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محليات

«النهج المتبع حاليا لتوفير الرعاية السكنية غير مستدام ولن يحل التحدي»
• «الفلسفة الراهنة يجب تغييرها بإعادة النظر في نظام التوزيعات والدعوم وقوانين البناء»
• «تحقيق رؤيتنا يمنح المؤسسة دور المنظم وينقل مخاطر األعمال إلى القطاع الخاص»
علي الصنيدح

أك ــد وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون البلدية
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون اإلسـ ـ ـك ـ ــان
والـتـطــويــر الـعـمــرانــي شــايــع الـشــايــع
أن ل ــدى الـمــؤسـ ـسـ ــة ال ـعــامــة لـلــرعــايــة
السكنية قناعة تامة بأن النهج المتبع
ً
حاليا لتوفير الرعاية السكنية مكلف
ً
جدا ،وغير مستدام ،ولن يحل التحدي
اإلسكاني.
وق ــال ال ـشــايــع ،فــي رد عـلــى ســؤال
بــرل ـمــانــي لـلـنــائــب مـهـلـ ـهـ ــل الـمـضـ ــف
حصلت "الـجــريــدة" على نسخة منه،
إن تطورات الملف اإلسكاني والقرارات
الـصــادرة من مجلس ال ــوزراء في هذا

األطفال من سن
تطعيم
ً
 5إلى  11عاما منتصف نوفمبر
●

الصدد ،هي سرعة إقرار قانون الرهن
ال ـع ـق ــاري ونـ ـظ ــام ال ـم ـط ــور ال ـع ـقــاري
لــزيــادة مساهمة القطاع الخاص في
تمويل المشاريع اإلسكانية وتخفيف
العبء عن القطاع العام ،وإعادة النظر
في هيكلة الخطة اإلسكانية وجدولة
توزيع القسائم للتوافق مع التحديات
االقتصادية الراهنة.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ال ـ ــرؤي ـ ــة اإلس ـك ــان ـي ــة
الجديدة تضمنت عدة مبادرات ،منها
ً
ما يتطلب تغييرا في فلسفة اإلسكان،
مـ ـث ــل مـ ــراج ـ ـعـ ــة ن ـ ـظـ ــام الـ ـت ــوزيـ ـع ــات
لـمـسـتـحـقــي ال ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة ،بما

فــي ذل ــك أول ــوي ــات ومـعــايـيــر الـتــوزيــع
وصـيــاغــة اإلط ــار المؤسسي الشامل
ل ـن ـظ ــام اإلس ـ ـكـ ــان وم ــراجـ ـع ــة اإلط ـ ــار
القانوني والتنظيمي وتعديله وفق
ما هو ضروري لضمان تحقيق الرؤية،
ومنها ما يتطلب التنسيق مع جهات
أخرى أو تعديالت تشريعية ،وإعادة
ال ـن ـظ ــر ف ــي ق ــوان ـي ــن ال ـب ـن ــاء وال ـب ـنــى
التحتية والدعوم.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات
يمكن تطبيقها بـنــاء عـلــى الـقــوانـيــن
وال ـت ـشــري ـعــات ال ـحــال ـيــة ،مـثــل تفعيل
الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

وإنشاء شركة أو شركات لالستثمار
والـتـشـغـيــل ب ـهــدف ت ـطــويــر مـشــاريــع
ً
المدن بمشاركة "الـخــاص" ،مؤكدا أن
تحقيق ذلك يحول دور المؤسسة من
تأمين وحدات سكنية بأسعار رمزية
لمستحقي الرعاية إلى مشاركة فعلية
ب ـيــن ال ـمــؤس ـســة والـ ـقـ ـط ــاع ،لـتـطــويــر
ـواح بأعلى معايير الجودة
مدن وضـ ٍ
المطلوبة وبــأقــل فترة زمنية ممكنة
إلنـجــاز هــذه المشاريع ،لتأخذ بذلك
دور المنظم مــع نـقــل مـخــاطــر أعـمــال
التصميم والتمويل والتطوير واإلدارة
إلى القطاع الخاص.
٠٦

الجابر :التعاون مع «الداخلية» لحفظ أمن الكويت

اقتصاديات

«الشال» :استثمارات األجانب
في البنوك مستقرة وغير
مضاربية
١٠

15
«الرسالة» يعرض
في الكويت بعد  5عقود
من إنتاجه

دوليات

16
الجابر والعلي خالل الجولة التفقدية للمواقع العسكرية الشمالية أمس األول

٠٣

«حزب الله» يضع معادلة «الطيونة مقابل المرفأ»

ً
مذكرة توقيف مرتقبة بحق سالمة ...وبري يتحدى عون انتخابيا
●

بيروت ـ منير الربيع

ّ
ي ـت ـقــلــب ل ـب ـنــان ع ـلــى ص ـفــائــح ســاخ ـنــة،
ُ
ّ
واآلف ــاق تـســد بوجه اللبنانيين ،فــي حين
تنحو الوقائع السياسية نحو المزيد من
التوتر والتصعيد.
ّ
كل المؤسسات معطلة ،فالحكومة ال تزال
في «موتها السريري» تنتظر تسوية قضائية
تتعلق بإيجاد صيغة توافقية لتغيير مسار
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ف ــي ت ـف ـج ـيــر م ــرف ــأ ب ـ ـيـ ــروت ،أو

إردوغان يطرد سفراء  10دول

بعبارة أخــرى إنهاء التحقيق دون الوصول
إلى نتيجة.
ويــرزح القضاء تحت ضغوط كبيرة ،فقد
وضع «حزب الله» معادلة واضحة« :التحقيق
في الطيونة مقابل التحقيق في تفجير مرفأ
بـ ـي ــروت» ،وس ـع ــى إل ــى إح ـ ــراج رئ ـي ــس حــزب
ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة سـمـيــر جـعـجــع ،مــن خــال
إصدار القضاء العسكري استدعاء لالستماع
إلى إفادته في حادثة الطيونة.
ً
رفــض جعجع ذلــك ،معتبرا أن االستدعاء

ّ
يتسوق من إحدى «تعاونيات» اإلقراض الزراعي في إسطنبول (رويترز)
إردوغان

17

مشبوه ،وهــذا ما يريد «حــزب الله» الوصول
إليه ،وهــو دفــع المتمسكين بتحقيق المرفأ
إلى انتقاد القضاء وعدم المثول أمامه ،ليبرر
مــوقـفــه وي ـصـ ّـعــد م ــن هـجــومــه ض ــد الـقــاضــي
طارق البيطار.
يمارس الحزب أقصى أنواع الضغوط على
جعجع ،ويلتقي في ذلك مع رئيس الجمهورية
ميشال عــون وصـهــره جـبــران باسيل اللذين
يسعيان إلــى تسديد ضربات قوية لجعجع
ً
ً
وتطويقه قضائيا وسـيــاسـيــا قبل 02

