل ــى ذل ــك ،نظمت وزارة ال ـش ــؤون ،أمــس،
دورة تدريبية حول قانون حق االطالع على

جانب من الوقفة االحتجاجية لموظفات «الشؤون» أمس
المعلومات بالتعاون مع جمعية الشفافية.
وقال وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب ،إن
"الدورة أقيمت بالتنسبق بين الوزارة وجمعية
الشفافية لشرح مواد القانون وآلية تطبيقه،
لنشر الوعي والثقافة القانونية لدى قياديي
ً
ومسؤولي الوزارة" ،مؤكدا حرص الوزارة على
التنسيق والـشــراكــة مــع منظمات المجتمع

ال ـم ــدن ــي لـتـعــريــف ال ـم ـســؤول ـيــن بــالـحـقــوق
والواجبات المنوطة لتسهيل إجراءات تطبيق
ً
بنود القانون ،كاشفا أنه بنهاية العام الحالي
ستقام دورة مماثلة بالتعاون مــع الهيئة
الـعــامــة لمكافحة الـفـســاد (نــزاهــة) لتسليط
الضوء على أهم جوانب تطبيق القانون.

مطالبات بتقليص الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية
●

جورج عاطف

ط ــال ــب ال ـم ـت ـخ ـصــص بـ ـش ــؤون ال ـع ـمــالــة
المنزلية بسام الشمري ،الجهات الحكومية
المعنية كافة ،وعلى رأسها اللجنة الوزارية
العليا لطوارئ كورونا والسلطات الصحية
فــي ال ـبــاد ،ب ـضــرورة تقليص فـتــرة الحجر
الصحي المفروضة على العمالة المنزلية
ً
ً
المستقدمة حديثا للكويت ليكون أسبوعا
ً
ً
بدال من  15يوما.
ً
وقال الشمري لـ"الجريدة" ،إنه "تزامنا مع
استقرار الوضع الصحي في البالد وانحسار

ال ـمــوجــة الـثــالـثــة الن ـت ـشــار ال ــوب ــاء ،ووس ــط
ال ـق ــرارات المتعاقبة الـتــي اتـخــذهــا مجلس
ً
ال ـ ـ ــوزراء أخ ـي ــرا ف ــي سـبـيــل ال ـع ــودة للحياة
الطبيعية وتخفيف القيود المفروضة على
السفر واستقدام العمالة والتجمعات ،صار
ً
ً
لزاما تقليص مدة الحجر المشار إليها سلفا".
ً
ً
وأضـ ـ ـ ــاف أن هـ ـن ــاك ت ــراجـ ـع ــا م ـل ـحــوظــا
ب ــأع ــداد اإلص ــاب ــات بـيــن ال ـع ــام ــات الــاتــي
يصلن إل ــى ال ـب ــاد ،السـيـمــا وس ــط تشديد
اإلجراءات الصحية في بالدهن قبل السماح
ً
لهن بالمغادرة ،فضال عن استقرار الوضع
صحي هناك.

وناشد الشمري وزارة الداخلية إصدار قرار
بوقف طلب صحيفة الحالة الجنائية ،بصورة
مؤقتة ،للعامالت المنزليات المستقدمات
ً
ً
حديثا ،أسوة بدول الخليج ،خصوصا أنها
ً
تستغرق نحو  75يوما إلصدارها ،مما يؤخر
عملية االستقدام ،وتدعيم السوق بالعمالة
ً
الجديدة ،وسط النقص الذي يعانيه حاليا،
ً
مبينا أن األع ــداد المستقدمة خــال الفترة
الحالية قليلة ،مقارنة باألعداد الكبيرة التي
ً
تغادر البالد نظرا إلى انتهاء عقودها وعدم
ً
الرغبة في تجديدها مفضالت دوال أخرى
مجاورة.

بسام الشمري

محليات
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«صناعات الغانم» تكثف جهودها
مع «الزراعة» لتخضير البالد

النيابة وديوان حقوق اإلنسان يبحثان حماية
األطفال والتوعية بتحصينهم ضد االعتداء

قتيبة الغانم :دعم الحملة إلثراء البيئة بشكل مستدام

الفريح دعت لتسريع إنشاء مراكز إيواء الطفل كضمانة من المخاطر

انطالق مشوار
المليون ميل
لزراعة أشجار
السدر
اليوسف

أعلنت شركة صناعات الغانم
تقديمها الدعم اللوجستي لحملة
التخضير للموسم الزراعي /2021
 2022التي أطلقتها الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية
في بداية أكتوبر الجاري ،وتستمر
ً
حتى نهاية مارس  ،2022انطالقا
مـ ــن م ـ ًســؤول ـي ـت ـهــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
وإي ـمــانــا مـنـهــا بــأهـمـيــة أن يكون
ل ـل ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص دور ف ــاع ــل في
المبادرات الوطنية.
وتهدف الحملة التطوعية إلى
تحقيق االستدامة البيئية وتنمية
ال ـغ ـطــاء األخ ـض ــر ف ــي الـ ـب ــاد ،من
خـ ـ ــال الـ ـتـ ـط ــوع بـ ـغ ــرس أش ـج ــار
ً
السدر ،بدال من النخيل في مختلف
المحافظات.
وتساهم «صناعات الغانم» عن
طريق تقديم الدعم اللوجستي من
خالل «شركة واشنطونيا الزراعية»،
إضافة إلى سلسلة مقاهي «كوستا
كوفي» العالمية التابعتين لها.
وفــي تعليق لــه حــول ذل ــك ،أكد
المدير العام للهيئة الشيخ محمد
الـ ـي ــوس ــف أن ح ـم ـل ــة ال ـت ـخ ـض ـيــر
هـ ــي انـ ـط ــاق ــة م ـ ـشـ ــوار ال ـم ـل ـيــون
م ـيــل ل ــزراع ــة أشـ ـج ــار الـ ـس ــدر في
ً
الكويت ،مضيفا أن اختيار السدر
ج ـ ـ ـ ــاء لـ ـك ــونـ ـه ــا مــن
ال ـ ـن ـ ـبـ ــاتـ ــات الـ ـت ــي
ت ـت ـح ـمــل درج ـ ــات
ال ـحــرارة العالية،

قتيبة الغانم

محمد اليوسف

وال تستهلك الكثير من المياه ،وال
تـحـتــاج إل ــى صـيــانــة دائ ـم ــة ،على
عكس النخيل الذي يحتاج لرعاية
كبيرة ومياه كثيرة.
وأشـ ـ ــاد ال ـي ــوس ــف بــالـمـشــاركــة
الفاعلة لمؤسسات القطاع الخاص،
ال سيما شركة صناعات الغانم ،من
خالل الدعم اللوجستي والمعنوي
لتحقيق أهداف هذه الحملة.

إلثــراء البيئة بشكل مستدام ،آمال
بــاسـتـمــرار الـمـجــامـيــع التطوعية
وم ــؤسـ ـس ــات ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـمــدنــي
والـقـطــاع الـخــاص بالمشاركة في
هذه الحملة.
وأض ـ ــاف ال ـغ ــان ــم« :ال يسعني
إال أن أعبر عن شديد فخري بكل
المتطوعين الــذيــن يـشــاركــون في
ه ــذه الحملة الــوطـنـيــة ،واضعين
ب ـع ـيــن االعـ ـتـ ـب ــار أه ـم ـي ــة ال ـع ـطــاء
للمجتمع ،مــؤكــدا أن هــذه الحملة
الـتــي أطلقتها هيئة الــزراعــة تعد
ً
م ـ ـثـ ــاال مـ ـمـ ـي ــزا ل ـت ـض ــاف ــر ج ـه ــود
المجاميع التطوعية واألف ــراد مع
المؤسسات الحكومية والخاصة
للعمل معا من أجــل الحفاظ على
بيئة الكويت الغالية».

إثراء البيئة
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
اإلدارة التنفيذي لشركة صناعات
الغانم ،قتيبة الغانم ،اعتزازه بدعم
ً
ه ــذه الـحـمـلــة ،م ـش ـيــرا إل ــى أهمية
ه ــذه ال ـم ـب ــادرة الــوطـنـيــة الـهــادفــة

مسؤولو النيابة وديوان حقوق اإلنسان خالل اجتماعهم
بطلب من الديوان الوطني لحقوق اإلنسان،
ُعقد األحد الماضي اجتماع بين النيابة العامة
ومـمـثـلــي الـ ــديـ ــوان ،وق ــد ح ـض ــره ع ــن الـنـيــابــة
المحامي العام األول المستشار بدر المسعد،
ورئيس النيابة ناصر السميط ،ومدير نيابة
األحـ ـ ـ ــداث م ـح ـمــد ال ـ ــدوس ـ ــري ،ك ـمــا ح ـضــر عن
«الــديــوان» كل من د .سهام الفريح ،والمحامية
عذراء الرفاعي ،وتهاني الطيار ،وخالد الردعان.
واس ـت ـه ــل ال ـم ـس ـت ـشــار ال ـم ـس ـعــد االج ـت ـمــاع
بالترحيب بالحضور والثناء على دور الديوان
في متابعة القضايا الواقعة تحت نظره ،بما
يعزز الدور اإلنساني الرائد لدولة الكويت ،في
حين أشــادت د .الفريح بالدور المحوري الذي
تؤديه النيابة العامة في تحصين حقوق األفراد،
ً
تـمــاشـيــا مــع واجـبـهــا الــدس ـتــوري فــي مالحقة
المذنبين وتطبيق صحیح القانون.
وتناول الحضور الوسائل الناجعة لصيانة

حقوق األطفال ،وضــرورة التوعية المجتمعية
لتحصين تـلــك الـفـئــة مــن مـخــاطــر االع ـت ــداءات
ً
الـنـفـسـيــة وال ـج ـس ــدي ــة ،ان ـط ــاق ــا م ــن الـتــوعـيــة
ً
الـمـجـتـمـعـيــة ،ووصـ ـ ــوال إل ــى تـحـصـيــن حـقــوق
األطفال الضحايا عبر محاكمات جنائية ناجزة.
وش ـ ـ ــددت ال ـف ــري ــح ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة م ـســارعــة
الجهات الحكومية المعنية في إنشاء مراكز إيواء
ً
الطفل إنـفــاذا للقانون رقــم  21لسنة  2015في
ّ
شأن الطفل لما تشكله تلك المراكز من ضمانة
في حماية األطفال من المخاطر.
وق ــد ع ــرض المسعد اإلجـ ـ ــراءات القانونية
التي تتبعها النيابة العامة في قضايا األحداث،
وأبرزها تمكين المحامي من حضور التحقيق
والـســريــة الكاملة لبيانات القضايا ،فــي حين
أشارت المحامية الرفاعي إلى أهمية االستفادة
من تجارب اإلقليمية والدولية لتعزيز حقوق
األطفال.

وأك ـ ــد رئ ـي ــس ال ـن ـيــابــة أن ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة
بــاعـتـبــارهــا األم ـي ـنــة عـلــى ال ــدع ــوى العمومية
تـتـصــدى لـقـضــايــا االعـ ـت ــداء عـلــى الـطـفــل وفــق
االختصاص القانوني الذي رسمته التشريعات
الجنائية.
بـ ــدوره ،س ــرد مــديــر نـيــابــة األحـ ــداث ال ــدورة
المستندية لقضايا األحداث ،ابتداء من تسجيل
البالغ وانتهاء برفع القضية إلى القضاء.
ّفي ختام االجتماع ،أشاد المسعد بالحوار
ال ـبــنــاء ،وح ــرص ممثلي ال ــدي ــوان عـلــى معرفة
مستجدات القضايا التي تقع بالمخالفة ألحكام
قانون الطفل ،كما أثنى على الدور اإليجابي الذي
تؤديه الفريح والجهود االستثنائية التي تبذلها
الجمعية الوطنية لحماية الطفل في ترسيخ
حقوق األطفال ونشر الوعي المجتمعي في كل
ما يتعلق بشريحة األطفال.

«تعاونية الروضة وحولي» تفتتح أولى فعاليات التدريب والتطوير
السداني :العنصر البشري األهم في نهوض وتقدم أي مؤسسة

السداني والمنيس والبسام والشراح في تكريم الجزاع

اف ـت ـت ـح ــت ج ـم ـع ـي ــة الـ ــروضـ ــة
وحولي التعاونية برعاية رئيس
مـجـلــس االدارة خ ــال ــد ال ـســدانــي
واش ـ ـ ـ ـ ــراف بـ ـ ــدر ال ـ ـيـ ــاقـ ــوت اولـ ــى
فعاليات قسم التدريب والتطوير
إلعـ ـ ـ ــداد ال ـم ــوظ ـف ـي ــن وتــأه ـي ـل ـهــم
والسعي لــرؤيــة وتطبيق الخطة
االستراتيجية والمهارات القيادية،
وتحفيز الموظفين المشاركين

بــالـمـهــارات ال ــازم ــة لـلـنـجــاح في
ادارة ف ــري ــق ال ـع ـمــل ،وتـعــريـفـهــم
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالدوات وت ـ ــأصـ ـ ـي ـ ــل م ـع ــرف ــة
المشاركين بالدورة وبالمفاهيم
االداريـ ــة الحديثة وتنمية الفكر
واالب ـ ـ ــداع وخ ـلــق روح ال ـم ـبــادرة
للموظف وإدارة الوقت وبناء فرق
عمل فعالة.
وق ـ ــال ال ـس ــدان ــي ف ــي تـصــريــح
ص ـحــافــي إن ان ـط ــاق اول دورة
تدريب لتحقيق اهداف الجمعية
ورؤيتها لجانب مهم من الخطة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة  2024لـتــأهـيــل
وكـســب ال ـق ـيــادات وال ـك ـفــاءات في

تـسـيـيــر ال ـع ـمــل ،وك ــذل ــك لـتــأهـيــل
فئة االدارة الوسطى والوظائف
االشرافية ليصبحوا قادة فعالين
ومتميزين يستطيعون النهوض
ب ــال ـع ـم ــل وت ـ ـطـ ــويـ ــره ،مـ ــؤكـ ــدا ان
الـعـنـصــر ال ـب ـشــري هــو االه ــم في
نهوض اي مؤسسة.
وأكـ ـ ـ ـ ــد أن ال ـ ـت ـ ــدري ـ ــب ي ـش ـمــل
مختلف االق ـس ــام االداري ـ ــة لبناء
شخصية الـمــوظــف فــي الـجــانــب
اإلداري وبكل المستويات الحداث
تغيير إيجابي من خالل استثمار
خـبــراتـهــم الوظيفية والـمـشــاركــة
الـفـعــالــة ف ــي الـتـنـفـيــذ واالش ـ ــراف

عـلــى خـطــط التنمية وترجمتها
الى واقع مملوس.
وأش ــار الــى ان ال ــدورة بمثابة
تـحـفـيــز وتــوج ـيــه واعـ ـ ــداد ال ــدور
ال ـ ـفـ ــاعـ ــل وال ــرئـ ـيـ ـس ــي لـلـعـنـصــر
البشري ولمن هم عليهم االعتماد
فــي نجاح ودفــع عجلة التطوير،
ايـ ـم ــان ــا م ـن ــا ب ــأه ـم ـي ــة ال ـت ــدري ــب
المتميز في صقل المهارات وخلق
بيئة مشجعة ل ــا ب ــداع وتحفيز
ال ـم ـبــدع ـيــن ،مـضـيـفــا :سـنـحــرص
ان تكون الــدورة العــداد الموظف
المتميز باالضافة الى التميز في
تنمية المهارات القيادية والمهنية

للقيادات من خالل دورات متكاملة
تؤهله للقيادة مستقبال.
وب ـ ـيـ ــن أن ال ـ ـمـ ــوسـ ــم الـ ـث ــان ــي
سيشهد تنظيم عدد من الدورات
والورش التدريبية ،مشيرا الى انه
شــارك في تقديم دورة المهارات
الـ ـقـ ـي ــادي ــة الدارة ف ــري ــق ال ـع ـمــل
واالشراف عليها د .جاسم الجزاع،
م ــؤك ــدا ان ه ــذه الـ ـ ــدورة انـطــاقــة
لعدة دورات ستطرح للمساهمين
وأبناء المنطقة قريبا.

«بنك الطعام» يطلق «العشيات »4
بالتعاون مع «أمانة األوقاف» ويشمل 20
ألف شخص من األسر المتعففة
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك الـ ـك ــويـ ـت ــي
لـ ـلـ ـطـ ـع ــام واإلغـ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ــة إطـ ـ ــاق
مشروع «مصرف العشيات ،»4
بالتعاون مــع األ مــا نــة العامة
لــأوقــاف ،لـتــوزيــع كــوبــونــات
مـشـتــريــات ،إضــافــة إلــى مــواد
غذائية على  20أ لــف فــرد من
األسر المتعففة والمحتاجة.
و قــال نائب رئيس مجلس
إدارة البنك الكويتي للطعام
واإلغ ــاث ــة مـشـعــل األن ـص ــاري،
ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،إن
مشروع مصرف «العشيات »4
يـهــدف إلــى تــوزيــع كوبونات
مـ ـشـ ـت ــري ــات وم ـ ـ ـ ــواد غ ــذائ ـي ــة
لـنـحــو  20أل ــف مـسـتـفـيــد من
األ ســر المتعففة ،بتمويل من
مصرف العشيات في األمانة
العامة لألوقاف.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف األن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاري أن
الـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ــن ب ـن ــك ال ـط ـعــام
وأمانة األوقاف وثيق ومتين
وقــائــم عـلــى أس ــس صحيحة
هدفها الخير للجميع ،مؤكدا
أن ه ـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع ال ـخ ـي ــري
المميز يوفر المأكل والمشرب
لــأســر ال ـم ـح ـتــاجــة ،وأوض ــح
أن ت ـق ــدي ــم الـ ـمـ ـس ــاع ــدات يـتــم
من خالل قاعدة بيانات لدى
البنك يتم تحديثها باستمرار
إلض ــاف ــة الـمـتـعـفـفـيــن واألس ــر
الفقيرة.
وأكـ ـ ــد ح ـ ــرص ال ـب ـن ــك عـلــى
الـعـمــل الـمــؤسـســي ،مــن خــال
ع ـمــل خ ـطــة شــام ـلــة لـمـشــروع
«ا لـ ـعـ ـشـ ـي ــات  ،»4تـ ـض ــم آ ل ـي ــة
التنفيذ وطرق التوزيع لألسر
ال ـم ـح ـت ــاج ــة ،م ـب ـي ـنــا أن ـ ــه مــن
أض ـخ ــم ال ـم ـش ــاري ــع الـخـيــريــة
الـ ـت ــي ن ـف ــذه ــا ب ــال ـت ـع ــاون مــع
جهة حكومية لخدمة العمل
الخيري في الكويت.
وأش ــار إلــى أن البنك يرفع
شـ ـ ـع ـ ــار «ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم بـ ـ ــا جـ ــوع
م ــن ب ـلــد اإلن ـس ــان ـي ــة» ،لـتـكــون
ال ـك ــوي ــت ف ــي ص ـ ـ ــدارة ال ـع ـمــل
اإلنساني على الدوام ،وتأكيدا
ال سـتـمــرار نهجها فــي خدمة
قضايا اإلنسانية حول العالم
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا م ـ ــرك ـ ــزا ل ـل ـع ـمــل
اإلنساني.

ويمتلك بنك الطعام فريقا
متكامال إلدارة العمل الخيري
واستقبال المتعففين للتعرف
عـلــى احـتـيــاجــاتـهــم مــن خــال
www.kuwaitfoodbank.
 ،orgب ـ ـهـ ــدف ت ـل ـب ـي ــة جـمـيــع
متطلباتهم والعمل على حل
مشاكلهم اليومية.

ةديرجلا
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بيع مقاعد المقررات في الجامعة ...تجارة رائجة

سلة أخبار

ً
ً
الطلبة يحتكرونها بالتسجيل المبكر ...وتباع في «الباي فورس» بدءا من  70دينارا
فيصل متعب

عدم طرح
شعب كافية
يوقع الطلبة
فريسة
لالستغالل

األحيمر

ت ـ ـحـ ــول ال ـ ـت ـ ـنـ ــازل ع ـ ــن م ـقــاعــد
ال ـم ـق ــررات ال ــدراس ـي ــة خ ــال فـتــرة
استكمال الجداول (الباي فورس)
فــي جــامـعــة الـكــويــت إل ــى "ت ـجــارة
رائـ ـج ــة" ل ـع ــدد م ــن الـطـلـبــة الــذيــن
ً
ي ـح ـت ـكــرون الـ ـم ــواد األكـ ـث ــر طـلـبــا
ً
وإقباال في بداية التسجيل المبكر،
ويعرضونها "للبيع" لقاء بــدالت
ً
مادية تبدأ بـ  70دينارا للمادة.
وفي تفاصيل تلك الظاهرة التي
تجددت مع عودة الدراسة التقليدية
ومحدودية قدرة الشعب الدراسية
على استيعاب الطلبة ،قال بعض
م ـســؤولــي اتـ ـح ــادات ال ـط ـل ـبــة ،في

األقصى من المسجلين الذين عادة
ً
ما يكون عددهم  30طالبا ،إذ يقوم
الطالب البائع لمقعده باالنسحاب
مــن الـمـقــرر ليظهر للطرف اآلخــر
خلو مقعده من الشعبة المطلوبة
فيقوم على الفور بالتسجيل.

تصريحات متفرقة ل ـ "الـجــريــدة"،
إن طــابــا يـلـجــأون ال ــى التسجيل
ف ــي الـ ـع ــدد األقـ ـص ــى ال ـم ـت ــاح لهم
بــالــوحــدات الــدراسـيــة ( 12وحــدة)
من دون حاجتهم الفعلية لذلك ،أو
رغبتهم في دراســة تلك الوحدات،
وهو ما يحول دون تسجيل طلبة
آخرين بسبب اكتمال الشعب ،وفي
هذه الحال تبدأ مفاوضات مقايضة
بيع المقعد الدراسي.
وم ــن الـمـعـلــوم أن الـفـئــة األكـثــر
ً
إق ـ ـبـ ــاال ع ـل ــى شـ ـ ــراء ال ـم ـق ــاع ــد هم
الـمـتــوقــع تـخــرجـهــم ،حـيــث تكون
ال ـش ـع ـبــة ال ــدراسـ ـي ــة ب ـل ـغــت الـحــد

تحديد وقت
ولتحديد الوقت أهمية كبيرة
إلتمام عملية التبادل عبر اتفاق
الـ ـط ــرفـ ـي ــن عـ ـل ــى ال ـ ــدخ ـ ــول إل ــى
النظام اإللكتروني للتسجيل في
وق ــت واح ــد لـيـقــوم ال ـطــرف األول
بــالـسـحــب وال ـثــانــي بالتسجيل،

الالفي :زيادة سعة «باي فورس الحياتية»
أعـ ـل ــن ال ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال ع ـم ـيــد ك ـل ـيــة ال ـع ـلــوم
الحياتية فــي جــامـعــة الـكــويــت د .أحـمــد الــافــي
زي ــادة المقاعد الــدراسـيــة خــال فترة استكمال
ال ـ ـجـ ــداول ال ــدراسـ ـي ــة "ب ـ ــاي فـ ـ ــورس" ف ــي بعض
ً
الـمـقــررات الــدراسـيــة الــى  70مـقـعــدا مــع تطبيق
مبدأ التباعد الستيعاب جميع الطلبة الراغبين
في التسجيل.
وقـ ـ ــال ال ــاف ــي ل ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ان "الـ ـمـ ـق ــررات
الـتـمـهـيــديــة لــدي ـنــا تـنـقـســم الـ ــى ق ـس ـم ـيــن ،قسم
الرياضيات ويقدم من قبل كلية العلوم لطلبتنا،
واالخر يدرس لدينا وهو مقرر االنكليزي ،اذ قمنا

بفتح شعب جديدة لمقررات التمهيدي اإلنكليزية
لتغطية جميع احتياجات الطلبة".
ً
وعن أكثر المقررات طلبا ،كشف الالفي انها
تتمثل في اضطربات التواصل ،والتغذية ،وهي
المواد التي تمت زيادة الطاقة االستيعابية بها
في كل مقرر ،الفتا الى انه تم تقسيم المختبرات
العلمية الى مجموعتين بنفس الوقت الدراسي
مع وجــود مساعدين علميين على كل مختبر،
علما بأن االعداد التي تم قبولها في المختبرات
 48طالبا وطالبة ،وقسمت الى مجموعتين بعدد
 24لكل مجموعة.

ف ــي ح ـيــن أص ـب ـحــت الـتـحــويــات
المادية عبر الروابط اإللكترونية
ً
والـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــات أك ـ ـثـ ــر ت ـس ـه ـي ــا
لعمليات البيع والشراء دون عناء
تقاضي "الكاش".
وق ـ ــال رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة طـلـبــة
كلية العلوم االجتماعية صالح
األح ـي ـم ــر إن "هـ ـن ــاك ف ـئــة كـبـيــرة
تتعرض لمثل هــذه الممارسات
بـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت وأك ـ ـثـ ــرهـ ــم
ال ـخ ــري ـج ــون ح ـت ــى يـسـتـطـيـعــوا
التسجيل في المقررات الدراسية"،
ً
مضيفا لـ "الجريدة" ،أن "عدم طرح
شعب دراسية كافية جعل معظم
الطلبة فريسة لهذه الممارسات
االستغاللية ،وعلى عمادة القبول
والتسجيل إعــادة النظر في هذا
األمر وطرح الشعب ،رغم أن أغلب
ال ـك ـل ـيــات ف ــي ال ـجــام ـعــة سـتـكــون
الدراسة فيها عن بعد".
وطالب األحيمر بفرض عقوبة
عـ ـل ــى ال ـط ـل ـب ــة ال ـ ــذي ـ ــن ي ـب ـي ـعــون
م ـ ـقـ ــررات ـ ـهـ ــم ال ـ ــدراس ـ ـي ـ ــة ب ـش ــرط
االنسحاب منها او البدل مع طلبة
آخرين بفصلهم عن الجامعة مدة
ً
ال تـقــل عــن فـصــل دراس ـ ــي ،منعا
للتسيب.

تبادل المقررات

أحمد الالفي

مــن جــانـبــه ،ق ــال رئ ـيــس رابـطــة
طلبة كلية العلوم اإلداريــة حسين

التعليم حضوري %100
في «طب األسنان»

الـ ـف ــودري ،إنــه
"م ـ ــن الـصـعــب
على الجامعة
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـي ـ ـ ـطـ ـ ــرة
على موضوع
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــررات
ال ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
بين الطلبة"،
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المقرر ال لـمـحــادثــة بـيــن الـطـلـبــة لبيع
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة":
جامعي
"في حال توفر
دليل قاطع على تلك الممارسات
غير األخالقية واالكاديمية ،البد من
معاقبة هؤالء الطلبة لردع غيرهم،
على أال تضر العقوبة بمستقبلهم
الدراسي".
ومن جهته ،ذكر رئيس جمعية
الـعـلــوم ج ــراح ال ـعــدوانــي أن "بيع
مواعيد التسجيل يجعل الطلبة
صعوبة في
مع مرور الوقت يتمادون في بيع
السيطرة
أشياء أخرى ،وعليه يجب ردعهم
بشتى السبل حتى ال تتفاقم هذه
على األمر
الـظــاهــرة مــع م ــرور الــوقــت وتضر
ويجب معاقبة
بمصالح الطلبة".
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ـ
ـ
م
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ـ
ـ
ـ
ـ
ن
ـدوا
ـ
ـ
ـ
ـ
ع
ـ
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ
مرتكبيه
العقوبات المقترحة لردع مثل هذه
دون اإلضرار
الممارسات ان يعاقب الطالب الذي
يبيع موعد تسجيله او يستبدل
بمستقبلهم
المقرر بجعل موعد تسجيله في
الفودري
آخر الفترة المقررة للقيد".

الجامعة :إقبال على جناحنا في «إكسبو دبي» «فنية البلدي» :نقل تبعية المكتبات
إلى المجلس الوطني للثقافة
أعـ ـل ــن األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لـجــامـعــة
الكويت باإلنابة المتحدث الرسمي
بــاسـمـهــا د .م ــرض ــي ال ـع ـيــاش أن
جـ ـن ــاح ال ـج ــام ـع ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك فــي
معرض اكسبو دبــي  ،2020شهد
ً
ً
إقباال كثيفا للزائرين من مختلف
الجنسيات في اليوم الثاني ،وذلك
بحضور مدير جناح دولة الكويت
د .بدر العنزي ،ونائب مدير الجناح
مـ ــازن األن ـ ـصـ ــاري ،وع ـضــو هيئة
التدريس في قسم العمارة بجامعة
الكويت د .محمد الجسار ،وعــدد
من زوار المعرض الذين حضروا
المحاضرة المقامة ضمن فعاليات
أسبوع الفضاء.
وذكر العياش أنه ضمن فعاليات

أسبوع الفضاء ،قدم فريق المشروع
الوطني للقمر االصطناعي الكويتي
األول  KuwaitSat-1ا ل ـم ـش ــارك
ضمن وفد جامعة الكويت مؤخرا
أولى المحاضرات ضمن برنامجه
للمحاضرات ،في الصاالت الثقافية،
وكانت المحاضرة بعنوان "كويت
س ــات "1-ألقتها مــديــرة المشروع
الدكتورة هالة الجسار ود .ياسر
عبدالرحيم وم .غانم العتيبي.
وأشـ ــارت د .الـجـســار إل ــى أن
م ـشــاركــة فــريــق كــويــت س ــات1-
فــي معرض إكسبو دبــي 2020
ال ـع ــال ـم ــي ت ـه ــدف إلـ ــى تـعــريــف
ال ـح ـضــور بـخـطــة عـمــل الـفــريــق
خ ـ ــال ال ـس ـن ـت ـيــن الـمــاضـيـتـيــن

•

جانب من فعاليات المعرض
وإب ـ ــراز دور ال ـق ــدرات الوطنية
ض ـمــن ت ـن ـظ ـي ـمــات فـ ــرق الـعـمــل
ذوي ا لـتـخـصـصــات المختلفة
في الهندسة والعلوم وغيرها،

وأضـ ــافـ ــت أن رؤي ـ ــة ال ـم ـشــروع
وأهدافه تتماشى مع رؤية دولة
الكويت .2035

لقاء تنويري ألعضاء التدريس الجدد
نظم مكتب نائب مدير جامعة الكويت
للشؤون العلمية لقاءه التنويري ألعضاء
هيئة التدريس الجدد.
وهـنــأ مــديــر الجامعة بــاإلنــابــة ،د .بدر
الـبــديــوي ،أعـضــاء هيئة الـتــدريــس الجدد
بـمـنــاسـبــة انـضـمــامـهــم ألسـ ــرة الـجــامـعــة،
ً
متمنيا لهم النجاح والتوفيق بما يخدم
هذا الوطن وأبناءه.

من جانبه ،قال القائم بأعمال نائب مدير
الجامعة للشؤون العلمية ،د .مشاري العيفان،
"إن هذا اللقاء التنويري يهدف إلفادة األساتذة
الجدد ،خاصة بما يتعلق بالمجالت العلمية
بجوانبها األربعة من حيث األهمية كالترقيات،
والجوائز ،واإلنتاجية العلمية ،وغيرها".
وعـ ّـرفــت مساعدة نائب مدير الجامعة
لشؤون التقييم والقياس ،د .رواء الجارالله،

أحد المقترحات على الجدول لحين ورود الئحة
من مجلس ال ــوزراء بالسماح بتسمية الشوارع
بأسماء األشخاص.
وأضاف أن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي
ك ـتــاب الـمـجـلــس الــوط ـنــي ب ـشــأن منطقة أس ــواق
المباركية ،المنطقة التجارية الرابعة ،والمنطقة
التجارية السادسة ،والمنطقة التجارية السابعة،
بينما وافقت على طلب المجلس الوطني إضافة
أنشطة تـجــار يــة بالمكتبات ا لـعــا مــة التابعة له،
ووافـقــت أيضا على طلب الهيئة العامة للطرق
والنقل اعتماد مواصفات جسور المشاة ،وعلى
طلب شركة المشروعات السياحية تطوير مشروع
المدينة المائية.

محمد جاسم

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على
نقل تبعية المكتبات العامة مــن وزارة التربية
إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ،وأحالت اللجنة في
اجتماعها أمس ،برئاسة علي بن ساير ،االقتراح
المقدم من العضو حمد المدلج ،بشأن السماح
بإقامة المعارض المؤقتة قصيرة المدة برسوم
محدودة ،إلى اللجنة القانونية.
وأكد بن ساير أن اللجنة أحالت االقتراح المقدم
مــن العضو عبدالعزيز المعجل ،بـشــأن تسمية
منشأة تعليمية باسم أحد المواطنين ،إلى الجهاز
التنفيذي لمخاطبة وزارة التربية ،بينما أدرجت

الحمضان والبغلي« :كوتا» لتراخيص المباركية

بــا لـخــد مــات ا لـتــي ّ
يقد مها مكتب التقييم
والـقـيــاس ،والـتــركـيــز على أن ــواع التقييم
ا لـتــي يتم مــن خاللها تقييم عضو هيئة
التدريس والمقرر.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أوض ـ ـ ــح أس ـ ـتـ ــاذ ال ـق ــان ــون
الـخــاص بكلية الـحـقــوق ،د .عبدالفضيل
أحـمــد ،قــواعــد الترقيات الـمــوحــدة لنظام
الترقيات بجامعة الكويت.

الجاذبة للمواطنين والمقيمين وكــذلــك للسياح،
ولما تحتويه هذه األسواق من أماكن تراثية وكذلك
مـحــات ذات صفة حرفية وشعبية ،مؤكدين أنه
لوحظ في اآلونة األخيرة خروج الكثير من المحالت
التقليدية وسيطرة نشاط أو نشاطين على هذه
المحالت.

قــدم عضوا المجلس البلدي مشعل الحمضان
ً
ً
ومها البغلي اقتراحا مشتركا بشأن تقييد إصدار
تراخيص محالت أسواق المباركية بنسبة معينة
(نظام الكوتا) لكل نشاط.
وأوضح العضوان أن المقترح يأتي ً
بناء على ما
تمثله أسواق المباركية من أهمية تاريخية ممتدة
ألك ـثــر مــن  200ع ــام ولـكــونـهــا أح ــد أب ــرز األس ــواق

اقتراب موسم مخيمات الربيع يلهب أسعار الخيام
وصلت إلى ألف دينار ...وإقبال كبير على األسواق بعد غياب التخييم موسمين
•

أحمد الشمري

بعد غياب موسمين بسبب جائحة
"كورونا" ،شهدت أسواق الخيام حركة
انتعاش للبيع وارتفاعا ملحوظا في
أس ـعــار ال ـخ ـيــام ،إذ وص ـلــت إل ــى ألــف
دينار مع قرب موسم التخييم في 15
نوفمبر المقبل.
وف ـي ـم ــا وص ـ ــف رواد س ـ ــوق ال ـخ ـيــام
األس ـعــار بأنها "نـ ــار" ،مطالبين التجار
بضرورة تخفيض األسعار ومراجعتها
حتى تـكــون فــي مـتـنــاول الجميع ،شهد
السوق إقباال كبيرا من قبل الرواد خالل
األيام الماضية عليه لشراء الخيام ،وفي
ال ـم ـقــابــل ج ـه ــزت ال ـم ـح ــات بـضــائـعـهــا
ونصب الخيام لعرضها على الراغبين
ف ــي ش ــرائـ ـه ــا" .الـ ـج ــري ــدة" رصـ ـ ــدت آراء
رواد ال ـس ــوق وال ـبــائ ـع ـيــن ع ــن األس ـعــار
واالستعدادات لموسم التخييم.
بداية ،أكد البائع في أحد محال الخيام
باندا محمد أن هناك إقباال كبيرا من قبل
ال ـ ــرواد عـلــى س ــوق الـخـيــام خ ــال األي ــام
الماضية ،مشيرا إلــى أن هـنــاك بيعا ال
يقل عن  15خيمة يوميا لدرجة أن هناك
إقباال من دول الخليج على شراء الخيام
الكويتية ،نظرا لجودة خامتها وبطانتها
الـمـتـمـيــزة ،فـضــا ع ــن تـمـيــزهــا بخياط
متميز يدوم سنوات وتكون دافئة خالل
االستعمال في موسم الشتاء.
وأشار محمد إلى تنوع الخيام والتي
تختلف مساحتها من  3أمتار إلى 12
مترا ،غير أنواع خيام الشراع ،و"المشب"
ال ـتــي ت ـضــاف إل ــى الـخـيـمــة األســاسـيــة،
موضحا أن األسعار تبدأ من  400دينار
وتصل إلى ألف دينار ،الفتا إلى تصدير
الخيام إلى دول الخليج.
وذكر البائع عبدالخالق علي من محل
آخر ،أن ارتفاع األسعار يعتبر أمرا طبيعيا
بالنسبة لخيام ذات جودة ممتازة خاصة
بعد وقــف موسم التخييم فترة طويلة
بسبب الـجــائـحــة ،كـمــا أن ارت ـف ــاع سعر

الحديد خاصة في خيام "الجملون" ساهم
في رفع سعر الخيمة.
وقال :شعرنا في األيام الماضية بتوافد
أعداد من الزائرين على سوق الخيام الذي
يدل على انتعاش حركة البيع بعد توقف
فترة طويلة عن بيع الخيام.
بينما ذكر البائع ارشد من محل خيام
البصمان أن االرتفاع لم يكن ملحوظا ،إنما
هناك أسعار ثابتة لم تتغير ،الفتا إلى أنه
يوفر خياما ذات جودة ممتازة ،وتتميز
عن الكثير من محالت سوق الخيام.

ارتفاع ملحوظ
ومن جهته ،قال المواطن نايف العازمي
إن هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار بيع
الخيام ،مشيرا إلى "أننا متعطشون بعد
جائحة كورونا لبناء الخيام خاصة مع
اإلع ــان األخـيــر لموسم التخييم خالل
الشهر المقبل ،وأن االسـتـعــدادات تسير
على قدم وساق من اآلن".
وأضاف العازمي "أننا نبحث في الوقت
على شراء الخيام ذات الجودة المتميزة
التي تعمر فترة طويلة ،ولكن نتمنى من
أصحاب السوق تخفيض األسعار التي
ولعت بشكل الفت".
ومـ ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـم ــواط ــن شـهــاب
الجنفاوي ،ان أسعار الخيام "نار" خاصة
م ــع قـ ــرب م ــوس ــم الـتـخـيـيــم ،فــالـكـثـيــر ال
يستطيع دفع مبالغ كبيرة لشرائها ،الفتا
إلى أنه "كل ما كانت الخيمة كبيرة كانت
أفضل وأجمل لتكون ديوانا يجمع أبناء
األسرة واألصدقاء" ،مبينا "أننا حريصون
على انتقاء الخيام ذات الجودة الممتازة
الستغاللها في أكثر من موسم".
وم ــن ج ـه ـتــه ،أك ــد ال ـم ــواط ــن سعد
الشمري أن "البر هو المالذ الوحيد
للترفيه عن النفس في موسم الشتاء
عبر بناء المخيمات الربيعية ،ولكن
ارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار ب ـيــع ال ـخ ـيــام يقتل
فرحتنا بعودة موسم التخييم" ،داعيا
تجار بيع الخيام إلى خفض األسعار

محليات

أعلن عميد كلية طب
األسنان بمركز العلوم
الطبية في جامعة الكويت،
د .عادل العصفور ،عودة
الدراسة الحضورية الكاملة
بنسبة  100باملئة للطلبة
املستجدين واملستمرين
بمناسبة بدء العام الجامعي
الجديد  .2022/2021وأوضح
العصفور ،في تصريح أمس،
أن جائحة كوفيد 19-دفعت
املؤسسات التعليمية بالعالم
إلى تغيير طريقة وأسلوب
التعليم ،مبينا أن كلية طب
األسنان اعتمدت نظام التعليم
املدمج املتمثل بالتعليم عن
ُبعد بالنسبة للمحاضرات
النظرية والحضور الشخصي
فيما ّ
يخص الجانب
اإلكلينيكي في املختبرات
والعيادات ،مع االلتزام التام
باالشتراطات الصحية.

«النجاة» لدعم مشاريعها
التنموية لألسر المحتاجة

قال مدير املوارد والحمالت
بـ "النجاة الخيرية" عمر
الشقراء ،إن الجمعية تنفذ
مشاريع تنموية متنوعة في
 15دولة عربية وإسالمية،
داعيا املتبرعني إلى املساهمة
في هذه املشاريع ،التي توفر
ً
لألسر املحتاجة دخال ثابتًا،
وتنقلها من االحتياج إلى
اإلنتاج ،وبالتالي تصبح غير
محتاجة إلى املساعدة.
وأضاف الشقراء ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن املشاريع
التنموية التي توفرها
الجمعية تشمل ماكينة
خياطة في عدد من الدول
منها اليمن ،واألردن ،وتركيا،
وتشاد ،والنيجر ،وبنغالدش،
والهند ،بتكلفة تبدأ من 30
إلى  195دينارا.

انطالق البرنامج التدريبي
لجمعية البيئة في فبراير
أعلنت الجمعية الكويتية
لحماية البيئة أبرز مالمح
برنامجها التدريبي البيئي
التخصصي املزمع تنظيمه
خالل شهري فبراير ومارس
املقبلني بمركز صباح
األحمد للتدريب البيئي
بمشاركة ممثلي العديد من
الوزارات والهيئات الحكومية
واملنظمات املدنية والكليات
واملعاهد الكويتية والعربية.
وقال نائب رئيس الجمعية
عبداألمير الجزاف في
تصريح صحافي إن البرنامج
التدريبي يشمل  9دورات
تخصصات في مجاالت
القواعد السبع األكثر فاعلية
لتحقيق أهداف التنمية
املستدامة في البيئة ،واإلعالم
املرئي البيئي وتوثيق
الحياة الفطرية ،والعالقة بني
استخدامات األراضي وفقدان
التنوع األحيائي ،وتحليل
وضع السياسات البيئية
ومواءمتها مع الخطط
التنموية ،فضال عن دورات
تطبيقات االستشعار عن بعد
واستخداماتها في مكافحة
التصحر ،والتخطيط البيئي
االستراتيجي ،والتحديات
اإلقليمية في التصدي
للتغيرات املناخية ،واملحافظة
على نباتات الكويت الفطرية،
وإدارة املناطق املحمية.

مصرع وافد وإصابة 5
في تصادم بالخيران
رواد سوق الخيام ...إقبال على أعتاب الموسم (تصوير ميالد غالي)
حتى تكون في متناول الجميع.
وأردف الشمري :قمنا بجولة في
مختلف مـحــات بيع الـخـيــام فهناك
ذات ج ــودة منها الـصـبــاح والـنـمــران
والبصمان ،ولكل نوع ميزة تختلف
عــن األخـ ــرى ،س ــواء كــانــت فــي عملية
نصبها وارتفاعها وبطانتها.

وبـ ـ ــدوره ،طــالــب ال ـمــواطــن ض ــاري
ال ـم ـط ـيــري ت ـج ــار ال ـخ ـيــام بــالـتــراجــع
عن ارتفاع أسعار الخيام التي بلغت
أك ـث ــر م ــن ال ـ ـ  1000ديـ ـن ــار ،مـخــاطـبــا
ال ـبــائ ـع ـيــن ب ــال ـق ــول "الـ ـم ــوس ــم ق ــرب،
خفضوا األسعار ،وال تستغلوا إقبال
المواطنين على شراء الخيام".

تكدس السلع بانتظار الزبائن

ً
 20موقعا لـ «التخييم» و 15للعربات المتنقلة

•

محمد جاسم

حددت لجنة المخيمات الربيعية  20موقعا للتخييم
و 15ألصحاب العربات المتنقلة ،إضافة إلى  3نقاط
أمنية ثابتة في المناطق البرية بالشمال والجنوب
وغرب البالد وكبد خالل الموسم الحالي.
وكشفت م ـصــادر ل ـ "ال ـجــريــدة" أن جميع المواقع
حصلت الموافقة النهائية من جميع الجهات الحكومية،
ومنها وزارات الدفاع والداخلية والنفط والهيئة العامة

لشؤون الزراعة والثروة السمكية ،والهيئة العامة للبيئة،
فضال عن بلدية الكويت ،مبينة أنه سيتم رفعها للمدير
العام للبلدية ،م .أحمد المنفوحي ،للموافقة عليها
وإدراجها ضمن آلية الحجز اإللكتروني المخصصة
للمخيمات الربيعية.
وذكــرت المصادر أنــه تم تحديد اجتماع األربعاء
المقبل مع ممثلي الجمعيات التعاونية الختيار المواقع
المناسبة والقريبة من المناطق البرية المسموح بها
التخييم ،مضيفة أنه سيتم إجراء قرعة بين الجمعيات

واألسواق المركزية الراغبة بوضع أفرع لها في مناطق
التخييم.
وعن تخفيض قيمة التأمين للمخيم إلى  100دينار،
أكدت المصادر أن لجنة المخيمات تدرس المقترح ،وإذا
وافق عليه المجلس البلدي قبل إعداد الالئحة النهائية
للموسم الحالي نهاية الشهر الجاري ،سيتم إضافة
تعديل قيمة التأمين بعد موافقة الجهاز التنفيذي
والمدير العام للبلدية.

لقي وافد عربي مصرعه،
صباح أمس ،إثر حادث
مروري مروع وقع على
طريق الخيران ،كما أسفر عن
إصابة  5أشخاص بجروح
خطيرة نقلوا على إثرها إلى
املستشفى لتلقي العالج.
وقال مدير إدارة العالقات
العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء
العام ،العقيد محمد الغريب،
إن غرفة عمليات اإلطفاء تلقت
بالغا بوقوع حادث تصادم
ملركبة رباعية الدفع اصطدمت
بعمود إنارة على طريق 285
بشاليهات الخيران ،مشيرا
إلى أنه فور تلقي البالغ تم
تحريك مركزي إطفاء الخيران
والزور إلى املوقع ،حيث تبني
أن املركبة اشتعلت فيها
النيران جراء شدة االصطدام.
ولفت إلى أن رجال اإلطفاء
تمكنوا من إنقاذ  5مصابني
وتسليمهم إلى فنيي الطوارئ
الطبية ،وانتشال جثة املتوفى
وتسليمها لرجال األدلة
الجنائية.
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برلمانيات
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•
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ً
 38نائبا :نلتمس عفو األمير لعودة أبنائه

صدر باسم األمة وبتفويض من رئيس المجلس مؤكدين أنها خطوة ستؤدي إلى استقرار سياسي

ً
الغانم متوسطا النواب بعد تالوة البيان أمس

علي الصنيدح

نتمنى
أن نبدأ
صفحة
جديدة
من البناء

الصيفي

«ب ــاس ــم األمـ ـ ــة وت ـف ــوي ـض ــا مــن
رئـيــس مجلس األم ــة» ،أص ــدر 38
نائبا بيانا التمسوا فيه التكرم
من سمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد بالموافقة على البدء بأولى
خ ـ ـطـ ــوات ال ـم ـص ــال ـح ــة الــوط ـن ـيــة
الشاملة ،بــإقــرار العفو عــن أبناء
الكويت المحكومين لرأي أو موقف
سياسي تحكمه ظ ــروف حدوثه
ووقتها ،مؤكدين لسموه «أن هذه
ال ـخ ـطــوة س ـت ــؤدي إل ــى اس ـت ـقــرار
سياسي دائ ــم وقــواعــد سياسية
جديدة وتعاون بناء بين األطراف
كافة في البرلمان وخارجه لفتح
صـفـحــة بـيـضــاء لـكــويــت جــديــدة،
آملين من سموكم التكرم بالموافقة
على هذه المبادرة».
وجـ ــاء ف ــي ن ــص ال ـب ـي ــان ،ال ــذي
تاله النائب د .عبيد الوسمي في
مجلس األم ــة أم ــس« ،بــاســم األمــة
وت ـف ــوي ـض ــا مـ ــن رئـ ـي ــس مـجـلــس
األم ـ ـ ــة ،وانـ ـط ــاق ــا م ــن اع ـت ـب ــارات
مسؤولياتنا الشرعية والوطنية
والقانونية واألخالقية ،واستجابة
لــرغـبــة ســامـيــة وتــوجـيــه مـســؤول
من مقام سمو األمير الرفيع بحل
ج ـم ـيــع ال ـم ـشــاكــل ال ـع ــال ـق ــة ،وهــو
مــا يمثل تحية وتكريما للشعب

ومــؤسـســاتــه ،وتلبية للعديد من
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ال ـخ ـي ــرة الـ ـت ــي دع ــت
لـهــا مـجــامـيــع نـيــابـيــة وسياسية
وش ـع ـب ـيــة لـتـحـقـيــق الـمـصــالـحــة
الوطنية ،فهو تكليف يوجب على
الجميع أف ــرادا ومؤسسات أخــذه
بعين االعتبار کمهمة واجبة األداء
وا ل ـن ـهــوض بمقتضياتها خدمة
للكويت وشعبها وقيادتها ،وهو
تكريم لصدوره من مقام كريم إلى
مقام األمــة المستحق وفــي ظرف
يوجب على الجميع إدراك تداعياته
ً
وانعكاساته داخليا وخارجيا.
إن مــا يشهده العالم واإلقليم
من تغيرات متسارعة ومستجدة
وت ـ ـحـ ــديـ ــات ك ـ ـبـ ــرى اقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وسياسية وأمنية يوجب علينا
جميعا نبذ الخالفات والتجاوز
عما تبقى في األنفس والضمائر
واالبتعاد عن االختالفات والعمل
بـ ــروح األس ـ ــرة ال ــواح ــدة وضـمــن
الـضــوابــط الـتــي أكــدهــا الدستور
وب ـن ـي ــت ع ـل ـي ـهــا ق ـي ــم ال ـم ـج ـتـمــع
ومسلماته.
لذا نلتمس من سموكم التكرم
ب ــال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى ال ـ ـبـ ــدء ب ــأول ــى
خ ـ ـطـ ــوات ال ـم ـص ــال ـح ــة الــوط ـن ـيــة
الـشــامـلــة بــإقــرار الـعـفــو عــن أبـنــاء

ال ـك ــوي ــت ال ـم ـح ـكــوم ـيــن لـ ـ ــرأي أو
مــوقــف سـيــاســي تحكمه ظ ــروف
حــدوثــه ووقـتـهــا ،وحـتــى ال تبقى
ه ـ ــذه ال ـم ـل ـف ــات ع ــائ ـق ــا مـ ــن دون
خلق أرضـيــة هــادئــة فــي مجتمع
صـغـيــر ي ـحــاط ب ـت ـحــديــات كـبــری
توجب على أبنائه جميعا توجيه
الطاقات والجهود لعملية البناء
الحقيقي ال ــذي نحتاجه جميعا
في هذه الفترة الدقيقة والحساسة
مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ال ـم ـن ـط ـق ــة والـ ـع ــال ــم
والتعاون المشترك بين مؤسساته
وأفــراده وفق الضوابط والحدود
الصحيحة التي تستهدف حماية
المصالح العليا للبالد وشعبها
وقـيــادتـهــا ،مــؤكــديــن لسموكم أن
هذه الخطوة ستؤدي إلى استقرار
سياسي دائ ــم وقــواعــد سياسية
جديدة وتعاون بناء بين األطراف
كافة في البرلمان وخارجه لفتح
صـفـحــة بـيـضــاء لـكــويــت جــديــدة،
آملين من سموكم التكرم بالموافقة
على هذه المبادرة».
وال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب ال ـ ـمـ ــوق ـ ـعـ ــون ع ـلــى
الـبـيــان ه ــم :عبيد الــوس ـمــي ،فــرز
الديحاني ،فايز الجمهور ،سعود
بوصليب ،محمد الراجحي ،مبارك
العرو ،مساعد العارضي ،صالح

نحن في
خدمة الكويت
وشعبها
وقيادتها

الديحاني

الـ ـش ــاح ــي ،أح ـم ــد م ـط ـي ــع ،حـمــد
المطر ،أسامة الشاهين ،عبدالعزيز
ال ـص ـق ـع ـبــي ،أح ـم ــد روح ال ــدي ــن،
مهلهل المضف ،محمد الحويلة،
عبدالله المضف ،أسامة المناور،
عبدالكريم الكندري ،حسن جوهر،
بدر الحميدي ،الصيفي الصيفي،
مهند الـســايــر ،أحمد الشحومي،
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه الـ ـ ـط ـ ــريـ ـ ـج ـ ــي ،ن ــاص ــر
الدوسري ،حمد الهرشاني ،خليل
ال ـصــالــح ،عـلــي ال ـق ـطــان ،سـعــدون
ح ـمــاد ،سـلـمــان ال ـعــازمــي ،مـبــارك
الخجمة ،يوسف الغريب ،حمود
ال ـع ــازم ــي ،خــالــد ال ـع ـنــزي ،هشام
ال ـصــالــح ،سـعــد الـخـنـفــور ،أحمد
الحمد ،عدنان عبدالصمد.