العراق :مهلة لـ«تصحيح»
نتيجة االنتخابات ...وقضاة
يستشيرون النجف
●

«البترول العالمية» تزود مطار
غاتويك جنوب لندن بوقود
طائرات مستدام
٠٩

تدشين
إطالق «الريبو» بعد ً
سوق «السندات» رسميا 08

«الكهرباء» 84 :مليون
دينار لصيانة محطات
التحويل الرئيسية  5سنوات

مسك وعنبر

اجتماعات تنسيقية لتحديد آلية
إعادة التأشيرات وعمل المطار
فــي م ــوازاة «رص الصفوف»
الذي استعادته مساجد الكويت
مــع صــاة الجمعة أمــس األول؛
تـسـتـكـمــل ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
ال ـيــوم تطبيق ق ـ ــرارات مجلس
ال ــوزراء القاضية بالعودة إلى
ال ـح ـيــاة الـطـبـيـعـيــة ،إذ كشفت
مصادر مطلعة أن األيام القليلة
الـمـقـبـلــة سـتـشـهــد اج ـت ـمــاعــات
ت ـن ـس ـي ـق ـيــة ب ـي ــن ت ـل ــك ال ـج ـهــات
لوضع آلية عمل المطار ،وإعادة
إص ـ ـ ــدار س ـم ــات دخـ ـ ــول ال ـب ــاد
(الفيزا).
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر،
لـ«الجريدة» ،أن تلك االجتماعات
تــأت ــي ف ــي ظ ــل وجـ ــود ضــوابــط
متعلقة بمنع إصــدار تأشيرات

٠٤

شايع الشايع

كـشـفــت م ـصــادر مطلعة لـ ـ «ال ـجــريــدة» أن وزارة الـصـحــة ستدشن
ً
منتصف نوفمبر المقبل ،حملة تطعيم األطفال من سن  5إلى  11عاما،
للوقاية من مرض «كوفيد .»19
وأكدت المصادر أن اللقاح سيكون من منصة «فايزر» ،حيث أثبتت
ً
النتائج السريرية سالمته وفعاليته لهذه الفئة العمرية ،تماما مثل
ً
الفئات األكبر سنا.
وأشارت إلى أن اللقاح سيتم إعطاؤه في مركز الكويت للتطعيم في
أرض المعارض بمشرف ،إلى جانب المراكز الصحية المنتشرة في
ُّ
جميع مناطق الكويت ،وبالطريقة نفسها التي اتبعت مع الفئة األكبر
ً
سنا ،من خالل إرسال رسائل نصية.
وأوضحت أن اللقاح حقق استجابة مناعية قوية في األطفال بين
ً
 5أع ــوام و 11عــامــا ،ت ــوازي المناعة التي تحققت فــي الفئة العمرية
ً
 25-16عاما.
يذكر أن نسبة تحصين المجتمع من «كوفيد  »19تجاوزت  ،%80كما
ً
شهد الوضع الوبائي في الكويت تحسنا غير مسبوق خالل األسابيع
ً
ً
الماضية ،وتشهد حملة التطعيم الوطنية ارتفاعا كبيرا في وتيرتها
لجميع الفئات واألعمار.

ا لـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدوم مـ ـ ـ ــن دول « عـ ــا ل ـ ـيـ ــة
ً
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــورة» وبـ ــائ ـ ـيـ ــا ،الس ـي ـمــا
أن مـتـحــورات «ك ــورون ــا» عــادت
ً
تنتشر في بعض البالد ،فضال
عن وجود دول كثيرة لم تنجز
ت ـط ـع ـي ـمــات «ك ـ ــورون ـ ــا» بـنـســب
مناعية مقبولة.
ً
ً
وذكـ ــرت أن جـ ــزء ا ك ـب ـيــرا من
ال ـ ـقـ ــرارات ال ـمــرت ـق ـبــة سـيــرتـبــط
باآللية التي ستعتمدها اإلدارة
العامة للطيران المدني لتطبيق
الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة م ـ ــن خ ـطــة
تشغيل المطار ،وعــودة العمل
فيه بكامل طاقته االستيعابية،
ً
عـلـمــا ب ــأن تـلــك اآلل ـي ــة تستلزم
م ـعــاودة التنسيق مــع شــركــات
الطيران العالمية ذات الخطوط
المالحية مع الكويت02 ،

«المالية» تطلب فسخ
«عقود النسبة»
في التعاونيات

محليات

عادل سامي

َّ
• تحسم ملفي الجنسيات الممنوعة و«الدول العالية الخطورة»
• صاالت المناسبات أكملت استعداداتها لـ «عرس العودة»
● محمد الشرهان وجورج عاطف ل ـب ـع ــض الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــات ،وح ـظ ــر

٠٣

بغداد  -محمد البصري

بــدا أن الفصائل الموالية إليــران والخاسرة
فــي االنـتـخــابــات التشريعية الـعــراقـيــة ،صامتة
ً
ً
بعد إصــدار مجلس األمــن الــدولــي بيانا نــادرا،
أم ــس األول ،يــدعــم فـيــه «ن ــزاه ــة» االق ـت ــراع الــذي
جـ ــرى ف ــي ال ـع ــاش ــر م ــن ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري ،لـكــن
أنصار الميليشيات أخذوا المهمة على عاتقهم،
ومنحوا مهلة ثــاثــة أيــام لـ «تصحيح النتائج
أو االستعداد لتصعيد كبير» ،على حد وصف
ً
مئات المحتجين منهم الذين بــدأوا اعتصاما
ً
أمام مباني الحكومة ونصبوا سرادق وخياما،
وسط تأهب أمني وحذر من االحتكاك.
وحـشــدت الميليشيات أنـصــارهــا بصعوبة
واضحة ،بدت من خالل األعداد القليلة في بغداد،
على خلفية انقسام بين حلفاء طهران أنفسهم
ح ــول م ــدى ح ــدة ال ــرد الـمـطـلــوب عـلــى الهيئات
الـتـنـفـيــذيــة والـقـضــائـيــة ،ال ـتــي أجــرت 02

«شرق السودان»
يهدد باالنفصال

دوليات
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أول دورية بين الصين
وروسيا في «الهادئ»

رياضة

١٨
المنتخب األولمبي يتدرب
اليوم في طشقند

ةديرجلا

•
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األمير يعزي بوتين في ضحايا انفجار رئيس تونس بحث مع الناصر تعزيز
ورشة للبارود
العالقات الثنائية بين البلدين

ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
ب ـب ــرق ـي ــة ت ـع ــزي ــة إل ـ ــى الــرئ ـيــس
الــروســي فالديمير بوتين عبر
فيها سموه عن خالص تعازيه
وص ـ ـ ــادق م ــواس ــات ــه بـضـحــايــا
ح ــادث االنـفـجــار ال ــذي وقــع في
ورش ــة إلن ـتــاج ال ـب ــارود جنوب
شرق العاصمة موسكو وأودى
ب ـ ـح ـ ـيـ ــاة عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن ال ـض ـح ــاي ــا
وإصابة واحدة.
وتمنى سموه لذوي الضحايا
جميل الصبر وحسن العزاء راجيا
للمصاب سرعة الشفاء والعافية.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الـشـيــخ مـشـعــل األح ـمــد وسمو
ال ـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد رئـيــس
مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية
مماثلتين.