ردود نيابية

التسامح
كان وال يزال
سمة من
سمات أهل
الكويت

الكندري

وت ــوال ــت الـتـعـلـيـقــات النيابية
عقب صدور البيان ،وقال الوسمي
«أج ـم ــل األي ـ ــام أن ت ـفــرح الـكــويــت
قـ ـي ــادة وح ـك ــوم ــة وش ـع ـب ــا ،وك ــل
أيــامـكــم أع ـي ــاد ...ابـتـســم ،أن ــت في
الكويت العظيمة».
ب ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــائــب الصيفي
ال ـص ـي ـفــي« :ال ـح ـمــد وال ـش ـكــر لـلــه،
تــم حـســم مــوضــوع الـعـفــو ،وهــذا

الحربش وسجدة شكر

كتلة الـ  :6لحظة تاريخية

السويط :تحية للشعب

نشر نجل النائب السابق،
د .ج ـم ـعــان ال ـح ــرب ــش ،ص ــورة
لوالده على موقع «تويتر» ،بعد
بيان النواب الـ  ،38ويظهر فيها
الحربش «ساجدا سجدة شكر»،
ّ
معلقا عليها بقوله «الحمد لله
الــذي بنعمته تتم الصالحات،
ذهب التعب ،وانفضت الغربة،
وثبت األجر إن شاء الله ،والدي
البطل جمعان الحربش يسجد
ً
ش ـك ــرا ل ـلــه ب ـعــد أخ ـب ــار الـعـفــو
األميري الكريم».

ّ
غرد أعضاء كتلة الـ  6البرلمانية ،النواب مهند
الساير وحسن جوهر وعبدالله المضف ومهلهل
المضف وحـمــد روح الــديــن وب ــدر الـمــا ،تغريدة
مشتركة على موقع «تويتر» قالوا فيها« :لحظة
تاريخية تعيشها الكويت بانتظار التقاء اإلرادة
السامية واإلرادة الشعبية لتتوج بالمصالحة
ً
الــوطـنـيــة ،ش ـكــرا يــا صــاحــب الـسـمــو عـلــى عفوكم
ً
الـكــريــم ،ش ـكــرا الـشـعــب الـكــويـتــي الــوفــي ،وال ـقــادم
لكويت الجميع أفضل بإذن الله».
وكــان الساير زف البشرى أمــس ،عبر تصريح
ً
لـ«الجريدة» ،بأنه تمت الموافقة رسميا على صدور
عفو خاص ستعلن تفاصيله خالل ساعات.

ّ
عبر النائب ثامر السويط عن بيان
ً
ً
العفو بقوله «الشكر لله أوال وأخيرا،
ثم لصاحب السمو الذي بدا منه العفو
وينتهي إليه ،وجعل مصلحة الشعب
الكويتي هي العليا ،وفوق اعتبارات
السياسة».وأضــاف «التحية للشعب
الكويتي الــواعــي ،ال ــذي جعل قضية
المهجرين والـعـفــو أولــويــة قـصــوى،
وأل ـج ــم ك ــل مـ ـح ــاوالت ق ــوى ال ـف ـســاد،
إل جـهــاض قضية العفو ،وأخضعهم
إلرادته».

لـ ـي ــس بـ ـمـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب عـ ـل ــى س ـمــو
األمـ ـي ــر ص ــاح ــب الـ ـمـ ـك ــارم ن ــواف
العفو ،نواف الكبير ،وولي عهده
مشعل اإلصــاح ...نتمنى أن نبدأ
صفحة جديدة من البناء والتنمية
ومكافحة الفساد ،وسنرى إخواننا
الـ ـن ــواب الـســابـقـيــن والـنــاشـطـيــن
السياسيين وأصحاب الرأي قريبا
على أرض الوطن».
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب فــرز
الديحاني« :نحن في خدمة الكويت
وشعبها وقيادتها دائـمــا وأبــدا،
وكل يوم وأنتم بخير».
من جانبه ،قال النائب د .محمد
الحويلة« :الحمد لله الذي بنعمته
تتم الصالحات ،تمت الموافقة على
العفو من قبل أمير العفو الشيخ
نواف األحمد ،حفظه الله ورعاه».
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال د .ح ـم ــد الـمـطــر
«ال ـس ـم ــو عـ ـن ــوان ال ـع ـف ــو ،ال ـحــدث
ً
المفرح لنا جميعا ،والــذي يدفع
باتجاه تعزيز الــوحــدة الوطنية
والتالحم والتآزر لمرحلة (كويت
جـ ــديـ ــدة) ق ــائ ـم ــة ع ـلــى الـتـســامــح
والتآخي ،وبداية مرحلة قوامها
اإلنجاز والتنمية».
في وق ـ ـ ـ ـ ـ ــت ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال النـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب
د .عبدالكريم الكندري «عفو كريم
م ــن أم ـيــر ك ــري ــم ،مـ ـب ــادرة م ـقــدرة
مــن صــاحــب الـسـمــو أمـيــر الـبــاد
الشيخ نواف األحمد ،حفظه الله
ات ـج ــاه أب ـن ــائ ــه ،فــالـتـســامــح كــان
وال ي ـ ــزال س ـمــة م ــن س ـم ــات أهــل
ً
ً
الكويت حكاما وشـعـبــا ،وحفظ
الـلــه الـكــويــت وشعبها وأميرها
من كل مكروه».
من جانبه ،قال النائب د .حمود
مبرك «إنه لعفو كريم من أمير كريم
ً
نحسبهم أهال لهذا الكرم،
لرجال ُ
ونؤكد ما قلناه في السابق «الرفق
ولين الـقــول هــو السبيل الوحيد
لـحــل جـمـيــع ال ـخ ــاف ــات» ،ونـقــول
ل ــوال ــدن ــا أم ـي ــر ال ـع ـفــو «ف ـم ــن عفا
ً
وأصـلــح فــأجــره على الـلــه» ،شكرا
سـمــو أم ـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ نــواف
األحمد ،حفظك الله ورعاك».

majles@aljarida●com

سلة برلمانية
الشاهين إلنشاء مركز
معلومات للبصمة البيئية

قدم النائب أسامة الشاهين
ً
اقتراحا برغبةّ ،
نص على
أن تقوم الدولة بتكليف
الجهات المعنية بتنفيذ
التوصيات المنبثقة عن
«برنامج الكويت للمسؤولية
المجتمعية» وهي ضرورة
إنشاء مركز معلومات خاص
بالبصمة البيئية بالكويت
بالتعاون مع السكرتارية
الدولية للبصمة البيئية.
وشمل المقترح إنشاء
مجلس لألمن الغذائي
لتعزيز منظومة األمن
الغذائي واستشراف
المستقبل ،يضم عضوية
الجهات المعنية (الهيئة
العامة للغذاء – الهيئة
العامة للزراعة والثروة
السمكية -وزارة التجارة
والصناعة -الهيئة العامة
للصناعة ..وغيرها) ،وتطوير
خطة وطنية لدعم وتنمية
المشاريع الصغيرة ورواد
األعمال في مجال إنتاج
زراعي مستدام بالكويت،
وتطوير البنية التشريعية
لتعزيز منظومة اإلنتاج
واالستهالك المستدام بها.

مطيع وبوصليب يشيدان
بإحالة مديرة اإلعاقة للتقاعد
أشاد النائبان أحمد مطيع
وسعود بوصيلب بقرار
وزير الشؤون االجتماعية
ووزير الكهرباء والماء
مشعان العتيبي بإحالة
مديرة هيئة اإلعاقة إلى
التقاعد.
وقال مطيع في تغريدة
على حسابه الشخصي
في «تويتر» :نشيد بقرار
وزير الشؤون إحالةمديرة
الهيئة العامة لشؤونذوي
اإلعاقة للتقاعد.
بينما قال بوصليب ،إن
إحالة مديرة (اإلعاقة)
للتقاعد خطوة مهمة
ً
ً
نادينا بها مرارا وتكرارا،
لوقف العبث الذي كانت
تقوم به المديرة ُ
المحالة
للتقاعد.
وأضاف :كما وعدنا
الشعب الكويتي ،نحن
مستمرون في مواجهة
الفساد والمحافظة على
المال العام.

ً
ميزانية «الرياضة» من  150مليونا إلى 85
المشاركون في مؤتمر تطوير الرياضة يؤكدون أهمية االحتراف الكامل والتفرغ
●

فهد تركي

خفضت وزارة المالية ميزانية
الـهـيـئــة ال ـعــام ــة ل ـلــريــاضــة ال ـعــام
الحالي والتي كانت تقدر بـ 150
م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار إل ـ ــى  85مـلـيــونــا
ب ـعــد خ ـصــم  35ف ــي ال ـم ـئــة منها
ح ـس ــب م ــا ك ـش ــف ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
للهيئة د .حـمــود فليطح وال ــذي
أكد في الجانب االخــر ان «الهيئة
ال تبخل بــأي دعــم لألندية ،ولكن
األمر يتوقف على الميزانية التي
تصرف من الدولة».
ج ــاء ذل ــك خ ــال ال ـيــوم الثاني
ل ـم ــؤت ـم ــر «سـ ـب ــل ت ـط ــوي ــر ال ـش ــأن
الرياضي وتطبيق االحتراف» الذي
يستضيفه مجلس األم ــة ،وشــدد
المشاركون على ضرورة االصالح
ال ــري ــاض ــي ف ــي ال ــدول ــة ،مــؤكــديــن
أهمية تطبيق االح ـتــراف الكلي،
وال ـم ـض ــي ق ــدم ــا ن ـح ــو الـتـطــويــر
الشامل للرياضة الكويتية لتعود
إلى دورها الريادي.
وأكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـنـ ــائـ ــب د .عـ ـب ــدالـ ـل ــه
الطريجي أهمية شفافية الطرح
للوصول إلى نتائج سيتم نقلها
إلى أعضاء مجلس األمة.
ومـ ـ ــن ج ـه ـت ــه قـ ـ ــال د .فـلـيـطــح
إن ال ـه ـي ـئــة ت ــرص ــد ال ـم ـيــزان ـيــات
لــاتـحــادات الــريــاضـيــة بـنــاء على
األنشطة والمشاركات والمنشآت
المطلوبة.
وبين أن الميزانية التي طلبتها
الـهـيـئــة م ــن وزارة الـمــالـيــة الـعــام
ال ـح ــال ــي ت ـصــل إلـ ــى  150مـلـيــون
دينار ولكن تمت الموافقة على 85
مليونا تم خصم منها  %35أسوة
ببقية الجهات الحكومية ،مؤكدا أن
الهيئة ال تبخل بأي دعم لألندية
ولكن األمر يتوقف على الميزانية
التي تصرف من الدولة.
وطالب فليطح بإيجاد حلول
لعملية جلب الالعبين األجانب،
مـقـتــرحــا فــي ه ــذا ال ـصــدد أن يتم

استحداث تأشيرة (فيزا رياضية)
لتسهيل عملية االستقدام.
ولفت فليطح إلى أنه بالنسبة
لالتحاد الكويتي لكرة اليد فإنه
يصر على إنشاء مقر االتحاد في
منطقة سكنية ،مبينا أن الهيئة
ح ــددت مــوقـعــا بــديــا فــي اسـتــاد
جــابــر يـسـتــوعــب  12أل ــف متفرج
ولكن الميزانية الحالية ال تسمح
باستكمال عملية اإلنشاء.
وذك ـ ــر أن ال ـه ـي ـئــة لـيـســت ضد
اس ـت ـث ـمــار ال ـم ـن ـشــآت الــريــاض ـيــة
ولكن مع استمرار ممارسة النشاط
الرياضي في هذه المنشآت ،مشيرا
إل ــى وجـ ــود  6م ـســابــح مــوجــودة
ح ــال ـي ــا غ ـي ــر م ـس ـت ـغ ـلــة مـ ــن قـبــل
االتحاد الكويتي للسباحة.
وطــالــب فليطح مجلس األمــة
بتشكيل لجنة خــا صــة للشباب
والـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــة لـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة ال ـ ـشـ ــأن
الـ ــريـ ــاضـ ــي ودعـ ـ ـ ــم ال ــري ــاض ـي ـي ــن
وال ـم ـس ــاه ـم ــة فـ ــي وضـ ـ ــع ح ـلــول
لمشاكلهم.

الريادة
بـيـنـمــا أع ـ ــرب رئ ـي ــس ال ـن ــادي
ال ـع ــرب ــي ال ــري ــاض ــي ع ـبــدال ـعــزيــز
ع ــاش ــور ع ــن تـمـنـيــاتــه ب ــأن تعود
الريادة للكويت خليجيا وآسيويا،
وأن ي ـص ــدر الـ ـق ــرار ال ـ ــذي يشكل
م ـن ـع ـط ـفــا ت ــاري ـخ ـي ــا وه ـ ــو إق ـ ــرار
االحتراف الكلي لالعبين.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى «وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
اسـتــراتـيـجـيــات فــي الـكــويــت لكن
المشكلة في بطء التطبيق والذي
يمتد إلى سنوات» ،مشيرا إلى أن
استراتيجية الهيئة العامة للشباب
والرياضة «ممتازة جدا».
وحدد عاشور مشاكل الرياضة
الكويتية فــي أربـعــة موضوعات
تتعلق بالمنشآت الرياضية ونظام
االحـ ـت ــراف ورع ــاي ــة الـمــوهــوبـيــن
واستقاللية االتـحــادات واألندية،

المتحدثون في المؤتمر

الشمالي :اإلصالح يتطلب عزل من يرتكب خطأ
أكد الزميل عبدالكريم الشمالي خالل المؤتمر
أن اإلعالم دائما يسير في خط متواز مع التطور
الرياضي .وقــال الشمالي :هناك مشاكل حقيقية
منها القوانين المقيدة للحريات والنقد والتحليل،
آم ــا ان تـسـفــر الـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة عــن تشريعات
وقوانين تساهم في االصــاح الرياضي وتطور
الرياضة في دولة الكويت.
واعـتـبــر الشمالي أن اإلع ــام يسير دائـمــا في
خــط مـتــواز مــع الـتـطــور الــريــاضــي «فــا يمكن أن
يتطور االعالم اال إذا تطور المستوى الرياضي»،
مبينا عدم معرفة الجيل الجديد بمشاهير الكرة
السابقين نتيجة لتأثير وتوجيه االعالم الرياضي.
وق ــال إن مــن المشاكل الـتــي يواجهها االعــام
الف ـ ـت ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى س ـ ـهـ ــولـ ــة ح ـ ـ ــل ت ـلــك
المشكالت.

تشريعات
بدوره ،أكد رئيس نادي كاظمة
الرياضي أسعد البنوان الحاجة
إلى تعديل التشريعات حتى تصل
الرياضة إلى مستوى االحتراف،
مبينا أن الـكــويــت لــديـهــا ال ـقــدرة

الرياضي كثرة البرامج الرياضية التي تستضيف
غير المختصين في التحليل والملمين بالمعرفة
الرياضية للتحدث في قضايا فنية ،الفتا من جانب
آخر إلى وجود قوانين مقيدة للحريات والتي تحد
من النقد اإلصالحي.
وأكد أن االصالح الرياضي يتطلب الحسم في
ع ــزل كــل مــن يــرتـكــب خـطــأ فــي الـجـســم الــريــاضــي
وتـعــديــل الـقــوانـيــن ورف ــع يــد الــرقــابــة القانونية
وتوفير مساحة أكبر في حرية النقد.
وأعـ ـ ــرب ع ــن ش ـك ــره ال ـج ــزي ــل لــرئ ـيــس مجلس
األمــة والنائب د .عبدالله الطريجي على الدعوة
لهذه الندوة التي تهدف إلى تعديل المسار الذي
ينشده الجميع.

على أن تكون مــركــزا لـلــريــادة في
ال ــري ــاض ــة .وأضـ ـ ــاف ان األن ــدي ــة
تحتاج إلى تعديل التشريعات بما
يساعد في تحويل الرياضة إلى
االحتراف ،كما تحتاج إلى الدعم
المالي ،مشيرا إلــى أن الميزانية
التي تقدم للنادي كانت بحدود
 400ألف دينار بينما اإلنفاق يصل
وفــي الوقت
إلــى  600ألــف ديـنــارِ ،
الحالي وصل إلى  650ألفا.

مــن نــاحـيـتــه ،اعـتـبــر أم ـيــن سر
االتـحــاد الكويتي لكرة اليد قايد
ال ـع ــدوان ــي أن مـعـظــم االتـ ـح ــادات
الــريــاض ـيــة ورؤس ـ ــاء االتـ ـح ــادات
لــدي ـهــم م ـش ــاك ــل ،وي ـع ــان ــون عــدم
وج ـ ــود ال ـم ـن ـشــآت وال ـم ـيــزان ـيــات
ال ـك ــاف ـي ــة ل ـل ـت ـطــويــر ،م ـض ـي ـفــا أن
«ال ــري ــاض ــة ال ت ـن ـح ـصــر ف ــي ك ــرة
القدم».

ةديرجلا
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بوصلة« :بورت مبارك سيتي...
مدينة الكويت الذكية»
د .عبدالعزيز إبراهيم التركي
alterkey@gmail.com
تشير اإلحـصــاء ات والتوقعات إلــى انتقال ثالثة أربــاع سكان
العالم إلى المدن بحلول عام  ،2050وتمثل المدن أكثر من %70
مــن انـبـعــاثــات الـكــربــون فــي الـعــالــم ،وتستهلك  60إل ــى  %80من
مصادر الطاقة ،وقد أدى التحضر السريع إلى تحديات إضافية
مثل الـفــوارق االجتماعية ،واالزدحــامــات المرورية ،وتلوث الماء
والـهــواء ،ومــا يرتبط بهما من قضايا صحية وبيئية .لــذا بدأت
الـحــاجــة فــي اسـتـخــدام تكنولوجيا المعلومات واالت ـصــاالت من
الحكومات لبناء مدن خضراء ذكية ومستدامة ،فالمدينة الذكية
الـمـسـتــدامــة هــي مــديـنــة خ ـضــراء مـبـتـ ِـكــرة تـسـتـخــدم تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت لتحسين نوعية الحياة ،وكفاءة العمليات
والخدمات الحضرية ،والقدرة على المنافسة ،وتلبي في الوقت
ذاته احتياجات األجيال الحالية والقادمة فيما يتعلق بالجوانب
االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية.
فالدول بحاجة إلى مدن خضراء مستدامة وذكية تعتمد على
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز كفاءة استهالك الطاقة
وإدارة المخلفات ،وتحسين اإلسكان والرعاية الصحية ،وتحسين
تدفق حركة المرور والسالمة ،والكشف عن جودة الهواء ،وتنبيه
الشرطة إلى الجرائم التي تحدث في الشوارع وتحسين شبكات
المياه والـصــرف الصحي ،فالمدن الـخـضــراء الذكية المستدامة
بحاجة إلى بنية تحتية لالتصاالت مستقرة وآمنة وموثوق بها
وقابلة للتشغيل البيني لدعم حجم هائل من التطبيقات والخدمات
القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كالشبكات الذكية
(إنترنت األشياء) والذكاء االصطناعي واألنظمة الرقمية القائمة
على مصادر نظيفة للطاقة.
الـكــويــت بموقعها الـجـغــرافــي الـفــريــد ،لــديـهــا فــرصــة فــي طــرح
وتسويق فكرة إنشاء مدينة الكويت الذكية بجانب ميناء مبارك
وتسميتها (ب ــورت مـبــارك سيتي) لتصبح مدينة تجارية ذكية
تتكون من عدة مناطق حرة متخصصة ،وتتم إدارتها بنظام الـ«بي
أو تــي» مــن هيئة أو شركة مساهمة عــامــة ،لها استقاللية مالية
ً
وإدارية ،على أن يملك المواطن جزءا من رأسمالها بجانب الحكومة
والقطاع الخاص؛ لتصبح بذلك أكبر منطقة حرة في الشرق األوسط
وتحتضن كبرى الشركات العالمية واإلقليمية والمحلية لتقديم
كل الخدمات اللوجستية والتجارية والمالية والصناعية واإلغاثية
واإلنسانية للتجمعات السكانية المليونية في الدول المجاورة،
لتصبح نقطة التقاء لشعوب واقتصادات دول طريق الحرير.
ه ــذا ال ـهــدف االسـتــراتـيـجــي يتطلب وض ــع خـطــط عـمــل لجذب
واسـتـضــافــة الـشــركــات العالمية الــراغـبــة فــي االسـتـثـمــار والعمل
بالمناطق الحرة التابعة لمدينة ميناء مبارك ،كما يجب وضع
خطة أخرى لتصميم وتجهيز خدمات البنية التحتية للمناطق
ال ـح ــرة ف ــي الـمــديـنــة تـشـمــل تـجـهـيــز م ـســاحــات ضـخـمــة لـمـخــازن
البضائع المختلفة ،ومـطــارا ومنافذ للشحن الـجــوي والبحري
والبري ومصانع ومدارس ومستشفيات نموذجية لسكان المدينة
ومـبــانــي خ ـضــراء وف ـنــادق إلقــامــة الــوفــود ومـنـتـجـعــات سياحية
وأجـهــزة حكومية مصغرة ذات كـفــاء ة عالية تقدم خــدمــات ذكية
تقلص ال ــدورة المستندية اآللـيــة لكل المعامالت ،وإنـشــاء مراكز
للتحكيم القضائي الدولي معتمدة من منظمة التجارة العالمية
تفصل في النزاعات التجارية لحفظ حقوق الشركات والمساهمين
والمتعاملين ،ولتقليل المخاطر ولتعزيز ثقة المستثمر المحلي
والخليجي والعربي واألجنبي.
إن وضع هذه الخطط الطموحة وتنفيذها سيعيدان للكويت
مكانتها وريــادت ـهــا اإلقليمية كـمــركــز مــالــي وت ـجــاري لوجستي
الستيراد البضائع وتخزينها وإعادة تصديرها وتدويرها ونقلها
بين الموانئ الخليجية والعربية والعالمية ،لــذا يجب اإلســراع
في وضع وتنفيذ خطة ذكية تنموية استراتيجية شاملة إلنشاء
وتسويق وإدارة مدينة ميناء مبارك (بورت مبارك سيتي) كإحدى
أكبر مناطق التجارة الحرة ،وأحدث المدن االقتصادية الذكية في
الشرق األوسط لتكون نقطة انطالقة لكويت جديدة مستدامة.

ما بين «الساحاتقراطية»
و«الصندوقراطية»
د .بالل عقل الصنديد
bilalsandid@hotmail.com
أعادت االنتخابات العراقية الى وجداني الهواجس التي عشتها في
زمن موجة النزول الى الشوارع والساحات والميادين التي عاشتها
ً
سمي "الربيع العربي" الذي ّ
بعض الدول العربية أثناء ما ّ
تحول سريعا
الى خريف كئيب ،فبقدر ما شعرت بنشوة التفاعل مع انتفاضة الشعوب
المقهورة التي لم يعد لديها سوى الشارع لالنقالب على من حكمها
ً
ً
ً
وطغياناّ ،
توجست -بالقدر نفسه -من فكرة االعتياد
لعقود فسادا وظلما
على استخدام الشارع نفسه لقلب الطاولة على الخصوم من التيارات
السياسية أو على المغالين في األفكار واالتجاهات من أهل الحكم.
وها هو المشهد العراقي ،يعلن أن نتيجة الصندوق قد تؤدي الى
ّ
تبدل في الواقع السياسي لبالد الرافدين وربما في اتجاه بوصلتها
ً
الخارجية ،هذا على شرط احترام نتائج االقتراع وخضوع الشارع طوعا،
مهما زاد حجمه أو عال صوته أو بررت مطالبه ،لما أفرزته االنتخابات
من أغلبية وأقلية ،فالديموقراطية بال إيمان بها وال احترام لنتائجها
تصبح كأنها ستارة مخملية قد تخفي وراء هــا ما ال يمكن تقبله أو
التمتع بالنظر إليه.
يــذكــرنــا ال ـتــاريــخ ب ــأن الــدكـتــاتــور "أدولـ ــف هـتـلــر" قــد خ ــاض قبل
توليه السلطة انتخابات رئاسية شرعية حصل فيها على المركز
الثاني ،ومــن ثم بعد أن نــال لقب "المستشار" نجح في إحباط كل
محاوالت خصومه للفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان ،وفي المقابل
ّ
المزينة
فــإن "الساحة الخضراء" بكل هدير جماهيرها والفتاتها
وشعاراتها الرنانة لم تستطع أن ّ
تحول ّ
"معمر القذافي" الى حمامة
سالم وال إلى رائد من رواد الحكم الصالح.
وفـ ــي عــال ـم ـنــا ال ـع ــرب ــي ،أدى ال ـت ـن ــاوب ب ـيــن اس ـت ـخ ــدام ال ـش ــارع
والصندوق بما يخدم تطلعات الشعب الــى تناقض المواقف بين
قبول ورفــض لهذه اآللية أو تلك! ففي حين كانت "ثــورة  25يناير"
نــافــذة الـخــاص للشعب المصري الــذي أدت "ساحاتقراطيته" الى
وصول جماعة "اإلخوان المسلمين" للحكمّ ،
تمسكت الجماعة نفسها
بــ"بــالـصـنــدوقــراطـيــة" للتمسك بــ"شــرعـيــة" حـكــم "م ــرس ــي" ولــرفــض
نتائج "التفويض الشعبي" الــذي أفرزته الساحات في " 30يونيو"
لتكريسه كيوم تغييري جديد .أمــا في تونس التي أشعلت شــرارة
"سعيد" الى ّ
ّ
سدة الرئاسة بآليات
"الربيع العربي" فقد وصل الرئيس
ّ
الديموقراطية التي أعقبت حيوية الساحات ،ومن ثم بعد تمكنه من
أدوات الحكم أثار النقاش حول تقييم إجراءاته التي اتخذها بقناعة
مـنــه أنـهــا لـخــدمــة الـشـعــب والــديـمــوقــراطـيــة ،وال ـتــي أدت فــي الــوقــت
نفسه الى تعطيل المؤسسات الدستورية التي اختارها المواطنون
التونسيون.
الوطن العربي ،في القرن الحادي والعشرين ،يحتاج الى وقفة مع
الذات يتخلص على أثرها من كل أعباء القرن الماضي بما شهدت معه
ّ
بلداننا من استعمار خارجي أو تسلط داخلي ،والباب مفتوح أمام
شعوبنا الستخدام الديموقراطية الغربية كــأداة رئيسة للتغيير أو
البتكار آليات ديموقراطية جديدة تتوافق مع طبيعتنا العاطفية ومنطق
تفكيرنا المتأثر ببيئة تحكمها التقاليد واألعراف والتعاليم الدينية.
ما يهم في هذا الشأن هو تكريس القناعة بأن "الديموقراطية" هي
ً
منهج حكم وحياة وليست بــأي حــال من األحــوال شكال أو إجــراء أو
ً
ديكورا يتغطى به الفاسقون أو السارقون أو الطامعون للجمع بين الجاه
والمال والسلطة ،فالعبرة هي في قدرة الشعب على حسن االختيار،
وفي اإلرادة باحترام نتيجة الصندوق ،وبعدم استخدام لغة الشوارع
ومنطق القوة والسالح لالنقالب على ما أفرزته اآلليات الديموقراطية.
ديموقراطية الصندوق هي المبدأ الذي ال يمكن الخروج عنه -إال
استثناء -بديموقراطية الساحات التي إذا ما قالت كلمتها الصادقة
ّ
ّ
والموحدة هزت العروش وقلبت الموازين.
* كاتب ومستشار قانوني

طالل عبد الكريم العرب

talalalarab@yahoo.com

في الصميم« :دقوا الناقوس ...فالتعليم في خطر»
نشرت جريدة "الجريدة" عدة تقارير
وتصريحات مخيفة عن تــردي مستوى
مخرجات التعليم ،التصريحات صدرت
ع ــن خ ـب ــراء ورجـ ــال تـعـلـيــم ،وكـلـهــا تــدق
ناقوس الخطر ،ومع أن كل وزارات التربية
المتعاقبة تعلم بذلك إال أن الشواهد تدل
على أن آ لـيــات التغيير المنهجية تمت
بــاسـتـخـفــاف وعـ ــدم م ـب ــاالة ول ــم ت ــدرس
عواقب مخرجاتها في سنوات الحقة رغم
وجود لجنة متابعة.
ال ـمــاحــظ أن هيمنة بـعــض األح ــزاب
السياسية فــي ا لـسـنــوات السابقة ألقت
بظاللها السلبية على المناهج ،بعد أن
كانت أفضلها وأرقــاهــا ،فأتى من ّ
خرب
المفهوم العلمي البحت والوطني وحتى
الديني على األجـيــال الحالية ،المشكلة
الكبرى والخطيرة أن نتائج مخرجات
التعليم ،وحتى نتائج تغيير المناهج
ال تـظـهــر عـيــوبـهــا أو ف ــوائ ــده ــا إال بعد
انتهاء الفترات التعليمية مرحليا ،وعلى
األقــل بعد أربــع أو ســت سـنــوات مــن بدء
التغيير.
مـ ــا ض ــاع ــف ت ـ ـ ــردي ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـع ـل ـيــم
وال ـت ــدري ــس أن ال ـتــوجــه ال ــى االسـتـعــانــة
بالمعلمين األك ـفــاء وأص ـحــاب الضمير
توقف ،واستعين بــدال منهم بمدرسين
ذوي م ـس ـت ــوى مـ ـت ــدن ،وب ـع ـض ـهــم ذوو
ن ـف ــوس ض ـع ـي ـفــة ،رغـ ــم أه ـم ـيــة الـتـعـلـيــم
لـخـطــورتــه وارت ـبــاطــه بــأجـيــال ستمسك
يوما ما إدارة البلد ،وقد مسكت.
ما نــراه أن انحطاط مستوى التعليم
بـ ـ ـ ــدأ ع ـ ـنـ ــدمـ ــا أنـ ـ ـش ـ ــئ مـ ـعـ ـه ــد الـ ـك ــوي ــت
ُ
للمعلمين ،فقد اكتفي وقتها بأن يكون

م ـ ـ ـ ـ ّـدرس ال ـ ـمـ ــراحـ ــل االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة خ ــري ــج
المتوسط زائد أربع سنوات في المعهد،
ً
وب ـمــا أن الـمـعـهــد ك ــان يــدفــع  40دي ـنــارا
مكافأة شهرية لكل طالب ،وكــان وقتها
ً
مبلغا له قيمته ،فقد اكتظ المعهد بكل
أنواع الطلبة بغض النظر عن مستواهم
أو حتى رغبتهم الحقيقية بالتدريس،
فـتــوجــه أكـثــر الطلبة إل ــى التخصصات
السهلة ،وهي الرياضة والرسم ،وحتى
الـمــوسـيـقــى ،ولـكــن المشكلة الـكـبــرى أن
م ـخــرجــات ه ــذا الـمـعـهــد تـسـلـمــوا أمــانــة
تــدريــس المرحلة االبـتــدائـيــة ،وهــي أهم
مرحلة من مراحل التعليم.
هناك خطأ جسيم آخر ارتكبته الحكومة
وه ــو دم ــج المرحلتين الــدراسـيـتـيــن بعد
الـ ـتـ ـح ــري ــر ،فـ ـل ــم يـ ـك ــن هـ ـن ــاك مـ ـس ــوغ وال
داع ل ــذل ــك ،فـ ـك ــان األفـ ـض ــل ل ـل ـتــام ـيــذ أن
يـتــأخــروا سنة دراسـيــة وهــم مستوعبون
مناهجهم على أن ينتقلوا ا لــى المرحلة
األعلى بصورة أثرت على كل المخرجات
التعليمية لتلك الفترة.
االعتراف بأن "مستوى طالب الثانوية
ف ــي ال ـك ــوي ــت ال ي ـت ـج ــاوز ط ــال ــب ال ـســابــع
مقارنة مع دول مجاورة" ،إضافة الى تدني
تصنيف جامعة الكويت جــاء ا متأخرين
جـ ـ ــدا ،ف ـه ـن ــاك ف ــاق ــد ت ـع ـل ـي ـمــي ك ـب ـيــر لـكــل
المراحل التعليمية ،ومنهم طلبة الصفوف
الثالثة األول ــى للمرحلة االبـتــدائـيــة" ،إلــى
درجـ ــة أن ن ـحــو  30ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ه ــؤالء
الطلبة ال يعرفون حتى الطريقة الصحيحة
ل ــإم ـس ــاك بــال ـق ـلــم أو ك ـت ــاب ــة أس ـم ــائ ـه ــم"،
"فــال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــام ف ــي ال ـك ــوي ــت مـتـخـلــف
بنحو  4.8سنوات مقارنة بدول تنفق أقل

مما تنفقه الـكــويــت" ،أمــا جامعة الكويت
الوحيدة فقد هوى مستوى تصنيفها إلى
ما بعد األلف.
نقول :ال شك أن غياب الرقابة والصرامة
الحكومية ضد الغش وتزوير الشهادات
ش ـجــع ع ـلــى ان ـت ـشــاره ـمــا ب ـش ـكــل خـطـيــر،
ف ـخ ـطــورت ـه ـمــا أن ـه ـم ــا م ـن ـح ـتــا حــامـلـيـهــا
امتيازات مالية ،وفتحت الباب لهم لالرتقاء
الــى أعـلــى مــراكــز السلطة وات ـخــاذ الـقــرار،
حتى أن بعضهم تولى مهام التدريس في
المدارس وحتى الجامعات ،وكانت النتيجة
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـخ ـلــف ف ــي الـتـعـلـيــم ال ـعــام
وال ـعــالــي ،فيكفي الـحـصــول عـلــى شـهــادة
عالية ،مهما كان تخصصها ،ومستواها،
وبغض النظر عن كونها مزورة أو حصل
عليها بالغش ،فزاد التكالب عليها.
إحــدى مشاكل التعليم عــدم التميز في
الراتب والمكافآت لمعلم المواد العلمية،
وال لـلـمـجـتـهــد وال ل ـمــن ي ـب ــذل ج ـه ــده في
التعليم ،وليس هناك وجود لثقافة الثواب
والعقاب ،والتسيب وااللتزام ،واالستهتار
والعطاء.
ال نريد أن نلقي باللوم على الحكومة
وحـ ـ ــدهـ ـ ــا ،فـ ــأول ـ ـيـ ــاء األمـ ـ ـ ـ ــور ي ـت ـح ـم ـلــون
المسؤولية األكبر لتردي مستوى أبنائهم،
فبعضهم شجعهم على الـغــش وخــرجــوا
معهم فــي مظاهرات ضــد عقاب مــن غش،
ال ي ـقــال عـنـهــا إال أن ـهــا ت ــدل عـلــى منتهى
االن ـح ـطــاط األخ ــاق ــي ،فـهــم م ــن شجعهم
على تزوير شهاداتهم ،أما الحكومة فقد
تمادت في تغاضيها وتساهلها تجاههم
حتى وصلنا الى هذا المستوى المتدني
علميا وأخالقيا.

٧

زوايا ورؤى
إلى روح أبي هيثم
د .عبد المحسن حمادة

م ـنــذ أيـ ــام ان ـت ـقــل م ــن عــالـمـنــا الــزم ـيــل ال ـغــالــي والــوط ـنــي
الشريف األخ فيصل الحجي بوخضور ،فمنذ بداية شبابه
ً
ً
التحق بحركة القوميين الـعــرب ،وكــان عـضــوا فـعــاال فيها،
و ك ــان للحركة نـشــاط ملحوظ فــي المجتمع منذ منتصف
الخمسينيات في القرن العشرين ،وشاركت في تأسيس كثير
من جمعيات النفع العام منها جمعية الخريجين واتحاد
الطلبة الجامعيين ،وت ــرأس أبــو هيثم اتـحــاد الطلبة أثناء
دراسته الجامعية في القاهرة ،والتحق بعد تخرجه بجمعية
ً
الخريجين وأصبح رئيسا لها ،وكان أثناء ترؤسه للجمعية
ً
ً
عضوا فعاال ،يشارك قي أعمال اللجان ويبدي آراء ه القيمة
لكل ما يدور من أنشطة.
أذكر في أحد األيام أن اللجنة الثقافية في الجمعية اختارت
ً
موضوعا إلحدى ندواتها عن الديموقراطية في الكويت ،وكان
المتحدث على ما أذكر المرحومين جاسم القطامي وخالد
المسعود ،وطلب مني إدارة الندوة ،وكان الحضور في تلك
ً
الليلة كبيرا والقاعة كانت مزدحمة ،وأثار المحاضران نقاطا
مهمة وحساسة ومشكالت تتعلق بالديموقرطية الكويتية،
وبعد أن أنهى المحاضران كالمهما ،سألت الحضور إن كان
ً
أحد عنده تعليق أو أسئلة على الندوة ،ولما لم أر أحدا يطلب
النقاش شكرت المحاضرين والجمهور وأنهيت الندوة.
ودعا المرحوم أبو هيثم اللجنة الثقافية الجتماع لتقييم
الندوة ،وفي التقييم أثنى على الندوة ،ومن جهة أخرى انتقد
قفل بــاب المناقشة ب ــدون إعـطــاء جمهور الـحـضــور فرصة
كافية للتفكير وإثارة األسئلة ،فمن وجهة نظره كان النقاش
سيثري الندوة ،وأيد غالبية أعضاء اللجنة رأي أبي هيثم،
واعتذرت عن ذلك الخطأ.
لعل هذه األمثلة توضح لنا شخصية أبي هيثم ،من حيث
ً
إن ــه عـنــدمــا يتقلد مـنـصـبــا فــإنــه يـحــرص كــل ال ـحــرص على
أن يؤديه على أحسن وجــه ،ويجب أن يتقنه ،وإذا كــان هذا
الحرص الذي يبذله في نشاطه االجتماعي ،فبكل تأكيد فإن
حرصه على أداء عمله الوظيفي سيكون أكـثــر ،ولقد أثبت
كفاء ته في عمله الوظيفي ،وتمت ترقيته إلى سفير ثم إلى
وزير ،وأثبت جدارة وإخالصا في خدمة وطنه وحبه للعمل.
رحمك الله يــا أبــا هيثم ،فهذه حــال الحياة ال دائــم فيها
ـدوام ولـعـبــاده
غـيــر وج ــه ال ـلــه ،فسبحان مــن كـتـ
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الحكم و ِإليهِ ترجعون ،فنحن -بني البشر -نأتي إلى الحياة
ونخرج منها بال إرادتـنــا بل بأمر الله ،كما يقول رامــي في
ترجمته للرباعيات:
ل ـ ـ ـب ـ ـ ـسـ ـ ــت ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــش ل ـ ـ ـ ـ ــم أسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــر
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت فـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـف ـ ـ ـكـ ـ ــر
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف أنـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ــوب عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ول ـ ـ ــم
أدرك لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا جـ ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ــت أ ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـفـ ـ ــر
رحمك الله يا أبا هيثم وأسكنك فسيح جناته ،وأعطاك
منزلة أعلى من منزلتك في هذه الحياة ،فقد عانيت من مرضك
وصبرت بشجاعة.

تصويب سياسات «ما بعد
سبتمبر»
جيمس زغبي*

خليل علي حيدر

لورنس توبيانا*

اإلخوان المسلمون في الكويت ...ودعوة الجزائري «الفضيل الورتالني» ()4 -2
تقول موسوعة الحركات اإلسالمية
فـ ــي الـ ــوطـ ــن االـ ـع ــرب ــي عـ ــن ال ــورت ــان ــي:
"ذه ـ ــب ال ــورت ــان ــي الـ ــى ال ـي ـمــن ف ــي عــام
 1947إل صــاح النظام السياسي هناك
واسـتـقـبـلــه الـحــاكــم اإلم ــام ومـســاعــدوه.
برنامجه لــإ صــاح رفضته السلطات،
فـعــاد الــى الـقــاهــرة إلخـبــار حسن البنا،
ع ـلــى أي ــة حـ ــال ت ـب ـنــى بــرنــام ـجــه بعض
ال ــزع ـم ــاء ال ـع ـشــائــري ـيــن وال ـم ـج ـمــوعــات
األخـ ـ ــرى .دع ـم ــت اإلخـ ـ ــوان انـ ـق ــاب عــام
ً
 ،1948وأصـبــح الــورتــانــي مــؤثــرا جــدا.
أصـ ــدر ف ـتــوى تـسـمــح بـقـتــل اإلم ـ ــام ،في
 1948اعترفت حــر كــة اإل خ ــوان بالنظام
ال ـ ـجـ ــديـ ــد لـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـ ــوزيـ ـ ــر وأصـ ـب ــح
ً
الــورتــانــي مـسـتـشــارا عــامــا فــي الــدولــة
برتبة وزير .انهار النظام ،على أية حال،
ً
بعد  26يوما عندما كان الورتالني في
ً
المملكة العربية السعودية هرب أوال الى
لبنان وبعد ذلك الى تركيا حيث مات".
(مــوســوعــة الـحــركــات اإلســامـيــة في
الوطن العربي وإيران وتركيا ،د ،أحمد
ال ـم ــوص ـل ـل ــي ،م ــرك ــز دراسـ ـ ـ ــات ال ــوح ــدة
العربية)2004 ،
ويـ ـ ــورد "أحـ ـم ــد ع ـ ــادل كـ ـم ــال" مــؤلــف
كتاب عن النظام السري لإلخوان الذي
يـ ـ ــورد ف ـي ــه م ــذك ــرات ــه عـ ــن دخـ ــولـ ــه ذل ــك
الـنـظــام وتـفــاصـيــل كـثـيــرة عـنــه ،مــا يلي
عــن خ ــروج أو ه ــروب "الــورتــانــي" بعد
مغامرة اليمن الفاشلة ..يقول" :الذي ال
شك فيه أن الورتالني أراد اللجوء إلى
ال ـس ـعــوديــة ف ـلــم يـقـبــل ب ـهــا ،وكـ ــان على
سفينة يونانية تعمل على خط مالحي
بين جدة وبيروت وأبحرت السفينة من
جــدة الــى السويس وأراد الورتالني أن
ينزل في مصر فمنع من ذلك ووضعت
عليه حــرا ســة فــوق السفينة تمنعه من
النزول حتى اجتازت به قناة السويس
خارجة من بورسعيد الى بيروت ،وفي
بـ ـي ــروت رف ـض ــت ال ـس ـل ـط ــات الـلـبـنــانـيــة
السماح له بالنزول .وكان على الباخرة
بعد ذلــك أن تعود الــى جــدة ،وتكرر في
رحلة العودة ما حدث في رحلة الذهاب،
ثم عــادت الباخرة من جــدة الــى بيروت
وهـ ـ ـك ـ ــذا ...ظ ـلــت ال ـب ــاخ ــرة شـ ـه ــورا بـيــن
جدة وبيروت ال تغير خطها ،والفضيل
فــوق ـهــا ت ـحــرســه قـ ــوات ك ــل دولـ ــة تــدخــل
ال ـب ــاخ ــرة م ـيــاه ـهــا لـمـنـعــه م ــن ال ـه ـبــوط
فيها وتصوره الصحافة المعادية أنه
ك ــان يـجـلــس محتضنا أك ـيــاس الــذهــب!
ً
وأ خ ـيــرا  ،وبطريقة مــا نــزل الفضيل من
الباخرة وأعد له جواز سفر بغير اسمه
أقام به في لبنان".
(ال ـ ـن ـ ـقـ ــط ف ـ ـ ــوق الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــروف :اإلخـ ـ ـ ــوان

المسلمون والنظام الخاص ،أحمد عادل
كمال ،القاهرة :الزهراء لإلعالم العربي،
 ،1987ص.)168-167
من الذين تناولوا الفضيل الورتالني
ودوره فــي "الـجـهــاد والــدعــوة" و"خدمة
اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام" م ـ ـ ــن يـ ـسـ ـمـ ـي ــه الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار
" عـبــدا لـلــه عقيل سليمان ا لـعـقـيــل" ،أحد
أب ــرز ال ـق ـيــادات اإلخــوان ـيــة فــي الـكــويــت
والمنطقة الخليجية وا لـعــر بـيــة وربما
الـ ــدول ـ ـيـ ــة" ،الـ ـبـ ـط ــل الـ ـجـ ـس ــور ال ـف ـض ـيــل
ال ــورت ــان ــي" ،ف ــي ك ـتــابــه ال ـم ـع ــروف عن
أعالم الدعوة وقد كتب المستشار العقيل
ف ــي ال ـط ـب ـقــة األول ـ ـ ــى عـ ــام  ،2000ث ــاث
صفحات زادها الـ 12صفحة في الطبعة
الجديدة "المنقحة والمزيدة" ،عام .2006
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر ال ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــل ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ مـ ـي ــاد
"ال ــورت ــان ــي" عـ ــام  1906ال عـ ــام 1900
كما تقول موسوعة الويكيبيديا ،ولكن
المستشار العقيل ال يتوسع في الحديث
عن دور الورتالني في انقالب اليمن ،لما
قــد يسببه ذل ــك مــن إح ــراج فــي الــوســط
ال ــدي ـن ــي ،ب ـعــد أن اص ـط ـفــت االن ـقــابــات
وحـ ــركـ ــات ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـع ـن ـي ـفــة ب ـمــامــح
سلبية وبخاصة خــال مرحلة مــا قبل
ً
 ،2011كما ال يذكر المستشار شيئا عن
وجود "الورتالني" في الكويت ،وال دوره
في تأسيس الجماعة وغير ذلك ،ويذكر
ً
طــرفــا مــن نـشــاط الــورتــانــي فــي اليمن،
فـيـقــول نــاقــا عــن م ــؤرخ يـمـنــي :ويــأتــي
األ سـتــاذ الجزائري الفضيل الورتالني
ً
م ــوف ــدا م ــن اإلمـ ـ ــام ح ـســن ال ـب ـنــا وروح
ا لـثــورة تتقدمه ،فيمر بعدن ويضاعف
حـمــاس ق ــادة حــزب األح ــرار وأعـضــائــه،
ذل ـ ــك الـ ـحـ ـم ــاس الـ ــزاحـ ــف مـ ــع ال ـف ـض ـيــل
الورتالني إلى كل مكان حل فيه".
ث ـ ــم يـ ـضـ ـي ــف ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤرخ فـ ـيـ ـم ــا ي ـن ـق ـلــه
الـعـقـيــل" :وي ـنــدفــع الـفـضـيــل الــورتــانــي
في إقامة الـنــدوات وإلـقــاء المحاضرات
ف ــي الـ ـم ــدارس وال ـم ـســاجــد وال ـح ـف ــات،
فـتـســري روح ــه إلــى الـشـيــاب والـضـبــاط
وطالب المدارس".
ومن بين ما ينقله المستشار العقيل
كــذلــك قــولــه" :ك ــان اإلخ ــوان المسلمون-
وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــم الـ ـشـ ـي ــخ حـ ـس ــن ال ـب ـن ــا-
يطمحون إ لــى تغيير ا لــوا قــع في البالد
العربية ،والى قيادة إسالمية صحيحة،
وإلــى ناشئة إسالمیة قــويــة" ،ويضيف
ال ـم ـص ــدر ال ـ ــذي ي ـن ـقــل ع ـنــه الـمـسـتـشــار
ً
ً
م ـت ـع ــاط ـف ــا ف ـي ـمــا يـ ـب ــدو م ــوض ـح ــا دور
الداعية الجزائري:
"وص ـ ــل ال ـف ـض ـيــل ال ــورت ــان ــي يـحـمــل
ً
مـ ـشـ ـع ــا آخـ ـ ـ ــر ،وبـ ـ ـ ــدأ يـ ـخـ ـط ــب الـ ـن ــاس
بــأس ـلــوب جــديــد دف ــع ال ـش ـبــاب الـيـمـنــي

ً
دفعا إلى اعتناق الثورة ،وبــدأت أتردد
ع ـل ــى ال ـف ـض ـي ــل ال ــورت ــان ــي ف ــي م ـنــزلــه
غ ـيــر م ـك ـتــف ب ـمــاح ـق ـتــه ف ــي الـم ـســاجــد
والـمـجـتـمـعــات لــاس ـت ـمــاع إل ــى خـطـبــه.
وب ــدأ يـحــدثـنــي ...إنـنــا نـحــن المسلمين
فوق كوكب هذه األرض نمثل الماليين،
ولكني أقول ،وهو يضغط على الحروف،
إننا مستسلمون ولسنا مسلمين".
(من أعالم الدعوة والحركة اإلسالمية
المعاصرة؛ المستشار عبد الله العقيل،
دار التوزيع والنشر اإلسالمية بالقاهرة،
 ،2006ص.)172-161
ويالحظ ان الطبعة األولى من الكتاب
التي نشرت عــام  2000فــي القاهرة من
الدار نفسها ،كانت من إعداد الصحافي
المصري األستاذ "بدر محمود بدر" رغم
ظهور ا ســم المستشار عبدالله العقيل
كذلك على الغالف ،وكانت الطبعة األولى
 360صـفـحــة ،فــي حـيــن تـضــاعــف حجم
ال ـك ـت ــاب إلـ ــى  788ص ـف ـحــة ف ــي الـطـبـعــة
الثالثة ،مع تقديم لألستاذ بدر محمود
بدر نفسه واثنين من مرشدي اإلخوان
ال ـم ـس ـل ـم ـيــن ف ــي م ـص ــر وهـ ـم ــا ال ـمــرشــد
م ـص ـط ـف ــى مـ ـشـ ـه ــور وال ـ ـمـ ــرشـ ــد مـحـمــد
مـهــدي عــاكــف ،وقــد احتفل اإلخ ــوان في
 2006 /6 /13في الكويت بتوقيع الترجمة
األرديــة للكتاب ،الــذي يحمل عــادة اسم
المستشار العقيل.
و قــد جــاء فــي موسوعة الويكيبيديا
عن عبدالله العقيل ما يلي" :المستشار
ال ـس ـع ــودي ع ـبــدال ـلــه ال ـع ـق ـيــل ،م ـعــروف
للمشتغلين بالعمل اإلسالمي والدعوة
إ لــى الله ،حيث درس بالعراق ،ثم رحل
إل ـ ــى م ـص ــر فـ ــي أواخ ـ ـ ــر األرب ـع ـي ـن ـي ــات،
والتحق بكلية الشريعة جامعة األزهر
الـشــريــف ،وتـخــرج فيها عــام 1954م ثم
ع ــاد إل ــى ال ـس ـعــوديــة ث ــم الـ ـع ــراق ،حيث
ً
عـمــل مــدرســا بـمــدرســة الـنـجــاة األهلية
في مدينة الزبير ،ثم توجه إلى الكويت
وتولى العديد من الوظائف ،كان آخرها
م ـس ـت ـش ــار وزارة األوق ـ ـ ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون
اإلسالمية الكويتية ،ثم غادر الكويت في
عام  1986ليرجع إلى السعودية ،حيث
تــولــى مـنـصــب األم ـي ــن ال ـع ــام الـمـســاعــد
لرابطة العالم اإلسالمي ،واألمين العام
للمجلس األعلى للمساجد ،ثم استقال
ليتفرغ للكتابة" ( .لــم يظهر ا ســم مكان
المولد في الموسوعة).