الـ ـتـ ـق ــى وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء الشيخ الدكتور أحمد
ا لـنــا صــر ،ر ئـيــس الجمهورية
ال ـ ـتـ ــون ـ ـس ـ ـيـ ــة قـ ـ ـي ـ ــس س ـع ـي ــد
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارة الـ ـت ــي
يقوم بها الناصر للعاصمة
تونس.
وتـ ـن ــاول ال ـل ـقــاء ال ـعــاقــات
األ خــو يــة المتينة وا لــو طـيــدة
ال ـ ـتـ ــي تـ ــربـ ــط بـ ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن
والـ ـ ـشـ ـ ـعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن الـ ـشـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــن
وس ـ ـبـ ــل دعـ ـمـ ـه ــا وت ـن ـم ـي ـت ـهــا
ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت بـمــا
يعود بالمنفعة على البلدين
وشعبيهما الشقيقين.

وزير الخارجية أثناء لقائه مع الرئيس التونسي

«الداخلية» تسلم السعودية رفات الشهيد عبدالله القرني
• محمد الشرهان
أعلنت اإلدارة الـعــامــة للعالقات واإلع ــام
األمني بوزارة الداخلية أن السلطات السعودية
تـسـلـمــت أمـ ــس األول رف ـ ــات ال ـش ـه ـيــد نـقـيــب
عبدالله القرني (سعودي الجنسية) ،والذي تم
أسره في الغزو العراقي للكويت سنة ،1990
وذلك بحضور العديد من القيادات األمنية.
واضــافــت "الداخلية" ،في بيان ،أن تسليم
رف ــات الشهيد الـقــرنــي للسلطات السعودية
تــم بالتنسيق مــع الـبـعـثــة اإلقـلـيـمـيــة للجنة
الدولية للصليب األحمر لدول مجلس التعاون
الخليجي ،بعد التعرف عليه من خالل عملية
االسـ ـتـ ـع ــراف بــال ـت ـح ـل ـيــل ال ـج ـي ـنــي لـلـبـصـمــة
الوراثية ،الذي قامت به اإلدارة العامة لألدلة
الجنائية ،بعد استعادة رفاته من العراق عن
طريق قواعد بيانات ذوي األسرى والمفقودين
المحفوظة باإلدارة.
وتقدمت الكويت بأحر التعازي للسعودية
وألسرة الشهيد ،سائلة الله تعالى أن يرحمه

ً
ضبط  475حدثا لقيادتهم مركبات خالل يومين
كشفت إحصائية إلدارة المرور والعمليات
475
واألمـ ًـن العام ب ــوزارة الداخلية عن ضبط ً
حــدثــا لقيادتهم مركبة ب ــدون رخـصــة نهائيا
خالل الفترة بين  20و 22أكتوبر الجاري.
وقــالــت اإلدارة الـعــامــة لـلـعــاقــات واإلع ــام
األمني ،في بيان ،أمس ،إن اإلدارة العامة للمرور
ضبطت  304أحداث ،بينما شرطة النجدة 163
ً
حدثا ،فيما أوقف قطاع األمن العام  8أحداث
لـقـيــادتـهــم مــركـبــة ب ــدون رخ ــص ،مـشـيــرة إلــى
إح ــال ــة الـمـضـبــوطـيــن إل ــى جـهــة االخـتـصــاص

التخاذ اإلجراءات القانونية في حقهم.
ودعــت االدارة أولياء األمــور من المواطنين
والمقيمين إل ــى ض ــرورة االه ـت ـمــام بــأوالدهــم
وتحذيرهم من قيادة المركبات بدون رخصة
ً
نهائيا ،مشيرة إلى أن أولياء األمور يتحملون
م ـخــال ـفــات ع ـنــد تـسـلـيـمـهــم ال ـ ًمــرك ـبــة لشخص
ال يحمل رخصة قيادة نهائيا ،وقد تصل الى
تسجيل قضية إهمال في رعاية قاصر ،لما في
ذلك من الخطر على حياتهم وحياة مستخدمي
الطرق ،وتعريض هؤالء األحداث للمساءلة.

«اإلعاقة» تنفي تمتع غير المواطنين بالمزايا المالية
نقل رفات الشهيد القرني
برحمته الواسعة ،وأن یلهم أهله وذويه جمیل
الصبر والسلوان ،مستذكرة تضحيات األسرى
والمفقودين من أبناء الخليج الذين ضربوا
أروع األمثلة في التضحية ،وامتزجت دماؤهم

الزكية بدماء إخوانهم الكويتيين في الدفاع
عن أرض الكويت الغالية.

• جورج عاطف

نفت الهيئة العامة لشؤون ذوى اإلعاقة صحة
ما يشاع عبر وسائل التواصل االجتماعي بشأن
عربية بالمزايا المالية
تمتع وافــد من جنسية
ً
التي تصرف للمواطنين وفقا للقانون ()2010/ 8
بشأن حقوق األشخاص ذوي االعاقة.

وقالت الهيئة ،في بيان صحافي ،إن "عملية
صرف المزايا المالية تتم للكويتيين فقط ومن
يعاملون مثلهم بقرار من وزير الداخلية حسبما
هو وارد في نص المادة  ٢من القانون السالف
ذكــره" ،موضحة أن غير الكويتيين يتم اصــدار
شهادة اثبات إعاقة وهوية فقط دون االستفادة
من أي مزايا.

سلة أخبار
«إحياء التراث» تقيم ملتقى
ّ
«الدرة المصونة» في العمرية
تقيم جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ملتقى ّ
"الدرة
املصونة" ،تحت شعار
"أفال تبصرون" والذي يشمل
العديد من املحاضرات
العلمية والثقافية الخاصة
بأحكام املرأة ،ويشرف عليه
فرعها في منطقة العمرية.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إن امللتقى يتضمن
محاضرة بعنوان "حصن
العشيرة بني االمتثال
واإلهمال" يلقيها الشيخ
د .حسني القحطاني غدا،
بينما املحاضرة الثانية حول
"طرق العالج لدى الزوجني
قبل مرحلة الطالق" ويلقيها
الشيخ د .العون بعد غد.
وتابعت :أما آخر املحاضرات
فستكون يوم األربعاء املقبل
بعنوان "املرأة راعية ومسؤولة
عن رعيتها".

حملة إلغاثة السوريين
خالل الشتاء
أطلقت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي حملة إلغاثة الشعب
السوري قبيل بدء فصل
الشتاء ،واشتداد البرودة
وسقوط الثلوج ،خصوصًا في
املناطق املحاصرة واملناطق
التي أصابتها املجاعة ،نتيجة
الحصار املستمر ونقص
الغذاء ،داعية أهل الخير إلى
دعم الحملة.
وأفاد تقرير للجمعية بتوزيع
مواد التدفئة إلى جانب
مواد اإلغاثة األخرى على
املحتاجني ،ضمن مشروع
"إغاثة سورية" ،وحملة "دفء
الشتاء ورغيف الخبز" إلغاثة
الالجئني السوريني في الداخل
ودول الجوار.

حفيظ لـ ةديرجلا  :الوقاية من األمراض الطارئة أبرز أولويات «الصحة العالمية»
•

عادل سامي

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى الكويت ،د .أسعد حفيظ ،ضمان الحصول على الخدمات الصحية األساسية.
وقال حفيظ ،في حوار لـ «الجريدة» ،إن المنظمة سوف تعطي
أن األولويات الرئيسية لمكتب المنظمة في الكويت تتضمن
َ
النظام الصحي الوطني األولوية من أجل االستجابة الصحية
حماية النظام الصحي من الطوارئ الصحية ،وتعزيز صحة
ُ
السكان من خالل اتباع نهج وقائية ،مع التركيز على تغيير
أثناء التعافي من جائحة كوفيد وما بعدها .وإلى مزيد من
السلوكيات ونمط الحياة ،إلى جانب خدمة الضعفاء ،من خالل التفاصيل في الحوار التالي:
• بــدايــةُ ،مــا هــي أولــويــات
ال ـم ـك ـت ــب ال ــقـ ـط ــري لـمـنـظـمــة
الصحة العالمية في العامين
القادمين؟

التقارير
الصحافية في
الكويت تتسم
باالجتهاد
والشمول...
والتعاون
جوهر
برنامجنا

 سـ ـ ـ ــوف تـ ـعـ ـط ــي بـ ــرا مـ ــجم ـن ـظ ـم ــة الـ ـصـ ـح ــة ال ـعــال ـم ـيــة
ـام الـ ـصـ ـح ــي ال ــوط ـن ــي
ال ـ ـن ـ ـظـ ـ َ
األولوية من أجل االستجابة
الـصـحـيــة أث ـنــاء الـتـعــافــي من
جائحة كوفيد وما بعدها.
وق ـ ـ ـ ــد راع ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ــدروس
المستفادة من هذه الجائحة،
ومفادها أن النظام الصحي
الـ ـ ـق ـ ــادر عـ ـل ــى الـ ـصـ ـم ــود هــو
الـ ـق ــائ ــم ع ـل ــى االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
ال ـم ـس ـت ــدام ــة فـ ــي ال ـت ـخ ـط ـيــط
ل ـل ـتــأهــب لـ ـح ــاالت الـ ـط ــوارئ،
وه ــو م ــا يـعـنــي اس ـت ـث ـمــارات
دائ ـمــة فــي الـبـنـيــة األســاسـيــة
للنظم الصحية التأسيسية
مــن ا لـقــوى العاملة الصحية
وال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة األول ـي ــة
وا لـقــدرات فــي مجال الصحة
العامة.
وي ـهــدف تـعــاونـنــا الــوثـيــق
مـ ـ ـ ــع وزارة ا لـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة إ ل ـ ــى
ت ـح ـس ـيــن ال ـ ـقـ ــدرات الــوط ـن ـيــة

اجتماعات تنسيقية لتحديد آلية...

ً
والتي توقفت رحالتها منذ نحو  20شهرا.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ي ـب ــدو أن ف ـعــال ـيــات ال ـم ــؤت ـم ــرات وال ـم ـنــاس ـبــات
ً
االجتماعية ستكون األكثر تفاعال مع قــرارات مجلس الــوزراء ،إذ
سارعت الصاالت الخاصة إلى مواكبة العودة للحياة الطبيعية
بحملة تأهيل وتجديد لمرافقها ،معتبرة عودة المناسبات بمنزلة
«عرس» لهذا القطاع ،في وقت قررت وزارة الشؤون إجراء جوالت
ميدانية ،األسبوع الجاري ،على جميع الصاالت؛ للوقوف على مدى
جاهزيتها الستقبال المناسبات وإدراجها ضمن نظام الحجز اآللي
عبر تطبيق «دار المناسبات».
٠٥

العراق :مهلة لـ«تصحيح» نتيجة...
االقتراع ،وخسرت فيه الفصائل أكثر من نصف مقاعدها ،مقابل صعود
كبير لتيار مقتدى الصدر ،وفوز مفاجئ لمستقلين وأحــزاب جديدة
مؤيدة للحراك الشعبي ،مما جعل المراقبين يصفون االنتخابات بأنها
أبــرز مناسبة لتقدم التيار الــداعــم للدولة ،ضد االتجاهات الموالية
لطهران.
وقــالــت م ـصــادر رفـيـعــة فــي ب ـغ ــداد ،إن ال ـقــوى ال ـخــاســرة أرادت أن
تبعث برسالة إلى مجلس األمن تطالب فيها بإعادة االنتخابات ،لكن
المنظمة الدولية فاجأتها ببيان تأييد لالقتراع ،مما شجع الصدر
على إصــدار بيان طلب فيه من الجميع قبول النتائج والتوقف عن

ف ـ ــي اإلب ـ ـ ـ ــاغ ع ـ ــن ال ـم ـخ ــاط ــر
وال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة،
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز قـ ـ ـ ـ ــدرات الـ ـت ــرص ــد
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،وتـ ـع ــزي ــز ق ـ ــدرات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــرات ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة،
والـ ـمـ ـس ــاع ــدة ف ــي ال ـت ـخ ـف ـيــف
م ـ ـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات،
وتحسين قدرات المختبرات
ال ـت ـش ـخ ـي ـص ـي ــة عـ ـل ــى إجـ ـ ــراء
االخـ ـتـ ـب ــارات الـتـشـخـيـصـيــة،
وا لـقــدرة على تقديم خدمات
ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـي ــة ّ
األول ـ ـيـ ــة
ب ــأم ــان ،وإجـ ــراء الـمـســوحــات
الــوطـنـيــة ،وإس ــداء الـمـشــورة
ال ــرفـ ـيـ ـع ــة الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ب ـش ــأن
ال ـس ـي ــاس ــات ،ودعـ ــم خــدمــات
األم ـ ـ ـ ـ ـ ــراض غ ـ ـيـ ــر الـ ـ ـس ـ ــاري ـ ــة،
وتــرش ـيــد ال ـب ـن ـيــة األســاس ـيــة
للبحوث.
• إ لـ ـ ـ ــى أي مـ ـ ـ ــدى ت ـت ـس ــق
برامج وكاالت األمم المتحدة
م ــع ب ــرام ــج م ـن ـظ ـمــة الـصـحــة
العالمية؟
 م ـ ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـ ـ ــة ا ل ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــةال ـعــال ـم ـيــة ،بــوص ـف ـهــا الـجـهــة
ال ـت ــوج ـي ـه ـي ــة وال ـت ـن ـس ـي ـق ـي ــة
الـمـعـنـيــة بــال ـص ـحــة الــدول ـيــة

داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــومـ ـ ــة األمـ ـ ـ ـ ــم
الـمـتـحــدة ،تـلـتــزم بـقـيــم األمــم
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـثـ ـل ــة ف ــي
ال ـنــزاهــة والـمـهـنـيــة واح ـتــرام
ال ـت ـن ــوع ،وع ـ ــاوة ع ـلــى ذل ــك،
تـعـكــس ق ـيــم ال ـق ــوى الـعــامـلــة
فــي الـمـنـظـمــة م ـبــادئ حـقــوق
اإلن ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــان وال ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــة
واإلنـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــوص
عليها في دستور المنظمة،
ً
فضل عن المعايير األخالقية
للمنظمة.
وتـ ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــن أول ـ ــوي ـ ــاتـ ـ ـن ـ ــا
ا لــر ئـيـسـيــة فــي تـعــز يــز صحة
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــان وع ـ ـ ُـافـ ـ ـيـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم م ــن
خـ ــال اتـ ـب ــاع ن ـ ُـه ــج وق ــائ ـي ــة،
مـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز ع ـ ـلـ ــى ت ـغ ـي ـيــر
الـسـلــوكـيــات ون ـمــط الـحـيــاة،
وحـ ـم ــاي ــة الـ ـنـ ـظ ــام ال ـص ـح ــي
مــن ال ـط ــوارئ الـصـحـيــة ،إلــى
ج ــان ــب خ ــدم ــة ال ـض ـع ـفــاء مــن
خــال ضـمــان الـحـصــول على
الخدمات الصحية األساسية.
• كـيــف تـقـ ّـيــم دور و ســا ئــل
اإلع ـ ــام ف ــي تـنـفـيــذ ال ـبــرامــج
الصحية؟
 -لإلعالم بمختلف منابره