في أميركا ما بعد الحادي عشر من سبتمبر ،حرصت إدارة بوش
والسياسيون كل الحرص على إظهار قدرتهم على حماية البالد،
ً
ونتيجة لهذا أج ــازوا ع ــددا مــن السياسات والـبــرامــج التي كــان من
ً
ً
المفترض أن تجعلنا أكثر أمنا ،وأيضا أنشأوا وزارة األمن الداخلي،
ً
ً
وهي هيئة بمستوى وزاري تجمع عــددا من الوكاالت كانت سابقا
ضمن وزارات الخارجية والعدل والخزانة والتجارة.
لكن مثل هذا الجزع في الرد أثناء أزمة كان على غير هدى بسبب
سوء النصيحة ،وتزايد القلق من أن يكون لمبادراتهم تأثير سلبي ،على
المدى الطويل ،على الحقوق والحريات المدنية للمواطنين والمقيمين
األميركيين ،وعلى سبيل المثال ،أجريت عمليات االستدعاء والترحيل
الواسعة النطاق للمهاجرين الذين معظمهم من الدول ذات الغالبية
ً
ً
العربية واإلسالمية وأيضا عمليات المراقبة الواسعة النطاق وأيضا
االختصاص بالفحص والمراقبة لهذه الجماعات نفسها في المطارات
والمعابر الحدودية وفي دور العبادة.
وبعض البرامج تمخضت عن إضفاء الطابع األمني على عالقات
ً
الحكومة بالعرب والمسلمين تحديدا ،مما قــوض الثقة بين هذه
الجماعات والحكومة وع ــزز الــريـبــة فــي الـعــرب والمسلمين وسط
الجمهور األوس ــع ،لكن تقارير الحكومة ذكــرت أن هــذه السياسات
والبرامج لم تسهم في تعزيز أمننا ،باإلضافة إلى هذه النتائج السلبية.
ُ
ودشنت هذه المبادرات في حقبة بوش واستمر معظمها أثناء
سنوات أوباما وبلغت ذروتها أثناء إدارة ترامب ،لكن ،أثناء حملته
الرئاسية ،تعهد جو بايدن بإنهاء كثير من هذه السياسات ،وتعهد
ً
تحديدا بوقف االستهداف بالفحص والمراقبة على أســاس الدين
والعرق وبوقف البرامج التي نظرت إلى الجماعات العربية والمسلمة
ً
تحديدا عبر عدسات األمن القومي ،ووعد بدعم سياسة عادلة وغير
في الهجرة .وبعد تسعة أشهر على إدارة بايدن في السلطة،
تمييزية ُ
ُ
أسعدني أن أدعى إلى فحص اإلجراءات التصحيحية التي اتخذت حتى
اآلن والتحديات التي مازالت وزارة األمن الداخلي تواجهها لتجعل من
ً
ً
تعهدات الرئيس واقعا .لقد كنت جزءا من هيئة المدافعين عن الحريات
والحقوق المدنية التي اجتمعت لتخاطب قيادة وزارة األمن الداخلي
بشأن «حالة الحقوق المدنية في الذكرى الثانية عشرة للحادي عشر
من سبتمبر» ،وتحدث قادة وزارة األمن الداخلي ،في تعليقاتهم ،عن
جهودهم لمعالجة االنتهاكات السابقة للحقوق والحاجة المستمرة
لدعم مزيد من التعامل اإلنساني مع المهاجرين وطالبي اللجوء.
صحيح أن هيئة المدافعين عن الحقوق رحبوا بهذه الجهود لكنهم
دفعوا بأنه ليس من المهم تصحيح سياسات اإلدارة السابقة فقط ،بل
ً
ً
أيضا معالجة السياسات والممارسات السلبية التي كانت جزءا من
التفويض األساسي الخاص بـ«األمن الداخلي».
ً
وتحدثت شخصيا عن عــدة مـبــادرات تم تدشينها أثناء إدارتــي
ً
بوش وأوباما أضرت كثيرا باألميركيين العرب والمسلمين ،وطالبت
ً
تحديدا بسد الثغرات التي تسمح باالستهداف بالفحص على أساس
ً
العقيدة والعرق عند الحدود ،وطالبت أيضا وزارة األمن الداخلي بإنهاء
جهود مثل برامج «فحص المسافرين بتقنيات المراقبة» و«مجابهة
التطرف العنيف» ،التي استندت إلى مسلمات مغلوطة ،وهي برامج
مكلفة وأثبتت عدم كفاءتها في دعم السالمة العامة أو األمن القومي.
ً
وأخيرا ،حثثت قيادات وزارة األمن الداخلي على مواجهة الضرر
الذي لحق بثقافة إنفاذ القانون والثقافة السياسية األوسع نتيجة
سياسات وبرامج استهدفت جماعاتنا باعتبارها «تهديدات» ،وهذه
المشكلة تعود إلى حقبة بوش ،فلم تفلح تحذيرات بوش لألميركيين
ً
بأال يستهدفوا العرب والمسلمين تحديدا في إقناع وكــاالت إنفاذ
القانون والجمهور بالعدول عن هذا االستهداف ،بسبب معاملة وزير
العدل لهذه الجماعات باعتبارهم أعداء بغير تمييز.
التحديات هائلة أم ــام الـقـيــادة الـجــديــدة ل ــوزارة األم ــن الداخلي،
ً
ويتعين عليهم الوفاء بمهمة الحفاظ على أمن أمتنا ،وأيضا يتعين
عليهم التخلص من الفوضى التي وجدوها ،وهذه الفوضى تتضمن
ُ
اإلجراءات التي اتخذت على عجل في أعقاب هجمات الحادي عشر من
سبتمبر .لقد رحبنا بدعوتهم لتقديم انتقاداتنا ومقترحاتنا من أجل
ً
التغيير ووعدناهم ،ووعدنا جماعاتنا أيضا ،بمواصلة السعي حتى
ً
ً
نرى إنهاء البرامج التمييزية التي لم تجعلنا أكثر أمنا ،ووعدنا أيضا
بإنهاء البرامج التي استهدفت جماعات هشة وبذل الجهد لتغيير
ثقافة الريبة والمراقبة التي أذكت انتهاكات الحقوق والحريات المدنية.
* رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن.
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.955

7.519

5.871

2.398 2.844 3.313

آلية تمويل المارجن محل نقاش بين شركات االستثمار والبنوك
لقاء مرتقب مع هيئة األسواق لطلب المزيد من اإليضاحات
عيسى عبدالسالم

كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة" أن ب ـعــض شــركــات
االستثمار ،الراغبة بتقديم خدمة
ال ـتــداول على الهامش "المارجن"
تتطلع للقاء هيئة أس ــواق المال
لالستفسار عن بعض المعلومات
المتعلقة بحصول هــذه الشركات
على تمويل لتقديم الخدمة.
وأوضحت المصادر ،أن نقاشات
تمت خ ــال الـفـتــرة الماضية بين
شركات االستثمار المهتمة بتقديم
خــدمــة "ال ـمــارجــن" والـبـنــوك حــول
آلية الحصول على قرض لتمويل
العمالء الراغبين في االستفادة من
هذه األداة ،والتي أقــرت في نهاية
شهر أبــريــل الـمــاضــي ،ولــم تتقدم
أي شركة حتى اآلن رسميا لتقديم
ال ـخــدمــة ،بــاسـتـثـنــاء ق ـيــام بعض
هــذه الشركات بفتح حساب لدى
الشركة الكويتية للمقاصة ،وفق
األطر التنظيمية التي حددتها هيئة
أسواق المال بهذا الخصوص.
وذك ــرت المصادر أن الحصول

على تسهيالت ائتمانية لتقديم
خ ــدم ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول عـ ـل ــى ال ـه ــام ــش
غـيــر واضـ ــح بــالـنـسـبــة لـلـشــركــات
الراغبة في تقديم الخدمة والبنوك
الممولة لـهــا ،فالنقاش الحاصل
يدور حول هل هذا التمويل يعتبر
ً
قرضا يسجل على ميزانية الشركة
وتـ ـت ــول ــى هـ ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـمــويــل
مــع العميل مـقــابــل ال ــرس ــوم التي
سـتـتـقــاضــاهــا نـظـيــر ذل ـ ــك؟ أم أن
التمويل سيكون عبر فتح حساب
بين البنك وشــركــات االستثمار،
وتقوم الشركات نيابة عن البنوك
بتقديم الخدمة؟
وأف ــادت المصادر بــأن شركات
استثمارية تــرغــب بتقديم خدمة
ال ـتــداول على الهامش "المارجن"
لــدي ـهــا ش ــح ف ــي تــوف ـيــر الـسـيــولــة
الــازمــة إلط ــاق الـخــدمــة وتمويل
ع ـمــائ ـهــا ال ـم ـح ـتــرف ـيــن ،وت ـجــري
ً
ح ــالـ ـي ــا م ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــع ج ـه ــات
تمويلية ،رغبة في الحصول على
تسهيالت ائتمانية الستثمارها

ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــاق ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ،إذ يـمـكــن
للجهة الـمـقــدمــة للخدمة تمويل
المستثمر بما ال يزيد على  50في
المئة من قيمة الشراء في حساب
التداول بالهامش ،أي يتعين على
المستثمر إي ــداع نسبة التقل عن
 50ف ــي ال ـم ـئــة ،ك ــذل ــك أصـ ــدر بنك
ً
الكويت المركزي قرارا يقضي بأال
يزيد سعر الفائدة على  4في المئة،
سواء كان التمويل لمدة أقل أو أكثر
من سنة.
ولفتت الـمـصــادر إلــى أن هيئة
األسـ ـ ـ ـ ــواق ف ـت ـح ــت الـ ـمـ ـج ــال أمـ ــام
الشركات في تحديد الرسوم التي
ستتقاضاها ج ــراء إط ــاق خدمة
التداول على الهامش ،بعد احتساب
سعر الفائدة ،إضافة إلى العموالت
األخــرى التي يمكن االتفاق عليها
مــع الـعـمــاء فــي هــامــش الصيانة
واالستشارات المالية ،مع التأكيد
عـلــى ض ـ ــرورة أن تـتـضـمــن عـقــود
ً
ً
ال ـع ـمــاء ش ــرح ــا تـفـصـيـلـيــا لـهــذه
الرسوم.

مكاسب لمؤشرات البورصة ...والسيولة
نحو  51مليون دينار
تعادل سيولة السوقين األول والرئيسي بعد ارتفاع تعامالت قطاع البنوك
•

علي العنزي

استمر األداء اإليجابي واالرتفاعات في مؤشرات بورصة
الكويت الرئيسية للجلسة الـســادســة على الـتــوالــي ،وارتـفــع
مؤشر السوق العام بنسبة  0.46في المئة ،تعادل  32نقطة،
ليقفل على مستوى  6955.94نقطة بسيولة جيدة ،ولكنها أقل
من سيولة جلسة أمس األول ،واقتربت من مستوى  51مليون
ديـنــار ،وتــداولــت كمية أسهم متراجعة قياسا على معدالت
هــذا الشهر ،حيث بلغت  332.5مليون سهم فقط ،وتــداولــت
عبر  13352صفقة.
وتم تداول  143سهما ،ربح منها  80سهما ،بينما انخفضت
أسعار  43سهما ،واستقر  20سهما دون تغير ،وربح مؤشر
السوق األول نسبة  0.36في المئة ،تعادل  26.72نقطة ،ليقفل
على مستوى  7519.47نقطة ،بسيولة ارتفعت الى  25.1مليون
دينار ،وتداولت  78.1مليون سهم عبر  4224صفقة ،وارتفعت
أسعار  16سهما ،بينما تراجعت أسعار  3أسهم ،واستقر 6
أسهم دون تغير.
واسـتـمــر مــؤشــر ال ـســوق الــرئـيـســي فــي تحقيق المكاسب
الكبيرة ،حيث ربح أمس نسبة  0.78في المئة ،أي  45.22نقطة،
ليقفل على مستوى  5871.65نقطة ،بسيولة فاقت قليال سيولة
السوق األول ،وبلغت  25.8مليون دينار ،وتداولت  254.4مليون
دينار عبر  9128صفقة ،وتم تداول  118سهما ،حيث ارتفع 64

سهما ،وتراجع  40سهما ،بينما استقر  14سهما دون تغير.
وعادت األسهم القيادية للواجهة في تعامالت جلسة أمس،
وتقدم سهم بيتك كعادته األسهم ،واستحوذ على نسبة مهمة
من السيولة تقدر بنحو  8في المئة ،وسجل ارتفاعا ملحوظا
بلغ به مستوى  823فلسا ،معوضا كل خسائره التي تكبدها
خالل بداية األسبوع الماضي ،كما واصل سهم وربة تحقيق
إقفال قياسي وبلغ مستوى  282فلسا ،كما تحرك الوطني بعد
إعالن أرباحه ،غير أنه لم يحقق ارتفاعا منتظرا له.
وكانت البداية من سهم عقارات الكويت ،حيث حقق ارتفاعا
كبيرا بنسبة  2.6في المئة ،وسجل أهلي متحد نموا جيدا،
وارتفعت سيولته هو اآلخر ،وكانت الخسائر في أسهم بوبيان
بتروكيماويات وأالفكو واالمتياز ،في المقابل تحركت أسهم
االستثمار في السوق الرئيسي ،وتصدرها سهم الصفاة الذي
تراجع بمصاحبة أعيان وأرزان ،وكانت اسهم آسيا ومنتزهات
والـجــزيــرة والـتـجــاريــة وقــابـضــة مصرية وأس ــس هــي األب ــرز،
وحققت مكاسب كبيرة لتدفع بمؤشر السوق الرئيسي مجددا
نحو مستوى  6آالف نقطة وتنتهي الجلسة إيجابية.
خليجيا ،تراجع مؤشرا سوقي ابوظبي والسعودية فقط
بين مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي،
حيث ربح البقية بصدارة مؤشر الكويت والبحرين ،وكانت
أسعار النفط قد عادت مقتربة من مستوى  85دوالرا للبرميل.

وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إل ـ ــى أن
اإليـضــاحــات المطلوب الحصول
عليها ستعزز من سرعة قيام بعض
الشركات بتقديم الخدمة ،مستطردة
ب ــأن إقـ ـ ــرار هـيـئــة األس ـ ـ ــواق األط ــر

أخبار الشركات
«برقان» يعلن جدول
استحقاقات
زيادة رأس املال
أعلن «برقان» الجدول الزمني
السـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات أس ـ ـهـ ــم زي ـ ـ ــادة
رأسـمــال البنك ،وت ــداول حقوق
األولوية.
وقــال إن هيئة أس ــواق المال
وافـ ـق ــت ع ـل ــى نـ ـش ــرة االك ـت ـت ــاب
الخاصة على إصدار  375مليون
سهم جديد ،والتي تمثل 13.6
ٍ
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن رأسـ ـم ــال الـبـنــك
ُ
المصدر والمدفوع.
وأوض ــح أن االكـتـتــاب سيتم
من خــال إصــدار أسهم جديدة
فــي الـبـنــك مــع حـقــوق األولــويــة
ال ـ ـ ــذي يـ ـم ــارس ــه ال ـم ـس ــاه ـم ــون
المؤهلون في البنك بسعر 190
ً
فلسا للسهم.

حددت محكمة االستئناف الكويتية
 دائرة تجاري مدني حكومة ،الدائرةالتاسعة  -جلسة  16المقبل؛ إلعــادة
ال ـمــراف ـعــة ف ــي ال ــدع ــوى الـ ُـم ـقــامــة من
الحارس القضائي لشركة كومور غلف
للتجارة العامة والمقاوالت ضد بنك
الكويت الدولي (كيه آي بي) وآخرين.
وقال «الدولي» ،إن موضوع القضية
يتعلق بــدعــوى طعن استئناف على
ح ـك ــم أول درج ـ ـ ــة ال ـ ـصـ ــادر ب ـب ـطــان
إجراءات الحجز التنفيذي المؤرخ 20
أكتوبر  ،2016المودع بملف التنفيذ
رقم ( -14038053العاصمة) الموقع من
البنك ً
وفاء لمبلغ قدره  10.75ماليين
ً
دينار تقريبا.
وأوض ــح البنك أن حكم أول درجــة
الصادر بتاريخ  1يونيو  ،2021قضى
بـبـطــان إجـ ــراء ات الـحـجــز التنفيذي
واعتباره «كأن لم يكن» ،مع ما يترتب

رفض دعوى بطالن عمومية «رماية»
أف ــادت الـشــركــة الوطنية للرماية أنــه تــم رفــض دع ــوى بطالن
الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ  24يونيو  ،2021المرفوعة
من قبل شركة «أس أم» لبيع وشراء السندات ضد الشركة الوطنية
لـلــرمــايــة ،وال ـشــركــة الـكــويـتـيــة لـلـمـقــاصــة ،ووك ـيــل وزارة الـتـجــارة
والصناعة بصفته.

الستعراض الخالف الحاصل حول حصتها بـ«مستشفيات الضمان»
•

عيسى عبدالسالم

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ،أن
مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة
يسعى إلى لقاء مجلس اإلدارة الجديد للهيئة
العامة لالستثمار بشأن استعراض الخالف
القائم حول مصير حصة الشركة في شركة
مـسـتـشـفـيــات ال ـض ـمــان ال ـص ـحــي ،وســامــة
إجراءات تأسيس الشركة.
وقالت المصادر ،إن هناك قضايا مرفوعة

ً
حاليا مــع األط ــراف ذات العالقة بتأسيس
شركة مستشفيات الضمان الصحي تتعلق
بـعــدم استيفاء الهيئة الـعــامــة لالستثمار
إجراءات تأسيس "الضمان" بشهادة رئيس
لجنة التأسيس أمام المحكمة.
ووفــق المصادر تــرى "عربي" أن تسييل
حصتها يخالف القانون ألكثر مــن سبب،
وأنــه ال يحق لمجلس اإلدارة التخلص من
الـمـسـتـثـمــر االس ـتــرات ـي ـجــي لـمـجــرد وج ــود
خــافــات بين الطرفين على أم ــور قانونية

دعوى لبطالن
عمومية «بوبيان»

«االستئناف» تحكم بإعادة املرافعة في دعوى ضد «الدولي»

«عربي القابضة» تطلب لقاء مجلس هيئة االستثمار
يـمـكــن للمختصين الـفـصــل ب ــه ع ــن طريق
االمتثال لتنفيذ القانون.
وذك ــرت أن شــركــة عــربــي تعتبر انـهــا لم
ً
تدخر جـهــدا فــي مخاطبة جهات حكومية
أخ ــرى؛ إليضاح سالمة موقفها القانوني،
وإثبات حقوقها ولم يلتفت إليها أحد.
تجدر اإلش ــارة إلــى أن "عــربــي القابضة"
كانت قد فــازت في  7يوليو  2013بمزايدة
"الـضـمــان الـصـحــي"؛ إذ قدمت أعلى عرض
مــالــي بـلــغ آن ـ ــذاك  66.6مـلـيــون دي ـن ــار بعد

التنظيمية التي تتيح إطالق خدمة
ال ـتــداول بالهامش خـطــوة تهدف
بشكل رئيسي إلى زيــادة معدالت
السيولة في السوق ،إذ يعني الشراء
بــالـهــامــش دخـ ــول المستثمر في

صفقة يتم تمويل جــزء منها من
أمواله الخاصة ،في حين تقوم جهة
ّ
مرخص لها بتمويل الجزء اآلخر
م ــن قـيـمــة الـصـفـقــة مـقــابــل رس ــوم
معينة ،مما يمنح المستثمر قوة

شرائية أكبر من تلك التي يمتلكها
بــالـفـعــل ،وب ـع ـب ــارة أخ ـ ــرى ،يمكن
الهامش المستثمر من االستثمار
بأموال ال يملكها.

أن قــامــت الهيئة العامة لالستثمار بفض
م ـظــاريــف ال ـش ــرك ــات الـمـتـقــدمــة ل ـل ـمــزايــدة،
وتـقــدمــت الـشــركــة بــالـعــرض األع ـلــى لتفوز
بحصة المستثمر االستراتيجي البالغة 26
في المئة.
ُيذكر أن هيئة االستثمار ستحتفظ بحصة
الحكومة الكويتية في الشركة الجديدة بنسبة
ً
 24في المئة على أن تطرح  50في المئة الحقا
من أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي
لالكتتاب العام.

على ذلــك مــن آث ــار ،وبــرفــض الــدعــوى
الـفــرعـيــة الـ ُـمـقــامــة مــن الـبـنــك وإلــزامــه
بالمصروفات وأتعاب ُ
المحاماة.
كما قضى حكم أول درجة المذكور
أعـ ـ ـ ــاه ،ب ـن ـس ــخ ص ـ ـ ــورة مـ ــن األوراق
والحكم الصادر فيها وإرسالها إلى
جهة النيابة العامة إلجراء التحقيقات
ً
الــازمــة ،واتخاذ ما تــراه مناسبا من
إجـ ـ ــراءات وت ـصــرفــات ب ـشــأن األم ــوال
الـمــودعــة فــي حـســاب «كــومــور غلف»
بتاريخ  21سبتمبر  2019بمبلغ قدره
 450مـلـيــون ي ــوان صـيـنــي ُ
والمبينة
فــي تقرير ا لـخـبــرة المنتدبة ُ
المرفق
باألوراق.
وأفاد «الدولي» بأن حكم االستئناف
بإعادة المرافعة في الدعوى ُ
المشار
إليها ال يمكن تحديد أ ثــره المتوقع
على البنك إال بعد صدر حكم نهائي
في القضية.

ذك ـ ــر ال ـب ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري أن
شـ ــركـ ــة االخ ـ ـت ـ ـي ـ ــار ،ال ـم ـم ـي ــز
للتجارة الـعــامــة والـمـقــاوالت
وآخ ــري ــن ،قــدمــوا دع ــوى ضد
ب ـن ــك ب ــوبـ ـي ــان ،و«الـ ـتـ ـج ــاري»
وآخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن ،ت ـت ـض ـم ــن ب ـط ــان
اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ــام ــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاديـ ـ ــة وغ ـ ـ ـيـ ـ ــر ال ـ ـع ـ ــادي ـ ــة
لـ«بوبيان» المنعقدة في مارس
ال ـم ــاض ــي ،ومـ ــا ي ـتــرتــب على
ذلــك مــن آثــار ،وعلى سند من
نازعتهم مع «التجاري» على
ملكية عــدد أسـهــم «بــوبـيــان»،
وعــدم أحقية البنك التجاري،
ب ـح ـضــور الـجـمـعـيــة ال ـعــاديــة
وغير العادية.

«املعدات» تخسر  390.1ألف دينار
تكبدت شركة المعدات القابضة خسائر قدرها  390.13ألف دينار ،بواقع
 4.88فلوس للسهم خــال الفترة المنتهية فــي  30سبتمبر  ،2021مقابل
تحقيقها خسائر قدرها  1.32مليون دينار ،بما يعادل  9.7فلوس للسهم
خالل نفس الفترة من .2020

مجلس التأديب ّ
 10آالف
«الرابطة»
م
يغر
ً
دينار ...و«رمال» ورئيسها  14ألفا
أصــدر مجلس الـتــأديــب ق ــرارا بتوقيع عقوبة
غرامة  10آالف دينار على شركة رابطة الكويت
والـخـلـيــج لـلـنـقــل لـمـخــالـفــاتـهــا ق ــواع ــد اإلف ـصــاح
والشفافية ،لألسباب التالية:
ع ــدم الـ ـت ــزام ال ـشــركــة ب ــاإلف ـص ــاح ف ــي بــورصــة
الكويت ل ــأوراق المالية عن اتفاقية نقل ملكية
أسـهــم الـشــركــة الوطنية للتنظيف بـعــدد 53.15
مليون سهم من شركة رابطة الكويت والخليج
للنقل (الطرف األول) إلى شركة صبحان الخليج
لـلـتـجــارة ال ـعــامــة  -شــركــة تــابـعــة لـهــا ( -ال ـطــرف
ً
الثاني) خالل الوقت المحدد قانونا ،على الرغم

م ــن ق ـي ــام الـهـيـئــة بـمـخــاطـبــة ال ـشــركــة ب ـض ــرورة
اإلفصاح بموجب كتابيها المؤرخين 2020 /11 /9
و ،2020 /12 /3إال أن الشركة لم تفصح إال بتاريخ
.2020 /12 /7
كما أصدر المجلس قراره بتوقيع عقوبة غرامة
 14ألــف ديـنــار ضــد كــل مــن شــركــة رم ــال الكويت
العقارية ،ورئيس مجلس إدارتها ،لمخالفاتهما
ق ــواع ــد اإلفـ ـص ــاح وال ـش ـفــاف ـيــة وتـقـيـيــم األص ــول
العقارية وقواعد اإلدراج وحوكمة الشركات.

«الوطني» :زيادة عوائد السندات السيادية العالمية
«وسط ارتفاع التضخم وتوقعات بتشديد االحتياطي الفدرالي لسياسته النقدية»
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ،إن عائدات
السندات السيادية العالمية متوسطة األجل اتجهت نحو
االرتفاع في الربع الثالث من عام  ،2021إذ قام المستثمرون
بتسعير توقعات التضخم نحو الـصـعــود ،إضــافــة إلى
اإلشارات الواردة من مجلس االحتياطي الفدرالي باحتمال
البدء في تقليص مشترياته من السندات بنهاية العام
الحالي.
ووفق التقرير ،تتبعت عائدات السندات الخليجية خطى
سندات الخزانة األميركية واتجهت نحو االرتـفــاع على
الرغم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن األوضاع المالية،
وحافظت على فارق جيد مقابل ارتفاع عائدات السندات
األميركية الخالية من المخاطر.
وفي ذات الوقت ،كانت إصدارات أدوات الدين الخليجية
قوية في الربع الثالث من عام  ،2021إذ بلغت حوالي 27
مليار دوالر ،وكــان الجزء األكبر من نصيب شركة قطر
للبترول شبه الحكومية ،التي قدمت أكبر طــرح ألدوات
الدين على مستوى األسواق الناشئة خالل هذا العام وحتى
نهاية الربع الثالث من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت
 12.5مليار دوالر.

كما بقيت قيمة إجمالي إصدارات دول مجلس التعاون
الخليجي في األرباع الثالثة األولى من عام  2021مرتفعة
بوصولها إلــى  81مليار دوالر على الــرغــم مــن التراجع
الهامشي البالغ ( 4.3في المئة) مقارنة بالفترة المماثلة
من العام الماضي.
وج ــاء اإلصـ ــدار ال ـقــوي ألدوات الــديــن على الــرغــم من
انخفاض احتياجات االقتراض بفضل ارتفاع أسعار النفط
وتحسن أوضاع المالية العامة ،لكن من الجائز أن يكون
االنخفاض النسبي لتكاليف االقتراض ومتطلبات إعادة
التمويل من األسباب التي ساهمت في تشجيع هذا التوجه.

ارتفاع عائدات السندات بصدارة البريطانية واألميركية
ج ــاء ارت ـف ــاع ع ــائ ــدات ال ـس ـنــدات ال ـس ـيــاديــة العالمية
متوسطة األج ــل بقيادة السندات البريطانية ألجــل 10
سنوات ،التي وصلت إلى  1.1في المئة ( 31+نقطة أساس
على أس ــاس ربــع سـنــوي) فــي بــدايــة شهر أكتوبر للمرة
األولى منذ مارس  2020وسط توقعات بتطبيق سياسة
ً
ً
أكثر تـشــددا نظرا لتزايد ضغوط األسـعــار (ويـعــزى ذلك
ً
جزئيا إلى تحرك النشاط االقتصادي واختناقات سلسلة

التوريد ،إلى جانب تزايد أسعار الطاقة والسلع األساسية).
وارتفعت عائدات السندات على الرغم من برنامج شراء
ً
السندات الجاري تطبيقه حاليا ،الــذي عــادة ما يمارس
ً
ضغوطا هبوطية على العائدات بسبب زيادة الطلب.
وفــي غـضــون ذل ــك ،ارتـفـعــت عــائــدات سـنــدات الخزانة
األميركية ألجل  10سنوات بمقدار  8نقاط أســاس ،على
أساس ربع سنوي ،لتصل إلى  1.5في المئة في أواخر شهر
سبتمبر الماضي ،فيما يعد أعلى مستوياتها المسجلة
ً
منذ يونيو  2021مــدفــوعــا بتوقعات تشديد السياسة
النقدية وارتفاع معدالت التضخم.
ول ــم تشهد الـسـنــدات األلـمــانـيــة والـسـنــدات اليابانية
تغيرات تذكر خــال تلك الفترة ،وســوف تــواصــل بعض
الـعــوامــل المتعلقة بــآفــاق النمو االق ـت ـصــادي وسياسة
االحتياطي الـفــدرالــي وتوقعات التضخم وظ ــروف عدم
اليقين تجاه الجائحة في توجيه تحركات عائدات السندات
في المستقبل.
وهناك إمكانية لتزايد عائد سندات الخزانة األميركية
ألجـ ــل  10سـ ـن ــوات ب ـش ـكــل ت ـص ــاع ــدي ب ـم ـجــرد أن يـبــدأ
االحتياطي الفدرالي في تقليص شراء األصــول في وقت

الحق من هذا العام ،بالتالي عكس الزخم ،الذي أدى إلى
انخفاض العائدات إلى أدنى مستوياتها التاريخية خالل
عام .2020
كما قد يستمر نمو عائدات السندات في حالة استمرار
التضخم فوق النطاق المستهدف لالحتياطي الفدرالي ،وإذا
أثبت النمو االقتصادي مرونته وهو األمر الذي سيؤدي إلى
رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.
من جهة أخرى ،قد نشهد انعكاس مسار نمو عائدات
السندات كنوع من االستجابة لتوقعات اقتصادية أكثر
ً
ضعفا بسبب قيود العرض المستمرة ،والمخاطر المرتبطة
بالجائحة ،وتقلبات األصول ذات المخاطر المرتفعة (مثل
األسهم) أو إذا كان ارتفاع معدالت التضخم ظاهرة مؤقتة.

عائدات السندات الخليجية تقتفي أثر نظيراتها
العالمية

سارت عائدات السندات السيادية متوسطة األجل في
دول مجلس التعاون الخليجي على خطى ارتفاع عائدات
الـسـنــدات فــي األس ــواق العالمية خــال الــربــع الثالث من
العام الحالي.

وعادة ما تعتمد عائدات السندات السيادية الخليجية
على عاملين رئيسيين هما :المخاطر الكامنة في إقراض
ت ـلــك ال ـح ـك ــوم ــات ،والـ ـت ــي تـخـتـلــف ب ــاخ ـت ــاف ال ـظ ــروف
االقـتـصــاديــة الكلية وال ـعــوامــل الجيوسياسية وثانيا
تحركات عائدات نظيراتها من السندات العالمية.
وخ ـ ــال ال ــرب ــع ال ـثــالــث م ــن عـ ــام  ،2021كـ ــان االت ـج ــاه
الصعودي الذي اتخذته عائدات السندات الخليجية يرتكز
على السبب األخير.
وأدى ارتفاع المعدالت العالمية "الخالية من المخاطر"
إلــى تــوقــع المستثمرين عــائــدات أعـلــى مــن أدوات الدين
ً
الخليجية ذات المخاطر األكثر ارتفاعا مما أدى إلى تراجع
معدالت الطلب وانخفاض الحق في أسعار السندات ،مما
يعنى ارتفاع العائدات.
وف ــي ذات ال ــوق ــت ،لـعـبــت ع ــوام ــل الـمـخــاطــر الـخــاصــة
ً
ً
بالمنطقة دورا محدودا بصفة عامة في ظل تحسن النشاط
االقتصادي بفضل ارتفاع أسعار النفط وتحسن أوضاع
المالية العامة والتقدم الملحوظ لبرامج اللقاحات وعودة
أنشطة األعمال.

ةديرجلا
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ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  86سنتا ليتجاوز  85.1دوالرا
مخاوف طلب الصين على الطاقة ترفع أسعار النفط
ارتـ ـف ــع س ـع ــر ب ــرم ـي ــل الـنـفــط
الكويتي  86سنتا ،ليبلغ 85.16
دوالرا للبرميل في تداوالت يوم
االثنين مقابل  84.30دوالرا في
تداوالت يوم الجمعة الماضي،
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وفـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة،
ارتـفـعــت أس ـعــار الـنـفــط صباح
أمـ ـ ــس ،م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار أزمـ ـ ــة فــي
إم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاز ال ـط ـب ـي ـع ــي
وال ـك ـهــربــاء وال ـف ـحــم فــي أنـحــاء
العالم ،في حين أدى انخفاض
درج ـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــرارة ف ــي الـصـيــن
إلــى إحـيــاء المخاوف بشأن ما
إذا كــان أ كـبــر مستهلك للطاقة
في العالم يمكنه تلبية الطلب
المحلي على التدفئة.
وارت ـف ــع خ ــام الـقـيــاس برنت
 35سنتا ،بما يعادل  0.4بالمئة
إلى  84.68دوالرا للبرميل ،بعد
أن هبط  0.6بالمئة االثنين .وال
يـ ــزال الـعـقــد مــرتـفـعــا  7بالمئة
تقريبا منذ بداية الشهر.
وربحت العقود اآلجلة لخام
غرب تكساس الوسيط األميركي
 70سنتا أو  0.9بالمئة ،لتصل

إ لـ ـ ــى  83.14دوالرا ،بـ ـع ــد أن
ارتفعت  0.2بالمئة في الجلسة
السابقة وبنحو  10بالمئة هذا
الشهر.
وق ـ ــال م ـح ـلــل ش ـ ــؤون الـنـفــط
فــي شــركــة الـسـمـســرة «ب ــي .فــي.
إم أويــل أسوسيتس» في لندن،
ت ــام ــاس ف ــارج ــا« :ع ـنــدمــا تـكــون
الـســوق فــي حالة صـعــود ،عــادة
مــا ي ـكــون خ ــام بــرنــت هــو الــذي
يقود مسيرة الــزيــادة ،لكن هذه
المرة توفر مسائل محلية (في
الواليات المتحدة) دعما إضافيا
لخام غرب تكساس الوسيط».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف «ث ـ ـبـ ــت أن م ــوس ــم
األع ــاص ـي ــر األخ ـي ــر ك ــان مــدمــرا
ل ـل ـغــا يــة ،ل ــدر ج ــة أن المنتجين
(األميركيين) لم يتعافوا تماما
من الضرر الناجم عن (اإلعصار)
أيدا».
وقال متعاملون ومحللون إنه
مــع انـخـفــاض درج ــات ال ـحــرارة
ف ــي ظ ــل اقـ ـت ــراب ف ـصــل ال ـش ـتــاء
بنصف الكرة الشمالي وزيــادة
الطلب على التدفئة ،من المرجح
أن تـظــل أس ـعــار الـنـفــط والفحم
والغاز الطبيعي مرتفعة.

●

الطقس تسود
وبدأت برودة
ّ
الصين بالفعل ،مع توقع درجات
ح ـ ــرارة قــريـبــة م ــن الـتـجـمــد في
المناطق الشمالية ،وفق موقع
أكيو ويذر.
وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت الـ ـعـ ـق ــود اآلجـ ـل ــة
للفحم فــي ا لـصـيــن  7.8بالمئة
أمس ،في حين ارتفعت األصول
العالية المخاطر ،مثل األسهم
أيضا .ومن المتوقع أن يتسبب
ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـف ـحــم وال ـغ ــاز

«نطالب بسرعة إلغاء قيود السفر أسوة بالدول المجاورة»
●

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب
السفر والسياحة ،محمد المطيري ،إن
أس ـع ــار ال ـت ــذاك ــر مــرتـفـعــة بـشـكــل كـبـيــر،
ً
بسبب محدودية الــرحــات ،مشيرا الى
أن فتح مطار الكويت بالكامل والوصول
الــى سعة تشغيلية تصل الــى نحو 30
ألف راكب في اليوم سيساهم في نزول
كبير باألسعار.
وطـ ــالـ ــب الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،فـ ــي ت ـصــري ـحــه
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،ب ـســرعــة إل ـغ ــاء ك ــل قـيــود
ال ـس ـف ــر واالك ـ ـت ـ ـفـ ــاء عـ ــن ط ــري ــق إص ـ ــدار
قـ ــرارات تـســاهــم فــي اإلضـ ــرار بالقطاع،
موضحا أهمية فتح المطار بكامل السعة
التشغيلية ،حيث إن المطالب مستحقة
في هذا الوقت ،أسوة بالدول المجاورة
التي نحن من سبقها باإلغالقات.

محمد المطيري

وأوض ـ ـ ــح أن هـ ـن ــاك اخ ـت ـن ــاق ــا ك ـب ـيــرا
فــي ال ـح ـجــوزات ،مما ســاهــم فــي ارتـفــاع
ج ـن ــون ــي ب ـق ـي ـمــة تـ ــذاكـ ــر الـ ـسـ ـف ــر ،حـيــث

وصلت الى أرقام فلكية لم نشهدها من
قبل ،مبينا أن زيادة الرحالت كفيلة بأن
ترجع األمور الى طبيعتها السابقة قبل
بدء األزمة.
وأكد أن قطاع مكاتب السفر والسياحة
ما زال يعاني وينزف بسبب قيود المطار
غـيــر المنطقية ،مبينا أن فـتــح المطار
بــالـكــامــل كـفـيــل ب ـن ــزول أس ـع ــار الـتــذاكــر
التي وصلت لدخول الكويت فقط لبعض
الوجهات الى  500دينار.
يذكر أن مطار الكويت الدولي يستعد
لعملية الفتح الكامل ،التي أقرها مجلس
الـ ــوزراء فــي اجـتـمــاع االثـنـيــن الماضي،
وال ــوص ــول إل ــى سـعــة تشغيلية يومية
لـلــركــاب تصل إلــى نحو  30ألــف راكــب،
وسيصل عدد شركات الطيران العاملة
في المطار إلــى  52شركة ،منها اثنتان
محليتان وشركات إقليمية وعالمية.

«بتكوين» تقترب من أعلى مستوياتها على اإلطالق
بـلـغــت «ب ـت ـكــويــن» أع ـلــى مـسـتــويــاتـهــا في
 6أشـ ـه ــر ،وص ـ ـ ــارت ع ـل ــى م ـق ــرب ــة م ــن أع ـلــى
مـسـتــويــاتـهــا عـلــى اإلطـ ــاق أم ــس ،إذ يــراهــن
المتعاملون على أن إدراجا متوقعا لصندوق
أسـهــم أمـيــركــي يعتمد عـلــى الـعـقــود اآلجـلــة،
يمكن أن تتمخض عنه تدفقات استثمار في
أصول بتكوين والعمالت المشفرة.
وارتفعت «بتكوين» ،وهي أكبر عملة مشفرة
فــي ال ـعــالــم مــن حـيــث الـقـيـمــة ال ـســوق ـيــة1.5 ،
بالمئة خالل التعامالت اآلسيوية إلى 62991
دوالرا ،وهــو أعلى مستوى لها منذ الــذروة
القياسية ا لـبــا لـغــة  64895دوالرا المسجلة
في أبريل.
وقال محللون للعمالت المشفرة في «أركين
ريسيرش» إن عقود «بتكوين» اآلجلة ارتفعت
أمس ،وكانت في أحدث تعامالت عند 62690
دوالرا ،وقد ترتفع األسعار الفورية إذا استمر
التدفق النقدي.
وتضاعفت عملة بتكوين أكثر من الضعف
مـنــذ بــدايــة ال ـعــام ،عـلــى الــرغــم مــن التقلبات
الكبيرة في اتجاهاتها ،حيث يواجه السوق

سرديات من زيادة التبني المؤسسي وزيادة
ن ـضــج ف ـئــة األص ـ ــول إل ــى حـمـلــة تـشـفـيــر في
الصين ومخاوف بشأن استخدام الطاقة.
وأدى ارتفاع «بتكوين» بنسبة  43بالمئة
حتى اآلن في أكتوبر إلى دفع العملة المشفرة
ً
إلى منطقة ذروة الشراء ،وفقا لبيانات مؤشر
القوة النسبية.
وكان الرئيس التنفيذي لبورصة المشتقات
ال ـم ـش ـف ــرة دل ـ ـتـ ــا ،ب ــانـ ـك ــاج بـ ــاالنـ ــي ،ق ـ ــال إن
«بتكوين» من المحتمل أن تتحدى ارتفاعاتها
القياسية ،وسط ظهور  ETFاألول «ولكن لن
يكون من المستغرب أن نرى بعض عمليات
جني األرباح تتحقق حول هذه المستويات،
حيث قد يتطلع المتداولون إلى بيع األخبار.
ـام ،سيكون التقلب في
وأض ــاف :بشكلً عـ ّ
«بـتـكــويــن» مــرتـفـعــا بـغــض الـنـظــر عــن كيفية
تنفيذ القرار.
وتضاعفت عملة بتكوين أكثر من الضعف
مـنــذ بــدايــة ال ـعــام ،عـلــى الــرغــم مــن التقلبات
الكبيرة في اتجاهاتها ،حيث يواجه السوق
سرديات من زيادة التبني المؤسسي وزيادة

ن ـضــج ف ـئــة األص ـ ــول إل ــى حـمـلــة تـشـفـيــر في
الصين ومخاوف بشأن استخدام الطاقة.
ي ـعــد اإلع ـ ــداد ال ـف ـنــي لـعـمـلــة بـتـكــويــن في
ارت ـ ـفـ ــاع ـ ـهـ ــا األخـ ـ ـي ـ ــر م ـ ـصـ ــدر قـ ـل ــق ل ــرئ ـي ــس
Bensignor Investment Strategies
واالستراتيجي السابق في «مورغان ستانلي»،
ريك بنسينور ،الذي أضاف في مذكرة االثنين:
ً
اعـتـمــادا على حركة السعر يــوم االثنين ،قد
«تجعلني أفكر مرتين بشأن شــراء بتكوين
اآلن ،خاصة أنها عند أعلى مستوياتها على
اإلطالق».
وق ــد أدى ارتـ ـف ــاع «ب ـت ـكــويــن» بـنـسـبــة 43
بالمئة ّ حتى اآلن في أكتوبر إلى دفع العملة
ً
ال ـم ـشــفــرة إل ــى مـنـطـقــة ذروة الـ ـش ــراء ،وف ـقــا
لبيانات مؤشر القوة النسبية.
ومــع ذلــك ،أضــاف بنسينور أن «االهتمام
ال ـم ـف ـتــوح ق ــد زاد ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ف ــي مـسـيــرة
أكتوبر ،مما يعني أن هناك الكثير من صفقات
البيع الجديدة في هذه الحركة الصعودية،
والتي ال تزال دفينة.

«دراسات االستثمار» يقدم البرامج
التدريبية المعتمدة من CISI
لألشخاص المرخص لهم الستيفاء المتطلبات الرقابية لهيئة األسواق
صـ ـ ــرح رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة مــركــز
دراسات االستثمار االستثمار-
الذراع التدريبية التحاد شركات
االستثمار فيصل صرخوه ،أنه
فــي إطــار المسؤولية المنوطة
ب ـ ــاالتـ ـ ـح ـ ــاد تـ ـ ـج ـ ــاه ال ـ ـشـ ــركـ ــات
األع ـ ـضـ ــاء وقـ ـط ــاع االس ـت ـث ـمــار
بـصـفــة ع ــام ــة وكـ ــل الـمـعـنـيـيــن،
وب ـ ـ ـمـ ـ ــا يـ ـ ـص ـ ــب ف ـ ـ ــي م ـص ـل ـح ــة
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،س ـعــى
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،م ـن ــذ إصـ ـ ـ ــدار هـيـئــة
أسواق المال قرارها رقم ()145
لـسـنــة  2019وال ـق ــرار رق ــم ()37
ل ـس ـنــة  ،2020بـ ـش ــأن م ـش ــروع
االختبارات التأهيلية للوظائف
واج ـ ـبـ ــة ال ـت ـس ـج ـي ــل ،بـتـكـثـيــف
ال ـج ـه ــود ل ـت ـل ـب ـيــة الـمـتـطـلـبــات
الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة ل ـل ـع ــام ـل ـي ــن ل ــدى
شركات االستثمار واألشخاص
ال ـمــرخــص لـهــم قـبــل تــاريــخ 30
ً
سبتمبر من  ،2021وفقا لما تم
تحديده من قبل الهيئة ،حيث
قــدم المركز البرامج المعتمدة
مـ ــن م ـع ـه ــد The Chartered

& Institute for Securities
 Investmentوم ـن ـهــا :قــوانـيــن
ول ــوائ ــح ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق ال ـم ــال،
ال ـم ـقــدمــة ف ــي األوراق الـمــالـيــة
واالستثمار ،وأســس الخدمات
المالية ،أسس النظام المصرفي
والتمويل اإلسالمي ،مؤهل في
التمويل اإلسالمي ،وغيرها من
البرامج المطلوبة ،وقد بلغ عدد
برامج  CISIالتي قدمها المركز
نـحــو ( )54بــرنــامـجــا تــدريـبـيــا،
وح ـ ـضـ ــر تـ ـل ــك ال ـ ـبـ ــرامـ ــج أك ـث ــر
م ــن  820م ـشــاركــا م ــن مختلف
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات والـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات خـ ــال
العامين .2021/2020
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد عـ ـل ــى
مراعاة أعلى المعايير العملية
وال ـم ـه ـن ـي ــة والـ ـمـ ـص ــداقـ ـي ــة فــي
مـنـصـتــه ال ـتــدري ـب ـيــة ،م ــن خــال
إن ـش ــاء ح ـس ــاب شـخـصــي على
المنصة لكل م ـتــدرب ،وتــزويــد
كل منهم باسم مستخدم وكلمة
سر لحضور البرنامج الذي تم
التسجيل عليه ،ولتأكيد حضور

وفعالية المتدرب يتم تسجيل
وقت دخول وخروج المتدربين،
ويتأكد المحاضر مــن حضور
كــل مـتــدرب فــي أوق ــات متعددة
خ ــال ال ـبــرنــامــج عـبــر الـتـفــاعــل
معهم ،إما عبر الفيديو أو غرفة
ال ـ ــدردش ـ ــة ،م ــع حـ ـض ــور مـمـثــل
مــن "دراسـ ــات االسـتـثـمــار" لدى
االتحاد لمتابعة المتدربين.
وأث ـن ــى ك ــل الـمـتــدربـيــن على
المستويين المهني والعلمي،
وال ــدع ــم ال ـم ـســانــد ال ـ ــذي يـقــوم
ب ــه االتـ ـح ــاد ف ــي ال ـت ــواص ــل مع
كــل الـمـتــدربـيــن للحصول على
المعلومات المطلوبة ،ولتسهيل
إجراءات تسجيلهم في المراكز
ال ـم ـع ـت ـمــدة ل ــاخ ـت ـب ــارات لنيل
الشهادات الالزمة.
وأوض ــح فيصل أن االتـحــاد
م ـس ـت ـم ــر ف ـ ــي م ــواكـ ـب ــة مـجـمــل
ال ـت ـغ ـيــرات ع ـلــى س ــاح ــة الـعـمــل
ف ــي ق ـطــاع االس ـت ـث ـمــار ،ويـعـلــن
أن ـ ـ ـ ــه مـ ـسـ ـتـ ـم ــر ف ـ ـ ــي ف ـ ـتـ ــح بـ ــاب
التسجيل في الدورات التدريبية

ّ
«البترول الوطنية» تحصل  1.1مليون
دوالر مستحقات متأخرة
عن مبيعات منتج الكبريت إلحدى الشركات المحلية

المطيري لـ ةديرجلا :.فتح المطار بالكامل
ّ
سيخفض أسعار التذاكر
جراح الناصر
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فيصل صرخوه

ل ــأشـ ـخ ــاص الـ ــذيـ ــن ان ـض ـم ــوا
لشركات االستثمار والمتوجب
عـلـيـهــم أخ ــذ شـ ـه ــادات مـهـنـيــة،
ً
التزاما بمتطلبات الهيئة ،وأن
المركز يقدم هذه الدورات.

الطبيعي فــي آسـيــا فــي تـحـ ّـول
بعض المستخدمين النهائيين
إ لــى النفط المنخفض التكلفة
بديال.
ّ
لكن بيانات رسمية أظهرت،
أم ـ ـ ــس ،أن أزم ـ ـ ــة الـ ـط ــاق ــة ال ـتــي
ت ـس ـب ـبــت ف ــي ارت ـ ـفـ ــاع األس ـع ــار
ّ
تضر أيضا بالنمو االقتصادي
الصيني الذي انخفض إلى أدنى
مستوياته في عام.

أشرف عجمي

أف ـ ـ ــاد مـ ـص ــدر ن ـف ـط ــي م ـط ـل ــع ب ـ ــأن شــركــة
البترول الكويتية ّ
حصلت نحو  1.177مليون
دوالر متأخرة ومستحقة من مبيعات منتج
الكبريت ،والمتعلق بعقد مـبــرم مــع إحــدى
الشركات المحلية والذي يجدد سنويا.
وق ـ ــال ال ـم ـص ــدر إن الـ ــدائـ ــرة ال ـمــال ـيــة في
ّ
مؤسسة البترول الكويتية اكتشفت تسلم
العميل كميات من منتج الكبريت ،من دون
وجود تقارير ومستندات تؤيد عملية البيع
وتحميل الكميات المطلوبة والمتعاقد عليها
للعميل ،وذلك عن طريق «البترول الوطنية».
واش ـ ـ ـ ــار الـ ـ ــى أن أع ـ ـمـ ــال الـ ـم ــؤسـ ـس ــة مــع
شركاتها التابعة يتم تنظيمها وفقا لألطر
الالئحية والتعاقدية ،الفتا الى أنها نظمت
أعـمــال مبيعاتها ،س ــواء كــانــت المحلية أو
الدولية عن طريق اتفاقية التزويد بين كل من
المؤسسة وشركة البترول الوطنية وشركة
نفط الـكــويــت منذ عــام  ،2001حيث حــددت
فيها مسؤولية واختصاص كل طرف والدور
الالزم للقيام به.
ول ـفــت ال ـم ـصــدر ال ــى أن ــه مـنــذ إت ـم ــام هــذا

ّ
ـإن كــل ط ــرف يعلم تـمـ ً
ـامــا ال ــدور
الـتـعــاقــد ،ف ـ
المنوط به ومسؤوليته من ناحية الكميات
واألسعار واالتفاقيات.
وقــال إن شركة البترول الوطنية شكلت
لـجـنــة فـنـيــة وإداري ـ ـ ــة لـمـعــرفــة ال ـخ ـلــل ال ــذي
ح ــدث بـخـصــوص الـعـقــد ال ـم ـبــرم ،وذل ــك في
إط ــار الـحـفــاظ عـلــى حـقــوق الـشــركــة ُ
وحـســن
إدارة الموارد ،من خالل إصدار وثيقة طريقة
العمل الجديدة والتي من خاللها تم تحديد
األدوار والمهام واإلجــراء ات والمسؤوليات
ّ
المعنية ببيع
المنوطة بالدوائر واألقـســام
منتج الكبريت الصلب.
وأضاف أنه فضال عن ذلك ،فإنه تم وضع
خريطة عمل جديدة مفصلة وموثقة ّ
تبين
بـصــورة منظمة خـطــوات مسار عملية بيع
الـكـبــريــت ال ـص ـلــب ،فـضــا ع ــن وض ــع خطط
للتغلب على كل المشاكل الحالية لعمليات
ال ـب ـيــع ،وتـطـبـيــق ال ـحــل األم ـث ــل بــاسـتـخــدام
الطرق والتطبيقات المثلى لميكنة وتحسين
الدورة المستندية وعمليات البيع والتحميل.
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«المركزي» يكرم الداعمين المتميزين لحملة «لنكن على دراية»
كرم محافظ بنك الكويت المركزي د .محمد الهاشل
ال ـب ـنــوك الـكــويـتـيــة الـمـتـمـيــزة ف ــي دع ــم حـمـلــة الـتــوعـيــة
المصرفية "لنكن على درايــة" ،وتوفيرها كل إمكاناتها
في التواصل مع العمالء من خالل قنواتها اإللكترونية
وحساباتها على منصات التواصل االجتماعي ،وكذلك
مــن خــال تنظيم أنشطة ساهمت فــي تقديم محتوى
يناسب كل شرائح العمالء ،بهدف المساهمة في نشر
مـ ــواد الـحـمـلــة ع ـلــى أوسـ ــع ن ـطــاق ل ــزي ــادة ال ــوع ــي لــدى
الـجـمـهــور ح ــول مـجـمــوعــة مــن الـمــواضـيــع ذات الصلة
بالثقافة المالية والمصرفية.
بهذه المناسبة ،أثنى المحافظ الهاشل على تميز
الجهود التي قدمها بنك الكويت الوطني ،وبيت التمويل
الكويتي ،وبنك الخليج ،وبنك وربة ،كما أشاد بمستوى
الـتـفــاعــل مــع الحملة واالسـتـجــابــة لـهــا مــن قـبــل جميع
البنوك الكويتية ،مضيفا أن تضافر الجهود التي بذلتها
جميع وحدات الجهاز المصرفي ساهمت بوضوح في

إنـجــاح الحملة وانتشارها ألوســع شريحة مــن عمالء
القطاع المصرفي الكويتي.
وأش ــار إلــى أن حملة "لنكن على دراي ــة" انطلقت في
بداية العام بمبادرة من بنك الكويت المركزي والبنوك
الكويتية ،وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت ،وتهدف
إلى رفع مستوى الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من
المجتمع ،وزي ــادة الوعي لــدى الجمهور بــدور القطاع
المصرفي ،وكيفية االستفادة من الخدمات المتنوعة
التي تقدمها البنوك على الوجه األمثل.
واخـتـتــم بــالـقــول إن بنك الـكــويــت الـمــركــزي ال يدخر
ج ـهــدا ف ــي سـبـيــل نـشــر الـتــوعـيــة الـمــالـيــة والـمـصــرفـيــة
وحماية حقوق العمالء ،في ظل التطور الهائل للخدمات
المصرفية وما يصاحبها من مخاطر ،وأبرزها االحتيال
اإللكتروني وتنوع أساليبه ،األمر الذي يستدعي استمرار
التوعية كنهج متواصل ،وتعزيز دور القطاع المصرفي
الكويتي في المسؤولية المجتمعية.

ً
مكرما البنوك المشاركة في الحملة
الهاشل

أكثر من  113مليون عملية أنجزها
«بيتك»:
تحويل
إمكانية
يوفر
الموبايل»
عبر
«الوطني
ً
المكافأة الطالبية دون الحاجة لزيارة الفرع العمالء رقميا في  9أشهر
يحرص بنك الكويت الوطني
ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر أح ـ ـ ــدث ال ـت ـق ـن ـيــات
والـخــدمــات المصرفية الرقمية،
ً
سعيا منه لتلبية كل احتياجات
عمالئه ،لذلك يركز على التحديث
المستمر لبرنامج خدمة "الوطني
عبر الموبايل" ،وإضــافــة المزيد
من الخدمات التي تمكن العمالء
من إتمام معامالتهم في أي وقت
ومن أي مكان.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـبـ ـن ــك ف ـ ــي اآلون ـ ـ ــة
األخـيــرة مجموعة مــن الخدمات
المتميزة للبرنامج ومن أبرزها
إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ت ـ ـحـ ــويـ ــل الـ ـمـ ـك ــاف ــآت
الـ ـط ــابـ ـي ــة عـ ــن ط ــري ــق ب ــرن ــام ــج
"الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ع ـ ـبـ ــر الـ ـ ـم ـ ــوب ـ ــاي ـ ــل"،
و"الــوط ـنــي عـبــر اإلن ـتــرنــت" دون
الحاجة لزيارة الفرع.
وفي إطار استراتيجية رقمنة
المعامالت المصرفية األساسية،
ت ــم تـمـكـيــن ال ـع ـم ــاء م ــن ال ـت ـقــدم
بـطـلــب لـلـحـصــول عـلــى ق ــرض أو
ب ـطــاقــة ائ ـت ـمــان ـيــة ،وك ــذل ــك لفتح
حـســابــات مـصــرفـيــة وودائـ ــع من
خـ ـ ــال ب ــرن ــام ــج "الـ ــوط ـ ـنـ ــي عـبــر
ال ـمــوبــايــل" ،كـمــا يـمـكــن للعمالء
تحديث بيانات االتصال الخاصة
ً
بـ ـه ــم إل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــا ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
البرنامج.
ولـتـمـكـيــن ال ـع ـم ــاء م ــن إدارة
حساباتهم بطريقة آمنة ومريحة،
تـمــت إض ــاف ــة خــدمــة اإلش ـع ــارات
ال ـف ــوري ــة إل ــى بــرنــامــج "الــوط ـنــي
ع ـبــر ال ـم ــوب ــاي ــل" ،ح ـيــث يمكنهم

متابعة النفقات بكل أمان وتسلم
إش ـ ـ ـعـ ـ ــارات ف ـ ــوري ـ ــة ،سـ ـ ـ ــواء ك ــان
العميل داخل الكويت أو خارجها،
بـ ـمـ ـج ــرد ت ـف ـع ـي ــل ال ـ ـخـ ــدمـ ــة عــن
طريق اختيار "االشتراك بخدمة
اإلشعارات" من قائمة البرنامج.
ً
والـ ـت ــزام ــا م ــن ال ـب ـنــك بـتــوفـيــر
أحـ ـ ـ ــدث حـ ـل ــول الـ ــدفـ ــع ال ــرق ـم ـي ــة
ل ـع ـمــائــه ،ت ـمــت إض ــاف ــة ال ـعــديــد
م ــن خ ــدم ــات ال ــدف ــع بــاس ـت ـخــدام
الـمــوبــايــل ،وفــي مقدمتها خدمة
 ،Samsung Payا ل ـ ـت ـ ــي كـ ــان
"ال ــوط ـن ــي" أول م ــن طــرح ـهــا في
الكويت والتي توفر إمكانية ربط
ال ـب ـط ــاق ــات ب ـه ــات ــف ،Samsung
وك ــذل ــك يــوفــر بــرنــامــج "الــوطـنــي
عبر الموبايل" العديد من حلول
الدفع الرقمية لتسديد الفواتير
وااللـ ـت ــزام ــات ال ـش ـهــريــة ،إضــافــة
إل ـ ــى إم ـك ــان ـي ــة ت ـح ــوي ــل األمـ ـ ــوال
ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـب ــرن ــام ــج وال ــدف ــع
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام" ،الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـلــدفــع
السريع" ،والتي رفع البنك الحد
األقصى الستخدامها إلى  3آالف
ً
ً
دينار يوميا ،و 10آالف شهريا،
بــاإلضــافــة إل ــى خــدمــة تقسيم
الفاتورة حتى  20شخصا كحد
أقصى بخطوات سهلة وبسيطة.
ً
وت ـع ـق ـي ـب ــا ع ـل ــى ال ـت ـحــدي ـثــات
ال ـ ـم ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـتـ ــم ع ـلــى
برنامج "الوطني عبر الموبايل"،
قالت مديرة إدارة جودة الخدمة
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة فـ ــي الـ ـبـ ـن ــك ال ــوطـ ـن ــي،
هالة الشعيبي" :نلتزم بتحديث

بــرنــامــج الــوطـنــي عـبــر الموبايل
باستمرار ،بما يدعم تقديمنا باقة
شاملة من الخدمات الرقمية التي
تلبي احـتـيــاجــات عـمــائـنــا على
اخ ـت ــاف أع ـمــارهــم وشــرائـحـهــم،
وتساعدهم على إتمام معامالتهم
بسرعة وسهولة في أي وقت ومن
أي مكان".
وأض ـ ــاف ـ ــت ال ـش ـع ـي ـب ــي" :ن ـع ــد
عـ ـم ــاء ن ــا ب ـت ـق ــدي ــم الـ ـم ــزي ــد مــن
الـ ـخ ــدم ــات وال ـت ـح ــدي ـث ــات ال ـتــي
تـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي إث ـ ـ ـ ـ ــراء ت ـجــرب ـت ـهــم
ال ـم ـصــرف ـيــة ،مـعـتـمــديــن ف ــي ذلــك
على ما نتمتع به من بنية تحتية
تكنولوجية هائلة تدعم تقديمنا
خدمات رقمية متميزة وخاصة
عــن طريق برنامج الوطني عبر
الموبايل ا لــذي نسعى لتحديث
خدماته بشكل مستمر".
وأكــدت حــرص "الوطني" على
تشجيع ا لـعـمــاء على استخدام
الـ ـقـ ـن ــوات ال ــرق ـم ـي ــة ،واالع ـت ـم ــاد
عليها فــي إنـهــاء كــل معامالتهم
ومدفوعاتهم.
ويـ ـ ـه ـ ــدف ال ـ ـب ـ ـنـ ــك م ـ ــن خـ ــال
برنامج "الوطني عبر الموبايل"
إل ــى إتــاحــة فــرصــة آمـنــة للعمالء
إلدارة األموال بكل سهولة وفي أي
وقت ،حيث يسمح للعمالء القيام
بالمعامالت المصرفية المختلفة
وم ـ ـن ـ ـهـ ــا ف ـ ـتـ ــح حـ ـ ـس ـ ــاب جـ ــديـ ــد،
االطـ ـ ــاع ع ـلــى ال ـم ـع ــام ــات الـتــي
تـمــت عـلــى الـحـســاب والـبـطــاقــات
االئتمانية ،االطالع على مجموع

هالة الشعيبي

نـ ـق ــاط م ــاي ـل ــز ال ــوطـ ـن ــي ،ون ـق ــاط
برنامج مكافآت الوطني ،ســداد
مستحقات البطاقات االئتمانية
والفواتير اإللكترونية المختلفة،
وتـحــديــد مــواقــع ف ــروع الــوطـنــي،
ومواقع أجهزة الوطني للسحب
اآللي ،وأجهزة اإليداع النقدي في
ً
الـكــويــت ،فـضــا عــن تـقــديــم طلب
ك ـش ــف حـ ـس ــاب ودفـ ـت ــر ش ـي ـكــات
وغيرها من األمور.
ويـتـضـمــن ال ـبــرنــامــج الـعــديــد
م ــن ال ـخ ــدم ــات ال ـحــدي ـثــة ومـنـهــا
إدارة ال ـب ـط ــاق ــات أثـ ـن ــاء ال ـس ـفــر،
وزيادة الحد الشهري للتحويالت
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،مـ ــا ي ـج ـع ــل خ ــدم ــة
ال ــوطـ ـن ــي ع ـب ــر الـ ـم ــوب ــاي ــل خـيــر
صديق أثناء السفر.

تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوز ع ـ ـ ـ ــدد الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة،
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي نـ ـ ـف ـ ــذه ـ ــا عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ب ـي ــت
التمويل الكويتي (بيتك) ،عبر
(  )KFHonlineع ـل ــى ا ل ـم ــو ق ــع
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي أو ع ـب ــر تـطـبـيــق
الـمــوبــايــل 113 ،مـلـيــون عملية
خالل فترة الـ  9أشهر من يناير
الى سبتمبر من  ،2021وبنسبة
نمو بلغت  26في المئة مقارنة
بنفس الفترة من العام السابق.
وشملت العمليات المصرفية
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة :ف ـت ــح ح ـســابــات
مصرفية للعمالء الجدد ،وطلب
التمويل الشخصي باستخدام
التوقيع اإللـكـتــرونــي مــن خالل
ت ـط ـب ـي ــق ه ــويـ ـت ــي ،وال ـط ـب ــاع ــة
الـفــوريــة لبطاقة السحب اآللــي
م ــن خـ ــال  ،QR Codeوإي ـ ــداع
الشيكات والتحويالت المالية
المحلية والـخــارجـيــة ،وانـشــاء
ودائـ ـ ــع ،وإض ــاف ــة مـسـتـفـيــديــن،
وطـ ـل ــب دفـ ـت ــر شـ ـيـ ـك ــات ،وف ـتــح
حساب الذهب ،واجراء عمليات
بيع وشراء وتداول الذهب.
ك ـم ــا ش ـم ـلــت إنـ ـش ــاء خـطــط
للتوفير ،والسحب النقدي عبر
البطاقة المدنية أو رقم الموبايل
أو  ،QR Codeو طـلــب بطاقات
الــدفــع المسبق ،بــاإلضــافــة الى
العديد من الخدمات للبطاقات
المصرفية المختلفة ،ومتابعة
االلـ ـت ــزام ــات الـتـمــويـلـيــة وع ــدد
االق ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاط ،واالط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى

ّ
«برقان» يوسع مجموعة مزايا بطاقة «هيبة»

ّ
وسع "برقان" مجموعة مزايا بطاقة
"هـ ـيـ ـب ــة" مـ ــن خ ـ ــال إضـ ــافـ ــة خ ــدم ــات
تأمين جــديــدة متميزة بالتعاون مع
مجموعة الخليج للتأمين – الكويت
(.)GIG-Kuwait
وتــؤكــد هــذه الـخـطــوة ال ـتــزام البنك
ب ـمــواص ـلــة ت ـطــويــر وت ـنــويــع ع ــروض
وم ــزاي ــا بـطــاقــاتــه ،لتحسين التجربة
المصرفية للعمالء بشكل عام من خالل
مـجـمــوعــة م ــن ال ـخــدمــات ذات القيمة
المضافة تناسب احتياجاتهم وأسلوب
حياتهم.
وسيتمكن حاملو "هيبة" من خالل
هذا التعاون مع "الخليج للتأمين" من
االسـتـمـتــاع بمجموعة مــن الخدمات
التأمينية المتميزة ،ومن بينها التأمين
الشامل لليخوت والسيارات ،باإلضافة
إل ــى تــأمـيــن ضــد ال ـحــرائــق واألخ ـطــار
يشمل المنزل والممتلكات الشخصية
ضمن حزمة التأمين على المنزل.
ً
وتـ ـشـ ـم ــل مـ ــزايـ ــا الـ ـت ــأمـ ـي ــن أيـ ـض ــا

توفير التأمين الصحي المتميز من
خالل برنامج "فـ ّـي" ،الذي يلبي جميع
االحتياجات الصحية ،ويغطي تكاليف
العالج في شبكة خدمات طبية واسعة
تشمل عـيــادات ومستشفيات خاصة
معتمدة داخل الكويت وخارجها.
ويـخـفــف سـقــف الـتــأمـيــن الصحي،
الذي يتراوح بين  100ألف دينار و500
ألف ،حسب خطة التأمين المختارة ،عن
العمالء األعباء المالية لتكاليف العالج
والخدمات الطبية.
وصـ ـ ـ ـ ّـرح ن ــاص ــر ال ـق ـي ـس ــي ،رئ ـيــس
مديري الخدمات المصرفية الشخصية
في "برقان" ،تعليقا على المزايا الجديدة
ً
لـ"هيبة" قائال "منذ طرحها في السوق
المصرفي الكويتي ،عرفت البطاقة إقباال
كبيرا ،وحظيت باستحسان واسع لما
تقدمه من عروض ومزايا مميزة وفريدة
مــن نــوعـهــا مصممة لتلبي تطلعات
قاعدة عمالء النخبة لدينا .كان الدافع
وراء التعاون مع  GIG-Kuwaitحرصنا

«وربة» يقدم الخدمات المصرفية
في إجازة المولد
ً
ت ــزام ـن ــا م ــع ذك ـ ــرى ال ـمــولــد
ال ـ ـن ـ ـب ـ ــوي ال ـ ـش ـ ــري ـ ــف ل ـل ـس ـن ــة
ال ـه ـجــريــة  1443ي ــواص ــل بنك
وربة تقديم خدماته المصرفية
لعمالئه خالل اإلجازة الرسمية
ع ـب ــر أج ـ ـهـ ــزة  EBMفـ ــي أفـ ــرع
األف ـن ـي ــوز والـ ـشـ ـه ــداء ،إضــافــة
إلــى اسـتـمــرار خــدمــة االتـصــال
الـهــاتـفــي عـبــر مــركــز االت ـصــال
 1825555ومنصات البنك لدى
مواقع التواصل االجتماعي أو
عبر "األونالين" ،كما سيواصل
ف ــرع ال ـم ـطــار  T4الـعـمــل أثـنــاء
اإلجـ ـ ــازة الــرس ـم ـيــة ع ـلــى م ــدار
 24ساعة.
وأفــاد مدير إدارة أول إدارة
الفروع والخدمات المصرفية
الـ ـخ ــاص ــة ع ـب ــدال ـل ــه ال ـش ـع ـيــل،
بأن بنك وربــة مستعد لخدمة
عـ ـم ــائ ــه عـ ـب ــر تـ ـق ــدي ــم جـمـيــع
خدماته المصرفية خالل هذه
اإلجـ ـ ـ ـ ــازة ب ـم ــا ف ـي ـه ــا خ ــدم ــات
أج ـ ـه ـ ــزة  EBMوال ـ ـت ـ ــي ت ـق ــدم

عبدالله الشعيل

مجموعة من الحلول المصرفية
المتنوعة عبر أفضل التقنيات
اآلمنة من بينها خدمات إيداع
األمــوال والشيكات ،كما تتيح
ل ـع ـمــاء "ورب ـ ـ ــة" إدراج أمـ ــوال
ال ـش ـي ـكــات ض ـمــن حـســابــاتـهــم
فور إيداعها.

ناصر القيسي وطارق الصحاف
على تطوير خدمات البطاقات الحالية
أكثر من خالل إضافة مجموعة متنوعة
من المزايا ،ونحن على ثقة أن خدمات
 GIG-Kuwaitستضيف قيمة كبيرة
لعمالئنا حاملي بطاقة هيبة".
وبـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،قـ ــال الــرئ ـيــس
التنفيذي لـ "الخليج للتأمين -الكويت"،
ط ـ ـ ــارق الـ ـصـ ـح ــاف "ب ـ ــرق ـ ــان هـ ــو أح ــد
شــركــائـنــا الـمــالـيـيــن ال ــذي ــن نـثــق بهم

ون ـع ـت ـم ــد ع ـل ـي ـهــم كـ ـج ــزء مـ ــن شــركــة
مـشــاريــع الـكــويــت الـقــابـضــة (كيبكو).
ج ــاء توقيع ه ــذه االتـفــاقـيــة مــع البنك
ً
تماشيا مع أهدافه ومجموعتنا بتقديم
أفضل الخدمات التأمينية والمنتجات
المبتكرة لعمالء النخبة حاملي "هيبة"،
ويسعدنا أن يتم اختيارنا للمساهمة
ف ــي تــوف ـيــر ت ـجــربــة م ـصــرف ـيــة فــريــدة
لحامليها".

الخطط االستثمارية ،ومتابعة
أرصـ ــدة الـحـســابــات وال ــودائ ــع،
و خ ـ ــد م ـ ــة  KFH Payو غ ـي ــر ه ــا
الكثير من الخدمات المصرفية
اإللكترونية.
وأشـ ـ ـ ـ ــار رئ ـ ـيـ ــس الـ ـخ ــدم ــات
المصرفية لــأفــراد والخدمات
ا ل ـمــا ل ـيــة ا ل ـخــا صــة للمجموعة
بــالـتـكـلـيــف ف ــي "ب ـي ـت ــك" ،خــالــد
يوسف الشمالن ،إلى أن النمو
ف ـ ــي حـ ـج ــم اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ع ـم ــاء
"بيتك" لخدمات وحلول البنك
الرقمية عبر ( )KFHonlineعلى
ال ـم ــوق ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،أو عبر
تطبيق الموبايل ،يؤكد كفاء ة
الـخــدمــات وال ــري ــادة فــي توفير
الحلول المصرفية عبر الموبايل
وال ـ ـق ـ ـنـ ــوات ال ـب ــدي ـل ــة ،لـتـمـكـيــن
العمالء مــن إنـجــاز معامالتهم
على مدار الساعة ومن أي مكان
داخل الكويت وخارجها.
وذكـ ـ ـ ــر أن "ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" ي ـم ـضــي
قدما في استراتيجية التحول
الرقمي التي قطع فيها أشواطا
كبيرة عززت مكانته في صناعة
الخدمات المالية اإلسالمية على
المستوى العالمي ،مؤكدا أهمية
مــواك ـبــة ال ـت ـقــدم الـتـكـنــولــوجــي
لتلبية متطلبات مختلف شرائح
العمالء ،السيما عمالء الشباب
من جيل األلفية ،الذي ُولد خالل
فترة نمو رقمي سريع الخطى،
وال ـم ـع ــروف ب ــأن ــه بـ ــارع بشكل
خ ــاص ف ــي اس ـت ـخــدام منصات

وتتميز "هيبة" من "برقان" بتصميم
شخصي فريد ومجموعة واسعة من
الـمــزايــا الحصرية المتعلقة بالسفر
والتأمين والرعاية الصحية ،والترفيه،
والمطاعم ،والتسوق.
ويتم تسجيل حاملي بطاقات "هيبة"
ً
تلقائيا في برنامج مكافآت "بــرقــان"،
الـ ــذي يـتـيــح لـلـعـمــاء ال ـح ـصــول على
 7نـقــاط مقابل كــل ديـنــار كويتي يتم
صرفه باستخدام البطاقة في الكويت،
و 14نقطة عند استخدام البطاقة في
ال ـخ ــارج .كـمــا يمكن لحاملي "هيبة"
االستمتاع بمجموعة كبيرة من خدمات
المساعدة الشخصية الحصرية ،بما
فــي ذلــك خــدمــة الكونسيرغ العالمية
المتوافرة على مدار الساعة ،طوال أيام
األسبوع ،والدخول المجاني إلى عدد
غير محدود من صاالت المطارات حول
العالم ،وخدمات الكونسيرغ بالمطار،
وخدمات  Global Blue VIPوخدمات
التأشيرات.

التكنولوجيا ووسائل التواصل
االجتماعي.
واستعرض الشمالن باقة من
الـخــدمــات الـتــي يقدمها "بيتك"
وم ـن ـه ــا :خ ــدم ــة ط ـل ــب ال ـت ـمــويــل
الشخصي ،وفتح حساب لعمالء
جدد دون الحاجة لزيارة الفرع،
واعتماده بالتوقيع اإللكتروني
م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال تـ ـطـ ـبـ ـي ــق ه ــويـ ـت ــي،
وخ ــدم ــة ال ـت ـحــويــل الـ ـف ــوري الــى
"بيتك تركيا" باستخدام شبكة
 ،RippleNetوخــدمــة "المحافظ
الــرق ـم ـيــة" ع ـبــر أج ـه ــزة الـهــاتــف
الـنـقــال وال ـســاعــات الــذكـيــة التي
تـ ــوفـ ــر أحـ ـ ـ ــدث أس ــالـ ـي ــب ال ــدف ــع
الــرقـمـيــة الــذكـيــة بــأعـلــى معايير
األم ــان المتطورة بالتعاون مع
 Garminو Fitbitو.Samsung
ولـفــت الــى جـهــود "بـيـتــك" في
تعزيز الشراكة التكنولوجية مع
شركات الــ Fintechبهدف تقديم
خدمات رقمية نوعية لعمالئه.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان أه ـ ـم ـ ـيـ ــة
البرمجيات التفاعلية ،ومنصات
الـخــدمــة الــذاتـيــة مـثــل :أجـهــزة الـ
 ،XTMوف ــروع  KFH Goالذكية،
مبينا أن فــروع  KFH Goالبالغ
عـ ــددهـ ــا  10أف ـ ــرع وال ـم ـن ـت ـشــرة
بأماكن مختلفة في الكويت بما
فيها مطار الكويت الدولي ،تتيح
للعمالء اجــراء باقة متنوعة من
الخدمات المصرفية التفاعلية،
ومـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا :إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء الـ ـمـ ـع ــام ــات
ال ـت ـج ــاري ــة "الـ ـم ــرابـ ـح ــة" ،وطـلــب

خالد الشمالن

البطاقات االئتمانية والمسبقة
الدفع ،وتحديث البيانات ورقم
الـ ـه ــات ــف ،وت ـف ـع ـي ــل ال ـب ـط ــاق ــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ،وف ـ ـتـ ــح ال ـ ــودائ ـ ــع
وال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات ،وطـ ـب ــاع ــة دف ـتــر
ال ـش ـي ـك ــات ال ـ ـفـ ــوري ،وال ـط ـبــاعــة
ال ـفــوريــة لـلـبـطــاقــات المصرفية
ب ـ ـ ـ ــدون طـ ـل ــب مـ ـسـ ـب ــق ،وت ـس ـل ــم
س ـبــائــك ال ــذه ــب ( 10غ ــرام ــات)،
وفتح حساب (الــذهــب ،التوفير،
الــرابــح ،الـخــدمــة اآلل ـيــة) ،وكذلك
ب ـيــع وش ـ ــراء ال ــذه ــب ،والـسـحــب
النقدي بــدون بطاقة عــن طريق
الـ ـ ـم ـ ــوب ـ ــاي ـ ــل م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال الـ ــرمـ ــز
التعريفي  QR codeأو من خالل
البطاقة المدنية أو رقم الهاتف،
وغير ذلــك الكثير مــن الخدمات
التمويلية والمصرفية.

«المتحد» في خدمة عمالئه
خالل عطلة المولد النبوي
بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي
الشريف للسنة الهجرية  ،1443يتقدم
البنك األهلي المتحد إلى صاحب السمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،وسمو
ولي عهده األمين الشيخ مشعل األحمد،
ومن الكويت ،حكومة وشعبا والمقيمين
ف ـي ـهــا ،بــأط ـيــب ال ـت ـهــانــي وال ـت ـبــري ـكــات،
داعين الله أن يعيده على األمة اإلسالمية
باليمن والبركات.
وبهذه المناسبة ،أعلن البنك في بيان
صحافي أنه سوف يغلق جميع فروعه
غ ــدا ،على أن يستأنف ال ــدوام الرسمي
األحد المقبل.
فــي سـيــاق مـتـصــل ،أش ــار الـبـنــك إلــى
أن ــه يمكن للعمالء خ ــال فـتــرة العطلة
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ــع الـ ـبـ ـن ــك عـ ـب ــر الـ ـقـ ـن ــوات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـت ـض ـمــن تـطـبـيــق
الـبـنــك عـبــر الـهــاتــف الـنـقــال وم ــن خــال
م ــوق ــع ال ـب ـن ــك ع ـل ــى ش ـب ـك ــة اإلن ـت ــرن ــت

( ،)www.ahliunited.com.kwوخدمة
حياكم التي تعمل على مــدار  24ساعة
يــو م ـيــا ع ـلــى ا ل ــر ق ــم  1812000لتلبية
كــل االحـتـيــاجــات وال ـخــدمــات واإلجــابــة
عــن اسـتـفـســارات الـعـمــاء ،كــذلــك يمكن
ل ـع ـم ــائ ـن ــا إج ـ ـ ـ ــراء ج ـم ـي ــع ع ـم ـل ـيــات ـهــم
المصرفية من خالل أجهزة السحب اآللي
المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

«الخليج» يساهم في الحملة الوطنية «تعليم آمن»
شــارك بنك الخليج هــذا الشهر في
الـحـمـلــة ال ـتــوعــويــة الــوطـنـيــة "تعليم
آمن" ،التي تعاونت فيها عدة وزارات
مــع الـقـطــاع ال ـخــاص ،لتسهيل عــودة
الطلبة لمقاعد الدراسة بعد أكثر من
سنة ونصف من االنقطاع ،وانطلقت
ال ـح ـم ـلــة ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ب ــداي ــة ال ـعــام
الدراسي في أوائل الشهر ،وبمشاركة
وزارات الـصـحــة والـتــربـيــة والتعليم
والــداخـلـيــة واإلعـ ــام ،بـغــرض توعية
وت ـش ـج ـي ــع ج ـم ـي ــع أفـ ـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـمــع
ودعوتهم لدعم الجهود والمبادرات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــاالس ـت ـع ــداد
والتجهيز لعودة الطلبة.
ومن المبادرات التي شاركت فيها
م ــؤس ـس ــات ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص رع ــاي ــة
ح ـق ــائ ــب ال ـ ـمـ ــواد ال ــوق ــائ ـي ــة الـ ـت ــي تــم
توزيعها فــي ال ـمــدارس على الطلبة،
والـ ـت ــي احـ ـت ــوت ع ـل ــى م ـج ـمــوعــة مــن
ال ـم ـع ـق ـمــات وال ـك ـم ــام ــات وال ـق ـف ــازات،
لــوقــايــة الـطـلـبــة أث ـن ــاء وج ــوده ــم في
المدرسة.
وكجزء من المسؤولية االجتماعية
لـبـنــك الـخـلـيــج ،وع ـلــى هــامــش حملة
"ت ـع ـل ـيــم آمـ ـ ــن" ،ت ــواج ــد م ــوظ ـف ــون من

البنك في مدرسة قيس ابن أبي العاص
لتوزيع المستلزمات المدرسية على
الطلبة .وحــول ذلــك ،قالت مــديــرة في
إدارة االتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـمــؤس ـس ـيــة ري ــم
حسن" :نهنئ الطلبة وأولياء أمورهم
والـمــدرسـيــن بـهــذه ال ـعــودة الحميدة
للطالب إلى مقاعد الدراسة مع بداية
العام الدراسي الجديد".
وتــاب ـعــت ح ـســن" :س ـعــدنــا فــي بنك
الخليج بالمساهمة في حملة تعليم
آم ـ ــن ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع وزارة الـتــربـيــة
والـتـعـلـيــم ،ووزارة ال ـص ـحــة ،ووزارة
الــداخـلـيــة ،ووزارة اإلع ــام ،كما تأتي
ه ــذه ال ـج ـهــود بــال ـتــزامــن م ــع الحملة
الكبيرة التي نطلقها في بنك الخليج
ب ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة .ن ـح ــرص ف ــي بـنــك
ال ـخ ـل ـيــج دائـ ـم ــا ع ـلــى ال ـم ـش ــارك ــة فــي
الحمالت الحكومية المجتمعية ،وعلى
التفاعل مع أبناء الكويت دائما وفي
كل المناسبات".
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ب ـنــك الـخـلـيــج
أدار حـمـلــة كـبـيــرة بـمـنــاسـبــة ال ـعــودة
للمدارس ،بالتعاون مع عــدة جهات،
ت ـض ـم ـن ــت مـ ـف ــاج ــأة أه ـ ــال ـ ــي ال ـط ـل ـبــة
بقسائم مشتريات نقدية في مجموعة

لقطة جماعية لفريق بنك الخليج و إدارة مدرسة قيس ابن أبي العاص و ممثل وزارة الداخلية
م ــن ال ـم ـك ـت ـب ــات ،إض ــاف ــة إل ـ ــى تـقــديــم
خـصــومــات لـعـمــاء بـنــك الـخـلـيــج في
عدة محالت لشراء مستلزمات وشنط
الـ ـ ـم ـ ــدرس ـ ــة ،كـ ـم ــا ت ـض ـم ـن ــت ال ـح ـم ـلــة
مجموعة مقاطع مصورة تم نشرها
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل ،ح ــول إع ــداد
أفضل وجبات غذائية مناسبة للطلبة
فــي ال ـمــدارس .وفــي أول يــوم دراس ــي،
أط ـل ــق ال ـب ـنــك أغ ـن ـيــة تـتـضـمــن جميع
حـ ــروف األب ـج ــدي ــة ال ـعــرب ـيــة ،ليسهل
تعلمها على الصغار.

وت ـت ـم ـثــل رؤيـ ـ ــة ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج فــي
أن ي ـكــون الـبـنــك ال ــرائ ــد ف ــي الـكــويــت،
ويشرك البنك موظفيه في العمل في
بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة
عمالء ممتازة ،مع الحرص على خدمة
الـمـجـتـمــع بـشـكــل م ـس ـت ــدام ،وبـفـضــل
الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات
الرقمية المبتكرة يتمكن بنك الخليج
مــن مـنــح عـمــائــه حــق اخـتـيــار كيفية
ومكان إتمام معامالتهم المصرفية،
مـ ـ ــع ضـ ـ ـم ـ ــان االس ـ ـت ـ ـم ـ ـتـ ــاع ب ـت ـج ــرب ــة

مـصــرفـيــة بـسـيـطــة وس ـل ـســة ،ويـلـتــزم
البنك بدعم االستدامة على المستوى
المجتمعي ،واالقـتـصــادي ،والبيئي،
في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها
استراتيجيا بما يـعــود بالنفع على
ال ـب ـن ــك ب ـش ـكــل خ ـ ــاص ،وع ـل ــى ال ـب ــاد
بشكل عام ،ويدعم بنك الخليج رؤية
الكويت " 2035كويت جديدة" ،ويعمل
مع الجهات المختلفة لتحقيقها على
أرض الواقع.
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اقتصاد

في قطاعات المطاعم والمصابغ ومختلف األنشطة التجارية
الجهود ،إلى جانب التعاون بين االتحادات فيما بينها ففي االتحاد قوة ،شريطة أن يكون الرئيس وأعضاء
كشف عدد من أصحاب اتحادات نشأت خالل أزمة
مجلس اإلدارة فعالين ،ويسعون إلى حل كل
المشتركة إلى مسؤولي الجهات
كوفيد  19في قطاعات المطاعم والمصابغ ومختلف إليصال القضايا ً
العقبات ،وليس البحث عن المناصب.
األنشطة التجارية األخرى أنه على الرغم من ترحيب الحكومية لتجد مزيدا من الدعم والتنفيذ.
وأوضحوا أن تلك االتحادات ال تلقى الدعم الكافي
الجهات ًالحكومية ً بتلقي ًمقترحاتهم ،فإن صوتهم
وذكروا أنه على الرغم من كثرة االتحادات ُالمنشأة
ً
من الجهات الحكومية المختلفة لحل المشاكل ،التي
ليس ًدائما مسموعا ،وغالبا ما تلقى تلك المقترحات حديثا فإن مقترحاتها وقبولها يعتمدان على من
ً
تتعرض ًلها أو تسعى إليها ،مشيرين إلى وجوب أن
يدير االتحاد وعالقته مع الحكومة والمسؤولين،
مصيرا مجهوال.
تحل ما
وأفاد
هؤالء في تصريحات ّمتفرقة لـ"الجريدة" بأن معتبرين أن هناك من يسعى إلى تشكيل ًاتحادات ّ تلقى مزيدا من االهتمام واألخذ بأي مقترح أو ً
ّ
مجاميع مشكلة ًغير رسمية أثرت على عمل االتحادات للحصول على المناصب واستغاللها انتخابيا ،مما يضر تتعرض له من مشاكل لدى تلك الجهات خصوصا ما
شهدناه خالل أزمة تفشي فيروس كورونا وطريقة
المشهرة رسميا ،عبر العمل بشكل فردي دون اللجوء بأصحاب المشاريع بعدم الجدية في إدارة االتحاد.
ّ
تقديم تلك االتحادات لمقترحات لتعالج لب المشكلة
إليها ،الفتين إلى أن تلك المجموعات ُصدمت بعدم وأكدوا أهمية االتحادات من الناحية االقتصادية
ترحيب المسؤولين بهم ،وإرجاعهم للتعامل معهم وتأثيرها على االقتصاد المحلي ،فاالتحاد يعتبر
والخسائر التي تعرض لها منتسبوها.
مظلة للجميع وفرصة اليصال الصوت بشكل حتمي ... ،وفيما يلي التفاصيل.
عبر االتحاد الرسمي ،مما يعني ضرورة عدم تشتيت
جراح الناصر

ال تلقى الدعم الكافي
من الجهات الحكومية
المختلفة لحل
مشاكلها

تعد مظلة للجميع
وفرصة إليصال
الصوت

أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد
الكويتي للمطاعم والمقاهي
وال ـت ـج ـه ـيــزات ال ـغــذائ ـيــة فهد
األرب ــش أن االت ـحــادات ليست
كـلـهــا صــوت ـهــا م ـس ـمــوع لــدى
الـجـهــات الـحـكــومـيــة ،السيما
أن األم ـ ـ ـ ــر ي ـع ـت ـم ــد ع ـ ـلـ ــى مــن
يدير االت ـحــاد ،ومــن يتواصل
مـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة وع ــاقـ ـت ــه مــع
المسؤولين.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح األرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش أن
مقترحات االت ـحــادات تعتمد
ك ـ ــذل ـ ــك ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مــع
الـجـهــات الحكومية ،فــدورهــا
ً
ي ـك ــون م ـن ـظ ـمــا لـلـمـنـتـسـبـيــن،
أضــف إلــى ذلــك عمر تأسيس
ً
االتـحــاد ،ســواء كــان جــديــدا أم
ً
قديما ،فاالتحادات وإن كانت
ُمـنـشــأة بـكـثــرة ،فــإنـهــا عندما
ً
تــرســل كـتــابــا ألي جـهــة يجب
أن ترد عليك خالل أسبوعين،
ش ــريـ ـط ــة أن ت ـ ـكـ ــون م ـش ـه ــرة
ومعلنة بــا لـجــر يــدة الرسمية
حينها تتكلم بقوة أكبر.
وأفــاد بأنه ليس كل اتحاد
مسموع له ،فبعض االتحادات
ال ـجــديــدة شـهــدنــا بـهــا وجــود
"ص ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــن" يـ ـ ــريـ ـ ــدون
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاصـ ــب لـ ـ ـل ـ ــوص ـ ــول إلـ ــى
أه ــداف انتخابية أو مصالح
مستقبلية.
وعن دورها في أزمة كورونا
السابقة ،ومطالبها إن كانت
بشكل منظم ،أشار إلى أنه غير
صـحـيــح ه ــذا األم ـ ــر ،فـلــم يكن
هـنــاك تنظيم بين االتـحــادات
بعضها مع بعض ،وأصبحوا
يعملون كل بجهته ،مما ضيع
ال ـع ـمــل ل ـل ــوص ــول إلـ ــى حـلــول
ترضي أصحاب األعمال.
وب ـ ـ ّـي ـ ــن أن ه ـ ـنـ ــاك ع ـق ـب ــات
جديدة شهدناها بعدم دخول
كــا فــة المطاعم لالنتساب في
االت ـحــادات ليقوموا بتشكيل
مـ ـج ــامـ ـي ــع تـ ـعـ ـم ــل ل ــوح ــده ــا
بصفة غير رسمية ويسمون
اتحادهم غير الرسمي بممثلي
أصحاب المطاعم ويتصرفون

بشكل ف ــردي فــي الــذهــاب إلى
ال ـ ــوزارة الـمـعـنـيــة ،ليكتشفوا
أنه ال توجد أذن مصغية لهم،
ويفاجأوا بمخاطبة الحكومة
لهم بضرورة التواصل معها
عن طريق االتحاد الرسمي.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ك ـش ــف رئ ـيــس
مجلس إدارة "االتحاد الكويتي
ألصـ ـح ــاب ال ـم ـص ــاب ــغ" جـمــال
األنـ ـ ـص ـ ــاري ،أن ال ـم ـســؤول ـيــن
في الجهات الحكومية بابهم
مفتوح ويستمعون لصوتنا
وصـ ــوت الـ ـش ــارع ك ـمــا ننقله،
ل ـك ـن ـهــا ال ت ــأخ ــذ بـمـقـتــرحــات
االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــادات االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
ً
المقدمة لحل العقبات دائما.
وب ـي ــن األنـ ـ ـص ـ ــاري ،أن ردة
ال ـف ـعــل م ــع االقـ ـت ــراح ــات الـتــي

ت ـق ــدم ـه ــا ت ـل ــك االت ـ ـ ـحـ ـ ــادات ال
ً
ً
تشهد تفاعال قويا في التنفيذ،
رغ ــم أن ـنــا دول ــة مـتـقــدمــة وإذا
طلبنا لـقــاء أ حــد المسؤولين
ً
نـ ـج ــد اسـ ـتـ ـقـ ـب ــاال م ـ ــن قـبـلـهــم
ً
واعـ ـت ــزام ــا ف ــي ت ـقــديــم الــدعــم
والمساعدة وفق استطاعتهم
المتاحة.

يد التعاون
ولـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اج ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاد
المسؤولين الحكوميين ومد
ي ــد ال ـت ـع ــاون م ــع االتـ ـح ــادات
ً
المنشأة حديثا ،السيما أننا
ن ـس ـع ــى نـ ـح ــن كـ ــات ـ ـحـ ــاد إل ــى
تخفيف ال ـعــبء عــن أصـحــاب
ال ـم ـش ـك ـل ــة ال ـم ـن ـض ـم ـي ــن إل ــى

ات ـح ــاد ال ـم ـصــابــغ أو غـيــرهــا
م ــن االتـ ـ ـح ـ ــادات وال ـم ـح ــاول ــة
لتخفيف العبء على المصابغ
أو أي شخص لديه مشروع.
وب ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤالـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـج ـ ــاح
االتحادات خالل أزمة جائحة
ك ــورون ــا ودورهـ ـ ــا وفــائــدتـهــا
فــي تخفيف و طــأة الخسائر،
أكد أهمية وفائدة االتحادات
ً
خـ ـ ــال األزمـ ـ ـ ـ ــات خـ ـص ــوص ــا،
وه ــو مــا شـهــدنــاه عـلــى أرض
ً
ال ـ ــواق ـ ــع ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن مــا
يتعلق بـقـطــاع ا لـمـصــا بــغ في
الـ ـك ــوي ــت م ـخ ـت ـل ــف ع ـ ــن دول
مـجـلــس ا ل ـت ـعــاون الخليجي،
الس ـي ـمــا أن ـه ــم ال ي ـح ـتــاجــون
إلى اتحاد ،إذ إن نمط التجارة
ل ــدي ـه ــم ي ـخ ـت ـلــف ع ــن ال ـس ــوق

ً
 70مـنـتـسـبــا  ،أ صـبـحــت كلمة
مــا لــك المصبغة تصل بشكل
أ س ــرع إ لــى الجهة الحكومية
وبشكل أكيد مع كافة الوزارات
والـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة فــي
الدولة.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن االت ـ ـحـ ــاد
يعتبر مظلة للجميع وفرصة
إليـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوت ب ـش ـك ــل
ح ـت ـمــي ،ف ـبــاالت ـحــاد قـ ــوة ،إن
كان الرئيس وأعضاء مجلس
اإلدارة فـ ـع ــا لـ ـي ــن و ي ـس ـع ــون
إ لــى حــل كــل العقبات ،وليس
الباحثين عن المناصب.
وعن المقارنة باالتحادات
الـ ـق ــديـ ـم ــة ،أش ـ ـ ــار إلـ ـ ــى "أنـ ـن ــا
شهدنا تأسيس عدة اتحادات
ً
جديدة لكن دورها كان مهما
ً
ً
جـ ــدا خ ـصــوصــا م ــا شـهــدنــاه
خ ـ ــال أزم ـ ـ ــة ت ـف ـش ــي جــائ ـحــة
ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا ،وال ـ ـح ـ ـظـ ــر ال ـك ـل ــي
وال ـ ـجـ ــزئـ ــي ،إذ ك ــان ــت فــاع ـلــة
ب ـش ـكــل مـ ـلـ ـح ــوظ ،ون ــؤك ــد أن
كلمة اال تـحــاد مسموعة لدى
ا لـ ـجـ ـمـ ـي ــع إذ ا نـ ـ ـن ـ ــا ن ـت ـح ــدث
بـلـســان الـنـخـبــة مــن أصـحــاب
المصابغ.