إشاعة أجواء التهديد والتصعيد ،التي تهدد بجر البالد إلى فوضى
ً
سياسية وأمنية ،مستنكرا ما أسماه بالضغوط التي توجه إلى هيئة
االنتخابات والجهاز القضائي.
ً
ً
ويجرب العراقيون للمرة األولى انقساما حادا كهذا حول االقتراع
النيابي يصل إلى درجة التصعيد والتهديدات بالرد األمني.
وذكـ ــرت م ـصــادر ل ــ«ال ـجــريــدة» ،أن ق ـضــاة ورجـ ــال قــانــون معنيين
بــاالنـتـخــابــات ،كـثـفــوا اتـصــاالتـهــم بـمــرجـعـيــة الـنـجــف الـعـلـيــا ،لطلب
المشورة والتدخل أمــام تهديدات حلفاء إيــران التي يمكن أن تنفلت
مع استخدام الشارع.
وكان المرجع الديني األعلى علي السيستاني ،الذي يحظى باحترام
كبير في المحافل الدولية ،دعــم االنتخابات ،وذكــر مقربون منه أنه
أوصــى بتقبل النتائج مهما كانت المفاجآت؛ ألنه اقتراع يأتي بعد
حركة احتجاج شعبي واسعة ضد األحزاب مضى عليها سنتان ،وسقط
خاللها نحو  30ألف قتيل وجريح من الناشطين ،في مواجهة عنيدة
بين التيار المدني وأنصار الميليشيات.
ودعمت الخارجية اإليرانية نتائج االنتخابات ،لكن ذلك ال يعكس
ارتياح الحرس الثوري اإليراني حيال الصيغة السياسية واألمنية
ً
المتوقع ظهورها تبعا لألوزان النيابية الجديدة ،مما يعني بالضرورة
ً
مفاوضات عسيرة حــول التعامل مــع مخرجات االقـتــراع ،خصوصا
بسبب الخصومة المحتدمة بين رئيس ال ــوزراء مصطفى الكاظمي
والفصائل المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي.
ورجحت نتائج االقتراع حظوظ الكاظمي في التمديد لجهة تحالفه
مــع تـيــار الـصــدر واألح ــزاب الـكــرديــة وقــربــه مــن المستقلين والحركة

دور بالغ األهمية في عملنا.
ُ
وي ـعــد اإلبـ ــاغ عــن الـمـخــاطــر
والـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة
إحـ ـ ــدى ال ــرك ــائ ــز األس ــاس ـي ــة
لـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــج مـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــة
العالمية في تعزيز وحماية
ا ل ـص ـح ــة ل ـل ـج ـم ـيــع ،ال سـيـمــا
فــي الــوقــت ال ـحــاضــر ،ولـيــس
ذ لــك لمكافحة " ًكــو فـيــد "19 -
فـحـســب ،بــل أ يــضــا لمكافحة
شتى األمراض المزمنة التي
ترتبط بشدة بعوامل الخطر
السلوكية.
لـ ـ ـق ـ ــد ُأعـ ـ ـجـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــا إعـ ـ ـج ـ ـ ً
ـاب ـ ــا
ً
شديد ا باالجتهاد والشمول
ّ
اللذين تتسم بهما التقارير
الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــة الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة فــي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،فـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
ال ـم ـشــاعــر ال ـعــامــة ،وتـسـلـيــط
الـ ـض ــوء ع ـل ــى سـ ـي ــاق ال ـع ـمــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي والـ ــرعـ ــايـ ــة فــي
البلد.
• ه ـ ــل شـ ـم ــل ب ــر ن ــا م ـج ـك ــم
الـتــوجـيـهــي عـقــد اجـتـمــاعــات
مع أصحاب المصلحة خارج
وزارة الصحة ،مثل منظمات
ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي ،ومـعـهــد
ّ
دسمان للسكري ،وكلية الطب
والصحة العامة؟
 تـعـتـمــد مـنـظـمــة الـصـحــةال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي ب ــرامـ ـجـ ـه ــا
ال ـص ـح ـيــة ع ـل ــى ن ـه ــج يـشـمــل
المجتمع بأسره.
ويـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــا
اسـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـادا جـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ـ ًّ
ـريـ ـ ـ ــا
ِّ
بـبـيــانــات الـسـكــان والـبــيـنــات
والفرضيات التي تصدر عن
باحثين محليين في مختلف
المجاالت التخصصية.
ونـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــط ،ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع،

ل ـس ـل ـس ـل ــة م ـ ــن الـ ـمـ ـش ــارك ــات
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة م ـ ــع م ـخ ـت ـلــف
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات الـ ـ ـف ـ ــاعـ ـ ـل ـ ــة ،م ـن ـه ــا
م ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـت ـق ــدم
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،ومـ ـعـ ـه ــد دسـ ـم ــان
لـلـسـكــري ،وجــامـعــة الـكــويــت،
إضــافــة إل ــى الـمـنـظـمــات غير
ال ـح ـكــوم ـيــة ،وم ــراك ــز ال ـف ـكــر،
ووسائل اإلعالم.
إن ا لـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاون جـ ـ ــو هـ ـ ــر
بـ ــرنـ ــام ـ ـج ـ ـنـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
ف ـح ـش ــد ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات ال ـع ـل ـم ـيــة
والتقنية من هذه المؤسسات
األك ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة
ومـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع
ال ـم ــدن ــي ه ــدف ن ـس ـعــى إل ـيــه.
وقـ ـ ــد أج ــريـ ـن ــا ب ــال ـف ـع ــل ع ــدة
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات مـ ـ ــع أص ـ ـحـ ــاب
ا لـمـصـلـحــة م ــن خ ــارج وزارة
الصحة ،وكان معهد دسمان
وكلية الصحة العامة من بين
أصـ ـح ــاب ال ـم ـص ـل ـحــة ال ــذي ــن
التقيناهم لمناقشة المزيد
من التعاون.
• تـ ــزا مـ ــن ا فـ ـتـ ـت ــاح م ـك ـتــب
منظمة الصحة العالمية في
الـكــويــت مــع ص ــدور الـقــانــون
ر قـ ــم  70ل ـس ـنــة  2020ب ـشــأن
مــزاو لــة مهنة ا لـطــب والمهن
ـاعـ ــدة ل ـ ـهـ ــا ،فـ ـم ــا دور
ا ل ـ ـم ـ ـسـ ـ ِ
السياسة الصحية في تنفيذ
الـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة؟ وهـ ــل
ستشمل مشاركاتكم أعضاء
لـ ـجـ ـن ــة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ال ـص ـح ـي ــة
بمجلس األمة؟
 ل ـ ـ ـقـ ـ ــد ُو ضـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــت خـ ـط ــةالتنمية الوطنية في الكويت
عـلــى نـحــو يـ َّـتـســق تـمـ ً
ـامــا مع
أه ــداف الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ـ ـ ــى تـ ـع ــزي ــز

االحتجاجية ،لكن الفصائل الخاسرة تتوجس خيفة من نواياه ألنه
خاض معها مواجهات كبيرة كادت تؤدي إلى احتراب داخلي.
ك ـمــا ي ـتــأثــر ج ــو ال ـم ـفــاوضــات ب ـشــأن تـشـكـيــل الـحـكــومــة الـجــديــدة
ً
بتضاعف مقاعد رئيس الوزراء األسبق نوري المالكي الذي حل رابعا
في االنتخابات ،ويريد العودة إلى دائرة النفوذ بعد نحو سبعة أعوام
من خسارته المنصب ،رغم وجود موقف عراقي واسع يرفضه نتيجة
سياساته الموصوفة باالنفعالية ،التي ّ
صعدت حينها من االنقسامات
الطائفية.
١٦

«حزب اهلل» يضع معادلة «الطيونة...
االنتخابات النيابية .وسط هذه الوقائع ،ال بوادر ألي انفراج ،فشرط
الحزب ال يزال على حاله ،وهو عدم عقد أي جلسة للحكومة قبل اتخاذ
قرار بتنحية البيطار أو تغيير مسار التحقيق .لهذه الغاية عقد مجلس
القضاء األعلى اجتماعات في اليومين الماضيين ،ولم يتوصل إلى
أي صيغة تتعلق بالتحقيق ،إذ إن أغلبية أعضاء المجلس يرفضون
وضــع إم ــاء ات على القضاء والـتــدخــات بمسار التحقيق ،ولــذلــك ال
ّ
تزال الحكومة معلقة.
ّ
ص ــراع قـضــائــي آخ ــر يـطــل بــرأســه ،وعـنــوانــه حــاكــم مـصــرف لبنان
ريـ ــاض س ــام ــة ،الـ ــذي يـصــر رئ ـيــس ال ـجـم ـهــوريــة م ـيـشــال ع ــون على
ً
محاسبته ومحاكمته ،خصوصا بعد أن اسـتـعــادت القاضية غــادة
عون صالحياتها .وبحسب ما تكشف المعلومات فهي تتجه لمعاودة
تحريك الملف القضائي الخاص بسالمة وإمكانية إصدار مذكرة توقيف

الصحة والعافية للجميع.
ّ
وت ـج ــل ــى ال ـت ـق ــدم ال ـم ـح ـ َـرز
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات مـ ـتـ ـع ــددة،
بـ ـ ـ ـ ً
ـدء ا مـ ــن مـ ـش ــارك ــة ال ـن ـظ ــام
الصحي في الوقت المناسب
واستجابته لصكوك منظمة
الصحة العالمية ومبادئها
الـ ـت ــوجـ ـيـ ـهـ ـي ــة وع ـم ـل ـي ــات ـه ــا،
ً
وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ال ـت ــي
تحققت ،على سبيل المثال،
في إصدار أول قانون للصحة
ا لـنـفـسـيــة ع ــام  ،2019و كــذ لــك
في القانون الخاص بحماية
األفراد من العنف األسري.
و م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن
االتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــات م ــواتـ ـي ــة ف ـي ـمــا
ّ
يـ ـتـ ـع ــل ــق بـ ـ ــأهـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة
ال ـم ـس ـت ــدام ــة ،ل ـكــن ال ـجــائ ـحــة
ُ
ت ـعـ ُّـد ا نـتـكــا ســة جسيمة على
الـ ـصـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي ،األم ـ ــر
الـ ــذي يـحـتــم عـلـيـنــا الـتــركـيــز
على تقديم الرعاية الصحية
ال ـم ـث ـل ــى ل ـح ـم ــاي ــة ال ـض ـع ـفــاء
وتحسين الصحة للجميع.
أما على الصعيد الوطني،
فـيـسـتــدعــي ذل ــك ت ـغ ـي ـيـ ًـرا في
ط ــري ـق ــة ت ـق ــدي ــم الـ ــرعـ ــايـ ــة ،ال
سيما في سياق وباء متزامن
أل حــد األ مــراض غير السارية
ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــان فـ ـ ــي م ــرح ـل ــة
ال ـش ـي ـخ ــوخ ــة ،وس ـي ـك ــون مــن
الصعب الحفاظ على تقديم
ا لــر عــا يــة ا لـصـحـيــة العالجية
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاع ـ ـل ـ ـيـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــدى
الطويلّ .
ويتمثل الهدف في إرساء
األ س ــاس الهيكلي والثقافي
ل ـ ـ ـم ـ ـ ـمـ ـ ــار سـ ـ ــات ذات طـ ــا بـ ــع
ا سـتـبــا قــي أ ك ـبــر تـعـتـمــد على
تـ ـق ــدي ــم الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـي ــة

أسعد حفيظ

ال ــوق ــائ ـي ــة ،واالسـ ـتـ ـف ــادة مــن
الـ ـ ـ ــرؤى ال ـس ـل ــوك ـي ــة ل ـت ـعــزيــز
الـ ـخـ ـي ــارات األفـ ـض ــل ص ـحـ ًّـيــا
للكويتيين.
ويـ ـمـ ـك ــن لـ ـنـ ـظ ــام ال ــرع ــاي ــة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة األولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـقـ ــوي
أن يـ ـنـ ـه ــض بـ ـ ـه ـ ــذا ا لـ ـ ـه ـ ــدف،
ً
مصحوبا
شــر يـطــة أن يـكــون
ببيئة تمكينية للسيا سا ت
ال ـص ـح ـي ــة ،وهـ ــو م ــا يـتـطـلــب
رؤية استراتيجية متضافرة
متعددة القطاعات وتشاركية
ُ
المساء لة.
علي من شأن
ت ِ
ُّ
ُ
ويـمـكــن ل ـهــذه الــنــهــج ،إلــى
ج ــان ــب االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـف ـع ــال
للبيانات الصحية ذات الدقة
تكنولوجيا
العالية و حـلــول
ُ
ا لـمـعـلــو مــات ،تـحـقـيــق أقصى
اس ـت ـفــادة م ــن مـ ــوارد الـنـظــام
الـ ـصـ ـح ــي ال ـ ـتـ ــي تـ ـحـ ـم ــي فــي
نهاية المطاف قــدرة النظام
على الصمود أمام الصدمات،
و قــدر تــه على تقديم خدمات
جيدة للسكان.