مــن جانبها ،أ كــدت رئيسة
مجلس إدارة شبكة سـيــدات
األع ـ ـمـ ــال وال ـم ـه ـن ـي ــات بـ ــدور
السميط أن صوت االتحادات
المتعلقة بالشأن االقتصادي
ومـقـتــرحــاتـهــا غـيــر مسموعة
لدى الجهات الحكومية.
وقالت السميط "نأسف ألن
تلك اال ت ـحــادات ال تلقى على
األغـ ـل ــب ال ــدع ــم م ــن ال ـج ـهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة لـحــل
الـمـشــاكــل ال ـتــي تـتـعــرض لها
أو تسعى إليها" ،مشيرة إلى
ً
وج ـ ــوب أن ت ـل ـقــى م ــزي ــدا مــن

االهتمام واألخــذ بأي مقترح
أو ت ـحــل م ــا ت ـت ـعــرض ل ــه مــن
مشاكل لدى تلك الجهات.
وعن فائدة تلك االتحادات
ودورهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد
ً
االقتصادي ،قالت إن لها دورا
ً
ك ـب ـيــرا  ،مبينة أن اال ت ـح ــادات
أثبتت نجاحها خــال الفترة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ومـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا أزم ـ ـ ــة
"كورونا" كما أثبتت الحاجة
ً
إل ـي ـه ــا خـ ـص ــوص ــا ن ـجــاح ـهــا
خـ ـ ـ ـ ــال األزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة
ب ــال ـج ــائ ـح ــة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،مـمــا
ي ـت ـط ـل ــب تـ ـع ــزي ــز االسـ ـتـ ـم ــاع
إلـ ـ ـ ــى آرائـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا فـ ـ ــي الـ ـم ــرحـ ـل ــة
المستقبلية.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن و جـ ـ ـ ـ ــود ت ـلــك
ً
االت ـ ـ ـحـ ـ ــادات عـ ـم ــوم ــا يـعـتـبــر
ً
ً
أمـ ـ ـ ــرا صـ ـحـ ـي ــا ويـ ـس ــاع ــد فــي
تعديل بعض ا ل ـقــرارات وحل
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـكـ ــات بـ ـسـ ـب ــب وجـ ـ ــود
الـ ـش ــرائ ــح ال ـم ـم ــاث ـل ــة ،وال ـت ــي
ت ـ ــوا ج ـ ــه ذات ا لـ ـمـ ـش ــا ك ــل مــع
بعض االتحادات االخرى.
ولتحقيق أهداف االتحادات
طـ ــال ـ ـبـ ــت الـ ـسـ ـمـ ـي ــط ب ـت ـن ـف ـيــذ
الحكومة للمقترحات المقدمة
م ـن ـهــا إل ــى ج ــان ــب االس ـت ـمــاع
ل ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــع الـ ـ ـع ـ ــام
ذلـ ــك ،الس ـي ـمــا أن االتـ ـح ــادات
وجمعيات النفع العام تسعى
بشكل عــام إ لــى تقديم كــل ما
يفيد األعضاء والمنتسبين،
إض ــاف ــة إلـ ــى عـمـلـهــا بـتـقــديــم
الورش والدورات الخاصة.
وعما تقدمه تلك االتحادات
الجديدة مقارنة باالتحادات
ال ـقــدي ـمــة م ــن خ ـطــط وب ــرام ــج
لتطوير االقـتـصــاد ،ذكــرت أن
االتـ ـح ــادات ال ـجــديــدة تسعى
للعمل أكثر لتبرز دورها ،أما
ً
القديمة فهي تعمل أيضا لكن
الجهد مضاعف للجدد.

أسعار صرف العمالت العالمية

جانب من الفعالية
والخصائص التي تقدمها أحدث الهواتف
الجديدة.
وأض ــاف ــت ال ـشــركــة أن ـه ــا اح ـت ـفــت بـهــذه
الـمـنــاسـبــة م ــع عـمــائـهــا م ــن خ ــال تقديم
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـج ــوائ ــز ال ـق ـ ّـي ـم ــة لـعـمــائـهــا
ومتابعيها خــال الحفل ،ضمنها أجهزة
 iPhone 13الجديدة كجوائز كـبــرى ،وقد
ت ـ ـصـ ـ ّـدر وسـ ـ ــم _#13ت ـ ـ ـ ــرى_زي ـ ـ ـ ــن ال ـخ ــاص
بالفعالية المركز األول على وسائل التواصل
االجتماعي ،بعد التفاعل الكبير الذي حصده
من قبل المتابعين.
وأطلقت "زين" باقات  iPhone 13الجديدة
للهواتف الذكية ،والتي تحتوي على مزايا
ُ
وت ّ
قدم قيمة أكبر ،حيث تشتمل على
أكثر
تشكيلة من أحدث الهواتف الذكية ،وإنترنت
الجيل الخامس  ،5Gباإلضافة إلــى مزايا
حصرية عديدة أخرى.

وت ـح ــرص ال ـش ــرك ــة ع ـلــى ت ـقــديــم ك ــل ما
هــو جــديــد ومبتكر لعمالئها بــاسـتـمــرار،
باإلضافة إلى طرح الحلول األحدث واألكثر
ً
تطورا ُ
للمحافظة على المكانة التي وصلت
إليها في السوق الكويتي ،مؤكدة أنها عند
ً
وعدها دائما بتقديم حلول عملية ألسلوب
ح ـيــاة يـتـنــاســب م ــع اح ـت ـيــاجــات ورغ ـبــات
عمالئها ،ســواء على المستوى الشخصي
أو العملي.
وحـصــدت "زي ــن" الـعــام الماضي جائزة
"أس ـ ــرع إن ـتــرنــت م ـنــزلــي ف ــي ال ـك ــوي ــت" عن
الربعين األول والثاني من العام  2020من
 ،Ookla Speedtestوهــي الشركة الــرائــدة
ً
عــال ـم ـيــا ف ــي تـطـبـيـقــات اخ ـت ـب ــار وتـحـلـيــل
ُسرعات شبكات اإلنترنت حول العالم ،والتي
ُتعتبر بشكل واسع المرجع ُ
المعتمد األول
ّ
واألكثر شفافية لكل ما يتعلق بتطبيقات

اختبار وتحليل ُسرعات شبكات اإلنترنت
حول العالم.
ويأتي إطالقها لهذه األجهزة الجديدة
ً
تعزيزا للمكانة الرائدة التي وصلت إليها
ً
في السوق الكويتي ،واستمرارا لجهودها
فــي تـقــديــم شبكة  5Gاألك ـبــر واألق ـ ــوى في
الكويت ،وذلك ُمنذ ّ
تفردها في شهر يونيو
 2019بإطالقها التجاري لتكنولوجيا الجيل
الخامس  5Gكأول شركة تطرح هذه التقنية
المتطورة في الخليج عبر السوق الكويتي،
وبتغطية شاملة لكافة مناطق البالد.
ونجحت "زي ــن" فــي تصميم وبـنــاء أول
شبكة كاملة لخدمات الجيل الخامس ،مع
توفير بنية تحتية وفــق أفـضــل المعايير
ّ
الدولية ،مما شكل نقلة نوعية في تطوير
قـ ـط ــاع االتـ ـ ـص ـ ــاالت فـ ــي الـ ــدولـ ــة وأس ـ ــواق
المنطقة.

«التجارية» مستمرة في دعم المشاريع الصغيرة عبر «اللوبي»
حرصت الشركة التجارية العقارية
ع ـ ـلـ ــى دوره ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـح ـ ـيـ ــوي فـ ـ ــي مـ ـج ــال
ال ـم ـســؤول ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،وااللـ ـت ــزام
بــالــواجــب الــوطـنــي لتشجيع الشباب
أصحاب المشاريع الصغيرة المتميزة،
ح ـ ـيـ ــث سـ ــاه ـ ـمـ ــت فـ ـ ــي تـ ــوف ـ ـيـ ــر فـ ــرص
استثمار ّ
ميسرة للشباب الكويتيين،
الفتتاح مشاريعهم الخاصة ،وتحقيق
طموحاتهم العملية ،وإتاحة الفرصة
لمزاولة مختلف نشاطاتهم ،من خالل
مشروع "اللوبي" ،الــذي يوفر وحــدات

ال ـم ـح ـل ــي الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ف ـه ـنــاك
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع يـ ـسـ ـع ــون إلـ ـ ــى حــل
المشكلة ا لــوا قــع بها صاحب
أي مشروع الكل يقف معه ،أما
فــي الـكــويــت يــواجــه أصـحــاب
ً
ا لـمـصــا بــغ أ ب ــوا ب ــا مقفلة قبل
تأسيس اال ت ـحــاد ،و لــم يلقوا
مــن وا ق ــع التجربة أ يــة حلول
فيما يواجهونه.
وذك ـ ــر أنـ ــه ف ــي ال ـس ــاب ــق لــم
يكن يوجد نظام يسير عليه
ال ـج ـم ـيــع ل ـك ــن ب ـع ــد تــأسـيــس
االت ـحــاد وتـكــويـنــه وانـضـمــام
المنتسبين إليه والذي يفوق

مهمة لالقتصاد...
وفي تكاتفها "قوة"
لحل العقبات
األنصاري

صوت غير مسموع

«زين» تحتفي بإطالق  iPhone 13في فعالية افتراضية
اح ـت ـفــت ش ــرك ــة "زي ـ ــن" ب ــإط ــاق أج ـهــزة
ُ ً
 iPhone 13الجديدة كليا في أكبر فعالية
افتراضية من نوعها ،إذ احتفت بهذا الحدث
ً
ُ
المميز على الـهــواء ُمـبــاشــرة مــع عمالئها
ّ
عبر منصات مجموعة مارينا اإلعالمية،
ووسـ ــائـ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،وس ــط
تفاعالت اآلالف من المشاركين ُ
والمتابعين.
وذك ــرت الـشــركــة ،فــي بيان صحافي ،أن
الحفل االفتراضي الذي ّ
قدمه مجموعة من
نجوم "مارينا" في بث حي قد شهد إطالقها
للباقات الجديدة ألحــدث جيل من هواتف
 Appleالذكية ،وذلك مع مجموعة متنوعة
م ــن أف ـضــل الـ ـع ــروض الـتـنــافـسـيــة لـقــاعــدة
ُعمالئها على شبكتها للجيل الخامس 5G
األكبر واألقوى في الكويت.
واستضافت "زيــن" الفعالية في مبناها
اإلدارة
ال ــرئ ـي ـس ــي ب ــال ـش ــوي ــخ ،ب ـح ـض ــور
ّ
التنفيذية في الشركة ونجوم "مارينا" مهند
عـبــدالــرحـمــن (مــايــك مـبـلـتــع) ،وفـهــد كميل،
وروان المرزوق ،وحمود عادل ،وقد تم بثها
ّ
المنصات اإلعالمية،
عبر مجموعة من أكبر
وهــي إذاع ــة مارينا  FM 90.4ومــاريـنــا TV
وم ـنـ ّـصــة  OSNو YouTubeو Twitterو
 Instagramو TikTokوتطبيق Marina
ً
 ،FMوتم أيضا استضافة المصور الكويتي
عبدالعزيز السريع ،الــذي اختارته Apple
سفيرا للكاميرات الجديدة في ،iPhone 13
والذي استعرض خالل الحفل أهم المميزات

مجاميع مشكلة
أثرت على
االتحادات بعملها
غير الرسمي
األربش

مقترحاتنا غير
مسموعة لدى
الحكومة
السميط

ومحالت ومكاتب بمساحات مناسبة،
وبقيمة إيجارية بسيطة دون فرض أي
مبالغ إضافية.
ونـ ـتـ ـيـ ـج ــة لـ ـنـ ـج ــاح ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع فــي
ب ــرج "ال ـت ـجــاريــة" ،فـقــد ت ـقــرر افتتاحه
فــي مـجـمــع سـيـمـفــونــي سـتــايــل وبــرج
ً
المكاتب فــي مجمع الــرحــاب ،حرصا
عـ ـل ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ال ـ ــدع ـ ــم ل ـل ـم ـش ــاري ــع
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة وتـ ــأم ـ ـيـ ــن فـ ـ ــرص ج ــدي ــدة
ألبنائنا وبناتنا ،ولندعوهم للمزيد
م ــن ال ـم ـث ــاب ــرة لـتـحـقـيــق طـمــوحــاتـهــم

وإثبات جدارتهم في شتى المجاالت.
ومن أبرز مشاريع اللوبي وأنجحها
مـ ـ ـح ـ ــات كـ ـ ــافـ ـ ــاراتـ ـ ــي الكـ ـ ـسـ ـ ـس ـ ــوارات
ال ـ ـهـ ــواتـ ــف ،م ـك ـت ـب ــة ض ـ ـحـ ــى ،اف ـي ــوت ــر
للمالبس ،تعطيرة وأطياب عبدالوهاب

وغـيــرهــا الـمــزيــد الـتــي انطلقت مــن ذا
لــوبــي ،وال ـتــي تـفـخــر بـهــا "ال ـت ـجــاريــة"
ً
لـكــونـهــا ج ـ ــزءا م ــن إنـ ـج ــازات الـشــركــة
وتقدم لهم كل الدعم.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ميل بروكس يستعد لـ «»History of the world 2
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ويست وكارداشيان

أعلنت "هولو" أن ميل بروكس
( 95عاما) ،أحد كبار األسماء في
مجال السينما الكوميدية ،يشارك
في كتابة جزء ثان من "History of
 ،"the worldوه ــو مـسـلـســل م ــن 8
حلقات من إنتاج المنصة األميركية
للبث التدفقي ،بعد  4عقود على طرح
الفيلم الترفيهي الشهير.
وقال السينمائي والكاتب ،وهو من
ّ
بـيــن قــلــة حـ ــازوا فــي مسيرتهم جــوائــز
"إيمي" و"غــرامــي" و"أوسـكــار" و"توني"،
في بيان" :أنا متشوق ألقول لكم مجددا
الـحـقـيـقــة عــن كــل الـقـصــص الــزائ ـفــة التي
ص ـ ّـدق ـه ــا ال ـع ــال ــم ،واع ـت ـق ــد أن ـه ــا جـ ــزء من
التاريخ".

وأفادت "هولو" بمشاركة نيك كرول وواندا
سـكــايــز وأي ــك بــاريـنــولـتــز وديـفـيــد ستاسن
وكيفن سالتر ،مع ميل بروكس في اإلنتاج
والكتابة.
ولفتت المنصة ،التي تملك "ديزني" أكثرية
أسهمها ،إلى أن كتابة المسلسل ستنطلق
"خالل األشهر القليلة المقبلة" ،على أن يبدأ
التصوير في ربيع .2022
و ح ـقــق فـيـلــم ""History of the world
نجاحا عالميا إثر طرحه في الصاالت عام
 ،1981وهو عمل كوميدي يسخر من قصص
التاريخ منذ العصر الحجري وحتى الثورة
الفرنسية.
(أ ف ب)

ميل بروكس

تغيير اسم كاني ويست
ً
رسميا إلى «يي»

بيريسيلد :كل ثانية في
ً ً
الفضاء كانت اكتشافا كبيرا

كوبا غودينغ يمثل أمام
القضاء في فبراير

ً
وافق القضاء األميركي رسميا على تغيير اسم
المغني المعروف باسم كاني ويست إلى "يي"،
ثان.
من دون أي اسم شهرة أو اسم ٍ
وأكـ ــد نــاطــق بــاســم محكمة ل ــوس أنجلس،
ً
أن قاضيا فــي المدينة الواقعة غــرب الــواليــات
ً
المتحدة وافــق رسميا على تغيير االســم بناء
ً
على الطلب الذي قدمه مغني الراب البالغ  44عاما
نهاية أغسطس "لدوافع شخصية".
وأبـ ـ ـ ــدى ال ـم ـغ ـنــي خ ـ ــال إن ـ ـجـ ــازه إجـ ـ ـ ــراءات
الطالق مع نجمة تلفزيون الواقع األميركية كيم
كارداشيان ،رغبته في اعتماد اسم "يي" ،وهو لقب
ً
ُعرف به طويال ،في كامل المعامالت الرسمية،
ً
ً
مستغنيا تاليا عن اسمه كاني عمري ويست.
ً
وكــان مغني الــراب أصــدر سنة  2018ألبوما
يحمل عنوان "يي".
وخ ــال الصيف المنصرم ،طــرح "ي ــي" الــذي
يعتبر من أشهر مغني الــراب في العالم ألبوم
"دوندا" ويتضمن  27أغنية.
(أ ف ب)

قالت النجمة الروسية يوليا بيريسيلد ،بعد
عودتها من تصوير استمر  12يوما على متن
محطة الفضاء الدولية ،إنها تلعب دور طبيبة
ُ
طلب منها السفر إلى محطة الفضاء إلنقاذ حياة
رائد فضاء .وأكدت بيريسيلد انبهارها بالتجربة
التاريخية غير المسبوقة قائلة" :كل ثانية في
الفضاء كانت اكتشافا كبيرا".
من ناحيته ،قال المخرج السينمائي الروسي،
كليم شيبينكو ،إنــه مستعد لصنع فيلم على
القمر أو حتى المريخ بعد تلك الرحلة ،التي
غيرت أفكاره حول إمكانات السينما.
وع ــاد شيبينكو وبيريسيلد إل ــى األرض،
بعد أن جمعا أكثر من  30ساعة من الـمــواد لـ
"التحدي" ،أول فيلم يتم تصويره في الفضاء.
وقال "بعض المشاهد التي تخيلتها بطريقة
ما على األرض تغيرت ،ففي الفضاء يمكن أن
ً
يلتقي شخصان وج ـهــا لــوجــه ،لكن أحدهما
ستكون رأسه مرفوعة واآلخر في وضع أفقي،
(رويترز)
وهذا يغير وعيك تماما".

ي ـم ـثــل ال ـم ـم ـثــل األم ـي ــرك ــي ك ــوب ــا غــودي ـنــغ
جونيور خالل محاكمة ستقام له في نيويورك
ف ــي ف ـب ــراي ــر ال ـم ـق ـبــل ،ع ـلــى خـلـفـيــة ات ـهــامــات
بــالـتـحــرش ب ـثــاث ن ـس ــاء ،ف ــي أحـ ــدث حلقات
فضائح المشاهير منذ انطالق حركة "مي تو"
في الواليات المتحدة.
وكـ ــان م ـق ــررا ان ـط ــاق مـحــاكـمــة نـجــم فيلم
"جيري ماغواير" ،الحائز جائزة أوسكار أفضل
ممثل بدور ثانوي سنة  ،1997في أبريل ،2020
غير أن المحاكمة أرجئت مرارا بسبب جائحة
كوفيد  19التي أوقفت األنشطة في نيويورك
طــوال عــام .ومنذ  ،2019اتهمت نحو  20امرأة
جونيور (الـبــالــغ  53عــامــا) بالتعدي عليهن،
وينفي الممثل كل هذه االتهامات ،وهو يواجه
نظريا احتمال السجن في حال إدانته.
ودخ ــل جــونـيــور عــالــم المشاهير مــع فيلم
"بويز ان ذي هــود" سنة  ،1991ثم مع "جيري
ماغواير" ،وشارك أخيرا في مسلسل "أميريكن
(أ ف ب)
كرايم ستوري".

بيريسيلد وشيبينكو

« »Disneyترجئ طرح
أفالمها الضخمة

كوبا غودينغ

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :مهما صعبت الطريق فستعود
األمور إلى سهولتها السابقة وستحصد
النجاح.
ً
ً
عاطفيا :ال تقلق إن بــدا الحبيب شــاردا
فهو منشغل بمشاكل عائلية.
ً
اجتماعيا :تهرب من الملل إلــى النادي
ً
الرياضي لتخفف عنك قليال.
رقم الحظ.20 :

رغم إعادة فتح صاالت السينما حول العالم

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :خاب أملك من زميل لك في العمل
ً
ً
يظهر حسدا كبيرا.
ً
عاطفيا :أخبر الحبيب أنك تنوي االبتعاد
ً
قليال كي ال ينال منكما الملل.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أن ــت بـحــاجــة إل ــى ال ــراح ــة وال
تعرف كيف تصل إليها ألن مشاكلك كثيرة.
رقم الحظ.5 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :ال تستمع إلى الزمالء فقد يكونون
على خطأ .اصغ إلى حدسك.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـح ــاول أن تستميل شخصا
يعجبك منذ فترة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ت ــؤدي دور فــاعــل خـيــر بين
صديقين متخاصمين.
رقم الحظ.27 :

كواليس «»Indiana Jones ٥
أ عـلـنــت مـجـمــو عــة  Disneyاأل مـيــر كـيــة
ال ـع ـمــاقــة إرج ــاء ه ــا ألش ـه ــر ع ــدة طــرح
أف ــام م ــن إن ـت ــاج اس ـتــديــوهــات مــارفــل،
وت ــأج ـي ــل إط ـ ــاق الـ ـج ــزء ال ـخ ــام ــس مــن
سلسلة أ ف ــام  Indiana Jonesا ل ــذي ال
يزال يتولى بطولته هاريسون فورد.
ومنذ بدء جائحة كوفيد 19 -في ربيع
عــام ّ ،2020
عد لت المجموعة العمالقة
ف ــي م ـج ــال ال ـتــرف ـيــه م ـ ــرات عـ ــدة ج ــدول
طرح إنتاجاتها الضخمة الجديدة .وقد
أ عــادت " "Disneyتعديل هــذا البرنامج
مـ ـج ــددا أ مـ ــس األول ،ر غـ ــم إ عـ ـ ــادة فـتــح
صاالت السينما في الواليات المتحدة
وأوروبا وآسيا هذا العام.
وب ـ ــذل ـ ــك ،أرج ـ ـ ــئ ال ـ ـجـ ــزء ال ـم ـق ـب ــل مــن
سـلـسـلــة ا س ـتــد يــو هــات م ــار ف ــل Doctor
 ،Strangeو يـ ـحـ ـم ــل ع ـ ـنـ ــوان Doctor
S t r a n ge i n t he M u l t i v e r s e o f
 ،Madnessمن مارس إلى مايو .2022
وا لـ ـفـ ـيـ ـل ــم م ـ ــن ﺇﺧﺮاﺝ س ـ ـ ــام ر يـ ـم ــي،
وﺗﺄﻟﻴﻒ ستيف ديتكو ،وبطولة النجوم
بنديكت كومبرباتش وإليزابيث أولسن
وبانديكت وونغ.
واألم ــر نـفـســه مــع الـفـيـلــم الـمـقـبــل من
سلسلة  ،Thorويحمل عنوان Tho Love
 and Thunderالذي أرجئ من مايو إلى
يوليو العام المقبل.
وا ل ـف ـي ـلــم م ــن ﺇﺧﺮاﺝ و ت ــأ ل ـي ــف تــا يـكــا
وايـ ـتـ ـيـ ـت ــي ،وبـ ـط ــول ــة الـ ـنـ ـج ــوم ك ــري ــس
ه ـ ـ ـي ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــورث ون ـ ـ ــات ـ ـ ــال ـ ـ ــي بـ ـ ــورت ـ ـ ـمـ ـ ــان
وكريستيان بيل وكريس برات وتيسا
تومبسون وتايكا وايتيتي.
ك ـم ــا أر جـ ـ ــئ ف ـي ـل ــم Black Panther
الجديد ،الذي يحمل عنوان Wakanda
 Foreverمن يوليو إلى نوفمبر ،2022
وه ـ ــو ف ـي ـلــم ب ـط ــل خـ ـ ــارق أمـ ـي ــرك ــي ،مــن
إخـ ــراج رايـ ــان كــوغـلــر وب ـطــولــة لــوبـيـتــا
ن ـي ــون ـغ ــو ،ودانـ ـ ـ ــاي غ ـ ـ ـ ــورورا ،وم ــارت ــن
فــري ـمــان ،ولـيـتـيـشــا رايـ ــت ،وويـنـسـتــون
ديوك ،وأنجيال باسيت.
ك ـم ــا ّ
أج ـ ــل طـ ــرح الـ ـج ــزء ال ـج ــدي ــد مــن
سلسلة  Captain Marvelوا لــذي يأتي

تحت عنوان ،The Marvelsمن نوفمبر
 2022إ ل ــى ف ـبــرا يــر  ،2023و ه ــو أ يـضــل
فيلم بطل خارق أميركي من إخراج نيا
داكوستا وبطولة بري الرسون ،وإيمان
فيالني وتيونا باريس.
ولم تعط " "Disneyأي تفاصيل بشأن
أسباب قرارات اإلرجاء هذه.
وقــد طــالــت هــذه ال ـق ــرارات خصوصا
ا ل ـجــزء ا ل ـخــا مــس ا لـمـنـتـظــر مــن سلسلة
أ ف ـ ـ ــام  ،Indiana Jonesا لـ ـت ــي أ ط ـل ــق
جــزء هــا األول جــورج لــوكــاس وأخــرجــه
س ـت ـي ـف ــن سـ ـبـ ـيـ ـلـ ـب ــرغ ،وأدى ب ـط ــو ل ـت ــه
هــار ي ـســون ف ــورد ع ــام  ،1981إذ أر جــئ
موعد طرحه حوالي سنة ،من  29يوليو
 2022إلى  30يونيو .2023
هذا الجزء الجديد الذي ال يزال فورد
( 79عــامــا) ي ــؤدي بـطــولـتــه ،مــن إخ ــراج
جيمس مانغولد.
كما يضم العمل الذي ال يزال التكتم
ش ـ ــدي ـ ــدا ب ـ ـشـ ــأن قـ ـصـ ـت ــه ،م ـم ـث ـل ـي ــن مــن
جـنـسـيــات مـخـتـلـفــة ،بـيـنـهــم اإلس ـبــانــي
أنتونيو بانديراس والدنماركي مادز
ميكلسن واأللماني توماس كريتشمان
واأل مـيــر كـيــة الغويانية شونيت رينيه
ويلسون.
يــذ كــر أن ا لـسـلـسـلــة ا ل ـش ـه ـيــرة حققت
نجاحا كبيرا في شباك التذاكر ،وكانت
البداية عام  1981في الجزء األول الذي
حـمــل عـنــوان ســارقــو الـتــابــوت الضائع
 ،Raiders of the Lost Arkث ــم ق ـ ّـد م
فــورد األ جــزاء الثالثة التالية ،وآخرها
فيلم إنديانا جونز ومملكة الجمجمة
الكريستاليةIndiana Jones and the
 Kingdom of the Crystal Skullعــام
.2008
(أ ف ب)

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :ال تنقل مشاكل المنزل الى العمل،
افصل العمل عن الهموم العائلية.
ً
عاطفيا :عالج مشاكلك مع الحبيب من
دون اقحام اقربائك في العالقة.
ً
اجتماعيا :تريد أن تسافر لالستجمام ،ال
تفعل ذلك دون تخطيط مسبق.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :استمع الى نصيحة أحد الزمالء
الذي ينبهك بشأن خطأ فادح.
ً
عاطفيا :تتكدر العالقة بينك وبين الحبيب
بسبب صديق حسود.
ً
ً
اجتماعيا :تكتشف أن عندك صديقا يقف
ً
الى جانبك فعال وقت الضيق.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـصــل إلـ ــى ح ــائ ــط مـ ـس ــدود مع
المسؤولين عنك .ال تتصرف بعنجهية.
ً
ّ
لمجرد أنك
عاطفيا :ال تنتقم من الحبيب
غاضب.
ً
اجتماعيا :سوء تفاهم بينك وبين صديق
يتحول الى شجار كان يمكن تفاديه.
رقم الحظ.56 :
إليزبيث أولسن

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تخوض مغامرة جديدة وقد تحقق
ً
نجاحا غير متوقع.
ً
عاطفيا :ال تقبل بأن يعاملك الحبيب بجفاء
شخص حنون.
فأنت بحاجة الى
ٍ
ً
اجتماعيا :تتردد في مساعدة شخص لم
ً
ً
يكن وفيا ومقدرا لعطاءاتك.
رقم الحظ.15 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
ً
ً
مهنيا :تحقق نجاحا كبيرا لم تحسب له
ً
حسابا فتسعد بذلك.
ً
عاطفيا :ابحث عن الشريك الذي ال يغضبك
وتشعر معه باألمان.
ً
اجتماعيا :صداقة تتحول إلى فتور كبير
بسبب سلوك غير سوي حصل تجاهك.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :تنزعج مــن سـلــوك أح ــد الــزمــاء
وتحاول أن تشعره بذلك.
ً
عاطفيا :ال تبحث عن الحب التقليدي بل
تريد ما هو أشبه بألف ليلة وليلة.
ً
اجتماعيا :ال تبتعد عن األهل فهم بحاجة
إليك خصوصا في هذه األوقات.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :تـقــوم بتجربة فــريــدة مــن نوعها
ً
ً
تحقق بسببها نجاحا كبيرا.
ً
عــاطـفـيــا :مـهـمــا حــاولــت إخ ـفــاء المشاعر
الحبيب يعرف ما يدور في رأسك.
اجـتـمــاعـيــا :شـخــص مــا ي ـحــاول اق ـتــراض
األموال منك ،تأكد أنه محتاج قبل اقراضه.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :ابتعد عن القيل والقال في العمل
ً
وليكن لسانك دافئا كي ال تقع في المشاكل.
ً
عاطفيا :إنها شــدة وسـتــزول بينكما فال
تبالغ في تضخيم األمور.
ً
اجتماعيا :أوضح وجهة نظرك إلى األقرباء
كي ال يقع ما ال يحمد عقباه.
رقم الحظ.12 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :ال تحزن إن خسرت وظيفة بل لعله
أفضل وخير لك.
ً
عــاط ـف ـيــا :الـحـبـيــب ف ـقــد ثـقـتــه ب ــك بعدما
ً
ً
أخفيت سرا كبيرا عليه.
ً
اجتماعيا :ال تــدع اآلخــريــن يـقــررون عنك
كيف تريد تمضية أوقات فراغك.
رقم الحظ.22 :

E xtra
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ً
إسرائيل تتجسس اقتصاديا
على الواليات المتحدة منذ عقود

tawabil@aljarida●com

أليسون وير*

ّ
منذ نشوئها في عام  ،1948تنفذ إسرائيل ،التي تتلقى مليارات الدوالرات من الواليات المتحدة ،عمليات
تجسس في واشنطن ،معظمها من النوع االقتصادي.
تشمل هذه المقاربة غير القانونية تحويل المساعدات األميركية الخارجية عن طريق االحتيال ،وإعادة
نقل تقنيات أميركية حساسة إلى أطراف ثالثة بطريقة غير شرعية ،وانتهاك قيود االستخدام النهائي
المفروضة على معدات الجيش األميركي المنقولة إلى إسرائيل.
وفــق أوس ــاط االستخبارات األميركية ،تحمل إسرائيل
ثالثة دوافــع للتجسس :تقوية قاعدتها الصناعية ،وبيع
المعلومات أو المتاجرة بها مع دول أخرى (ال سيما الصين)
لجني األربــاح أو لتطوير روابــط سياسية مفيدة ،وإيجاد
مصادر بديلة عن األسلحة والعمليات االستخبارية.
لكن يمكن إضافة عامل رابع إلى هذه األسباب الثالثة،
حيث اعترف مسؤول استخباري أميركي سابق بأن إسرائيل
تدرك أنها تستطيع سرقة كل ما تريده ،ومع ذلك سيتابع
األميركيون ضخ األموال لها.
إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي يتكل فيها قطاع الدفاع
عـلــى دع ـ ٍـم هــائــل مــن الــواليــات الـمـتـحــدة ،وال يملك أي بلد
آخر شبكة معلومات أكثر فاعلية داخل السلطة التنفيذية،
ً
وتحديدا في الفروع التشريعية من الحكومة األميركية.
ُ
من ناحية معينة ،ال تعتبر إسرائيل حالة استثنائية،
بــل إن ـهــا واحـ ــدة مــن  12دول ــة يـعـتـبــرهــا "ال ـمــركــز الــوطـنــي
لـمـكــافـحــة الـتـجـســس" نــاشـطــة ضــد الـمـصــالــح األمـيــركـيــة،
وتعكس العمليات اإلسرائيلية ظاهرة التجسس االقتصادي
المنتشرة على نـطــاق أوس ــع فــي الـعــالــم ،وترتبط شركات
ال ــدف ــاع اإلســرائ ـي ـل ـيــة ب ـع ــاق ــات وث ـي ـقــة م ــع ال ــدول ــة ،وهــي
ت ـخــوض مـنــافـســة قــويــة م ــع ال ـش ــرك ــات األم ـيــرك ـيــة ،وعـلــى
غرار كوريا الجنوبية وتايوان ،حاولت إسرائيل استغالل
الجماعات العرقية األميركية التي تتعاطف معها ،ومثل
إيــران والصين ،لجأت إسرائيل إلى التجسس االقتصادي
لتطوير برنامج نــووي وإيجاد الوسائل التي تسمح لها
بتصنيع تلك األسلحة ،وعلى غرار الصين وروسيا ،يبدو أن
عملياتها الرامية إلى جمع معلومات استخبارية سياسية
ً
واستراتيجية ال تزال مستمرة في الواليات المتحدة ،وغالبا
ما تتداخل مع المعلومات االقتصادية التي تجمعها.
ّ
لكن التجسس اإلسرائيلي ضد الواليات المتحدة يحمل
م ـيــزة مـخـتـلـفــة ،إذ ال يتمتع أي بـلــد آخ ــر ب ـهــذا ال ـنــوع من
العالقات "المميزة" واالستثنائية مع الــواليــات المتحدة،
كما ُيقال على نطاق واســع ،وال يتكل أي حليف آخــر على
االستخبارات األميركية للحفاظ على أمنه أو حتى الصمود
بقدر إسرائيل ،وال يدرك أي بلد آخر طبيعة النظام السياسي
األميركي بقدرها ،وال يستفيد أحد من حماية الكونغرس
ً
السياسية لـهــذه الــدرجــة .أخ ـيــرا ،قــد ال تقتصر االتهامات
بــ"الــوالء الـمــزدوج" على المواطنين األميركيين الداعمين
ُ
إلسرائيل ،لكن تعتبر هذه التهمة الخطيرة مزعجة في هذه
العالقة بالذات.

االحتيال وبعثة الشراء اإلسرائيلية
َ
ً
يرتبط التجسس االقتصادي اإلسرائيلي أحيانا بعاملين
َ
متداخلين :عمليات االحـتـيــال الـتــي ارتكبها المسؤولون
اإلسرائيليون في الواليات المتحدة ،ونشاطات "بعثة الشراء
اإلسرائيلية" في نيويورك.
فيما يخص عمليات االحتيال ،دانت محكمة إسرائيلية
الـجـنــرال اإلســرائـيـلــي ،رام ــي دوت ــان ،فــي عــام  1991بتهمة
التآمر مع هيربرت ستايندلر ،وهو مدير تنفيذي في شركة
عسكرية أميركية بقيمة
"جنرال إلكتريك" ،لتحويل مساعدات
ُ
 40مليون دوالر بطريقة غير شرعية ،ثم أديــن ستايندلر
ودوتان وشخص آخر في محكمة أميركية فدرالية في عام
 1994بالتهمة نفسها ،ووفق مذكرة أرسلتها وزارة العدل
األميركية إلى وزير الدفاع ديك تشيني في عام  ،1992ربما
كانت تلك التحويالت المخادعة للمساعدات األميركية تهدف
إلى "تمويل عمليات االستخبارات اإلسرائيلية في الواليات
المتحدة" .وقد افق محققون من لجنة الطاقة والتجارة في
ّ
مجلس النواب على هذا االستنتاج ،وقال مصدر مطلع في
الكونغرس إن "دوتان يتابع تحويل المساعدات العسكرية
بطريقة غير شرعية ،وهي عملية قائمة قبل ظهوره على
الساحة".
على صعيد آخر ،أسست "بعثة الشراء اإلسرائيلية" في
عام  ،1952أي قبل أن تصبح الواليات المتحدة أبرز جهة
ّ
ـت طــويــل ،وهــي تخضع
تـقــدم األسـلـحــة إلــى إســرائـيــل بــوقـ ٍ
إلشراف ضباط عسكريين إسرائيليين ومسؤولين دفاعيين
ً ُ
َ
ً
ً
وتشمل فــريـقــا مــؤلـفــا مــن مئتي شخص تـقــريـبــا ،وتعتبر
هذه البعثة محور جهود التنسيق بين إسرائيل وأوساط
الدفاع األميركي ،وهي تستفيد من المساعدات العسكرية
األميركية السنوية التي تصل قيمتها إلى  1.8مليار دوالر
لشراء السلع والخدمات الدفاعية في الواليات المتحدة ،كما
أنها تمنح العقود للشركات األميركية وتتلقى تراخيص
َ
التصدير من وزارتي الخارجية والتجارة لشحن المعدات
إلى إسرائيل ،وفي غضون ذلك ،ترسل البعثة ضباط اتصال
إلى عدد من مصانع الدفاع والمواقع في الواليات المتحدة
ويمكنها الــوصــول إل ــى مـنـشــآت دفــاعـيــة أمـيــركـيــة أخ ــرى،
ً
ويدرك طاقم العمل عموما مسار تطور التقنيات الجديدة
قبل مسؤولين بارزين في واشنطن ،مما يزيد فرص التهرب
من قيود التصدير.
ً
تــزداد سهولة عمليات التجسس االقتصادي نظرا إلى
قدرة إسرائيل على اختراق الشركات األميركية والترتيبات
االستثنائية التي تسمح لها بدفع الـمــال لتلك الشركات،
وإذا أرادت الدول األخرى استعمال المساعدات العسكرية
األمـيــركـيــة ل ـشــراء م ـعــدات دفــاعـيــة فــي ال ــوالي ــات المتحدة،
ً
تدفع الحكومة األموال إلى الشركات األميركية مباشرة ،مما
يؤدي إلى تحسين اإلشراف على هذه العملية ،لكن تتولى
"بعثة الشراء اإلسرائيلية" دفع األموال للشركات بنفسها ثم
تسددها لها وزارة الخزانة األميركية ،وهذا الوضع ُي ّ
سهل
عمليات االحـتـيــال أو التجسس الـتــي شملت فــي السابق
موظفين من "بعثة الشراء" في قضية دوتــان ،وفي قضايا
أخرى تورطت فيها شركات مثل "نابكو" و"ريكون" ،وعند
مـحــاولــة تصدير تكنولوجيا القنابل الـعـنـقــوديــة .وحين
حاولت وزارة العدل األميركية اتخاذ إجراءات ضد عدد من
موظفي "بعثة الشراء" بسبب تورطهم المتكرر في اقتناء
التكنولوجيا بطريقة غير شرعية ،طالبت إسرائيل بحصانة
دبلوماسية محدودة لمعظم موظفيها المحترفين وحصلت
عليها من وزارة الخارجية في عام .1988

األسلحة النووية ووسائل التسليم
ً
ال تزال األدلة غير جازمة رسميا ،لكن تسود قناعة واسعة
فــي أوس ــاط وكــالــة االسـتـخـبــارات الـمــركــزيــة وف ــروع أخــرى
مــن االسـتـخـبــارات األمـيــركـيــة ،مـفــادهــا ب ــأن االسـتـخـبــارات
ً
ً
اإلسرائيلية نقلت سرا نحو  90كيلوغراما من اليورانيوم
المستخدم في صنع األسلحة من "شركة المواد والمعدات
النووية" في "أبولو" ،بنسلفانيا ،خالل الستينيات ،ويقول

جون هادين ،رئيس سابق ألحد فروع وكالة االستخبارات
المركزية في تل أبيب ،إن تلك الشركة كانت عبارة عن "عملية
إسرائيلية منذ البداية".
كان زلمان مردخاي شابيرو يملك تلك الشركة الخاصة،
وهو عضو ناشط في المنظمة الصهيونية األميركية وله
عــاقــات وثيقة مــع إســرائـيــل ،وه ــذه الــروابــط والنشاطات
ل ـشــاب ـيــرو أق ـن ـعــت م ـك ـتــب ال ـت ـح ـق ـي ـقــات الـ ـف ــدرال ــي ووك ــال ــة
االستخبارات المركزية بأنه ساعد العمالء اإلسرائيليين
في تهريب المواد من الواليات المتحدة إلى إسرائيل ،حيث
ُ
عملت كوقود ألول أربعة أجهزة نووية تم جمعها في
است ِ
"ديمونا".
أج ــرى "مـكـتــب مـحــاسـبــة الـحـكــومــة" والـلـجـنــة الــداخـلـيــة
ً
في مجلس الـنــواب األميركي تحقيقا حــول َ"شركة المواد
ُ
والمعدات النووية" في عام  ،1978لكن لم تنشر تقاريرهما
ً
للعلن يوما ،حتى أن حساسية هذا الملف دفعت الرئيس
ليندون جونسون واإلدارات األميركية المتعاقبة إلى إخفاء
مختلف التقارير االستخبارية حول قضية "شركة المواد
والمعدات النووية".
ظهرت قضية أخرى من هذا النوع في مايو  ،1985حين
ّ
اتـهـمــت هيئة محلفين فــدرالـيــة واسـعــة ريـتـشــارد سميث،
األميركي اليهودي ،بتهريب  810قطع من مفاتيح كريتون
ُ
َ
ستعمل لتشغيل األسلحة النووية إلى
اإللكترونية التي ت
ُ
طلق سراح سميث مقابل كفالة بقيمة  100ألف
إسرائيل ،وأ ِ
ً
ّ
دوالر ولــم يحضر الحـقــا لمتابعة محاكمته ،ثــم تبين أنه
موجود في إسرائيل ،وتعكس هذه الحادثة طبيعة التجسس
اإلسرائيلي المستهدف في مجال األسلحة النووية ،لكن
ً
ً
كان التجسس جزءا بسيطا من أسباب نجاح إسرائيل في
تصنيع األسلحة النووية ،وبرزت عوامل مؤثرة أخرى ،منها
قاعدتها العلمية المتطورة ،وتلقيها مساعدات مبكرة من
فرنسا لمصلحة مفاعل "ديمونا" ،والدور المالي لألميركيين
اليهود الفرديين ،والتعاون الضمني مع جنوب إفريقيا ،لكن
سمح التجسس للعلماء والمهندسين اإلسرائيليين بتجاوز
عقبات كبرى ،منها االستحواذ على اليورانيوم المستخدم
ومفاتيح كريتون.
لتصنيع األسلحة
َ
على صعيد آخرَ ،حضر المنتج أرنون ميلشان والمخرج
ستيفن سبيلبرغ حـفــل تــوزيــع جــوائــز األوس ـك ــار الـثــامــن
والثمانين ،في  28فبراير  ،2016في هوليوود ،كاليفورنيا،
ً
وكان ميلشان طوال سنوات عميال لالستخبارات اإلسرائيلية
في هوليوود ،فيساعد البلد على تلقي التقنيات والمواد
المحظورة الـتــي تسمح إلســرائـيــل بتطوير ســاح نــووي،
وت ـع ــاون مـيـلـشــان م ــع ري ـت ـشــارد سـمـيــث ال ــذي ل ــم يحضر
محاكمته بتهمة تهريب قطع نووية إلى إسرائيل ،ويقول
ً
"أسماء مشهورة أخرى في هوليوود متورطة
ميلشان إن
في عمليات سرية" .كذلك ،قد يساعد التجسس إسرائيل في
مواكبة االبتكارات التكنولوجية في مجال التسلح النووي
وتكنولوجيا الصواريخ.
ووف ــق الـتـقــريــر الـسـنــوي ال ــذي أرس ـلــه "الـمــركــز الوطني
لـمـكــافـحــة الـتـجـســس" إل ــى الـكــونـغــرس ع ــام ُ ،1997يعتبر
"السلوك غير المناسب أثناء زيارة المنشآت اآلمنة" من أشهر
الطرق التي يستعملها الجواسيس االقتصاديون األجانب
ً
لجمع المعلومات ،ويستعمل الزوار أعذارا متنوعة للدخول
إلى المنشآت األميركية الحساسة ويستغلون تلك الزيارة
اللـتـقــاط ال ـصــور أو تــدويــن الـمــاحـظــات أو جـلــب ضيوف
غير متوقعين ،حتى أنهم يستفيدون من اتفاقيات مزيفة
لتبادل البيانات.
ً
يـطــرح هــذا الــوضــع مشكلة خطيرة نـظــرا إلــى التعاون
الــوث ـيــق ب ـيــن األوس ـ ــاط الـعـلـمـيــة الــدفــاع ـيــة ف ــي إســرائ ـيــل
والــواليــات المتحدة فــي مشاريع مثل ص ــاروخ "آرو" ،وقد
زار عدد كبير من العلماء اإلسرائيليين مختبرات أميركية
لألسلحة النووية في "سانديا" و"لوس أالموس" و"ليفرمور"،
ً
وحـظــي ال ــزوار اإلســرائـيـلـيــون بمعاملة أكـثــر انـفـتــاحــا من
ً
اآلخــريــن فــي معظم األوقـ ــات ،وخ ــال فـتــرة عـشــريــن شـهــرا
ً
ً
عالما إسرائيليا تلك
فقط في أواخر الثمانينيات ،زار ِ 188
المختبرات الثالثة.
ـرص الـتــي تسمح بــارتـكــاب ت ـج ــاوزات شائكة
كــانــت ال ـفـ ً
وافـ ــرة ،ونـتـيـجــة لــذلــك ،ش ـ ّـدد "مـكـتــب مـحــاسـبــة الـحـكــومــة"
على ضرورة تحسين األمن خالل زيارة األجانب للمنشآت
الدفاعية األميركية.
تـحـمــل عـمـلـيــات الـتـجـســس اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـتــي تــرتـبــط
ً
ً
بالمجال النووي وأسلحة الدمار الشامل ُبعدا اقتصاديا
ّ
ً
مهما ،فبعدما اتضحت عقيدة إسرائيل ومكانتها النووية
وباتت تتطلب دمج أنظمة التحكم والقيادة مع صور األقمار
االصطناعية ،أصبح االطالع على أحدث التطورات في قطاع
ً َ
الـبــرمـجـيــات وتـكـنــولــوجـيــا الـحــواسـيــب أســاس ـيــا ،وتــرافــق
بطرق قانونية أو غير شرعية ،مع
اكتساب هذه التقنيات،
ٍ
تداعيات بارزة في مجال االقتصاد المدني.