بحقه ،على خلفية اتهامات عديدة له عنوانها تبييض األموال ،ويضغط
رئيس الجمهورية فــي سبيل إص ــدار مــذكــرة التوقيف بحق سالمة،
ً
تمهيدا إلقالته من منصبه وتعيين آخر مكانه ،وهذا أمر يرفضه حتى
اآلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ،الذي يعتبر أن مثل هذه الخطوة
ستعني توجيه ضربة كبيرة لحكومته ،وسيكون هناك ردة فعل سلبية
ّ
مصر على مطلبه ،ويعتبر
من قبل المجتمع الدولي .رئيس الجمهورية
أن إقالة سالمة كانت من الشروط األساسية ،التي فرضها على ميقاتي
في فترة التفاوض لتشكيل الحكومة.
كل هــذه الوقائع تشير إلــى أن لبنان جاهز في أي لحظة للولوج
إلى جولة جديدة من التوترات األمنية ،على خلفية التوتر السياسي
والتصعيد بين القوى واألفرقاء على اختالفاتهم .االنسداد الحكومي
والقضائي يقابله خالف مستمر بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس
النواب نبيه بري حول تحديد موعد االنتخابات النيابية.
ً
وبينما أصدر «التيار الوطني الحر» ،أمس ،بيانا يدعم فيه ّرد عون
ً
ً
لقانون االنتخاب المعدل إلى البرلمان ،أصدرت حركة أمل بيانا الذعا
ضد «التيار» ،في حين ســارع بري إلى تحديد موعد لجلسة جديدة
للتأكيد على القانون المعدل الذي ّ
يقرب موعد االنتخابات.
وفــي حــال أقــرت الجلسة القانون فسيكون عــون ،حسب الدستور،
ً
مجبرا على توقيعه ونشره في الجريدة الرسمية ،إال أن تكتل «لبنان
القوي» سيطعن بالقانون وهو ما سيكون مقدمة لتأخير االنتخابات،
وس ــط ت ـخــوفــات سـيــاسـيــة مــن أن ي ـقــود ال ـتــوتــر الـسـيــاســي واألم ـنــي
إلــى تطييرها بالكامل ،وبالتالي الــدخــول في فــراغ قاتل يصيب كل
المؤسسات.
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محليات
الجابر :التعاون والتنسيق مع «الداخلية» لحفظ أمن الكويت
أنفسهم لخدمة وطنهم والتضحية من أجله»
نذروا
المسلحة
القوات
«رجال
•
ً
• وزيرا الدفاع والداخلية تفقدا عددا من المواقع العسكرية شمال البالد
محمد الشرهان

المحافظة
على أعلى
درجات
الجاهزية
واالستعداد
دون تهاون
أو تجاوز

حفظ أمن
الكويت
هو غايتنا
الكبرى التي
من أجلها
نعمل وبها
نعتز ونفخر

أك ـ ـ ــد نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
الجابر أهمية التعاون والتنسيق
والـ ـعـ ـم ــل ال ـع ـس ـك ــري ال ـم ـش ـتــرك
ب ـيــن مـنـتـسـبــي وزارت ـ ـ ــي ال ــدف ــاع
والــداخ ـل ـيــة لـحـفــظ أم ــن الـكــويــت
واستقرارها وسالمة أراضيها.
جــاء ذلــك خــال جولة تفقدية
قام بها الجابر ووزيــر الداخلية
الـشـيــخ ثــامــر الـعـلــي أم ــس االول
ش ـ ـم ـ ـلـ ــت عـ ـ ـ ـ ـ ــددا مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــواق ـ ــع
العسكرية التابعة لوزارتي الدفاع
والداخلية في المنطقة الشمالية.
ونقل وزيرا الدفاع والداخلية
خ ــال ال ـجــولــة ت ـح ـيــات وتـقــديــر
صـ ــاحـ ــب الـ ـسـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـب ــاد
القائد األعـلــى للقوات المسلحة
وسمو ولي عهده األمين وسمو
رئيس مجلس الوزراء لمنتسبي
الـ ــوزارت ـ ـيـ ــن وتـ ـق ــدي ــره ــم ل ـل ــدور
الـ ـبـ ـط ــول ــي الـ ـ ـ ــذي يـ ـق ــوم ــون ب ــه،
وتفانيهم وإخالصهم في خدمة
وطنهم والتضحية من أجله.
وتــم خــال الـجــولــة االسـتـمــاع
إل ـ ــى ش ـ ــرح م ـف ـص ــل ق ــدم ــه أمـ ــار
ال ـم ــواق ــع الـعـسـكــريــة ال ـت ــي تمت
زيارتها حيث أوضـحــوا طبيعة
ال ـم ـهــام وال ــواج ـب ــات ال ـتــي تـقــوم
بـتـنـفـيــذهــا وح ــدات ـه ــم م ــع بـيــان
درجة الجاهزية واالستعداد التي
يتمتع بـهــا منتسبوها وحجم
الـتـنـسـيــق وال ـت ـع ــاون الـعـسـكــري
القائم والمشترك بين الوزارتين
مـ ــن خـ ـ ــال ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـع ــدي ــد مــن
المهام والــواجـبــات والتدريبات
المشتركة.
وزار ال ــوزي ــران خ ــال الجولة

م ــرك ــزي "الـ ـ ـم ـ ــزارع" و"ال ـب ـح ـيــث"
ال ـ ـح ـ ــدودي ـ ـي ـ ــن ح ـ ـيـ ــث ك ـ ـ ـ ــان فــي
استقبالهما الـمــديــر الـعــام ألمن
الـ ـح ــدود ال ـبــريــة الـعـمـيــد مجبل
ب ـ ــن ش ـ ـ ــوق وع ـ ـ ـ ــدد م ـ ــن ق ـ ـيـ ــادات
أم ـ ــن ال ـ ـحـ ــدود وشـ ــاهـ ــدا عــرضــا
تقديميا عن مهام ونظام العمل
ف ــي ال ـم ــرك ــز وأج ـ ـهـ ــزة ال ـمــراق ـبــة
ال ـل ـي ـل ـي ــة وكـ ــام ـ ـيـ ــرات ال ـم ــراق ـب ــة
الحرارية وآلية الربط بين المراكز
الحدودية وغرفة عمليات اإلدارة
العامة ألمن الحدود البرية.
بـعــد ذل ــك زارا لـ ــواء الـتـحــريــر
اآللـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــادس ح ـي ــث كـ ــان فــي
استقبالهما رئيس األركان العامة
ل ـل ـج ـيــش الـ ـف ــري ــق الـ ــركـ ــن خــالــد
الصالح ونائبه الفريق الركن فهد
الناصر وآمر القوة البرية اللواء
الركن محمد الظفيري وعدد من
ضباط القوة البرية.
وت ـ ــم خ ـ ــال ال ـ ــزي ـ ــارة ت ـقــديــم
إيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز م ـ ـف ـ ـصـ ــل ع ـ ـ ــن ط ـب ـي ـع ــة
ال ـم ـه ــام والـ ــواج ـ ـبـ ــات ال ـم ـنــوطــة
ب ـل ــواء ال ـت ـحــريــر اآللـ ــي وطـبـيـعــة
البرامج المعدة لتأهيل وتدريب
منتسبيه ،وبـعــدهــا تفقد وزيــرا
ال ـ ــدف ـ ــاع وال ــداخـ ـلـ ـي ــة عـ ـ ـ ــددا مــن
ال ــوح ــدات وال ـم ـيــاديــن الــداخـلـيــة
باللواء وتابعا عروضا لآلليات
المدرعة وعربات القيادة وأسلحة
المشاة.
وأشاد الجابر بالجهود التي
يبذلها منتسبو القوات المسلحة
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ع ـم ـل ـه ــم ال ـم ـخ ـل ــص
وال ــدؤوب على مــدار الساعة في
سبيل حفظ أمن الكويت وسالمة
ح ــدوده ــا ،مــؤكــدا ان ه ــذا ال ــدور