الوالء المزدوج
ً
ال تحمل مسألة الوالء المزدوج أبعادا مشابهة للقضايا
ُ
ال ـت ــي تـ ـه ــدد األمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي ،ل ـك ـن ـهــا جـ ــزء م ــن الـتـجـســس
ً
االق ـت ـصــادي ،إذ ظـهــرت ه ــذه المشكلة أي ـضــا خ ــال حملة
لصياغة تشريع يهدف إلى تقوية إجراءات حماية األسرار
وكجزء من الجهود الرامية إلى زيادة
التجارية في عام ،1996
ٍ
حول التجسس االقتصادي في أوساط االستخبارات
الوعي ّ
ً
كلها ،حضر "جهاز التحقيق الدفاعي" ملفا عن إسرائيل،
ّ
وبعد التطرق إلى "تعطش" إسرائيل لجمع المعلومات حول
تقنيات الدفاع األميركية ،ذكر الملف أن مظاهر "االستهداف
العرقي" و"الــروابــط العرقية القوية في الــواليــات المتحدة
تجاه إسرائيل" هي التي ّ
سهلت عمليات جمع المعلومات
اإلسرائيلية.
ويذكر تقرير صادر عن وكالة االستخبارات المركزية
فــي ع ــام " :1979تـتـكــل االسـتـخـبــارات اإلســرائـيـلـيــة بشدة
اليهودية في الخارج
على مختلف الجماعات والمنظمات ُ َ
لتجنيد العمالء وكشف المخبرين ،وتـبــذل جهود كبرى
لتأجيج النزعات اليهودية العرقية أو الدينية".
يشعر األميركيون اليهود بالقلق من احتمال التشكيك
ّ
بوطنيتهم ،بسبب االد عـ ــاء ات أو التلميحات المرتبطة
بــالــوالء ال ـم ــزدوج ال ــذي يحمله بـعــض الـمــواطـنـيــن ،وهــم
محقون في مخاوفهم ،فقد كشف استطالع مشترك بين
"سي بي سي نيوز" ،و"نيويورك تايمز" في عام  1987أن
 33في المئة من الــرأي العام يظن أن اليهود األميركيين
يهتمون بمصالح إسرائيل أكثر من المصالح األميركية،
ووصـلــت هــذه النسبة إلــى  35فــي الـمـئــة ،وفــق استطالع
آخر أجرته "رابطة مكافحة التشهير في بناي بريث" في

إسرائيل هي الدولة
الوحيدة التي يعتمد
فيها قطاع الدفاع
الرد األميركي
دعم هائل
على ٍ
من الواليات المتحدة
على غرار شركات الدفاع في معظم الدول األجنبية ،ترتبط
الـشــركــات اإلســرائـيـلـيــة بعالقة وثيقة مــع الـحـكــومــة ،وهي
وال يملك أي بلد غيرها
تنافس الشركات األميركية في السوق الدولي ،وباستثناء
ُ
بدعم
مصر ،تعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة التي تحظى
شبكة معلومات أكثر
ٍ
هائل من الــواليــات المتحدة في قطاع الدفاع اليوم ،وإلى
فاعلية داخل السلطة
جانب المساعدات األميركية التي فاقت قيمتها  76مليار
التجسس واالقتصاد القائم على التكنولوجيا
دوالر على مر السنة المالية ( 1998بلغت نسبة المساعدات
التنفيذية األميركية
م ــع تـ ـط ـ ّـور األولـ ــويـ ــات الــوط ـن ـيــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،تـبــذل األمنية فيها أكثر من  90بالمئة) ،تتابع الحكومة األميركية،

لدى االستخبارات
المركزية تقرير عام
 1979يؤكد أن نظيرتها
اإلسرائيلية تعتمد
بشدة على مختلف
الجماعات والمنظمات
اليهودية في الخارج
لتجنيد العمالء وكشف
المخبرين

بعض أعضاء
«الكونغرس» ينتقدون
حلفاء كفرنسا أو
وقت آلخر
اليابان من ٍ
بسبب ّ
تجسسهما
االقتصادي لكن الجميع
يلتزم الصمت تجاه
إسرائيل حين تتصرف
بالطريقة نفسها

«سي بي سي نيوز»
و«نيويورك تايمز»
كشفتا عام  1987في
استطالع مشترك
أن  ٪33من الرأي
العام يظن أن اليهود
األميركيين يهتمون
بمصالح إسرائيل أكثر
من المصالح األميركية

عام  ،1992وبقيت هذه النتائج شبه ثابتة في آخر ثالثين
ً
سنة ،وهي تكشف أيضا أن  20في المئة من األميركيين ال
يعرفون الجهة التي يبدي اليهود والءهم لها.
ً
عـمـلـيــا ،يــرتـفــع ع ــدد الـيـهــود فــي أع ـلــى مـنــاصــب األمــن
ً
ال ـقــومــي األم ـي ــرك ــي ،ونـ ـ ــادرا م ــا يـتـطــرق ال ـن ــاس إل ــى هــذه
المسألة ،لكن إسرائيل ال تدرك على ما يبدو أن عملياتها
غير الشرعية قد تترافق مع تداعيات كبرى على الشتات
ً
اليهودي ،وفي هذا المجال أيضا ،تبرز الحاجة إلى الحفاظ
على مجتمع حــر ومنفتح ومـتـعــدد االن ـت ـمــاء ات العرقية
من خالل إقامة التوازن المناسب بين إجــراء ات المراقبة،
والتأكد من االدعاءات الشائكة وتطبيق تدابير أمنية حذرة.

المالية ،وع ــروض المنافسين ،ولــوائــح الـعـمــاء ،وخطط
ً
التسويق ،أهدافا مهمة بقدر البيانات التقنية والعلمية،
ومن المتوقع أن تسهم أشكال جديدة من جمع المعلومات
اإللكترونية في تحسين قدرات إسرائيل في هذا المجال.

الحكومة قصارى جهدها لتسويق قطاع تكنولوجي ُم ّ
وجه
للتصدير ،وهو يشمل برمجيات قوية ،وخدمات إنترنت،
وشركات متخصصة بالتكنولوجيا الحيوية ،وابتكارات
أخــرى ،ويشبه جــزء من الظروف الكامنة وراء المبادرات
ال ــراه ـن ــة ت ـلــك ال ـتــي تــزام ـنــت م ــع ت ـطــويــر ق ـطــاع األسـلـحــة
وال ـبــرنــامــج ال ـن ــووي ف ــي إس ــرائ ـي ــل خ ــال الخمسينيات
والستينيات ،حين كان البلد يعجز عن تطوير أي أسلحة
نووية وتصنيع معدات متقدمة من دون االستحواذ على
تقنيات ومعلومات خارجية بطريقة غير شرعية.
لضمان ازدهار البلد عبر شركات تصميم البرمجيات
وم ـخ ـت ـب ــرات االت ـ ـص ـ ــاالت ،ي ـج ــب أن ت ـت ـج ــاوز إس ــرائ ـي ــل
ً
دخولها المتأخر نسبيا إلى المنافسة الدولية في قطاع
التكنولوجيا المتقدمة ،ورغــم نـجــاح بعض االكتتابات
ال ـعــامــة األولـ ـي ــة ،ال يـمـلــك ق ـطــاع الـتـكـنــولــوجـيــا الـمــدنـيــة
ً
ً
فــي إسرائيل رصـيــدا كبيرا الستثماره فــي بــرامــج مكلفة
لألبحاث والتطوير ،كما أن تباطؤ عملية الـســام تكبح
ً
االستثمارات دوما .قد يؤدي إيقاع االبتكار التكنولوجي
إ لــى تصاعد المخاطر ا لـتــي تمنع توسيع االستثمارات
وتطوير منتجات جديدة ،كذلك ،تتباطأ األبحاث العلمية
دول مثل إسرائيل بسبب هجرة أهم العلماء،
العسكرية في ٍ
وغياب الدعم التقني الكافي ،وتــراجــع األوســاط العلمية
ً
أبحاث
نسبيا ،وصعوبة جذب أفضل المبتكرين إلجــراء
ً
ُ
تطبيقية حــول األسلحة ،وتشير هــذه العوامل مجتمعة
إلى أهمية التجسس االقتصادي حتى اآلن في القطاعات
ً
المدنية والدفاعية معا.
ُ
ً
ّ
عمليا ،تتعدد االعتبارات التي تمهد لكبح نزعة إسرائيل
إلــى سرقة االبـتـكــارات مــن الشركات األجنبية ،وتستفيد
ال ـشــركــات اإلســرائـيـلـيــة فــي الـنـظــام الـعــالـمــي الـجــديــد من
وصــول ـهــا إل ــى ال ـع ـمــاء الــدول ـي ـيــن ومـ ـص ــادر الــرســامـيــل
المحتملة والمشاريع المشتركة أكثر من أي جهة أخرى،
ً
وهــو وضــع كــان مستحيال مــع برنامجها ال ـنــووي ،وزاد
ً
المصاعب التي واجهها قطاع األسلحة التقليدية محليا
في بداياته ،كذلك ،أنتج قطاع الدفاع المبتكر في إسرائيل
تقنيات مفيدة ومزدوجة االستخدام لمصلحة قطاعاتها
المدنية.
مع ذلك ،تبدو الفرص والحوافز التي ّ
يقدمها التجسس
االق ـت ـص ــادي م ـغــريــة ،وت ــؤك ــد وزارة ال ـت ـجــارة األمـيــركـيــة
ّ
"ت ـع ــط ــش" ال ـق ـط ــاع ــات ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا فــي
إسرائيل لتنفيذ مشاريع مشتركة مع الشركات والحكومة
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة .ف ــي مـنـطـقــة "سـيـلـيـكــون فــال ــي"،
تـتـعــدد الـمــؤسـســات ال ـتــي تملكها إســرائ ـيــل أو تــديــرهــا،
ً
ً
ّ
وتوظف الشركات األميركية عــددا كبيرا من المهندسين
ّ
ُ
اإلسرائيليين ،فهذا الوضع يسهل "سرقة األدمغة واألفكار".
يـعـمــل إســرائ ـي ـل ـيــون ف ــي مـكـتــب شــركــة "م ـيــل بـ ــاد" في
منطقة "سيليكون فالي" ،وفي هذا السياق ،تكتب صحيفة
"هآرتس"" :تشمل جميع شركات هذه المنطقة ،سواء كانت
ً
كـبـيــرة أو صـغـيــرة ،ع ــددا مــن الموظفين اإلســرائـيـلـيـيــن"،
وقــد يصل عــددهــم إلــى  200ألــف مــوظــف ،ويـقــول أحدهم:
"الــوضــع سـهــل لإلسرائيليين .نـحــن نشعر أنـنــا انتقلنا
إلــى مدينة أخــرى ،ال بلد آخــر ،والجميع هنا يجيد اللغة
العبرية ،فقد أصبح ابني في الصف الثالث ،ويشمل صفه
ً
 20طفال ،نصفهم إسرائيليون" ،ويذكر تقرير صــادر عن
"وكالة التلغراف اليهودية"" :يعتبر معظم الخبراء التقنيين
إسرائيل وطنهم" .يوضح أحد مؤسسي "منتدى الرؤساء
التنفيذيين والمؤسسين اإلسرائيليين"" :نحن نجد صعوبة
التكيف مع هذا المكان .إذا ُ
ّ
قلت إني أميركي
إضافية في
ً
فسيطلقون عـلـ ّـي أحـكــامــا مختلفة ،أنــا إســرائـيـلــي وأريــد
أن يذهب أوالدي إلى الجيش" ،ويقال إن بعض التقنيين
اإلســرائـيـلـيـيــن عـلــى صـلــة بــوحــدة التجسس السيبراني
رقم .8200
ً
كذلكّ ،
تقدم الحكومة األميركية بنفسها أهدافا واعدة
إلى االستخبارات اإلسرائيلية ،وبحلول عام  ،1997كانت
الواليات المتحدة وإسرائيل تتجهان نحو عقد اتفاقيات
ً
جديدة في جميع المجاالت ،بدء ا من األبحاث األساسية
ً
ً
وصــوال إلــى اختبار النماذج األولـيــة بناء على "مشاريع
البحث والتطوير التكنولوجي" المشتركة ،فتتعدد مجاالت
التعاون المحتملة ،منها إلكترونيات الطيران ،ومشاريع
وأنظمة بالليزر لتحديد األهــداف ،فقد
لتطوير األسلحةً ،
وافقت إسرائيل صراحة على عدم نقل التكنولوجيا من هذه
المشاريع المشتركة إلى أطراف ثالثة من دون أخذ موافقة
مسبقة من الواليات المتحدة .يمنع "قانون مراقبة تصدير
ً
ّ
المصرح بها أصال،
األسلحة" عمليات إعادة التحويل غير
لكن إسرائيل انتهكت هذا القانون والتزامات سابقة ترتبط
بإعادة نقل التكنولوجيا في مناسبات متكررة.
ً
وبعيدا عن هــذه العواملُ ،يفترض أن تضمن العادات
وال ـم ـه ــام الـمــؤسـسـيــة أن ت ـتــابــع وح ـ ــدات االس ـت ـخ ـبــارات
اإلسرائيلية استعمال الشبكات القائمة لجمع المعلومات
ً
االقـتـصــاديــة ،تــزامـنــا مــع تطوير شبكات جــديــدة لتلبية
الحاجات المدنية .في هذه الحالة ،قد تصبح المعلومات
الـســريــة المرتبطة بـقـطــاع األع ـم ــال ،السـيـمــا المعلومات

وال سيما "الكونغرس" ،منح إسرائيل امتيازات استثنائية،
مما يــؤدي إلــى ّ
تفوق الشركات اإلسرائيلية مقابل تراجع
الشركات األميركية في سوق األسلحة الدولي .في غضون
ذلك ،تنفذ إسرائيل حملة عدائية من التجسس االقتصادي
ضد الشركات األميركية ،لكن لم تنتج هذه الحملة ردة فعل
ً
قوية من الحكومة األميركية يوما ...ما السبب؟
تبقى الحالة اإلسرائيلية فريدة من نوعها على مستويات
ّ
ع ــدة ،لـكــن ال ــرد األمـيــركــي الـبــاهــت أو الـغــائــب على السرقة
ً
االقتصادية ليس غــريـبــا ،فمن بين ال ــدول التي تستهدف
األسرار االقتصادية األميركية وفق تقييم "المركز الوطني
لمكافحة التجسس" ،يصعب تحديد حالة واحــدة جعلت
العالقات تنقطع بين الــدول بسبب التجسس االقتصادي،
ً
ً
وهذا ما يحصل حين يكون المذنب حليفا مقربا من البلد،
وفيما يخص إسرائيل بشكل عــام ،قالت وزيــرة الخارجية
ً
السابقة مادلين أولـبــرايــت يــومــا" :ال أحــد يستعمل أوراق
ضغط مع األصدقاء".
لـكــن ال تقتصر المشكلة عـلــى ال ـتــردد فــي معاقبة أحــد
الحلفاء ،إذ ينتقد أعضاء فرديون في "الكونغرس" حلفاء
ّ
تجسسهما
ـت آلخــر بسبب
مثل فرنسا أو الـيــابــان مــن وق ـ ٍ
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،ف ــي ح ـي ــن ي ـل ـت ــزم ال ـج ـم ـي ــع ال ـص ـم ــت ت ـجــاه
ً
إسرائيل حين تتصرف بالطريقة نفسها ،ونادرا ما يفرض
ّ
"الكونغرس" بحد ذاته أي عقوبات ضد حليف معين بسبب
ّ
تجسسه على الواليات المتحدة ،لكن يعطي "الكونغرس"
ً
األولوية دوما لمصالح إسرائيل ويحميها رغم انتهاكاتها
الفادحة للقانون األميركي .لهذا السببُ ،يفترض أن يشتق أي
تفسير للرد األميركي المعتدل على التجاوزات اإلسرائيلية
من تحليل عميق للعملية السياسية في الواليات المتحدة.
باإلضافة إلى التردد في لوم الحلفاء وإصرار "الكونغرس"
عـلــى حـمــايــة إســرائ ـيــل ،يـفـ ّـســر عــامــل ثــالــث ال ــرد األمـيــركــي
ّ
ال ـم ـع ـتــدل ع ـلــى ه ــذه ال ـم ـم ــارس ــات ،وه ــو يـتـعــلــق بــالــرابــط
ّ
االستراتيجي المميز بين البلدين ،ورغــم الشكوك الجدية
في األوســاط البيروقراطية لألمن القومي األميركي فيما
يـخــص أهـمـيــة إســرائ ـيــل االسـتــراتـيـجـيــة ،ات ـخــذت الـعــاقــة
ً
ً
االستراتيجية طابعا رسميا بحلول عام  ،1983ثم اكتسبت
ً
ً
ّ
عمقا إضافيا وأهمية متزايدة مع مرور الوقت ،فقد ترسخت
ه ــذه الـمـكــانــة الـمـسـتـجــدة ف ــي عـهــد بـيــل كـلـيـنـتــون بفضل
العمليات المشتركة لمكافحة اإلره ــاب وبــرامــج األبـحــاث
ّ
الموجهة إلى إسرائيل عبر األقمار
الدفاعية ،والتحذيرات
االصطناعية الدفاعية األميركية ،وزيادة التمويل األميركي
لصاروخ آرو اإلسرائيلي.
يتعلق عامل رابع بقانون التجسس االقتصادي الصادر
ع ــام ُ ،1996
وي ـس ـ ّـه ــل ه ــذا ال ـق ــان ــون مــاح ـقــة الـجــواسـيــس
االقتصاديين ،لكنه يعاقب األفــراد ،ال الــدول ،وهو ال يذكر
ً
المخالفة ،بعبارة أخرى ،لن
شيئا عن العقوبات ضد الدول
ِ
تكون المالحقات الجنائية والحمالت الدعائية والمساعي
الدبلوماسية وحــدهــا كافية لكبح التجسس االقتصادي
المنهجي والـمــدعــوم مــن ال ــدول ،ال سيما إذا كانت الدولة
َ ّ
الـمـعـنـيــة هــي إســرائ ـيــل ،وت ـ ِق ــل ال ـمــؤشــرات ال ـتــي تـثـبــت أن
ً
واشنطن مستعدة سياسيا ا لـيــوم لفرض عقوبات ثقيلة
واستعمالها كنظام ردع جدير بالثقة.
ففي مايو  ،1997كشفت التقارير أن وكالة األمن القومي
ـارات
اع ـت ــرض ــت اتـ ـص ــاالت ب ـيــن ًم ـســؤول ـ ًيــن م ــن االس ـت ـخ ـب ـ ّ
اإلسرائيلية ذكــروا مسؤوال أميركيا يحمل االســم المشفر
"مـيـغــا" ،وك ــان ينقل مـعـلــومــات دبـلــومــاسـيــة حـســاســة إلــى
إسرائيل بطريقة غير شرعية ،وهذه الحادثة أكدت الشائعات
ـت طــويــل فــي ه ــذا ال ـم ـجــال ،لـكــن رفــض
الـمـنـتـشــرة مـنــذ وق ـ ٍ
المسؤولون اإلسرائيليون االعتراف بأن "ميغا" جاسوس،
ثم اختفت هذه المسألة من األوساط العامة وتالشى معها
احتمال أن يعوق التجسس العالقات األميركية اإلسرائيلية.
ً
أخ ـي ــرا ،قــد يـنـجــم ضـعــف ال ــرد األم ـيــركــي عـلــى عمليات
التجسس اإلسرائيلية عــن شـكـ ٍـل مــن التساهل أو مفارقة
ساخرة ُت ّ
عبر عنها عبارة "الجواسيس األصدقاء" .قال واحد
مــن أبــرز مهندسي السياسة االستخبارية األميركية عام
" :1996عند التعامل مع إسرائيل ،تقضي المقاربة المعتمدة
ً
ً
دوما بالقبض عليها ثم االنسحاب سياسيا".
ً
ّ
في النهاية ،يبقى تجسس إسرائيل االقتصادي جــزء ا
ّ
من لعبة األمــم ،لكن وقاحة ممارساتها فريدة من نوعها،
وال تتعلق أكبر المخاوف في هذا المجال بتصرف إسرائيل
ّ
والمشرعين
فــي حــد ذات ــه ،بــل بخضوع كـبــار المسؤولين
األميركيين لـهــا ،وه ــذا الـجــانــب مــن "الـعــاقــة المميزة" مع
إسرائيل يزعج ،أو حتى يثير استياء ،معظم البيروقراطيين
الــدائـمـيــن فــي قـطــاع األم ــن الـقــومــي ،ويـعـكــس ه ــذا الــوضــع
ً
ً
سياسية كامنة محليا ،وقــادرة على تعميق
أيضا مشكلة ّ
االنقسامات .بغض النظر عن المنافع الفورية التي تضمنها
ممارسات إسرائيل غير القانونية ،قد تؤدي تلك التجاوزات
في نهاية المطاف إلى إضعاف هذه العالقة الثنائية القديمة
ّ
التي تشكل أهم ضمانة ألمن إسرائيل.
* "/https://israelpalestinenews.org
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خالد أمين :مفاجآت كثيرة في الجزء الثاني
من مسلسل «محمد علي رود»
ينتظر عرض «القفص» و«ديستوبيا» عبر المنصات
فضة المعيلي

أكد الفنان خالد أمين أن الجزء
الثاني من مسلسل «محمد علي
رود» سيشهد مفاجآت كثيرة،
وسيتم تصويره في الكويت
ودول الخليج.

يـنـشـغــل ال ـف ـن ــان خ ــال ــد أمـيــن
ب ــأك ـث ــر مـ ــن ع ـم ــل خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
الحالية ،حيث يعرض له برنامج
تلفزيوني من تقديمه عبر شاشة
تـ ـلـ ـف ــزي ــون ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وي ـت ــأه ــب
ألداء دوره في الجزء الثاني من
مسلسل "محمد علي رود" ،المقرر
عرضه في رمضان المقبل ،إضافة
إلــى أنــه انتهى من تصوير أكثر
من عمل.
وعن هذه المشاريع ،قال أمين:
"ب ـع ــد طـ ــول ل ـق ــاء وج ـه ــد جهيد
خــال الفترة السابقة ،وانشغال
ف ـ ــي إنـ ـ ـج ـ ــاز عـ ـ ــدد م ـ ــن األع ـ ـمـ ــال
أتممنا بحمد الـلــه مهمتنا في
التصوير ،ومــن هــذه المشاريع
الفنية الجديدة مسلسل القفص،
تأليف محمد المياحي ،وإخراج
جــاســم المهنا ،وإن ـتــاج المنتج
ع ـب ــدال ـل ــه ب ــوشـ ـه ــري ،وب ـط ــول ــة
حسين الـمـهــدي ،وروان مهدي،
ول ـم ـيــاء طـ ـ ــارق ،وم ـج ـمــوعــة من
النجوم ،ونقدم من خالله قضايا
اجتماعية ،وناقشنا قضايا لها
عالقة باألزواج ،ومشاكلهم" ،الفتا
إل ــى أن ــه س ـيـعــرض عـلــى إح ــدى
المنصات.
وأض ـ ــاف أم ـيــن أن ــه بالنسبة
للعمل الثاني فهو يعتبر عمال

مــوسـمـيــا " "seasonمـكــونــا من
ثـمــانــي ح ـل ـقــات ،وي ـع ــرض على
منصة أخرى بعنوان "ديستوبيا"،
مــن تأليف د .حبيبة العبدالله،
وإن ـت ــاج شــركــة كـتــويــل لإلنتاج
الفني ،وإخراج أحمد عبدالواحد،
ووصفه جميل وقصته مغايرة
تـ ـ ـم ـ ــام ـ ــا لـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ال ـ ـق ـ ـفـ ــص،
وسيتناول قضايا أخرى بشكل
آخر.
وتمنى أن يحوز العمل إعجاب
المشاهدين ،ويشاركه في العمل
الـ ـفـ ـن ــان ــون ف ـي ـص ــل ال ـع ـم ـي ــري،
وعبدالله التركماني ،وعبدالله
ال ـطــراروة ،وعبدالله عبدالرضا،
وحسن عبدال ،ومجموعة كبيرة
من النجوم.
وح ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـج ـ ــزء ال ـ ـثـ ــانـ ــي مــن
مسلسل "محمد علي رود" ،ذكر
أمـ ـي ــن أن ـ ــه س ـي ـع ــرض ف ــي شهر
رمضان المقبل ،وسيتم تصويره
في الكويت وعدد من دول الخليج،
وهـ ـ ــو إن ـ ـتـ ــاج ضـ ـخ ــم ،مـضـيـفــا:
"ستكون لدينا مفاجآت جديدة
ونجوم جدد إن شاء الله ،إضافة
إلى النجوم السابقين".
ول ـف ــت إلـ ــى أن الـ ـمـ ـع ــروف أن
ال ـ ـجـ ــزء األول مـ ــن ب ـط ــول ــة ع ــدد
مــن الـنـجــوم ،منهم الفنان سعد

خالد أمين

الفرج ومحمد المنصور وجاسم
الـنـبـهــان وه ـي ـفــاء عـ ــادل وخــالــد
أمين وبثينة الرئيسي وحسين
المهدي وعبدالله بهمن وفاطمة
الحوسني وحصة النبهان.
ي ــذك ــر أن خ ــال ــد أمـ ـي ــن ي ـقــدم
برنامج الـمـســرح ،ال ــذي يناقش
مـ ـ ــن خ ـ ــال ـ ــه ق ـ ـضـ ــايـ ــا م ـت ـع ـل ـقــة
بالمسرح ،ويعرض عبر شاشة
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،ويـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف ع ـبــر
حلقاته المسرحيين الكويتيين
والعرب لطرح ومناقشة الكثير
مــن القضايا التي تهم المسرح
المعاصر.

الشوا« :مسابقة ّ
الطباخين» تركز على
وصفات الطعام في األدب العربي
●

من أجواء التوقيع
مــن جهته ،أوض ــح األمـيــن العام
الـمـســاعــد لـقـطــاع الـثـقــافــة الـنــاطــق
ا ل ـ ــر سـ ـ ـم ـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس د .ع ـي ـســى
األن ـصــاري ،فــي تصريح مماثل أن
مذكرة التعاون والتفاهم تنص على

التعاون في العديد من المجاالت،
مـ ـنـ ـه ــا تـ ـنـ ـسـ ـي ــق حـ ـمـ ـل ــة إع ــامـ ـي ــة
مـ ـشـ ـت ــرك ــة لـ ـتـ ـس ــوي ــق ال ـف ـع ــال ـي ــات
والدورات الفنية والثقافية ،وتبادل
الخبرات البحثية والعلمية ،وتبادل

خبريات
سالم السالم يلهب مشاعر
زوار «إكسبو دبي »2020

فضة المعيلي

أصـ ـ ـ ـ ــدرت ال ـ ـكـ ــات ـ ـبـ ــة هـ ــدى
الـشــوا مــؤخــرا رواي ــة جــديــدة
لليافعين بـعـنــوان "مسابقة
ال ـط ـ ّـب ــاخ ـي ــن" ،م ــن إصـ ـ ــدارات
"ذات الـســاســل" ،ورســومــات
الفنانة د يــاال زادة ،وتحتفي
الـ ــروايـ ــة بـ ـت ــراث ال ـم ــأك ــوالت
وا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــرو بـ ـ ــات فـ ـ ــي األدب
العربي ،وتحديدا في العصر
العباسي ،حيث كانت تعقد
مسابقات الطبخ فــي قصور
الخلفاء.
واعـ ـتـ ـم ــدت ال ـك ــات ـب ــة عـلــى
م ــراجـ ـع ــة س ـل ـس ـل ــة مـ ــن ك ـتــب
الـ ـطـ ـب ــخ الـ ـق ــديـ ـم ــة ل ـمــؤل ـف ـيــن
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـفـ ـي ــن ،م ـ ـثـ ــل الـ ـم ــؤل ــف
الـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــدادي م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـصـ ــر
العباسي ،ابن ّ
سيار الوراق،
صـ ـ ــاحـ ـ ــب ك ـ ـ ـتـ ـ ــاب "الـ ـطـ ـبـ ـي ــخ
وإصالح األغذية والمأكوالت
وط ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــات األط ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــة مـ ـم ــا
اس ـ ـ ُـتـ ـ ـخ ـ ـ َ
ـرج م ـ ــن كـ ـت ــب ال ـط ــب
وألفاظ الطهاة وأهل اللب".
وقالت الشوا ،لـ"الجريدة"،
إ نـ ـ ـه ـ ــا أرادت ك ـ ـتـ ــا بـ ــة ق ـصــة
ت ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــاول تـ ـ ـ ـ ـ ــراث األط ـ ـع ـ ـمـ ــة
واألغ ــذي ــة ووص ـفــات الـطـعــام
ف ــي األدب ا لـ ـع ــر ب ــي ،بــو ضــع
أح ـ ـ ـ ــداث ق ـص ـت ـه ــا "م ـس ــاب ـق ــة
الطباخين" في قالب تشويقي
تـضــع فـيــه طـبــا خـيــن خمسة؛

«الوطني للثقافة» يوقع مذكرة تعاون مع «فنون التصوير»
و ق ــع المجلس ا لــو طـنــي للثقافة
والـ ـفـ ـن ــون واآلداب م ــذك ــرة تـفــاهــم
وتـ ـع ــاون م ــع الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة
لـ ـفـ ـن ــون الـ ـتـ ـص ــوي ــر ،وذلـ ـ ـ ــك ضـمــن
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـم ـج ـلــس لـتــوطـيــد
ال ـش ــراك ــة م ــع ال ـج ـم ـع ـيــات األه ـل ـيــة
المعنية بالثقافة والفنون واآلداب،
بما يسهم في تحقيق رؤية "كويت
جديدة ."2035
وقـ ـ ــال األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـلـمـجـلــس
كــامــل الـعـبــدالـجـلـيــل ،ف ــي تـصــريــح
صحافي أمــس األول ،إن الجمعية
تملك طــاقــات إبداعية تستحق كل
الدعم والرعاية ،وذلك لتمكينها من
تحقيق أهدافها.
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مسك وعنبر

ال ـم ـط ـبــوعــات والـ ـب ــرام ــج الـبـحـثـيــة
لتشجيع اإلن ـتــاج الـفـكــري الـهــادف
إلى تنمية هذا الفن ،وتنص أيضا
عـ ـل ــى إق ـ ــام ـ ــة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوات والـ ـ ـ ــورش
الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى إعـ ـ ــداد
واع ـت ـم ــاد ب ــرن ــام ــج زم ـن ــي لتنفيذ
األنشطة والفعاليات المشتركة على
م ــدار ال ـعــام لتحقيق أهـ ــداف قيمة
للمجتمع.
بدورها ،اعتبرت رئيسة مجلس
إدارة الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لـفـنــون
ال ـت ـص ــوي ــر د .سـ ـع ــاد الـ ـحـ ـم ــر ،فــي
تـصــريـحـهــا ،تــوقـيــع ال ـمــذكــرة بأنه
خ ـط ــوة ج ـي ــدة ل ـمــزيــد م ــن ال ـع ـطــاء
بفضل التعاون من المجلس.

هدى الشوا

غالف اإلصدار

أرب ـ ـعـ ــة طـ ـه ــاة ذك ـ ـ ــور وفـ ـت ــاة
وا ح ــدة ،فــي أ ج ــواء تنافسية
في مسابقة الطبخ السنوية
الـتــي يـعـقــدهــا الـخـلـيـفــة أمــام
جـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور حـ ـ ــافـ ـ ــل الخ ـ ـت ـ ـيـ ــار
الـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــاخ األم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــر ،ال ـ ـفـ ــائـ ــز
ب ـج ــائ ــزة س ـخ ـيــة ،وبـمـنـصــب
رئيس الطهاة في القصر.
وأضـ ــافـ ــت ال ـ ـشـ ــوا" :ه ـن ــاك
ا هـتـمــام كبير بفنون الطهي
وال ـط ـب ــخ م ــؤخ ــرا ف ــي ال ـعــالــم
العربي ،ونجاح برامج الطبخ
الـ ـمـ ـتـ ـع ــددة خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
األخيرة ،وبرامج المسابقات
الختيار أفضل "شيف يعكس
اه ـت ـمــام الـكـثـيــر م ــن الـشـبــاب
وال ـ ـشـ ــابـ ــات ب ـ ـهـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال،
وا قـتـحــا مـهــم مـجــاالت الطبخ

وفـ ـ ـن ـ ــون الـ ـطـ ـه ــي واألغ ـ ــذي ـ ــة
والخبز وصناعة الحلويات،
باحتراف المهنة".
وتــاب ـعــت" :م ــن الـجـمـيــل أن
يتعرف الجيل الراهن على أن
فكرة المسابقات واالهتمام
ب ـك ـتــابــة ك ـتــب ال ـط ـبــخ لـيـســت
جديدة على العرب ،بل لدينا
إرث ممتد من ثقافة األغذية
وك ـ ـتـ ــب الـ ـطـ ـه ــي ال ـم ـت ـن ــوع ــة،
ّ
دو ِنــت في وصفات ومقادير
و ط ــرق طـهــي أل ك ــات عمرها
أكـ ـث ــر م ــن أل ـ ــف عـ ـ ــام ،ف ـ ــأردت
ّ
أن أوظــف هــذا الـتــراث الثري
َوالـ ـشـ ـه ــي فـ ــي ق ــال ــب درام ـ ــي
قصصي جاذب ّ
لقراء اليوم".

مشعل ميامي يتعرض لوعكة صحية
ت ـ ـ ـعـ ـ ــرض ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان م ـ ـش ـ ـعـ ــل م ـ ـيـ ــامـ ــي،
أح ـ ــد أع ـ ـضـ ــاء ف ــرق ــة م ـي ــام ــي ال ـغ ـنــائ ـيــة،
ل ــوع ـك ــة ص ـح ـيــة دخـ ــل ع ـل ــى اث ــره ــا أح ــد
المستشفيات لتلقي ا ل ـعــاج ،وتناقلت
مواقع التواصل االجتماعي خبر الوعكة.
وهاتفت "الجريدة" مدير فرقة ميامي
صالح العبدالسالم ،وأو ضــح أن مشعل
ع ــان ــى م ــن وع ـك ــة ص ـح ـيــة ت ـط ـل ـبــت نـقـلــه
إ ل ــى مستشفى م ـبــارك ،و ط ـمــأن جمهور
ومحبي فرقة ميامي بأن الحالة الصحية
لمشعل مـسـتـقــرة ،و يـتـلـقــى ا لـفـحــو صــات
والعالج المقرر ،وأنه قريبا سيخرج من
الـمـسـتـشـفــى ،مـتــوجـهــا بــالـشـكــر إل ــى كل
مــن تــوا صــل وا طـمــأن على صحة الفنان
مشعل.

مشعل ميامي

قدم الفنان الكويتي سالم
السالم عرضا موسيقيا حيا
مستوحى من إيقاع السدو،
حيث تتشابك فيه الخيوط مع
صور السدو التفاعلية التي
تعكس تفسيرها لهذه الحرفة
التقليدية أمام زوار جناح
الكويت املشارك في "إكسبو
دبي  ،2020ضمن أجواء
ساحرة أسرت املشاهدين.
وأثار الفنان الكويتي إعجاب
الزوار من خالل معزوفته
املوسيقية الرائعة "صوت
السدو" ،التي تحاكي تراث
الكويت بطريقة حديثة
(كونا)
ومعاصرة.

«أحمد نوتردام» يتصدر
ورامز يستعد لفيلم جديد

احتل فيلم "أحمد نوتردام"،
بطولة الفنان رامز جالل،
صدارة محركات البحث
في مصر وبعض الدول
العربية ،بعد عام كامل
من عرضه في السينما،
واحتفل رامز بالصدارة
بعد عرضه على إحدى
املنصات اإللكترونية
الشهيرة ،في وقت يعقد
جلسات عمل مع املؤلف
لؤي السيد ،من أجل
االستقرار على فكرة الفيلم
الجديد الذي يحاول
العودة به للسينما من
جديد خالل الفترة املقبلة.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
لبنان يقرب االنتخابات ...و«عاصفة نصرالله» تمر بهدوء

باسيل ّ
يتذرع بالعواصف والصوم ...وتخصيص  6نواب لالغتراب يسقط في الجولتين
بدا أن عاصفة الخطاب الناري
لألمين العام لحزب الله حسن
نصرالله ،الذي ّلوح فيه
بـ  100الف مقاتل يمتلكهم
حزبه ،قد ّمرت بهدوء ،في
حين ّ
أقر النواب تقريب موعد
االنتخابات ،وسط رفض
"التيار الوطني الحر" ،الذي
ينوي الطعن بالقرار ،مما ُينذر
بإدخال لبنان في أزمة جديدة.

أقــر مجلس النواب اللبناني،
أمــس ،تبكير موعد االنتخابات
النيابية في البالد إلى  27مارس
الـمـقـبــل ،بـعــدمــا ك ــان مــن المقرر
ســاب ـقــا إج ــراؤه ــا ف ــي م ــاي ــو من
العام نفسه ،كما أقر إعطاء الحق
للمغتربين في االقتراع بالخارج.
ً
َ
ولقي هذا األمــر اعتراضا من
رئيس تكتل لبنان القوي رئيس
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،ال ـنــائــب
جـبــران بــاسـيــل ،فــي وقــت أفــادت
الجمهورية
معلومات بأن رئيس ّ
مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ــون ل ـ ــن ي ـ ــوق ـ ــع ع ـلــى
ّ
وسيرده إلى البرلمان.
القانون
ّ
وك ـ ــان ال ـب ــرل ـم ــان ق ــد أق ـ ــر فــي
جلسته الـعــامــة الـتــي استغرقت
ساعتين ،أمس ،إجراء االنتخابات
في  27مارسّ ،
وعدل النص وأبقى
عـلــى اق ـت ــراع الـمـغـتــربـيــن لـ ـ 128
ً
نائبا وفق الدوائر الـ  ،15ليسقط
اقتراح تخصيص  6نــواب لغير
ال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ،وأسـ ـقـ ـط ــت ال ـك ــوت ــا
ّ
ال ـن ـس ــائ ـي ــة ،ك ـم ــا ع ــل ـق ــت ال ـم ــادة
المتعلقة بــا لـبـطــا قــة الممغنطة
في قانون االنتخاب ،في حين تم
تأجيل حسم قضية الميغاسنتر،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـسـ ـم ــح ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن
باالقتراع في أماكن سكنهم دون
العودة الى أقضيتهم.

باسيل
وأبدى رئيس التيار الوطني
ال ـ ُـح ــر اعـ ـت ــراض ــه ع ـل ــى تـغـيـيــر
م ــوع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،م ـتــذرعــا
ب ــإم ـك ــان ـي ــة حـ ـ ـ ــدوث ع ــواص ــف
وبالصوم لدى المسيحيين.
ّ
ورد ع ـل ـيــه ر ئـ ـي ــس مـجـلــس
ّ
النواب نبيه بري قائال« :صوتنا
ّ
وخــل ـص ـنــا (ان ـت ـه ـي ـنــا) ،لنكمل
الجلسة».
إال أن ب ــاس ـي ــل ع ـ ــاد وق ـ ــال:
«س ـ ـن ـ ـط ـ ـعـ ــن ب ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــب م ــوع ــد
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات فـ ـ ــي ال ـم ـج ـل ــس
ال ــدسـ ـت ــوري» .ف ـ ـ ّ
ـرد عـلـيــه بــري
ً
ّ
م ـجـ ّـددا« :مــا حــدا يـهــددنــي ،كل
شي باسمح فيه إال التهديد».
وعندما طالب باسيل بري
ب ــإع ــادة الـتـصــويــت بــالـمـنــاداة
على إلغاء اقتراع المغتربين لـ 6
نواب ،حصل هرج ومرج ،وأعيد
ً
التصويت سريعا بالمناداة ،في
ّ
جــولــة ثانية وص ــدق الـقــانــون،
وق ــال بـ ـ ّـري« :خ ــاص خلصنا،
كأن أول مرة منعمل جلسة».

سلة أخبار
تعديل وزاري في قطر
يستثني «السيادية»

أصدر أمير قطر تميم بن حمد،
ً
أمس ،أمرا بإعادة تشكيل
مجلس الوزراء ،برئاسة وزير
الداخلية خالد بن خليفة.
واحتفظ في التشكيل الجديد
نائب رئيس الوزراء وزير الدولة
للدفاع خالد محمد العطية،
ونائب رئيس الوزراء وزير
الخارجية محمد عبدالرحمن
بمنصبيهما ،فيما تضمن
التشكيل تعيين وزيرتين
لـ «لتربية» والتعليم" و"التنمية
االجتماعية" وهما بثينة
النعيمي ومريم المسند.
وشمل التعديل تعيين 13
ً
وزيرا واستحداث حقيبتين
واحدة للبيئة والتغير المناخي
واألخرى نتجت عن فصل وزارة
الثقافة عن وزارة الرياضة.

ً
مترئسا جلسة البرلمان في بيروت أمس (رويترز)
بري
وتـ ـس ــاءل ال ـن ــائ ــب ع ــن حــزب
الـ ـ ـل ـ ــه ،حـ ـس ــن فـ ـض ــل الـ ـ ـل ـ ــه ،عــن
س ـبــب «انـ ـق ــاب م ــن كـ ــان يــؤيــد
طــرح الـنــواب ال ـ  ،»6بينما هدد
ً
ب ــاس ـي ــل م ـ ـجـ ــددا ع ـق ــب ان ـت ـهــاء
الجلسة بالطعن على «التالعب
السياسي فــي مــوضــوعاقتراع
ً
المغتربين» ،الفتا إلى أنه «من
المعيب وصفهم فــي المجلس
ال ـن ـي ــاب ــي ب ــأن ـه ــم ي ـع ــرف ــون عــن
لبنا ن الصفيحة وا لـكـ ّـبــة ،وهم
ليسوا زينة كما وصفهم نائب
آخر».
ّ
كما حــذ ر عضو كتلة اللقاء
الــدي ـمــوقــراطــي ،ال ـنــائــب ه ــادي
أبوالحسن من أن «أي محاولة
إلعادة النظر بموعد االنتخابات
سيؤدي إلى تأجيلها ،ونأمل أن
نلتزم بموعد  27مارس».
في المقابل ،أشار عضو تكتل
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـق ــوي ــة (الـ ـق ــوات
اللبنانية) الـنــائــبف ــادي سعد
 ،خــال حــديــث تلفزيوني ،إلى
أن «االنتخابات بدأت ،وباسيل
ي ـ ـحـ ــاول ت ـع ــوي ــم مـ ــا خ ـس ــر مــن
شـعـبـيـتــه ،لـكـنــه ل ــن يـتـمـكــن من
ذلـ ــك» .وأض ـ ــاف« :ك ــذل ــك األمـيــن
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ل ـ ـ ـحـ ـ ــزب الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ،ح ـس ــن

ً
نصرالله ،يقوم بذلك قليال ،حيث
يرى أن بيئته تزعزت قليال بعد
ً
 17أكتوبر  ،»2019موضحا ّ أن
«شـعـبـيــة الـ ـق ــوات ت ــزي ــد بـغــض
النظر عن األحداث ،ونتمنى أن
تستمر عـلــى ه ــذا ال ـم ـنــوال من
دون أحداث».

ميقاتي
وقال رئيس الحكومة نجيب
ميقاتي خالل الجلسة« :سنقوم
بكل جهدنا للعمل على إجــراء
االنتخابات ضمن ُ
المهل التي
قررها مجلس النواب ،وتأمين
األمــور اللوجستية ،وبــإذن الله
ستكون شفافة وسليمة».

البيطار
فـ ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،وبـيـنـمــا
اقتصرت جلسة مجلس النواب
عـلــى مـســألــة االن ـت ـخــابــات ،من
دون الخوض في قضية ايجاد
ح ــل ل ـم ـســألــة ال ـت ـح ـق ـي ـقــات في
ان ـف ـجــار مــرفــأ بـ ـي ــروت ،أف ــادت
المعلومات بأنالمحقق العدلي
فـ ــي ق ـض ـي ــة انـ ـفـ ـج ــار الـ ـم ــرف ــأ،

الـقــاضــي ط ــارق الـبـيـطــار ،كــان
أمــس في مكتبهبقصر العدل،
واستأنف عمله كمحقق عدلي
في جريمةانفجار المرفأ بشكل
طبيعي ،بعد تبلغه قرار الغرفة
األول ـ ـ ــى ف ــيم ـح ـك ـمــة الـتـمـيـيـز
رفــض طلب الــرد المقدم بحقه
م ــن قـبــل ال ــوزي ــري ــن الـســابـقـيــن
الـنــائـبـيــنعــن حــركــة أم ــل علي
حسن خليل وغازي زعيترّ .
وأم ـ ـ ـ ــامقـ ـص ــر الـ ـ ـع ـ ــدل ،ن ــف ــذ
أهــالــي ضحاياانفجار المرفأ
ً
ً
اع ـ ـت ـ ـصـ ــامـ ــا دعـ ـ ـم ـ ــا ل ـل ـق ــاض ــي
البيطار.

خطاب نصرالله
وغـ ـ ـ ـ ــداة خ ـ ـطـ ــاب ن ـص ــرال ـل ــه
عالي السقف ،وما تضمنه من
ً
تهديدات ،خصوصا حديثه عن
وج ــود  100ألــف مقاتل مــدرب
تابع للحزب واستخدامه لهجة
غير مسبوقة فــي الحديث عن
ط ــرف سـيــاســي فــي الـبـلــد ،بــدا
ً
ً
أن ه ـنــاك ق ـ ــرارا سـيــاسـيــا عند
جميع األط ــراف بعدم المضي
فــي م ـســار الـتـصـعـيــد الـكــامــي
والــرد والــرد المضاد الــذي من

شــأ نــه أن ُيبقي منسوب التوتر
ً
عاليا ،وبالتالي إمكانية االنزالق
الى تكرار «تجربة الطيونة» التي
قتل فيها  7أشـخــاص غالبيتهم
يـنـتـمــون إل ــى ح ــزب ال ـلــه وحــركــة
أم ـ ـ ـ ــل ،بـ ـع ــد اش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات دامـ ـي ــة
الـخـمـيــس ال ـمــاضــي اس ـت ـمــرت 5
ساعات ووصفت بـ «األخطر منذ
س ـ ـنـ ــوات» .واق ـت ـص ــر األم ـ ــر عـلــى
تعليقات بالحد األدنى.
وع ـ ـقـ ــب لـ ـق ــائ ــه جـ ـعـ ـج ــع ،فــي
مـقـ ّـره بـمـعــراب أم ــس ،قــال رئيس
حزب «الوطنيين األحــرار»،كميل
شمعون إن نصرالله تحدث عن
« 100أل ــف مـقــاتــل ،لـكــن مقابلهم
ً
هناك مليوني لبناني» ،مضيفا
أن «لغة السالح مرفوضة والسالح
غ ـيــر ال ـشــرعــي ُي ـبــرهــن أن ــه ُي ــدار
نحو الــداخــل أكثر مما هــو نحو
الـ ـخ ــارج» ،وم ـبــديــا تـضــامـنــه مع
جعجع.
وق ــال الـنــائــب عــن عـضــو كتلة
الجمهورية القويةزياد حواط« :لم
يخف المسيحيون واللبنانيون
يــا سـيــد مــن فــائــض ق ــوة منظمة
التحرير وال مــن جيش االحتالل
السوري ،ولن ترهبهم أفعالكم وهم
لن يخافوا اليوم وال ً
غدا».

م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،قـ ـ ــال ال ـس ـيــد
ع ـل ــي ف ـض ــل الـ ـل ــه ،إن «األمـ ـ ــور
ً
ف ــيل ـب ـن ــان ل ــن ت ـت ـع ــدى سـقـفــا
ً
مـعـ ّـيـنــا ،وإن الـلـعـبــة الــداخـلـيــة
س ـت ـب ـق ــى مـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ــأس ـق ــف
كـثـيــرة ،وإن منطق ال ـحــرب لن
ً
يـ ـف ــرض ن ـف ـســه مـ ـ ـج ـ ــددا» ،كـمــا
شدد المفتي الجعفري الممتاز،
أح ـم ــد ق ـب ــان ،وم ـن ـس ـقــةاألم ــم
الـمـ ّتـحــدة ال ـخــاصــة ف ــي لبنان
ـرون ـت ـس ـكــا خ ــال لـقــاء
ي ــوان ــا فـ ِ
جـمـعـهـمــا «ع ـلــى ض ـ ــرورة منع
ال ـب ـل ــد م ــن االنـ ـ ـ ــزالق ف ــي ات ــون
الحرب األهلية».

اشتباكات عنيفة
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،ش ـهــدت
بلدة وادي الجاموس بالشمال
اش ـت ـبــاكــات عـنـيـفــة بــاألسـلـحــة
ب ـ ـ ـيـ ـ ــن أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد م ـ ـ ـ ــن ع ــائـ ـلـ ـت ــي
ال ـط ــرط ــوس ــي والـ ـسـ ـي ــد ،سـقــط
خاللها  4قتلى وجرح  7آخرين،
كما تم إحراق منازل وسيارات،
ما اضطر الجيش إلى االنتشار
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدة والـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــل ب ـي ــن
العائلتين.
(بيروت  -وكاالت)

مناورات سعودية  -أميركية
في البحر األحمر

انطلقت مناورات التمرين
البحري الثنائي المختلط
"المدافع األزرق  "21بين
القوات البحرية السعودية
والقوات البحرية األميركية
في األسطول الغربي ،بحضور
مساعد قائد األسطول الغربي
قائد التمرين اللواء الركن
منصور الجعيد ،والعقيد
دانيال بيلي من البحرية
األميركية .ونقلت وكالة األنباء
السعودية (واس) ،أمس األول،
عن قائد التمرين ،إن المناورات
التي تستمر على مدى  10أيام،
تهدف إلى تبادل الخبرات في
مجال حماية الموانئ وإزالة
األلغام وضمان حرية المالحة
في البحر األحمر.

عراك بـ«الكنيست»
بين نائب عربي ومتشدد

مصر واليونان وقبرص تعزز تحالفها بالربط الكهربائي

●

القاهرة  -حسن حافظ

عززت مصر تحالفها المعلن مع اليونان وقبرص منذ  ،2014بتوقيع اتفاقيات
للربط الكهربائي ،أمس ،بالتوازي مع مشاريع الربط على مستوى الغاز الطبيعي،
تمهيدا للتصدير إلى السوق األوروبية ،حسبما أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي ،خالل قمة ثالثية مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس ،ورئيس
الــوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ،في أثينا ،وهي القمة التي شهدت
توجيه انتقادات لتركيا وسياساتها في شرق المتوسط.
السيسي تجنب في المؤتمر الصحافي المشترك الــذي أعقب القمة التاسعة
بين زعماء الدول الثالث في أقل من سبع سنوات ،ذكر تركيا صراحة ،عند حديثه
عن األزمة القبرصية ،إذ أكد دعم مصر لمساعي جمهورية قبرص ،وكافة األطراف
الدولية المعنية من أجــل إيجاد حل شامل وعــادل للقضية القبرصية ،استنادا

لقرارات الشرعية الدولية ومجلس األمن ذات الصلة ،كما كشف عن توافق ثالثي
على حتمية خروج كافة القوات األجنبية والمرتزقة من ليبيا ،مع ضرورة إجراء
االنتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
ً
من جهة أخرى ،قال السيسي إن «هناك توافقا بين مصر واليونان وقبرص بشأن
التمسك بوحدة وسيادة سورية ورفض محاولة بعض القوى اإلقليمية فرض األمر
ً
الواقع هناك» ،مشددا على رفض قادة الدول الثالث أي محاولة من قبل ما سماها
«قوى إقليمية» لتغيير ديموغرافية بعض المناطق السورية.
رئيس الوزراء اليوناني ،كان أكثر حدة وصراحة في إدانة تركيا ،إذ أكد أن مواقف
الدول الثالث متطابقة في «إدانة ممارسات تركيا االستفزازية وخطابها العدواني».
بدوره ،هاجم الرئيس القبرصي تركيا ،مشيرا الى انها «تسعى لالستيالء على
أراض قبرصية من أجل إنشاء قاعدة لطائرات مسيرة وميناء عسكري».
من جهته ،كشف المتحدث باسم الرئاسة المصرية ،باسم راضي ،أن القمة الثالثية

تناولت كذلك جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية واإلره ــاب والفكر المتطرف.
وناقش الزعماء ملفات القضية الفلسطينية ،والملف الليبي ،والوضع في سورية،
وسبل دعم لبنان كما تم استعرض التطورات المتعلقة بسد النهضة اإلثيوبي.
في غضون ذلك ،ووسط توتر في العالقات السودانية اإلثيوبية بسبب الخالف
الحدودي ،انطلقت فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك (حارس الجنوب
 ،)-1في قاعدة محمد نجيب العسكرية شمالي مصر ،أمس ،والذي يستمر حتى 29
الجاري ،وينفذ التدريب ألول مرة بين الجانبين بمشاركة من عناصر حرس الحدود
المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على تأمين الحدود.
في السياق ،كشفت صور نشرها المتحدث باسم الرئاسة المصرية ،عن أسلحة
متطورة من صناعة مصرية تفقدها الرئيس المصري ،وبينها نماذج مختلفة من
المركبات المدرعة المتطورة التي ستعرض في إطار الــدورة الثانية من معرض
مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ."2021

العراق :اعتصام مفتوح أمام «الخضراء» للخاسرين في االنتخابات

الحكيم يحذر من «انسداد سياسي» ...واألكراد يتمسكون بالرئاسة
واصلت الفصائل العراقية الشيعية المتحالفة مع إيران،
والتي ّ
تكبدت خسائر فادحة في االنتخابات التشريعية التي
جرت في  10الجاري ،تحركاتها في الشارع ،من دون الذهاب
إلى تصعيد كبير في تحرك «محسوب» ،وسط خالفات بينها
على كيفية التصرف في المرحلة المقبلة ،وفشل إيران حتى
الساعة في جمع القوى الشيعية في تحالف واحد ،كما فعلت
ً
سابقا لتجنب صدام شيعي ـ شيعي ،في حين تتجه األنظار
إلــى خطبة الجمعة التي ستصدر عن المرجعية العليا في
النجف ،وإذا كانت ستحتوي أي دعوة لتطويق هذا التوتر
اآلخذ في االتساع وضع مسار للخروج من األزمة.
وات ـخــذت ال ـقــوات االمـنـيــة الـعــراقـيــة إجـ ــراءات مـشــددة في
محيط المنطقة الخضراء ،حيث تتواجد المباني الحكومية
والـ ـسـ ـف ــارات األج ـن ـب ـي ــة ،ل ـ ــدرء أي «ت ـه ــدي ــد ي ـع ــرض الـسـلــم
المجتمعي للخطر» ،مشددة في بيان صدر عن قيادة العمليات
المشتركة على أنها لن تسمح ألي جهة كانت إرباك الوضع
األمني.
ّ
وفعلت السفارة األميركية في المنطقة الخضراء منظومة
الدفاع الصاروخية ـ ،C-RAMوأطلقت صفارات اإلنذار وثالث
رشقات تجريبية ،للتحذير من أي محاوالت لالعتداء عليها.
وشــارك مئات من أنصار الفصائل ،من تحالف «الفتح»،
و»عصائب الحق» ،و»سرايا أولياء الدم» ،و»كتائب حزب الله ـ
العراق» ،و»العصائب» ،و»النجباء» وغيرها في تظاهرات أمام
مدخل المنطقة الخضراء ،تلبية لدعوة «الهيئة التنسيقية
للمقاومة» بالتزامن مع تهديد «سرايا الدم» الموالية إليران
بالتعامل مع ممثلة األمم المتحدة جنين بالسخارت مع أرتال

االحتجاج على نتائج االنتخابات قرب المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
الــدعــم اللوجستي للقوات األميركية ووصفتها بـ»العجوز
الخبيثة».
ً
ّ
ثم بدأ المحتجون بنصب خيم استعدادا لالعتصام على
طريق مؤدية إلى المنطقة الخضراء.
ً
وقــال أحمد سلمان ،وهــو عامل يبلغ  23عاما ،فيما كان

يقوم بتثبيت خيمة اعتصام كبيرة مع عدد من رفاقه لفرانس
برس" :سنعتصم هنا إلى أن يعيدوا فرز األصوات ألن النتائج
التي أعلنوها مزورة ،وزورتها أميركا وإسرائيل ضد الحشد
الشعبي" .وأضاف فيما وقف قرب خيمته التي علق على أحد
جوانبها علم العراق والفتة كتب عليها "نطالب بإعادة العد

والفرز اليدوي للمراكز االنتخابية" ،أنه لن يغادر المكان "حتى
لو لسنوات إلى أن يعيدوا حقنا وأصواتنا".
وبحسب مراسل لفرانس برس ،نصب المحتجون أكثر من
 15خيمة صغيرة وأكثر من خمس أخرى كبيرة على امتداد
الشارع المؤدي لمدخل المنطقة الخضراء ،فيما ارتفعت عبر
مـكـبــرات صــوت مثبتة على شاحنتين صغيرتين أناشيد
حماسية.
وقبل لقائه زعيم التيار الـصــدري مقتدى الـصــدر في
بغداد لتهدئة األوضاع ،وبحث تشكيل الحكومة المقبلة،
بحث رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم مع رئيس
الـجـمـهــوريــة بــرهــم صــالــح ت ـط ــورات الـمـشـهــد السياسي
ونتائج االنتخابات ،والنظر بكل الطعون وفق السياقات
القانونية.
وذكر الحكيم «أهمية تنسيق األدوار بين جميع القوى
ً
السياسية لمنع االنسداد السياسي» ،مؤكدا أن «االنتخابات
ك ــان ــت ك ـحــل ل ــواق ــع س ـيــاســي مـ ـت ــأزم ،وال ـج ـم ـيــع يتحمل
مسؤولية التنازل لمصلحة العراق» .وشدد سكرتير المكتب
السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني فاضل ميراني
على التمسك بمنصب رئاسة الجمهورية ،ووضع الشخص
ً
المناسب فيه ،ردا على تقارير عن نية كتل سنية المطالبة
بهذا المنصب .وأعلنت المفوضية العليا لالنتخابات أنها
ً
تسلمت أكثر من  1250طعنا من أجل دراستها ،مبينة أن باب
الطعن بنتائج االنتخابات أغلق بنهاية دوام أمس ،مع إمكانية
تقديم األدلة المساندة للطعن خالل ثالثة أيام.
(بغداد -وكاالت)

اندلع عراك وتدافع باأليدي
بين النائبين اإلسرائيليين
بـ"الكنيست" ،العربي أيمن
عودة ،واليهودي القومي
المتشدد إيتمار بن غفير
أمس .ووقع االشتباك بين
عودة ،رئيس القائمة العربية
المشتركة ،وبن غفير المنتمي
لتكتل "قوة يهودية" ،أمام غرفة
أحد أسرى حركة "حماس"
المضربين عن الطعام ،في
مستشفى كابالن بمدينة
رحوفوت .وذكرت قناة "كان"
اإلسرائيلية الرسمية أن عودة
حاول منع بن غافير من دخول
غرفة األسير الفلسطيني،
ً
 28عاما ،وأبلغه بأن الشاب
المحتجز دون تهمة أو
محاكمة "غير معني برؤيته"
مما أدى إلى تراشق لفظي
بينهما تطور إلى شجار.

السودان :تظاهرات
متقابلة ومخاوف من عنف

دعت أطراف متقابلة في
السودان الحتجاجات
ً
جديدة غدا ،غداة التوترات
التي شهدتها احتجاجات
أنصار الجيش ،أمس األول،
بعد تصدي قوات الشرطة
لهم لمنعهم من اقتحام
مقر الحكومة .وأثارت
الدعوات مخاوف من حدوث
أعمال عنف .وبينما يدعو
أحد الطرفين إلى "حماية
االنتقال والتحول المدني
الديموقراطي ،يطالب اآلخر
بتولي الجيش وحده السلطة
وحل الحكومة المدنية.

ةديرجلا
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دوليات

بعد العراق وأفغانستان ...هل خسرت واشنطن في سورية؟

سلة أخبار
أنقرة تستدعي سفراء
 10دول بينهم األميركي

استدعت تركيا ،أمس،
سفراء  10دول من بينها
فرنسا وألمانيا والواليات
المتحدة ،معتبرة أنه من
«غير المقبول» مطالبة هذه
الدول باإلفراج عن المعارض
عثمان كافاال.
وأوضحت وزارة الخارجية
التركية ،في بيان أصدرته،
عقب استدعاء السفراء
«لقد أخبرناهم أنهم
ينتهكون سيادة القانون
والديموقراطية واستقالل
القضاء الذي يدافعون عنه».
وفي بيان صدر مساء
االثنين ،دعت كندا وفرنسا
وفنلندا والدنمارك وألمانيا
وهولندا ونيوزيلندا
والنرويج والسويد
والواليات المتحدة إلى
«تسوية عادلة وسريعة
لقضية» رجل األعمال
والناشط التركي عثمان
كافاال المسجون قيد
المحاكمة منذ  4سنوات.

مئات اآلالف يحتفلون
بالمولد النبوي في صنعاء

الدمية العمالقة «أمل الصغيرة» التي تجسد طفلة سورية الجئة بساحة الجمهورية في باريس أمس
أثـ ـ ـ ــار االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب ال ـع ـس ـك ــري
األميركي من أفغانستان والعراق
ت ــوق ـع ــات ب ـ ــأن واش ـن ـط ــن تـعـتــزم
االنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن م ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
األوسط بأسرها ،بعد أن تسببت
ال ـحــروب الـتــي خاضتها فــي دول
بالمنطقة تـحــت ذرائ ــع مختلف،
ً
ً
فــي اسـتـنــزافـهــا مـعـنــويــا ومــاديــا
ً
ً
وكـلـفـتـهــا عـ ــددا ك ـب ـيــرا م ــن أرواح
الجنود األميركيين ،دون أن تحقق
ما كانت تصبو إليه.

وهــذه النتيجة ،باإلضافة إلى
رغـبــة واشـنـطــن فــي التركيز على
تـحـجـيــم قـ ــوى أخ ـ ــرى ،تـعـتـبــرهــا
ً
ً
ت ـ ـ ـهـ ـ ــديـ ـ ــدا ك ـ ـب ـ ـي ـ ــرا ل ـه ـي ـم ـن ـت ـه ــا،
وب ــال ـت ـح ــدي ــد ال ـص ـي ــن وروسـ ـي ــا،
ً
جعلتها تفكر بـعـيــدا عــن منطقة
ال ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط إل ـ ـ ــى ح ـ ــد م ــا،
لتركيز الموارد على مجابهة تلك
ً
ال ـت ـحــديــات ،مــع االح ـت ـفــاظ قطعا
ب ـس ـبــل ل ـح ـمــايــة م ـصــال ـح ـهــا فــي
المنطقة.

وي ـ ـق ـ ــول ال ـ ـبـ ــاحـ ــث وال ـم ـح ـل ــل
ع ـلــي دم ـ ـيـ ــرداش ،ال ـح ــاص ــل على
دكتوراه في العلوم السياسية من
جامعة كــارولـيـنــا الجنوبية ،في
تقرير نشرته مجلة «ناشيونال
إنتريست» ،إنه ربما ال شيء يجسد
الفشل الــذريــع النـخــراط واشنطن
ً
في أفغانستان منذ عشرين عاما،
وع ــدم كـفــاء تـهــا األوس ــع فــي بناء
الــدول بالشرق األوســط من صور
األف ـ ـغـ ــان الـمـتـشـبـثـيــن ب ـط ــائ ــرات

طبول معركة تركية ـــ كردية
تحت عنوان «تشتت كردي» ،كتب مدير مركز
«دراسة تركيا الجديدة» ،يوري مواشيف ،في
صحيفة «إزفيستيا» الروسية ،حول استعداد
أنقرة لعملية عسكرية جديدة في سورية.
وج ــاء فــي ال ـم ـقــال« :يـمـكــن أن تـبــدأ عملية
ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة الـتــركـيــة ف ــي ش ـمــال شــرق
س ــوري ــة ،بــالـمـعـنــى ال ـحــرفــي لـلـكـلـمــة ،ف ــي أي
لحظة .على أي حال ،هذا ما يمكن استنتاجه
من محتوى المنشورات ،التي أسقطتها ،في
 18أكتوبر ،طائرة تركية مسيرة فوق بلدة تل
رفعت ،معقل وحــدات حماية الشعب الكردي،
المعادية ألنقرة».
وأض ــاف الـمـقــال« :فــي غـضــون ذل ــك ،ذكــرت
صحيفة ميلييت التركية ،أن قوات المعارضة
ً
في إدلــب ،والتي تستعد أيضا للمشاركة في
العملية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في

تل رفعت ،تشتبك مع جيش األسد .والحديث
يدور عن استخدام األسلحة الثقيلة ،كما تقول
ً
الصحيفة» .وتابع« :انطالقا مما يجري ،يمكن
اف ـتــراض الـتــالــي :لــم يتم الـتــوصــل إلــى اتفاق
بشأن سورية في القمة األخيرة بين الرئيسين
الــروســي والـتــركــي ،فالديمير بوتين ورجــب
طيب إردوغان ،في سوتشي .إنما ،على األرجح،
اتفق الطرفان على التوصل إلى اتفاق ،وهو
ً
أمر غير قليل األهمية ،نظرا إلى عدد الالعبين
المهتمين في المنطقة والمتغيرات السياسية
الدولية األخرى».
وأش ــار إلــى أنــه «مــع ذلــك ،بالنسبة لتركيا
وقيادتها ،وصل الوضع إلى حد يصعب معه
الـتــراجــع وف ـقــدان م ــاء الــوجــه .يمكن تسويغ
ً
أفعاله أنـقــرة جزئيا مــن خــال أنشطة قــوات
سورية الديمقراطية ،المتحالفة مع وحــدات

ح ـمــايــة ال ـش ـعــب ،وال ـم ــدع ــوم ــة م ــن ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة .فــواش ـن ـطــن ت ــزوده ــم بــاألسـلـحــة
وتدربهم ،وإدارة الرئيس جو بايدن ال تنوي
التخلي عن هذا الدعم .وقد أكد الرئيس التركي
ً
إردوغان مرارا أن هذه هي المشكلة الرئيسية
الـتــي تـهــدد الـعــاقــات الثنائية مــع الــواليــات
المتحدة .وتصدر عن موسكو ،بشكل ممنهج،
تصريحات بأن أنشطة واشنطن مدمرة وتزيد
ً
الوضع المعقد هناك أصال تعقيدا .وعلى وجه
الخصوص ،الحديث يدور عن قاعدة التنف،
الـتــي ،كما فــي السابق ،ال يمكن للمسؤولين
الروس تجاهلها».
وختم « :في هذا السياق ،ال بديل أمام أنقرة
عن إقامة حوار مع دمشق .واألمر نفسه ينطبق
على التقيد الصارم بااللتزامات التي قطعتها
على نفسها بخصوص إدلب».

(سي  )17التابعة للقوات الجوية
األم ـيــرك ـيــة ق ـبــل أن يـسـقـطــوا من
ارت ـف ــاع م ـئــات األق ـ ــدام ف ــي ال ـهــواء
ليلقوا حتفهم .ولم يكف مبلغ 3.2
تريليونات دوالر من أموال دافعي
الضرائب األميركيين وال تضحيات
أك ـثــر م ــن  2400ج ـن ــدي ،للتغلب
على ضخامة االختالفات العرقية
والقبلية والدينية الــازمــة لبناء
دولة أفغانية ديموقراطية وصديقة
للواليات المتحدة.
ويضيف دمـيــرداش الــذي عمل
ً
أستاذا للشؤون الدولية في كلية
تشارلستون األميركية من 2011
إل ــى  ،2018أن ال ـع ــراق يـعــد قصة
مـمــاثـلــة ،فـبـعــد إن ـفــاق تريليوني
دوالر والتضحية بأكثر من 4500
جندي أميركي ،تم تسليم العراق
إل ــى إيـ ـ ــران ع ـلــى ط ـبــق م ــن فـضــة.
بمعنى أنه من خالل إطاحة صدام
ح ـس ـي ــن ،الـ ـع ــدو ال ـ ـلـ ــدود إليـ ـ ــران،
أنـجــزت الــواليــات المتحدة مــا لم
تتمكن إيـ ــران مــن تحقيقه خــال
ثمانينيات القرن الماضي ،ولم تكن
ً
طهران أبدا صاحبة نفوذ مؤثر في
السياسة العراقية كما هي اآلن.
وصوت البرلمان العراقي على
انسحاب القوات األميركية ،وتقوم
الميليشيات الشيعية المدعومة من
إيران بشكل روتيني بشن هجمات
ب ــالـ ـص ــواري ــخ وق ـ ــذائ ـ ــف الـ ـه ــاون
والطائرات بدون طيار على القوات
األميركية المتمركزة في القواعد
العسكرية الـعــراقـيــة فــي محاولة

واضحة إلجبارها على الخروج.
وعالوة على ذلك ،لم يمهد الغزو
األم ـي ــرك ــي ل ـل ـعــراق ال ـطــريــق أم ــام
تـمــدد إي ــران فــي ال ـعــراق وســوريــة
ً
ولـبـنــان فـحـســب ،بــل سـ ّـهــل أيـضــا
استغالل روسيا والصين لصناعة
النفط العراقية ذات الربح الوفير.
وأص ـب ـح ــت روسـ ـي ــا اآلن ال ـم ــورد
الرئيسي لألسلحة للعراق ،بحسب
دميرداش.
وي ـض ـيــف ال ـك ــات ــب ،أن الـنـمــط
نـفـســه ي ـت ـكــرر ف ــي س ــوري ــة ،حيث
يعتقد أنه تم نشر ما يقدر بنحو
 900ج ـن ــدي أم ـي ــرك ــي .وك ـم ــا هو
ال ـحــال فــي أفـغــانـسـتــان وال ـع ــراق،
ورغ ــم إنـفــاق مـلـيــارات الـ ــدوالرات،
فشلت واشنطن بعناد ،في رؤية
عدم جدوى جهودها لبناء الدولة
في سورية.
وب ـب ـس ــاط ــة ،تـ ـح ــول ال ـح ـقــائــق
العرقية والقبلية والدينية على
ً
األرض ،فـضــا عــن وج ــود الـقــوى
اإلقليمية ،روسيا وتركيا وإيران،
دون جهود واشنطن إلنشاء دولة
كردية صديقة للواليات المتحدة
ً
في المنطقة .وبدال من الحفاظ على
مسعى عقيم ،من األفضل للواليات
المتحدة أن تحاول خفض حجم
خسائرها.
ويقول دمـيــرداش ،إن الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ــديـ ـه ــا ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
اإلن ـ ـجـ ــازات ال ـع ـظ ـي ـمــة ،ل ـكــن بـنــاء
ال ــدول ليس أحــدهــا .فمن فيتنام
إلى أفغانستان إلى العراق ،أثبتت

(أ ف ب )

ً
واشنطن مرارا أن بناء الدول ليس
المجال الذي تكمن قوتها فيه.
وأشــار إلى أن عجز أميركا عن
فهم آالف السنين من الديناميكيات
االج ـت ـمــاع ـيــة والـقـبـلـيــة الـقــديـمــة،
التي تحدد هوية الشرق األوسط،
واعتمادها المفرط على الجيش
األميركي ،الذي لم ينج من المزيد
م ــن ال ــدم ــار وال ـف ــوض ــى ،ودعـمـهــا
المتهور والمندفع للوكالء الذين
يخلون بالتوازن اإلقليمي ،كلها
عــوامــل ساهمت فــي فشل أميركا
في إحراز تقدم في الشرق األوسط.
وخـ ـل ــص دم ـ ـي ـ ــرداش إل ـ ــى أن ــه
منذ سقوط االتـحــاد السوفياتي،
أهدرت الواليات المتحدة الثالثين
ً
ع ــام ــا الـمــاضـيــة ف ــي الـتـعـثــر بين
نـهــري ال ـفــرات ودج ـلــة فــي الـعــراق
وفي جبال أفغانستان ،ومطاردة
شبح اإلرهاب الذي لم ّ
يؤد إال إلى
استنزافها ماليا ،ليحاصر الشعب
األميركي بـ «َاإلجهاد األبدي بسبب
ال ـ ـح ـ ــروب» ،وس ـم ـح ــت واش ـن ـطــن
للصين في نفس الوقت بأن تصبح
ً
ً
منافسا خطيرا للهيمنة العالمية
ً
للواليات المتحدة .وبدال من البقاء
على هذا المسار وتدوير عجالتها
فــي ســوريــة ،سيكون مــن األفضل
لواشنطن تحويل انتباهها إلى
مـســائــل أكـثــر أهـمـيــة ،كـمــا يتعين
عليها الـسـمــاح للقوى اإلقليمية
ً
بمعالجة مشكلة لم تكن أبــدا تقع
ضمن مسؤوليتها.

ً
ً
بيونغ يانغ تلحق بسيول وتطلق صاروخا باليستيا من غواصة
بـعــد أســابـيــع مــن إع ــان كــوريــا الجنوبية
إطــاق ســاح مماثل ،وبالتزامن مع اجتماع
مـهــم لــرؤســاء مـخــابــرات ال ــوالي ــات المتحدة،
واليابان ،وكوريا الجنوبية لمناقشة التطورات
ً
في المنطقة ،أطلقت كوريا الشمالية صاروخا
ً
باليستيا فوق بحر اليابان ،أمس.
وأف ـ ــادت هـيـئــة أرك ـ ــان الـ ـق ــوات الـعـسـكــريــة
الجنوبية بسيول ،فــي بـيــان ،بأنها «رصــدت
ً
ً
صاروخا باليستيا قصير المدى غير محدد

يعتقد أنه صاروخ بالستي يطلق من غواصة
أطلقته كوريا الشمالية».
وأض ــاف ــت أن الـ ـص ــاروخ أط ـلــق م ــن مدينة
سينبو ،الشمالية ،باتجاه البحر شرق شبه
الجزيرة الكورية.
وأدان الجيش األميركي بيونغ يانغ ودعاها
إل ــى «االم ـت ـن ــاع ع ــن أي أع ـم ــال أخ ــرى تــزعــزع
االستقرار».
وقــالــت قـيــادة منطقة المحيطين الهندي

وال ـهــادئ ،فــي بـيــان« ،نحن على علم بإطالق
صاروخ بالستي كوري شمالي في بحر اليابان
ونجري مشاورات حثيثة مع سيول وطوكيو»،
ً
لكنها أشارت إلى أن الحدث «ال يشكل تهديدا
ً
فوريا للطواقم األميركية وال ألراضي الواليات
المتحدة أو ألراضي حلفائنا».
وكثفت كوريا الشمالية ،الدولة الشيوعية
المعزولة بشرق آسيا ،تجاربها الصاروخية
خالل األسابيع الماضية ،فيما أعلنت جارتها

الـجـنــوبـيــة ،الـمــدعــومــة مــن ال ـغ ــرب ،ال ـبــدء في
تطوير أسلحتها ،وهو ما يرى مراقبون أنه
ت ـحــول إل ــى س ـبــاق تـسـلــح فــي شـبــه الـجــزيــرة
الكورية المقسمة.
وت ـس ـت ـمــر ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ،ف ــي تـطــويــر
برنامجها الصاروخي رغم العقوبات الدولية
الصارمة المفروضة عليها ،ورغم قرار لألمم
المتحدة يحظر عليها إجراء تجارب صاروخية
ونووية.

في المقابل ،تنظم سيول ما يوصف بأنه
أكبر معرض دفاعي في البالد على اإلطــاق،
بغضون أسبوع .وأفادت تقارير أنها ستكشف
ال ـن ـق ــاب خ ــال ــه ع ــن ط ــائ ــرة م ـقــات ـلــة ج ــدي ــدة،
وأس ـل ـحــة مــوجـهــة مـثــل ال ـص ــواري ــخ .كـمــا من
ً
ً
المقرر أن تطلق صــاروخــا فضائيا في وقت
قريب.
(سيول  -وكاالت)

دعـ ــا وزي ـ ــر ال ــدف ــاع األم ـيــركــي
لويد أوستن ،أمــس ،روسيا ،إلى
إنهاء الـعــدوان على شبه ّ جزيرة
ال ـق ــرم األوك ــران ـي ــة وال ـت ــوق ــف عن
زعزعة االستقرار في منطقة البحر
ً
األس ـ ـ ــود ،م ــؤك ــدا دعـ ــم واشـنـطــن
لكييف.
وفي مؤتمر صحافي مشترك
مع نظيره األوكراني أندري تاران،
على هامش زيــارتــه لكييف ،قال
أوستن« :الواليات المتحدة ملتزمة
بتعزيز الـشــراكــة االستراتيجية
مع أوكرانيا .نفهم أهمية التعاون
طويل األمــد بين الحلفاء وندعم
ال ـ ـقـ ــوات ال ـع ـس ـكــريــة األوك ــرانـ ـي ــة
لحماية سيادة أراضيها».
وك ــان وزي ــر ال ــدف ــاع األمـيــركــي
وصل إلى أوكرانيا ،أمس ،إلجراء
مفاوضات حول تقديم المساعدة
العسكرية األميركية إلــى كييف
لمواجهة روسيا.
ً
وتـشـمــل جــولــة أوس ـتــن أيـضــا
جورجيا ،ورومانيا.
وأض ــاف أوس ـتــن« :أش ــدد على

ما قاله الرئيس جو بايدن حينما
الـتـقــى بــالــرئـيــس األوك ــران ــي في
واشنطن بــأن الــواليــات المتحدة
تـ ــدعـ ــم سـ ـ ـي ـ ــادة أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا عـلــى
جميع أراضـيـهــا وتــدعــو روسيا
إلنهاء العدوان على منطقة القرم
والـتــوقــف عــن زعــزعــة االسـتـقــرار
في منطقة البحر األسود وحدود
أوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــا ووق ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـهـ ـجـ ـم ــات
السيبرانية ضد الواليات المتحدة
وشركائها».
ولفت إلــى أن واشنطن قدمت
مــا مـجـمــوعــه  200مـلـيــون دوالر
م ـس ــاع ــدات ألوك ــرانـ ـي ــا م ـنــذ عــام
ً
 ،2014مؤكدا استمرار المساعدات
األميركية إلى أوكرانيا وجورجيا.
وتـ ــابـ ــع« :ت ـح ــدث ـن ــا الـ ـي ــوم من
أجل تعزيز التعاون بين الحلفاء
ف ــي الـمـنـطـقــة ل ـل ــرد ع ـلــى زعــزعــة
االستقرار من روسيا في منطقة
ح ـســاســة وأس ــاس ـي ــة ل ـنــا ونـحــن
ملتزمون بــاألمــن هنا ومساعدة
حلفائنا».
وقال أوستن« :لنكن واضحين،

روسـ ـ ـي ـ ــا ه ـ ــي ال ـ ـتـ ــي بـ ـ ـ ــدأت ه ــذه
ال ـحــرب وه ــي الـعــائــق أم ــام الحل
السلمي .يمكنهم أن يـبــدأوا ذلك
من خالل احترام سيادة أوكرانيا
ع ـلــى أراضـ ـيـ ـه ــا .ون ـح ــن نستمر
بدعم الـقــوات األوكــرانـيــة لتعزيز
مـهــاراتـهــا وقــدرات ـهــا لـلــدفــاع عن
سيادتها».
ً
وردا على سؤال عن اعتراضات
روسيا على انضمام أوكرانيا إلى
حلف الناتو ،قــال أوسـتــن ،إنــه ال
توجد دولة ثالثة لديها فيتو ضد
تطلعات أوكرانيا لالنضمام إلى
حلف شمال األطلسي.
وأوضح أنه «ال يوجد بلد ثالث
ل ــدي ــه ح ــق ال ـن ـقــض ع ـلــى قـ ــرارات
عضوية الناتو .أوكرانيا لها الحق
فــي تقرير سياستها الخارجية
المستقبلية ،ونتوقع أنها ستكون
قادرة على فعل ذلك دون أي تدخل
خارجي».
ومنذ  ،2014تخوض أوكرانيا
في شبه جزيرة القرم شرق البالد،
ال ـتــي ضـمـتـهــا روس ـي ــا مـنــذ ذلــك

أوستن ونظيره األوكراني على ضريح الجندي المجهول بكييف أمس
اإلي ـط ــال ــي م ــاري ــو دراغ ـ ـ ــي .وق ــال
الناطق باسم الكرملين ،دميتري
بيسكوف ،مــن ناحية أخ ــرى ،إن
روس ـي ــا ال ت ــرى أي تـهــديــد فيما
يـتـعـلــق ب ـت ـق ــاري ــر حـ ــول اخ ـت ـبــار
الصين ألسلحة فرط صوتية.
ً
وأض ــاف تعليقا على تقارير
تـ ـح ــدث ــت ع ـ ــن اخ ـ ـت ـ ـبـ ــار ال ـص ـيــن
ل ـ ـ ـصـ ـ ــاروخ ف ـ ـ ــرط صـ ــوتـ ــي ق ـ ــادر

ماكرون سيعلن قبل
الميالد عن  6مفاعالت

ذكرت صحيفة لو فيغارو أن
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون يرغب أن يعلن
قبل عيد الميالد تشييد
 6مفاعالت نووية جديدة
تعمل بالماء المضغوط.
وأوضحت الصحيفة أن
االرتفاع الشديد في أسعار
الغاز الطبيعي في أوروبا
وتأثير ذلك على اإلنفاق
المنزلي على الطاقة قبل
 6أشهر من االنتخابات
الرئاسية الفرنسية كان
لهما أثر كبير في اتخاذ
قرار تشييد المفاعالت
الجديدة.

استقالة خليل زاد...
وتوماس ويست يخلفه

أوستن يوجه تحذيرات لموسكو من أوكرانيا
ً
ال ــوق ــت ،ح ــرب ــا ض ــد انفصاليين
ً
ي ـنــالــون دع ـم ــا م ــن روس ـي ــا وفــق
ّ
كييف وال ـغ ــرب ،إذ خــلــف الـنــزاع
أكثر من  13ألف قتيل.
ويـطــالــب ال ـغــرب مـنــذ سـنــوات
أوكــرانـيــا بــذل مــزيــد مــن الجهود
ف ـي ـمــا يـ ـخ ـ ّـص م ـح ــارب ــة ال ـف ـســاد
والسعي من أجل إدارة أفضل.
وبــالـتــزامــن مــع زي ــارة أوسـتــن
رف ـ ــع االنـ ـفـ ـص ــالـ ـي ــون ف ـ ــي ش ــرق
أوك ــران ـي ــا ال ـم ــؤي ــدون ُلـمــوسـكــو،
ً
جزئيا ،الحصار الذي فرض فترة
وجيزة على مراقبي وقف إطالق
ال ـن ــار الـتــابـعـيــن لـمـنـظـمــة األم ــن
والتعاون في أوروبا.
في غضون ذلك ،أعلن الكرملين،
أمس ،إن الرئيس فالديمير بوتين
ال يـنــوي حـضــور قمة ق ــادة أكبر
 20دول ـ ـ ــة ص ـن ــاع ـي ــة (م ـج ـمــوعــة
العشرين) في رومــا نهاية يومي
 30و 31أكتوبر الـجــاري ،مشيرة
إل ــى أن ــه مستعد للمشاركة عبر
ال ـف ـي ــدي ــو ،وذلـ ـ ــك ب ـعــد أن أج ــرى
ً
ً
اتصاال هاتفيا مع رئيس الوزراء

احتشد مئات اآلالف من
اليمنيين في العاصمة
صنعاء ومحافظات أخرى
تسيطر عليها جماعة
أنصار الله الحوثية
المتمردة ،إلحياء ذكرى
المولد النبوي الشريف ،رغم
الظروف القاسية التي ّ
تمر
بها البالد واألزمات التي ال
تكاد تنقطع .ورفع مشاركون
باحتفال مركزي كبير أقيم
مساء أمس األول بـ «ميدان
السبعين» في صنعاء،
األعالم الخضراء.
وتستمر احتفاالت مولد
نبي اإلسالم محمد بن
عبدالله ،صلى الله عليه
وسلم ،على مدار شهر ربيع
األول الهجري ،ويشارك
فيها معظم سكان المدن
بكل توجهاتهم الدينية
واالجتماعية المختلفة.

على حمل رؤوس نووية« :لدينا
عـ ــاقـ ــات تـ ـح ــال ــف وش ـ ــراك ـ ــة مــع
ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ،وبـ ـكـ ـي ــن تـ ـعـ ـم ــل ع ـلــى
تطوير قواتها المسلحة وأنظمة
أسلحتها ،مــن دون تـجــاوز إطــار
أي التزامات دولية».
تجدر اإلشارة إلى أن صحيفة
«فاينانشال تايمز» البريطانية،
ذكرت في وقت سابق ،أن الصين

(رويترز)

أط ـل ـقــت ف ــي أغ ـس ـطــس ال ـمــاضــي،
ً
ً
صاروخا فرط صوتي قادرا على
حمل رأس نووي.
من جانبها ،نفت بكين صحة
ه ــذه ال ـت ـقــاريــر ،وأعـلـنــت أن ـهــا لم
تـخـتـبــر أسـلـحــة ت ـفــوق سرعتها
ً
ً
سرعة الـصــوت ،بــل نــوعــا جديدا
من المركبات الفضائية.
(كييف ،موسكو  -وكاالت)

أعلن وزير الخارجية
األميركي ،أنتوني بلينكن،
ّ
أن مبعوث الواليات
ّ
المتحدة إلى أفغانستان
زلماي خليل زاد استقال
من منصبه ،في خطوة
تأتي بعد أن فشلت الجهود
الدبلوماسية التي بذلها
على مدى أشهر عدة في
منع حركة طالبان من
االستيالء على السلطة في
بلده ّ
األم.
وقال بلينكن ،في بيان
ّ
مقتضب ،إن نائب المبعوث
األميركي إلى أفغانستان
توماس ويست ،الذي كان
ً
مستشارا للبيت األبيض
حين كان الرئيس جو بايدن
ً
نائبا للرئيس باراك أوباما،
سيخلف زاد في منصبه.

ةديرجلا

•
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رياضة

األبيض والمحرق بنهائي «غرب» كأس االتحاد
أحمد حامد

تقام اليوم عند السابعة
مساء على استاد الشيخ علي
بن محمد آل خليفة بالمنامة
المباراة النهائية لفرق غرب
كأس االتحاد اآلسيوي ،إذ
يحل ً األبيض ممثل الكويت
ضيفا على المحرق البحريني.

الكويت لمالمسة
اللقب الرابع
وأصحاب األرض
يتطلعون للثاني

ي ـت ـط ـلــع ف ــري ــق ال ـك ــوي ــت ل ـكــرة
الـ ـق ــدم ل ـمــام ـســة ك ـ ــأس االتـ ـح ــاد
اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــوي لـ ـلـ ـم ــرة الـ ــراب ـ ـعـ ــة فــي
ً
تاريخه ،عندما يحل ضيفا على
المحرق البحريني وأرض استاد
الشيخ علي بــن محمد آل خليفة
بالمنامة عند السابعة من مساء
اليوم في نهائي فرق الغرب ،على
أن يتأهل الفائز مباشرة لمواجهة
بطل باقي المناطق ،ويقام اللقاء
ً
الحاسم اليوم أيضا بين ناساف
ك ــارش ــي األوزب ـ ـكـ ــي ،وواري ـ ــورس
السنغافوري على استاد «كارشي»
في أوزبكستان.
وصعد األبـيــض لنهائي غرب
بـعــد أن تـصــدر مجموعته ،وفــاز
في الدور قبل النهائي على السلط
األردن ــي بهدفين من دون رد ،في
حـيــن تــأهــل الـمـحــرق ب ـفــوزه على
العهد اللبناني بثالثية نظيفة.
وف ــرض الكويت هيمنته على
ال ـل ـقــب اآلسـ ـي ــوي م ـنــذ مـشــاركـتــه
األولــى  ،2009حيث توج باللقب،
وف ـ ــي ع ـ ــام  2010ودع ال ـك ــوي ــت
المنافسات ،ليعود بقوة ويحصد
اللقب مرتين  2012و.2013
وفـ ـ ــي عـ ـ ــام  2015بـ ـل ــغ نـ ــادي
الكويت الــدور قبل النهائي ،ليتم
استبعاده مع القادسية الذي وصل
للدور نفسه نتيجة قــرار االتحاد
الــدولــي لكرة القدم بإيقاف الكرة
الكويتية.
في المقابل ،حقق المحرق لقب
البطولة مــرة واح ــدة  ،2008على
حساب الصفاء اللبناني ،وشارك
بعد ذلك في بطولتين فقط ما بين
عامي  2009و ،2019وكانت أبرز
نتائجه بلوغ الــدور ربع النهائي
عام  2016قبل أن يودع المنافسة
على يد العهد اللبناني.
يدخل فريق الكويت المواجهة
النهائية بـصـفــوف مكتملة بعد

تأجيل جديد للدوري
قـ ـ ــررت ل ـج ـنــة ال ـم ـســاب ـقــات
تــأج ـيــل انـ ـط ــاق الـ ـ ــدوري مــن
 3نوفمبر المقبل إ لــى  19من
ال ـش ـه ــر ذاتـ ـ ـ ــه ،ع ـل ــى أن ت ـقــام
ال ـجــولــة األولـ ــى أي ــام  19و20
و 21منه.
ورأت ا ل ـل ـج ـن ــة أن تــأ ج ـيــل
تصفيات كأس آسيا تحت 23
سنة حتى  2نوفمبر المقبل،
تسبب في تأجيل الدوري ،ليتم
ترحيله إلى يوم  19منه عقب
ان ـت ـهــاء «الـفـيـفــا داي» ،والـتــي

يـ ـخ ــوض خ ــال ـه ــا الـمـنـتـخــب
األول مـ ـب ــاراتـ ـي ــن ي ــوم ــي 11
و 16منه.

اإلصابات ترجئ قائمة «األولمبي»

●

جانب من تدريبات نادي الكويت
خـ ـل ــت ق ــائـ ـم ــة اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات ،كـمــا
استعاد األبيض جميع الالعبين
الذين غابوا في الفترة الماضية
بسبب االرتباطات الدولية سواء
للمحليين أو الالعبين المحترفين
أم ـ ـثـ ــال ال ـك ــون ـغ ــول ــي م ـب ــوك ــان ــي،
واألس ـ ـ ـتـ ـ ــرالـ ـ ــي م ـ ــاك ـ ـج ـ ــوان ،إل ــى
جانب المغربي عــادل بــن رحمة،
والنيجيري جون أوبي ميكيل ،في
حين يغيب الوافد الجديد الغيني
سـيــدوبــا ســومــاه لـعــدم قـيــده في
قائمة الفريق اآلسيوية.
وخ ــاض الـكــويــت تـحــت قـيــادة
مـ ــدرب ال ـتــون ـســي خـلـيــل الـجـبــال
ً
ً
مـعـسـكــرا تــدري ـب ـيــا ف ــي اإلم ـ ــارات

ً
اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـم ــواج ـه ــة ال ـم ـح ــرق،
وخاض خالل المعسكر مواجهتين
وديتين أمام النصر ،والجزيرة.
وي ـ ـ ـ ـ ــدرك ال ـ ـج ـ ـبـ ــال وال ـك ـت ـي ـب ــة
ال ـب ـي ـضــاء أن م ــواج ـه ــة ال ـم ـحــرق
بمنزلة امـتـحــان حقيقي لـقــدرات
ال ـف ــري ــق ،ب ـعــد ع ـ ــروض ل ــم تــرتــق
لمستوى الـطـمــوح وس ــط جهود
كبيرة بذلتها إدارة الـنــادي على
ص ـع ـيــد ال ـت ـع ــاق ــدات ال ـخــارج ـيــة،
ً
وأيضا المحلية.
وي ــراه ــن األب ـي ــض ع ـلــى ال ـقــوة
الهجومية للفريق وســط وجــود
مـبــوكــانــي ،ويــوســف نــاصــر ،إلــى
ج ــان ــب ف ـي ـصــل زايـ ـ ـ ــد ،ال ـ ــذي ق ــاد

الـفــريــق بـبــراعــة فــي ال ــدور نصف
النهائي أمام السلط.
وف ـ ـ ــي الـ ـ ــوسـ ـ ــط ،يـ ـج ــد م ـ ــدرب
الـ ـك ــوي ــت ف ــي مـ ـه ــدي ب ــن رح ـم ــة،
وج ـ ـ ـ ــون أوب ـ ـ ـ ــي م ـي ـك ـي ــل ،وط ـ ــال
الفاضل «عبد المحسن التركماني»
الـخـيــار األفـضــل لما للثالثي من
خ ـب ــرات ك ـب ـي ــرة ،ع ـلــى أن يـتــولــى
الرباعي فهد الـهــاجــري ،وسامي
الصانع ،وماكجوان ،وفهد حمود،
مهمة الــدفــاع عــن عرين الحارس
حميد القالف.
ويحتفظ األبيض بالعديد من
األوراق ال ــراب ـح ــة الس ـي ـمــا أحـمــد
الزنكي ،وعبدالله البريكي ،وعبد

المحسن التركماني حال لم يدخل
المباراة منذ بدايتها.

صفوف مكتملة للمحرق
في المقابل يدخل المحرق مع
مدربه عيسى السعدون المباراة
ب ـص ـف ــوف مـك ـتـمـلــة وس ـ ــط تـمـيــز
لبعض الالعبين أمثال الحارس
محمد السيد جعفر ،وعبدالوهاب
المالود ،وعبدالوهاب علي ،وأحمد
الـشــروقــي ،ومحمد البناء ووليد
الحيام».

حازم ماهر

أرجأ الجهاز الفني لمنتخبنا األولمبي لكرة القدم إعالن
ً
الـقــائـمــة الـتــي ستضم  23الع ـبــا وسـتـشــارك فــي المجموعة
الرابعة التي تستضيفها أوزبكستان من  27الـجــاري حتى
 2نوفمبر المقبل ،ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس
آسيا  23إلى يوم الجمعة المقبل.
وجاء سبب اإلرجاء إلى استبعاد خالد صباح من القائمة
بسبب اإلصــابــة ،وتـعــرض نــاصــر فــالــح إلــى خلع فــي الكتف
بالتالي عدم بت مصيره مع زميله بندر السالمة ،حيث استمر
الثنائي حتى يوم الجمعة في مستشفى سبيتار بالعاصمة
القطرية الدوحة.
ً
وب ـع ـيــدا ع ــن اسـتـبـعــاد ص ـبــاح وع ــدم حـســم مـصـيــر فــالــح
والسالمة ،فقد استقر الجهاز الفني على عدد كبير من األسماء
مـنـهــم ،خــالــد عـجــاجــي ،وف ــواز المبيلش ،ويــوســف الـحـقــان،
وجــاســم عتيق ،وسليمان الـبــوص ،وحمد الـقــاف ،ومبارك
الفنيني ،ومهدي دشتي ،وحسين دشتي ،وراشد الدوسري،
وعيد الرشيدي ،وطالل القيسي ،وعبدالله الجزاف ،وعثمان
الشمري ،وعبدالرحمن كميل ،وعبدالعزيز ناجي ،ويوسف
الرشيدي ،وعلي عبدالرسول.
إلى ذلك ،تقرر مغادرة الوفد إلى أوزبكستان السبت المقبل
فــي حــال االنـتـهــاء مــن حجز تــذاكــر الـطـيــران ،على أن يجري
ً
الفريق تدريبا بعد غد على ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر.
يذكر أن المنتخب اختتم معسكره في قطر ،أمــس األول،
بالتعادل مع العنابي بهدفين لهدف ،وعاد الوفد إلى البالد
مساء أمس.

«يد» الكويت هزم القادسية وحافظ على الصدارة استقبال حافل لمنتخب الدراجات المائية

●

محمد عبدالعزيز

واصل فريق الكويت سلسلة
انتصارات في الــدوري الممتاز
لكرة اليدّ ،
وعمق جــراح غريمه
القادسية بفوزه عليه بنتيجة
 24-27فـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ا لـ ـت ــي
جمعتهما أمس االول على صالة
الشيخ سعد العبدالله بمدينة
صباح السالم في ختام الجولة
الرابعة.
وبــذلــك حــافــظ األبـيــض على
الـ ـص ــدارة ب ـف ــارق األهـ ـ ــداف عن
السالمية ،ولكل منهما  8نقاط،
بينما تراجع القادسية للمركز
السادس بنقطتين.
قـ ـ ـ ـ ّـدم الـ ـك ــوي ــت والـ ـق ــادسـ ـي ــة
مـبــاراة قوية بتكتيك فني عال
وأف ـض ـل ـيــة واضـ ـح ــة لــأب ـيــض،
حيث ّ
تميز بالدفاع الصلب ومن
خلف تألق الحارس حسن صفر
وا لـهـجــوم المنظم المصحوب
بتصويبات واختراقات العبي
ال ـخ ـط ـيــن األمـ ــامـ ــي وال ـخ ـل ـفــي،
وس ــط ت ــأل ــق جـمـيــع الــاعـبـيــن،
وعلى رأسهم المحترفان الكوبي

ِّ
يصوب على مرمى القادسية
فرانكيس
هرنانديز والقطري فرانكيس
وع ـب ــدال ـل ــه ال ـغــرب ـل ـلــي ومـحـمــد
عامر.
وعلى الجانب اآلخ ــر ،حــاول
القادسية التصدي لقوة الكويت
وظـ ـه ــر ب ـم ـس ـت ــوى جـ ـي ــد ت ــأل ــق
خالله البحريني محمد حبيب
ف ـ ــي الـ ـتـ ـص ــوي ــب واالخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق،
وكذلك الـحــارس سلمان مزعل،

لكن كثرت األخـطــاء الشخصية
الدفاعية وعدم تفعيل دور الخط
االمامي حسم اللقاء للكويت.

الصليبيخات واليرموك
م ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،فـ ـ ـ ــاز
ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات ع ـل ــى ال ـش ـبــاب
ّ
 ،27-36وت ـغــلــب ال ـيــرمــوك على

(تصوير جورج ريجي)
خيطان  20-26أمس األول على
صالة االتحاد ،في ختام المرحلة
الرابعة من دوري الدرجة األولى،
بذلك حافظ الصليبيخات على
ص ـ ـ ـ ــدارة ب ـ ـفـ ــارق األهـ ـ ـ ـ ــداف عــن
اليرموك ورصيد واحد  8نقاط،
بينما تــرا جــع خـيـطــان للمركز
الرابع بـ 4نقاط والشباب للمركز
السادس بنقطتين.

عاد إلى البالد ،مساء أمس
األول ،وفــد المنتخب الكويتي
ل ـ ـل ـ ــدراج ـ ــات ال ـ ـمـ ــائ ـ ـيـ ــة ،ع ـقــب
مشاركته المتميزة بمنافسات
ال ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة م ــن بـطــولــة
العالم للدراجات المائية ،2021
التي نظمها االتـحــاد العالمي
لـلــدراجــات المائية فــي بحيرة
لـيــك هــافــاســو بــواليــة أريــزونــا
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وسـ ـ ــط م ـش ــارك ــة
عــال ـم ـيــة واسـ ـع ــة ،وبـحـصــولــه
على  10ميداليات ( 8ذهبيات
 فضيتان).وكان في استقبال المنتخب
أم ـيــن ال ـســر ال ـع ــام ف ــي ال ـنــادي
ال ـب ـحــري ال ــري ــاض ــي الـكــويـتــي
خالد الـفــودري ،ورئيس لجنة
ال ـ ـ ــدراج ـ ـ ــات الـ ـم ــائـ ـي ــة حـسـيــن
دشتي ،ورئيس لجنة الــزوارق
ال ـســري ـعــة وال ــوي ــك بـ ــورد علي
الشمالي ،وعدد من المدعوين
واأله ــال ــي ،إلــى جــانــب حضور
يوسف الشالحي من العالقات
الـ ـع ــام ــة فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة

الفودري والشمالي ودشتي وأبطال المنتخب في صورة جماعية
لـ ـل ــري ــاض ــة وأح ـ ـمـ ــد أب ـ ــل وح ـم ــد
المصيبيح مــن الـعــاقــات العامة
بشركة زين.
وكان المنتخب استكمل سلسلة
انتصاراته وإنجازاته العالمية في
منافسات الجولة الثانية من خالل
تحقيق بطل أبطال العالم وحامل
اللقب محمد بوربيع المركز األول
لفئة كبار المحترفين فئة (برو جي
ب ــي) ليحافظ بــذلــك عـلــى ص ــدارة

ً
الترتيب العام منفردا وبالعالمة
ال ـكــام ـلــة ،ك ـمــا ح ـقــق ذه ـب ـيــة فئة
سوبر الستوك للمحترفين.
وحـ ـق ــق م ـح ـمــد الـ ـب ــاز ذهـبـيــة
ال ـ ـج ـ ــال ـ ــس مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود الـ ـتـ ـع ــدي ــل
لـ ـلـ ـمـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــن ،وذه ـ ـب ـ ـي ـ ــة ف ـئ ــة
المارثون المفتوحة للمحترفين،
وعبدالرحمن غازي العمر ذهبية
ف ـئــة  1100س ـت ــوك لـلـمـحـتــرفـيــن،
وي ــوس ــف ال ـخ ـل ـف ــان ،ال ـ ــذي حقق

مباراتان في انطالق «ممتاز السلة» اليوم
تنطلق مساء اليوم منافسات
بطولة الدوري الممتاز لكرة
السلة ،إذ يلتقي الكويت مع
«القرين» تليها مواجهة
القادسية مع الجهراء.

صالح الماجري

●

جابر الشريفي

في نسختها الـ  59تنطلق اليوم منافسات
الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة مباراتين،
يلتقي في األولــى الكويت مع القرين الساعة
 5:30تليها مواجهة القادسية مــع الجهراء،
وتقام المباراتان على صالة االتحاد في مجمع
الشيخ سعدالعبدالله الرياضي.
وه ــذه النسخة مــن ال ــدوري تعتبر إحــدى
أقــوى الـبـطــوالت ،ويتوقع أن تشهد إثــارة
وندية بين األندية المشاركة
السيما بعد قــرار االتحاد عودة
مـ ـش ــارك ــة الـ ــاعـ ــب األجـ ـنـ ـب ــي فــي
ال ـم ـس ــاب ـق ــة بـ ــواقـ ــع الع ـب ـي ــن فــي
الملعب ،وهــو أمــر غير مسبوق
ب ـتــاريــخ ال ـب ـطــولــة ،الس ـي ـمــا أن
مشاركة الالعب األجنبي قبل
ُ
أن ت ـم ـن ــع ف ــي  2014كــانــت
ب ــواق ــع واحـ ــد ف ــي الملعب
واآلخــر احتياط بحيث ال
ت ــزي ــد م ـشــاركــة األجـنـبــي
ع ـ ـلـ ــى الع ـ ـ ـ ــب واح ـ ـ ـ ـ ــد فــي
الملعب.
وي ـبــدو أن نـظــام ال ــدوري
هذا الموسم (الدرجتان) سيثري
المسابقة من الجانب الفني ،إذ ينص
نظام المسابقة على أن تلعب الفرق ،التي
تأهلت لـلــدوري الممتاز ،وهــي الكويت
وكاظمة والقادسية والجهراء وبرقان
ً
والقرين دوريا من ثالثة أقسام يلتقي
بعدها األول مع الــرابــع ،والثاني مع
الثالث بنظام «البالي أوف» من خمس

مباريات ،على أن يتأهل بعدها الفائز بثالث
مواجهات من الخمس للدور النهائي ،الذي
سيقام بالنظام ذاته.
وسـيـهـبــط صــاحــب ال ـمــركــز الـ ـس ــادس في
ال ــدوري الممتاز مباشرة إلــى دوري الدرجة
األول ـ ـ ـ ــى ،ف ـي ـمــا س ـي ـخ ــوض ص ــاح ــب ال ـمــركــز
الخامس في الدوري الممتاز ثالث مواجهات
مع صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة
األولى والفائز باثنتين سيتأهل للممتاز.

استعدادات على مستوى الحدث
وت ـنــاســب حـجــم اس ـت ـع ــدادات األن ــدي ــة مع
مستوى الـحــدث بعدما أق ــام الـكــويــت حامل
ً
ً
اللقب وبـطــل الخليج معسكرا خــارجـيــا في
صربيا قبل مشاركته في البطولة العربية الـ
 33التي أقيمت في اإلسكندرية قبل أسبوعين،
ّ
وح ــل بها األبـيــض فــي مــركــز الــوصــافــة ،كما
ً
ً
أق ــام الـقــادسـيــة وال ـقــريــن مـعـسـكــرا خــارجـيــا
لمدة أسبوعين في إسطنبول ،وأقام الجهراء
ً
ً
مـعـسـكــرا خــارج ـيــا هــو اآلخ ــر فــي العاصمة
المصرية القاهرة ،فيما اكتفت أندية كاظمة
ً
وب ــرق ــان بــالـمـعـسـكــرات الــداخـلـيــة اس ـت ـعــدادا
للبطولة.

المدرسة التونسية
اتجهت األنــديــة فــي ال ــدوري الممتاز إلى
المدرسة التونسية ،إذ تعاقدت إدارة نادي
ال ـج ـهــراء مــع ال ـم ــدرب الـتــونـســي عبدالمنعم
ً
الحبيب خلفا للبناني أحـمــد ال ـفــران ،كذلك
الـقــادسـيــة ال ــذي تـعــاقــد مــع الـتــونـســي قاسم

«يد» القرين تقيل
المونتنيغري راتكو

ً
ال ــورش ـف ــان ــي خ ـل ـفــا ل ـل ـي ـتــوانــي لــوكــاس
مندوجاز ،فيما جددت إدارة نادي القرين
تعاقدها مع المدرب التونسي جمال بن
عبدالكريم ،واستمر الكويت مع مدربه
األلماني بيتر شومرز ،الــذي سيطر
معه على البطوالت خالل السنوات
الماضية.
وعادت المدرسة األميركية
ل ـ ـلـ ــدوري ال ـك ــوي ـت ــي بـعــد
غـيــاب ثـمــانــي سـنــوات
ع ـبــر ت ـعــاقــد كــاظـمــة
مـ ـ ـ ـ ـ ــع أوديـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــز،
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر د.طـ ـ ـ ــال
القالف مدرب برقان
ه ــو الـ ـم ــدرب الــوطـنــي
الوحيد في الدوري الممتاز.

راتكو دوركوفيتش

عال
محترفون على مستوى ٍ
وتـ ـع ــاق ــدت األنـ ــديـ ــة مـ ــع مـحـتــرفـيــن
ً
عـلــى مـسـتــوى ع ــال اس ـت ـع ــدادا ل ـلــدوري
ب ـعــدمــا ت ـعــاقــد ال ـك ــوي ــت م ــع الـبــوسـنــي
كيكانوفيتش واألميركي فيلدين وتعاقد
القادسية مع األميركيين رونــالــد دلف
وجيمس مو ،وتعاقدت إدارة الجهراء
مع اللبناني وائل عرقجي والتونسي
صالح الماجري ،ودعم القرين صفوفه
ب ــاألم ـي ــرك ـي ـي ــن ريـ ـك ــي وج ــونـ ـس ــون،
وتعاقد بــرقــان مــع الصربي سالفن
كيبكوفيتش ومايكل مــوري ،كذلك
كاظمة ال ــذي تعاقد مــع األميركي
زاشلوفتن والصربي ميرلجا.

ثالث ذهبيات في أول مشاركة
لـ ـ ــه ب ــالـ ـبـ ـط ــول ــة ،ومـ ـ ـ ــن خ ــال
ف ـئ ــة الـ ـج ــال ــس  1100س ـتــوك
للمبتدئين،وفئة الجالس ريك
الي ــت ل ـل ـه ــواة ،وف ـئــة الـجــالــس
 1100ستوك للهواة ،وتحقيق
راشـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ــراش ـ ـ ــد فـ ـضـ ـي ــة ف ـئــة
الـجــالــس الـمـفـتــوح  1100سي
ســي ل ـل ـهــواة ،وســالــم الـمـطــوع
فضية فئة برو أم ستوك.

كيكانوفيتش

عـ ـلـ ـم ــت «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» أن
نـ ـ ـ ــادي الـ ـق ــري ــن قـ ـ ــرر إق ــال ــة
م ـ ــدرب ال ـف ــري ــق األول لـكــرة
اليد بالنادي المونتنيغري
راتكو دوركوفيتش ،بسبب
س ــوء نـتــائــج ال ـفــريــق ،الــذي
يحتل حاليا المركز األخير
بالدوري الممتاز للعبة ،إثر
تعرضه ل ــ 4هــزائــم متتالية
منذ بداية البطولة.
و ت ـ ـ ـ ــدرس إدارة ا ل ـق ــر ي ــن
حـ ــال ـ ـيـ ــا ع ـ ـ ـ ــددا مـ ـ ــن ال ـس ـي ــر
الــذات ـيــة لـمــدربـيــن محليين
وأجــانــب ،الخـتـيــار األفضل
م ـ ـن ـ ـهـ ــم ل ـ ـت ـ ــول ـ ــي الـ ـمـ ـهـ ـم ــة
الفنية للفريق خالل الفترة
المتبقية من الموسم.

١٩
برشلونة لتفادي الخروج المبكر ويونايتد لطمأنة جماهيره
ةديرجلا
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يحل ً دينامو كييف األوكراني
ضيفا على برشلونة اإلسباني،
بينما يلتقي مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ضيفه أتاالنتا
اإليطالي ،اليوم ،في الجولة
الثالثة من منافسات دور
المجموعات بمسابقة دوري
أبطال أوروبا.

سـيـكــون بــرشـلــونــة اإلسـبــانــي
أم ـ ـ ــام حـ ـتـ ـم ـ ّـي ــة الـ ـ ـف ـ ــوز ل ـت ـف ــادي
الخروج المبكر من مسابقة دوري
أبـطــال أوروب ــا لـكــرة ال ـقــدم ،حين
يستقبل دينامو كييف األوكراني
ض ـ ـمـ ــن ال ـ ـج ـ ــول ـ ــة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة م ــن
منافسات المجموعة الخامسة
الـيــوم ،في حين يأمل مانشستر
ي ــون ــايـ ـت ــد اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ط ـم ــأن ــة
جماهيره بعد تردي نتائجه في
اآلون ــة األخـيــرة ،عندما يستقبل
أتـ ــاالن ـ ـتـ ــا اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي فـ ــي أقـ ــوى
مباريات المجموعة السادسة.
س ـقــط بــرش ـلــونــة م ــن عـلـيــائــه
ب ـع ــد رح ـي ــل ن ـج ـمــه األسـ ـط ــوري
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ل ـي ــون ـي ــل مـيـســي
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ـ ــس سـ ـ ـ ــان
جرمان في الصيف
الـ ـم ــاض ــي ،وب ــداي ــة
ً
مـ ـت ــذب ــذة م ـح ـل ـيــا
ً
وكــارث ـيــة قــاريــا،
حـ ـي ــث ت ـع ــرض
لـ ـه ــزيـ ـمـ ـتـ ـي ــن
ً
ت ــوال ـي ــا في

فاتي نجم برشلونة

الـ ـج ــولـ ـتـ ـي ــن ال ـس ــاب ـق ـت ـي ــن أم ـ ــام
بايرن ميونيخ األلماني -3صفر
وبـنـفـيـكــا الـبــرتـغــالــي بالنتيجة
ذاتـ ـ ـه ـ ــا ،ل ـي ـح ـت ــل قـ ـ ــاع ال ـت ــرت ـي ــب
ب ـص ـفــر ن ـق ـط ــة ،م ــا وض ـع ــه أم ــام
بــاب ال ـخــروج مــن الـبــاب الضيق
ً
للمسابقة األعرق قاريا والمتوج
بها  5مرات آخرها في عام .2015
ل ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـعـ ـ ــد رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب
الهولندي رونالد كومان يملكون
ت ــرف ارت ـكــاب أي دعـســة ناقصة
ع ـلــى مـلـعـبـهــم "ك ــام ــب نــو"
أمـ ــام خ ـصــم ُيـعـتـبــر على
ً
ّ
الورق سهال ،ولم يشكل
أي خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورة أ مـ ـ ـ ــام
ال ـع ـمــاق ال ـبــافــاري
الـ ـ ـ ـ ــذي اك ـت ـس ـح ــه
بـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة
نـظـيـفــة ،في
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــن
فـ ـش ــل

فــي ا ل ـفــوز عـلــى بنفكيا ليكتفي
بالتعادل السلبي.
مـ ـ ّـهـ ــد الـ ـمـ ـه ــاج ــم ال ـه ــول ـن ــدي
مـ ـ ـمـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــس دي ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاي ورفـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــه
ل ــاس ـت ـح ـق ــاق األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ب ـفــوز
مـحـلــي م ـهــم ع ـلــى فــالـنـسـيــا 1-3
األح ــد فــي أسـبــوع حــاســم يشهد
ً
استقباله أيـضــا لغريمه الـلــدود
ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،مـ ــا أع ـ ـ ــاد إطـ ــاق
الـ ـن ــادي ال ـكــاتــالــونــي ع ـلــى سكة
االنتصارات التي غابت عنه في
مباراتيه األخيرتين أمام بنفيكا
وأتلتيكو مــدريــد صـفــر 2-فــي "ال
ليغا".

بايرن للعالمة الكاملة
م ــن نــاح ـي ـتــه ،يــأمــل
بايرن ميونيخ متصدر
الـمـجـمــوعــة بــالـعــامــة
الكاملة مع  6نقاط من
انـتـصــاريــن أن يتابع
"نزهته" القارية ،التي
كللها بثمانية أ ه ــداف
فــي مــرمــى منافسيه من
دون أن تهتز شباكه ،عندما
ّ
ً
يـ ـح ــل ضـ ـيـ ـف ــا عـ ـل ــى وص ـي ـفــه
بنفيكا مع  4نقاط.
وك ـ ـ ـ ــان ب ـ ــاي ـ ــرن أظ ـه ــر
ف ـ ـ ــائ ـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوة لـ ــديـ ــه
ب ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاح ـ ـ ــه بـ ـ ــايـ ـ ــر
ل ـي ـف ــرك ــوزن ع ـل ــى أرض ــه
 1-5فــي المرحلة الثامنة
من "البوندسليغا" ،ليحكم
ق ـب ـض ـت ــه عـ ـل ــى ال ـ ـص ـ ــدارة
ً
م ـ ـ ــع  19ن ـ ـق ـ ـطـ ــة مـ ـتـ ـق ــد م ــا
ب ـف ــارق نـقـطــة ع ــن بــورسـيــا
دورتموند.
فـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــادس ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وبـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاف
بــرشـلــونــة،
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف
مانشستر
يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد
بـ ـ ــدايـ ـ ــة ق ــوي ــة

رونالدو نجم مانشستر يونايتد

أنشيلوتي :هازارد محبط من اإلصابة
ذكر المدير الفني لفريق ريال مدريد اإلسباني
لكرة القدم كارلو أنشيلوتي أمس أن أحدا ال يشعر
باإلحباط من مشكالت إصابة البلجيكي الدولي
إدين هازارد أكثر من الالعب نفسه.
وان ـض ــم ه ـ ــازارد إل ــى ريـ ــال م ــدري ــد ق ــادم ــا من
تشلسي اإلنكليزي عام  ،2019لكن نجم تشلسي
السابق يعاني من مشكالت بدنية متواصلة منذ
انضمامه إلى الفريق المدريدي.
وش ـ ــارك هـ ـ ــازارد طـ ــوال  90دق ـي ـقــة كــام ـلــة ف ــي 4
مباريات فقط في كل المسابقات مع ريــال مدريد،
وسجل  5أهداف فقط خالل  51مباراة ،وهو ما دفع
الجماهير ووسائل إعالم إلى التعبير عن حالة من
اإلحباط إزاء الالعب البالغ  30عاما ،والــذي شارك
ضمن التشكيل األساسي للريال  5مرات خالل هذا
الـمــوســم ضـمــن إجـمــالــي  8م ـشــاركــات ،ولـعــب 382

دقيقة ،لكن تعافي الالعب تعثر مجددا.
وق ــال أنـشـيـلــوتــي ،فــي تـصــريــح ص ـحــافــي ،إن
الالعب هو األكثر شعورا باإلحباط إزاء مشكالت
اإلصــابــات المستمرة ،حيث عــاد مــن المشاركة
الدولية مصابا بمشكلة عضلية .هازارد سئم من
هذه المشكالت ،هو ليس مصابا وإنما يعاني من
حمل زائــد .أعتقد أنــه سيكون متاحا للمشاركة
أمام برشلونة أو أمام أوساسونا".
وسجل ه ــازارد هدفا واحــدا فقط ،وصنع هدفا
آخــر خــال  799دقـيـقــة ،ولـعــب مــع ري ــال مــدريــد في
دوري األبطال ،وذلك في  12مباراة ،وخالل مشواره
مع تشلسي سجل هــازارد متوسط هــدف واحــد أو
تمريرة حاسمة في دوري األبطال كل  183دقيقة،
حيث أحرز  8أهداف وصنع  8أخرى خالل  38مباراة
مع الفريق اإلنكليزي في البطولة األوروبية( .د ب أ)

شكوك حول مشاركة ديوكوفيتش في
«أستراليا المفتوحة»
حذر مسؤول محلي أمس من أنه من غير المرجح أن يحصل نجوم كرة المضرب غير الملقحين
على تأشيرات للعب في بطولة أستراليا المفتوحة ،أولى بطوالت غراند سالم للموسم المقبل ،مما
ألقى بظالل من الشك على مشاركة حامل اللقب والمصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
وأشار دان أندروز ،رئيس وزراء والية فيكتوريا ،إنه ال يتوقع استثناءات للقوانين األسترالية
الخاصة بلقاح فيروس كورونا بالنسبة للمشاركين في أولــى البطوالت األربــع الكبرى التي
تنطلق يناير المقبل ،مضيفا" :ال أعتقد أن العب كرة المضرب غير الملقح سيحصل على تأشيرة
للدخول إلى هذا البلد".
وأردف أندروز" :ال يهتم الفيروس بتصنيفك في الترتيب أو عدد البطوالت األربع الكبرى التي
فزت بها .انه في حال حصلوا على تأشيرة ،فمن المحتمل أن يضطروا إلى الحجر الصحي لمدة
أسبوعين ،بخالف ما سيحصل مع الالعبين اآلخرين".
وجاء تصريح أندروز في وقت كان ديوكوفيتش أقر لصحيفة "بليتش" الصربية ،في مقابلة
نشرتها أمس ،بأنه غير مؤكد من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة ،وقال "ال أعرف ما إذا
كنت سأذهب إلى أستراليا .ال أعرف ماذا يجري .الوضع في الوقت الحالي ليس جيدا".

أنشيلوتي

قـبــل أن ي ـتــراجــع رجـ ــال ال ـمــدرب
النروجي أولي-غونار سولشاير
الــذي لــم يجد الحلول السحرية
رغــم عــودة نجم الفريق السابق
البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويـسـتـقـبــل فــريــق "الـشـيــاطـيــن
الـحـمــر" ،صــاحــب الـمــركــز الثالث
مــع  3نـقــاط ،المتصدر وســادس
الترتيب في الـ "سيري أ" أتاالنتا،
ع ـل ــى وقـ ـ ــع خـ ـس ــارت ــه ال ـم ـح ـل ـيــة
المدوية أمــام ليستر سيتي 4-2
ال ـس ـب ــت ،ل ـي ـتــراجــع تــرت ـي ـبــه إلــى
المركز السادس في "بريميرليغ".
وبــات مصير سولشاير الذي
ي ـع ـي ــش عـ ـل ــى اآلمـ ـ ـ ـ ــال الـ ـك ــاذب ــة
والمخيبة تحت مقصلة اإلقالة،
ب ـعــدمــا اس ـت ـن ـفــذ ج ـم ـيــع أوراق ـ ــه
الـ ــراب ـ ـحـ ــة ،فـ ــي حـ ـي ــن أن الـ ـف ــوز
الـمـتــأخــر عـلــى فـيــاريــال
االس ـ ـبـ ــانـ ــي 1-2
بفضل هدف
قـ ــاتـ ــل مــن
"ســي آر"7
في الجولة
ال ـث ــان ـي ــة ،لــم
ي ــذل م ــن قـلــوب
عـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي
ال ـخ ـس ــارة الـتــاريـخـيــة
أم ــام مضيفه يــونــغ بويز
ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــري الـ ـمـ ـت ــواض ــع
ب ـن ـت ـي ـج ــة  2-1فـ ـ ــي ا فـ ـتـ ـت ــاح
منافسات المسابقة األم.
ً
فــي المقابل ،يبدو واضحا
أن فريق فياريال ،المتوج العام
الماضي بلقب مسابقة الدوري
األوروب ـ ـ ـ ــي "يـ ــوروبـ ــا ل ـي ــغ" عـلــى
حساب يونايتد بالذات ،سيكون
ً
م ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــدا لـ ــان ـ ـق ـ ـضـ ــاض ع ـلــى
فرصة تدعيم رصيده من النقاط
وال ـت ـخ ـل ــي ع ــن قـ ـ ــارع ال ـتــرت ـيــب
(نقطة من تعادل) بهدف التأهل
لدور ثمن النهائي.
وع ـل ــى غ ـ ــرار رج ـ ــال ال ـم ــدرب
أونـ ــاي إي ـم ــري ،يــأمــل المضيف
يونغ بويز ثاني الترتيب مع 3

نقاط وبفارق األهــداف عن فريق
"الشياطين الحمر" ،زيــادة غلته
في حال أي دعسة ناقصة جديدة
من هذا األخير.

يوفنتوس يواجه زينيت
في المجموعة الثامنة ،أطلق
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي حـمـلـتــه
األوروبـ ـي ــة ب ـن ـجــاح ،بـعــدمــا كــان
حجز مقعده القاري بشق األنفس
ف ــي ال ـمــرح ـلــة األخـ ـي ــرة لـلـمــوســم
الماضي ،في حين منح الفوز على
حامل اللقب تشلسي اإلنكليزي
ب ـن ـت ـي ـجــة -1ص ـ ـفـ ــر فـ ــي ال ـج ــول ــة
ال ـســاب ـقــة ق ـبــل ال ـتــوقــف ال ــدول ــي،
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ـ ـ ـ ــة

رياضة

معنويات كبيرة لرجال المدرب
ماسيميليانو أليغري.
وي ـ ـسـ ــافـ ــر ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ال ـ ــذي
ي ـت ـصــدر م ـج ـمــوع ـتــه بــرص ـيــد 6
نقاط من انتصارين إلى روسيا
للقاء زينيت في سعيه للعالمة
ال ـكــام ـلــة ،فـيـمــا يـمـكــن أن ي ـكـ ّـون
ع ـشــاق ال ـن ــادي ال ـتــوري ـنــي فـكــرة
أوضح عن مستوى الفريق.
فــي الـمـقــابــل ،يــأمــل تشلسي
وصيف المتصدر مع  3نقاط أن
يسدي يوفي خدمة إليه بالفوز
ع ـل ــى زي ـن ـي ــت ث ــال ــث ال ـتــرت ـيــب
ب ـفــارق األه ـ ــداف ،عـلــى أمــل
أن يـفــرض رج ــال الـمــدرب
األلـمــانــي تــومــاس توخل
أن ـف ـس ـه ــم أم ـ ـ ــام مــال ـمــو
ال ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــدي مـ ـت ــذي ــل
ال ـ ـ ـتـ ـ ــرت ـ ـ ـيـ ـ ــب
بصفر

مورييل نجم أتاالنتا

ن ـق ـطــة مـ ــن خ ـس ــارت ـي ــن وم ـ ــع 7
أهداف في شباكه.
في المجموعة السابعة ،يجد
حامل لقب الدوري الفرنسي ليل
نـفـســه أمـ ــام إلــزام ـيــة ال ـف ــوز على
ضيفه إشبيلية اإلسباني ،بعدما
لم يتمكن من حصد سوى نقطة
يتيمة من خسارة أمام سالزبورغ
النمسوي  2-1وتعادل سلبي أمام
فــولـفـسـبــورغ األل ـمــانــي ،ليتذيل
ترتيب المجموعة.
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،يـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل
س ــال ــزب ــورغ مـتـصــدر
ال ـتــرت ـيــب م ــع أرب ــع
نـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــاط ض ـ ـي ـ ـفـ ــه
فولفسبورغ الثالث
بــر صـيــد نقطتين
وب ـف ــارق األه ــداف
ع ـ ـ ـ ـ ــن إش ـ ـب ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة
الوصيف.

زابارني نجم دينامو كييف

إنفانتينو :رائع تنظيم المونديال في أميركا الجنوبية
أك ــد رئـيــس االت ـح ــاد الــدولــي
ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم "ف ـ ـي ـ ـفـ ــا" ج ـي ــان ــي
إ نـ ـف ــا نـ ـتـ ـيـ ـن ــو أ م ـ ـ ــس األول مــن
األرج ـن ـت ـي ــن "أنـ ـ ــه س ـي ـك ــون مــن
ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــع تـ ـنـ ـظـ ـي ــم ال ـ ـمـ ــونـ ــديـ ــال
فـ ــي أمـ ـي ــرك ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة" ،فــي
إط ـ ــار ج ــول ــة قـ ــام ب ـهــا ف ــي عــدة
دول ب ــا لـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،بـ ـحـ ـث ــا عــن
دعـ ــم ل ـم ـق ـتــرحــه ب ـش ــأن تـنـظـيــم
مـ ـن ــافـ ـس ــات ك ـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم كــل
عامين.
وقــال إنفانتينو ،في مؤتمر
صحافي عـقــده بجانب رئيس
ات ـحــاد األرجـنـتـيــن ل ـكــرة الـقــدم
كـ ــادويـ ــو ت ــابـ ـي ــا" ،ب ــال ـت ــأك ـي ــد،

سـيـكــون مـلــف تــرشـيــح أمـيــركــا
الـجـنــوبـيــة ق ــوي ــا جـ ــدا .أمـيــركــا
ال ـج ـنــوب ـيــة ت ـع ـيــش كـ ــرة ال ـقــدم
بطريقة مختلفة ،فقلب كرة القدم
هنا .سيكون من الرائع التفكير
في تنظيم المونديال في أميركا
الجنوبية".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـف ـ ـي ـ ـفـ ــا،
ال ـ ـ ـ ــذي وص ـ ـ ــل إل ـ ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة
األرج ـن ـت ـي ـن ـيــة ب ــوي ـن ــس أي ــرس
األح ــد ،إل ــى أن "ه ـنــاك اهتماما
كبيرا في الوقت الراهن بتنظيم
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن مـ ـن ــافـ ـس ــات ك ــأس
ال ـ ـعـ ــالـ ــم" ،رغ ـ ــم ف ـ ـقـ ــدان "ال ـث ـق ــة"
بـ ـ ــاالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد خـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات

األخ ـيــرة بسبب فضائح فساد
مختلفة.
ودافع إنفانتينو عن مقترحه
بـ ـش ــأن إقـ ــامـ ــة الـ ـم ــون ــدي ــال كــل
عـ ــام ـ ـيـ ــن ،ح ـ ـيـ ــث قـ ـ ـ ــال إن هـ ــذا
"سيجلب مــزيــدا مــن المنافسة
رفـيـعــة الـمـسـتــوى ،وم ــزي ــدا من
األمل واإلثارة ،ومزيدا من فرص
تنظيم المونديال أيضا".
و أ ر د ف  " :إ ذ ا لـ ـ ـ ــم ن ـن ـظ ــم
المونديال كل عامين فسنحتاج
إلـ ــى  24ع ــام ــا ل ـكــي ي ـع ــود إلــى
ق ــارة م ــا ،ه ــذا إذا أردنـ ــا إج ــراء
تـ ـن ــاوب حـقـيـقــي ب ـيــن الـ ـق ــارات
المختلفة ،و 24عــامــا أكـثــر من

الرابطة اإلنكليزية تحظر إبرام عقود رعاية لنيوكاسل
صوتت رابطة أندية الدوري اإلنكليزي (البريميير ليغ) باألغلبية على حظر إبرام عقود
رعاية لنيوكاسل يونايتد ،لمنعه من االستفادة من اتفاقيات مع شركات تربطها بالفعل
عالقات مع الحكومة أو الصندوق االستثماري السعوديين.
وصوت  18ناديا من أصل  20ناديا لمصلحة القرار ،وامتنع مانشستر سيتي
عن التصويت ،وصوت نيوكاسل ضده ،في اجتماع عقده مديرو األندية ،أمس
األول ،وكشفت عنه صحيفة "الغارديان".
ويهدف هذا القرار إلى منع تكرار ما حدث سابقا مع مانشستر سيتي،
الذي استطاع الحصول على استفادة اقتصادية من توقيع اتفاقيات رعاية
مع شركات تسيطر عليها أبوظبي ،مثل طيران االتحاد ،وتريد األندية
ضمانا قانونيا بأن هذا لن يحدث أو أنه إذا حدث فسيتم تنفيذه بشروط
اقتصادية عادلة للسوق.
وامتنع مانشستر سيتي عن التصويت ،ليس ألنه ضد هذا اإلجراء،
ولكن ألنه تلقى مشورة قانونية مفادها أن التصويت قد يكون غير
قانوني ،وسيبدأ تطبيق هذا اإلجراء لألسابيع الثالثة المقبلة على
أساس مؤقت ،على الرغم من أن األندية تريد أن يكون بشكل دائم.

جيل من الجمهور" ،مشيرا إلى
أن الـسـنــوات الـمــاضـيــة شهدت
"الحديث كثيرا عن األندية دون
طرح المنتخبات الوطنية على
مائدة المفاوضات".
(إفي)

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

7:45

برشلونة – دينامو كييف

beINSPORTS PR1

7:45

ريد بول  -فولفسبورغ

beINSPORTS PR2

10:00

بنفيكا – بايرن ميونيخ

beINSPORTS PR3

10:00

يونغ بويز  -فياريال

beINSPORTS EN2

 10:00مانشستر يونايتد  -أتاالنتا beINSPORTS PR1
10:00
10:00
10:00

تشلسي  -مالمو

beINSPORTS PR2

زينيت  -يوفنتوس

beINSPORTS xtra1

ليل  -اشبيلية

beINSPORTS xtra2

الكازيت ينقذ أرسنال من الخسارة

أوباميانغ نجم أرسنال يحتفل بإحراز زميله الكازيت هدف الفوز

أن ـقــذ الـمـهــاجــم ال ـبــديــل الـفــرنـســي ألـكـسـنــدر
الكازيت فريقه أرسنال من خسارة الدربي اللندني
أم ــام ج ــاره كريستال ب ــاالس ،ب ــإدراك ــه التعادل
فــي الــوقــت القاتل  ،2-2أمــس األول ،على ملعب
"اإلمارات" بالعاصمة ،في ختام المرحلة الثامنة
من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وفي الوقت الذي كانت المباراة تلفظ أنفاسها
األخيرة ،نجح الكازيت ،بديل النرويجي مارتن
أوديغارد ( ،)67في إحراز هدف التعادل بالدقيقة
الخامسة مــن الــوقــت بــدل الضائع ،حــارمــا قائد
أرسنال السابق العــب وسطه والـمــدرب الحالي
لكريستال ب ــاالس الفرنسي بــاتــريــك فييرا من
تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم ،واألول في أول
مباراة له في مواجهة فريقه السابق.
وحل فييرا ضيفا للمرة األولــى كمدرب على
ملعب الفريق الذي تألق في صفوفه كالعب بين
 1996و ،2005وتوج معه بقيادة مواطنه المدرب
الفذ مواطنه أرسين فينغر بلقب الدوري الممتاز
 3مرات وبالكأس اإلنكليزية  4مرات.

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:

وكان ابن الـ 45عاما قائد الفريق اللندني حين
توج األخير بلقب "برميرليغ" للمرة األخيرة موسم
 2003-2004من دون أن يتلقى أي هزيمة ،وخاض
مــع "المدفعجية" الــذيــن انضم اليهم عــام 1996
من ميالن اإليطالي  400مباراة قبل أن يعود الى
الدوري اإليطالي للدفاع عن ألوان يوفنتوس ومن
بعده إنتر ميالن.
وهــو التعادل الثاني على التوالي ألرسنال
مقابل  3انتصارات ،ومثلها تعادالت ،فرفع رصيده
إلى  11نقطة في المركز الثاني عشر مقابل  8نقاط
لكريستال باالس الرابع عشر.

هدف مبكر ألرسنال
وبكر أرسنال بالتسجيل عبر أوباميانغ ،عندما
استغل كرة أبعدها الحارس اإلسباني غوايتا ،إثر
تسديدة للدولي العاجي نيكوالس بيبي من داخل
المنطقة فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى
الخالي ( ،)8وهي المرة الثالثة تواليا التي يهز
فيها الدولي الغابوني الشباك في البرميرليغ،

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

وذلــك للمرة األول ــى منذ سبتمبر  2019عندما
فعلها  5مرات متتالية.
وتألق رامسدايل في حرمان كريستال باالس
من التعادل في الدقيقة الثالثة االخيرة من الشوط
االول عـنــدمــا ت ـصــدى ب ـبــراعــة لـتـســديــدة قــويــة
لكاالغر ،ونجح بينتيكي في إدراك التعادل عندما
استغل كرة خطفها الدولي الغاني جوردان أيوو
من مواطنه بارتي فتوغل داخل المنطقة وتالعب
بالمدافع الـبــرازيـلــي غــابــريــال قبل أن يسددها
قوية زاحفة بيمناه من مسافة قريبة على يسار
رامسدايل (.)50
ونجح كريستال باالس في التقدم من هجمة
مرتدة وصلت من خاللها الكرة إلى إدوارد عند
حــافــة المنطقة فتوغل داخـلـهــا وســددهــا قوية
بيمناه في سقف المرمى ( ،)73وحرمت العارضة
المدافع كـيــران تيرني مــن التعادل عندما ردت
تسديدته القوية من مسافة قريبة ( ،)87قبل أن
يفعلها الكازيت بتسديدة من مسافة قريبة اثر
كرة مرتدة من الحارس غوايتا (.)5+90

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

حاالت تفاوض ناجحة

ابتعد

أ .د .غانم النجار

نتائج أي حــوار تحكمه الـظــروف الموضوعية المحيطة
بــه ،كما تحكمه طبيعة المشاركين والــداعـيــن لــه ،والـحــوار
ً
الدائر حاليا ،جاء في ظروف انسداد سياسي مطلق ،ومعيق،
ومحبط .فكان البد من مبادرة لتحريك الوضع اآلسن .وكون
المبادرة قد تبناها صاحب السمو األمير ،فالبد لها أن تحقق
ً
ان ـفــراجــات أي ــا ك ــان مــداهــا .أم ــا الـتـفــاوض فـهــو مـســألــة أكثر
ً
تعقيدا ،ونستعرض هنا بعض حــاالت التفاوض الناجحة
في السابق.
منذ منتصف الستينيات تراجع المنطق التفاوضي إلى حد
كبير ،إلى أن وصل إلى االستئثار الكامل بالسلطة في تعليق
الدستور ،سنتي  ١٩٧٦و ،١٩٨٦والباقي تفاصيل تاريخية.
من المحطات التفاوضية غير المتداولة ،كانت حول عدد
ال ــدوائ ــر االنـتـخــابـيــة سـنــة  ،١٩٦١حـيــث أرادت الـحـكــومــة ٢٠
دائرة مقابل دائرة انتخابية واحدة للرأي الشعبي ،وبعد شد
وجذب ،تم التوصل إلى حل وسط وهو  ١٠دوائر انتخابية،
إال أنه صدر قانون  ١٩٦١/٢٠بتاريخ  ٦سبتمبر  ،١٩٦١بـ ٢٠
دائرة انتخابية .فقرر الشعبيون مقاطعة االنتخابات ،معلنين
"إذا هذا أولها ينعاف تاليها" ،وأوصلوا تلك الرسالة للشيخ
ً
عبدالله السالم ،الذي ما لبث أن سحب القانون وأصدر قانونا
آخر  ١٩٦١/٢٨بتاريخ  ٧أكتوبر  ١٩٦١بـ  ١٠دوائر انتخابية.
ومضت العجلة وتم بموجبها انتخاب المجلس التأسيسي
ً
بواقع عشر دوائر ،ثم انتخاب مجلس األمة عشريا.
أما المحطة الثانية فهي محاضر لجنة الدستور ،وأدى
ً
الخالف حولها أحيانا إلى مقاطعة الشيخ سعد العبدالله
لــاجـتـمــاعــات ،وتــركــز ال ـخــاف ح ــول ع ــدد وكـيـفـيــة اخـتـيــار
الوزراء ،من داخل المجلس المنتخب أم من خارجه ،واألغلبية
المطلوبة لسحب الثقة ،ثلثين أم مطلقة ،و ض ــرورة تقديم
الحكومة استقالتها بعد كــل انتخابات .وكــان أن تــم الحل
بتفاهم رئيس المجلس مع األمير وبتنازالت واضحة من
الطرفين .أما المحطة الثالثة ،وهي استثنائية ،فجاءت خالل
الغزو ،حيث فرض معطياته خارج السياق التقليدي .فحين
دعــت الحكومة إلــى مؤتمر شعبي بالسعودية ،في أكتوبر
 ،١٩٩٠للرد على مقترح الرئيس الفرنسي ميتران بضرورة
استفتاء الشعب الكويتي في نظام الحكم ،وكانت الوثائق
ال تشير من قريب أو بعيد للدستور .إال أن حضور العديد
ً
ً
من الشخصيات الوطنية لعب دورا أساسيا في إضافة ذكر
ً
ً
الدستور والتعهد بالعودة إليه ،وكان المقرر شيئا آخر تماما.
بطبيعة الحال فإن ما حل في البالد من انسداد سياسي ،له
أسباب كثيرة ،وهي تراكمات استمرت سنين طويلة ،والكشف
عن جزء من استفحال الفساد على أعلى مستوى بحاجة إلى
بناء جديد ،إطاره المبادئ الدستورية ،والحوار قد يكون بداية
ً
الطريق ،والتوافق على األولويات للنهوض بالمجتمع ،بدال
من حالة النكوص المستمرة.
الطريق طويل ولكن البدايات مهمة.

ّ
وضاح

ودارت عجلة المصالحة الوطنية
ينبغي أن تعم البهجة والغبطة والسرور
أهل الكويتَ ،لم ال وها هي بوادر وحدة الصف
بين الشعب وقيادته تأخذ مسارها المنطقي
والطبيعي الذي ُعهد عن الكويت وأهلها ،فقد
ً
ً
ً
كان دائما وأبدا الحاكم واحدا من أبناء الشعب
ً
وقــري ـبــا مـنـهــم ،يـشــاركـهــم ك ــل أح ــوال ـه ــم ،وقــد
جاءت بوادر المصالحة الوطنية ،أمس ،ببيان
مقتضب مــن أعـضــاء مجلس األمــة كــان تحية
تقدير لسمو األمير على عفوه الكريم عن أبنائه
فــي شــأن قضايا الــرأي والقضايا السياسية،
والتي أخذت مسارات ال مرضية وال سارة.
وهو ما يؤمل معه أن تطوى صفحات ملفات
عديدة من الماضي القريب التي أرهقت البلد
وأب ـن ــاءه س ـن ــوات ع ــدي ــدة ،وق ــد كــانــت رغـبــات
الـبـعــض ومـصــالـحــه وتنكبه السبيل الـقــويــم،
ً
ً
تلعب دورا رئيسيا في تعطيل مثل هذه البوادر
ً
اإليجابية والتي تأخرت كثيرا ،لكنها بــإرادة
سمو األمـيــر وتــوفـيــق مــن الـلــه ،جــل شــأنــه ،قد
تمت ،رغم عدم رغبة أولئك البعض في إتمامها.
ً
ول ـع ــل ت ـلــك ال ـ ـبـ ــوادر ال ـت ــي ش ـك ـلــت مــدخــا

أ .د .محمد المقاطع

ً
مهما لمصالحة وإص ــاح أشـمــل وأوس ــع هو
ما ينتظره أبناء البلد كافة في أعطاف أجواء
المصالحة والبهجة الـســائــدة ال ـيــوم ،ففرحة
اليوم ينبغي أال تنسينا استحقاقات الوطن
الـمــرحـلـيــة والـمـسـتـقـبـلـيــة ،فــالـكــويــت متخمة
ب ـم ـل ـف ــات م ــؤرق ــة وم ــؤل ـم ــة م ـن ـهــا م ــا يـتـعـلــق
بالحفاظ على الدستور والتزام أسسه وثوابته،
ومنها مــا يتعلق بالديموقراطية والحريات
ومكتسباتهما ،و مـنـهــا مــا يتصل بمواجهة
شرسة منتظرة مع الفساد ورمــوزه ودوائــره،
ومنها ما يستوجب مالحقات فورية وجــادة
لـســراق الـمــال الـعــام ،ممن ال ي ــزال يعيش بين
ظـهــرانـيـنــا وي ـظــن أن ــه مـحـصــن م ــن الـمــاحـقــة
ً
وال ـم ـس ــاء ل ــة ،وم ـمــن غـ ــادر ال ـكــويــت ه ــرب ــا من
ً
اإلج ـ ــراءات الـقــانــونـيــة ظـنــا مـنــه أن ــه أفـلــت من
المالحقة.
ومنها مــا يمس حـيــاة الـنــاس ومعيشتهم
وعلى رأسها تأمين إسكان سريع وكريم ألبناء
الشعب والقضاء على فحش أسعار العقارات
المفتعل والمبرمج ،واالرتقاء بخدمات التطبيب

ً
ً
ال ـتــي ش ـهــدت تــراج ـعــا وت ــده ــورا ف ــي الـعـقــود
الثالثة الماضية ،وتعزيز وضع التعليم الذي
تحول لشهادات ونالت منه ممارسات التزوير
والتفريط والتهاون ،ومنها الخدمات العامة
من شوارع وطرق ومرافق وبنية تحتية تآكلت
على مرور الزمن وكأننا نعيش في بلد فقير،
ال يمكن أن يؤمن الموارد الالزمة إلصالحها،
ومنها االلـتـفــات الــواعــي والـمـســؤول إلصــاح
السلطات فقد نالها ما نالها من تراجع وضعف
وانحدار ،وباتت إعادة اعتبارها ومؤسسيتها
أولــويــة وطنية قـصــوى ،وبــات تخليص البلد
مـمــن يـسـعــون إلدخــال ـنــا كــل ي ــوم بـنـفــق مظلم
ً
استحقاقا ال يجوز التهاون فيه.
نعم ،يحق لنا أن نبتهج ونفرح ببداية بوادر
المصالحة الوطنية المنتظرة ،ولكن ينبغي
أن نشمر عن سواعدنا ،فأمامنا استحقاقات
وطنية كبرى ال تستكمل المصالحة إال بها.
ً
وش ـك ــرا كـبـيــرة ألم ـيــر الـعـفــو الـشـيــخ نــواف
الصباحَ .و َصــدق الله تعالى إذ يقول:
األحمد
َ َّ
َ ْ َ َ َ
"ف َمن َعفا َوأ ْصل َح فأ ْج ُر ُه َعلى اللهِ".

nashmi22@hotmail.com

ح ـ ـ ــذراك ع ـ ّـم ــا ي ـ ـلـ ـ ّـوث ن ــاص ــع اث ـي ــاب ــك
َ
ال ش ـف ــت وق ـت ــك ت ـغ ـ َّـي ــر وانـ ـق ــل ــب َجـ ـ ّـوه
الناس هاليوم مو ناسك وال أصحابك
ُ
َّ
ق ـل ـيــل م ــن ي ـح ـفــظ ال ـم ـع ــروف وال ــخ ــوه
في بعض األحيان أحسن لك ترى غيابك
َّ
ْ
وال ال ـح ـضــور الـ ــذي ف ــي عــالــم ام ـش ــوه
أفـ ـك ــار دارت وص ـ ــار ال ـط ـبــع مـتـشــابــك
ّ
مـنـهــو ت ـص ـ ّـدق وم ـن ـهــو تــت ـقــي ُس ـ ـ ّـوه؟!
ج ـمــرك وشــوقــك وح ــرف يـشــع بكتابك
وشـ ـ ٍّـي نـسـيـتــه بـقـلـبــك م ــا ط ـفــى ض ـ َّـوه
ع ــزل ــه م ـع ــاه ــم وخ ــاي ــف ي ـن ـف ـتــح بــابــك
َّ
مـ ـث ــل الـ ـ ــذي ي ـن ـت ـب ــه فـ ــي ع ــالـ ـم ــه تـ ـ ــوه!
وال ش ــك بــاقــي ل ــك ال ـن ــادر م ــن أحـبــابــك
ّ
ـاس وم ـ ــا زال ف ـي ـه ــا خـ ـي ــر ومـ ـ ـ ــروه
نـ ـ ـ ـ ٍ

شاشة نقال ذاتية الشفاء
يعاني الكثيرون من االنكسار المتكرر لشاشات هواتفهم
المحمولة ،األمــر الــذي يتسبب في خسائر مادية كبيرة في
بـعــض األح ـي ــان ،خـصــوصــا إذا ك ــان الـهــاتــف مــن الـنــوعـيــات
الفاخرة المرتفعة الثمن.
ويستخدم أغلب حاملي الهواتف حاليا شاشات الحماية
لتأمين طبقة سميكة تقي الشاشة األصلية ،لكن االر تـطــام
المترافق مع "الحظ السيئ" ،قد يجعل من الفعالية معدومة،
لـكــن باحثين مــن جــامـعــة كــونـكــورديــا يعملون حــالـيــا على
تطوير آلية فريدة للشفاء الذاتي ،بهدف حماية الشاشات من
االنكسار ،حيث يمكن أن يحدث بحثهم ثورة في عالم تصنيع
أجهزة المحمول.

موظفات في «األمر بالمعروف والنهي عن المنكر»

تـعـتــزم رئــاســة هيئة األم ــر بــالـمـعــروف والنهي
عــن المنكر السعودية توظيف النساء فــي الهيئة
ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن ج ـه ــوده ــن ف ــي أعـ ـم ــال ال ـتــوج ـيــه
واإلرشاد.
ونقلت صحيفة "ع ـكــاظ" الـسـعــوديــة عــن رئيس
الهيئة عبدالرحمن السند أن الرئاسة لديها خطة
استراتيجية تهدف لالستفادة من العنصر النسائي
ً
في أعمالها بالتوجيه واإلرشاد والتوعية ،مضيفا أن
القرار جاء بعد جلسة ناقش فيها مجلس الشورى
تقرير الــرئــاســة ،وتــم بعدها تأييد االسـتـفــادة من
النساء على أن يتم ذلــك في القريب العاجل ،وذلك
حسب االختصاصات سواء في مناطق المملكة أو

السويد تخدع بعوض المالريا
بعصير مسموم
قــالــت شــركــة ســويــديــة إنـهــا
أتقنت طريقة جديدة للتخلص
من البعوض الحامل لألمراض
عـ ـب ــر خ ـ ــداع ـ ــه ب ـ ـشـ ــرب عـصـيــر
مسموم.
وع ـ ــزل ال ـب ــاح ـث ــون ف ــي شــركــة
ً
 ،Molecular Attractionجزيئا
ُيعرف باسم  ،HMBPPموجود في
الــدم المصاب بطفيلي المالريا،
ويطلق رائـحــة تـجــذب البعوض
وتـحـفــزه عـلــى ش ــرب الـمــزيــد من
الدم.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـلـشــركــة ل ـيــك أغـنــاتــوفـيـتــش في
تصريح نقله موقع روسيا اليوم
أم ــس األول "ات ـضــح أن HMBPP
يـمـكــن أن يـجـبــر ال ـب ـعــوض على
شرب أي شيء تقريبا ،طالما أن
الرقم الهيدروجيني صحيح".
وقـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـب ـ ــاحـ ـ ـث ـ ــون بـ ـ ــإغـ ـ ــراء
البعوض بمزيج قوي من عصير
ال ـب ـن ـج ــر الـ ـمـ ـم ــزوج بـ ـ ـ HMBPP
والسموم النباتية .وكان البعوض

يـتـغــذى عـلــى ال ــدم الــزائــف ونفق
بعد فترة وجيزة.
وذك ــر أغـنــاتــوفـيـتــش" :الـمـيــزة
الكبيرة هي أن  HMBPPال يجذب
الـ ـحـ ـش ــرات األخـ ـ ــرى أو األنـ ـ ــواع
األخـ ــرى .ل ــذا يمكنك اسـتـخــدامــه
كطريقة سلبية إلقناع البعوض
بأكل السموم".
و نـ ـظ ــرا ألن  HMBPPي ـجــذب
البعوض فعليا ،فإن الحاجة إليه
أقل بكثير من المبيدات الحشرية
ُ
األكـ ـث ــر ض ـ ــررا ال ـت ــي ت ـ ــرش عـلــى
أحياء بأكملها.
وقــالــت الشركة فــي بـيــان على
م ــوق ـع ـه ــا ع ـل ــى اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت" :ف ــي
الـ ــوقـ ــت ال ـ ـحـ ــاضـ ــر ،ت ـك ـم ــن أك ـب ــر
مشكلة في مكافحة البعوض في
مهمة جذبها إلــى األفـخــاخ .هذه
التركيبة الفريدة جذابة حصريا
ألن ـ ــواع ال ـب ـع ــوض ال ـخ ـم ـســة مــن
 ،Anophelesوالتي تعد الناقالت
الحصرية لطفيل المالريا".

في الرئاسة .وتطرق السند إلى طبيعة أعمال الهيئة،
وأكد أنها كانت تعمل في مجال معين واليوم تعمل
في كل المجاالت ،مشيرا إلى أن بعض الناس ال يزال
لديهم قصور في مفهوم األمــر بالمعروف والنهي
عن المنكر.
وبينما نفى اقتصار األمر بالمعروف والنهي عن
المنكر على أحد مكونات الدين ،أفاد بأنه في بعض
ً
األحوال تكون إزالة المنكر هي المنكر بعينه ،محذرا
مما وصفه بأنه أكبر وأوســع بــاب دخــل منه دعاة
الفتنة ،وهو االنحراف عن المفهوم الصحيح لألمر
بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفيات
محمد صويان طامي الهاجري

ً
 94عاما ،شيع ،ت99862555 :

عبدالرحمن شيخوه بلباس
فؤاد
ً

 61عاما ،شيع ،ت97845785 ،98806882 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:33

العظمى 35

الشروق

05:52

الصغرى 19

الظهر

11:33

ً
أعلى مد  01:42صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:47

 02:40م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:13

ً
أدنى جزر  08:20صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:30

 08:23م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