لـ ـي ــس ب ـم ـس ـت ـغ ــرب عـ ـل ــى ح ـم ــاة
ال ــوط ــن ال ــذي ــن نـ ـ ــذروا أنـفـسـهــم
لـخــدمــة وطـنـهــم والتضحية من
أجله.
وشدد على ضرورة المحافظة
ع ـل ــى أع ـل ــى درج ـ ــات ال ـجــاهــزيــة
واليقظة واالستعداد دون تهاون
أو تراخ أو تجاوز ،مشيرا الى ان
"حـفــظ أمــن الـبــاد واسـتـقــرارهــا،
وبذل الغالي والنفيس من أجلها،
والـ ــذود عــن تــراب ـهــا ،هــو الـهــدف
األسمى والغاية الكبرى التي من
أجلها نعمل ونضحي وبها نعتز
ونفخر ،ورجال قواتنا المسلحة

العلي

هم حصن الوطن المنيع ضد كل
من تسول له نفسه العبث بأمنه
واستقراره وسالمة أراضيه".
ب ـ ــدوره ،ثـمــن وزي ــر الــداخـلـيــة
جـ ـه ــود رج ـ ــال وزارت ـ ـ ـ ــي ال ــدف ــاع
الــداخـلـيــة فــي الـحـفــاظ عـلــى أمــن
الوطن مشيدا "بيقظة وجاهزية
رجـ ـ ــال األمـ ـ ــن وبـ ـم ــا ل ـم ـس ــه مــن
إن ـ ـجـ ــازات أم ـن ـي ــة وت ـق ـن ـيــة عـلــى
مستوى عال تحققت على أرض
ال ــواق ــع ب ـســواعــد أب ـن ــاء الـكــويــت
ال ـم ـخ ـل ـص ـي ــن األوفـ ـ ـي ـ ــاء ال ــذي ــن
يواصلون الليل بالنهار من أجل
أمن الوطن وأمان مواطنيه".

«المالية» تطلب فسخ «عقود النسبة» في التعاونيات
«الشؤون» تحيل الموضوع إلى «القانونية» إليضاح بعض األمور

●

جورج عاطف

ع ـل ـم ــت "ا لـ ـ ـج ـ ــر ي ـ ــدة" أن وزارة
المالية ّ
رد ت على مخاطبة وزارة
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة ،ممثلة في
ق ـطــاع ال ـت ـع ــاون ،ب ـشــأن م ــا ُيـعــرف
بـعـقــود الـنـسـبــة لـبـعــض األنـشـطــة
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــرة ف ـ ـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي لـ ـيـ ـس ــت ل ـهــا
قـيـمــة اسـتـثـمــاريــة ثــاب ـتــة ،ب ــل يتم
اح ـت ـس ــاب ـه ــا ع ـب ــر ت ـح ــدي ــد نـسـبــة
مـئــويــة مــن إجـمــالــي مبيعات تلك
األنشطة ،بـضــرورة فسخ التعاقد
معها وإع ــادة طــرح هــذه األنشطة
لـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار وفـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـض ـ ــواب ـ ــط
واالش ـت ــرط ــات ال ـحــال ـيــة المنظمة
للمسألة.
ووفقا لمصادر "الـشــؤون" ،فإن
ال ـ ــوزارة أحــالــت ّ
رد "ال ـمــال ـيــة" إلــى
الشؤون القانونية إليضاح بعض
األمور الخاصة بهذه األنشطة ،قبل
اتخاذ قرار بفسخ عقودها ،السيما
ً
أن ـه ــا ق ــدي ـم ــة ج ـ ــدا ،وأب ــرم ــت قـبــل
صدور اللوائح والقرارات المنظمة

لــاس ـت ـث ـمــار ب ــاألف ــرع ال ـت ـعــاون ـيــة
وتحسب باالتفاق ما بين الجمعية
والمستثمر وفق نسبة من األرباح
ال ـش ـه ــري ــة ت ـ ـتـ ــراوح ب ـي ــن  20و30
ف ــي ال ـم ـئــة ،م ـش ـيــرة إل ــى أن ال ــرأي
القانوني سيعمم على الجمعيات،
ليتسنى توفيق أوضاعها لتفادي
أية مالحظات الحقة.
ي ــذك ــر أن "ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون" واج ـه ــت
ص ـ ـعـ ــوبـ ــة ف ـ ـ ــي ت ـ ـحـ ــديـ ــد ال ـق ـي ـم ــة
اإليـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ال ـم ـس ـت ـح ـق ــة م ـق ــاب ــل
اس ـت ـغ ــال م ــواق ــع هـ ــذه األن ـش ـطــة،
ّ
ترتب عليها تسجيل مالحظات من
قبل الجهات الرقابية فــي الــدولــة،
ومنها ديوان المحاسبة.

صاالت األفراح
في موضوع آخر ،علمت "الجريدة"
ّ
المعنية بصاالت األفراح
أن اللجنة
ف ــي ال ـ ـ ــوزارة ب ـصــدد إج ـ ــراء ج ــوالت
م ـيــدان ـيــة ،األسـ ـب ــوع الـ ـج ــاري ،على
ج ـم ـي ــع ال ـ ـص ـ ــاالت ال ـ ـمـ ــوزعـ ــة عـلــى
ً
المناطق كافة ،والتي تدار حاليا من

إحدى صاالت األفراح
قبلها ،للوقوف على مدى جاهزيتها،
ومن ثم رفع كشف بأسماء المستعدة
الستقبال المناسبات االجتماعية
ال ـم ـت ـنــوعــة إلدراج ـ ـهـ ــا ض ـمــن نـظــام
ال ـح ـج ــز اآللـ ـ ــي ع ـب ــر ت ـط ـب ـيــق "دار
المناسبات".
ووف ـقــا لـمـصــادر "الـ ـش ــؤون" ،فــإن

هناك نحو  15صالة تابعة للوزارة
جـ ـ ــاهـ ـ ــزة ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ه ـ ـنـ ــاك أخ ـ ــرى
تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ــى صـ ـي ــان ــة جـ ــذريـ ــة أو
بسيطة محدودة ،مشيرة إلى أنه من
الصعب إط ــاق الحجز اآلل ــي خالل
األسبوع الـجــاري ،وقــد يؤجل األمر
إلى الذي يليه ،مؤكدة أن اللجنة التي

اجتمعت األربـعــاء الماضي شددت
عقود الصيانة
على ضرورة مباشرة ّ
الخاصة بالصاالت ،بغض النظر عن
ّرد مجلس الوزراء على مخاطبة وزير
الـشــؤون د .مشعان العتيبي بشأن
الموافقة على إعــادة إدارة الصاالت
للجمعيات التعاونية من عدمه.

وفــي ختام الــزيــارة عبر وزير
الدفاع عن صادق شكره وتقديره
لما شاهده من جدية وإخــاص
وجاهزية واستعداد من منتسبي
وزارتي الدفاع والداخلية ،متمنيا
ل ـه ــم دوام ال ـت ــوف ـي ــق وال ـ ـسـ ــداد
والـعـمــل لـمــا فـيــه "خــدمــة وطننا
المعطاء في ظل القيادة الحكيمة
ل ـص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
القائد األعلى للقوات المسلحة
وسمو ولي عهده األمين وسمو
رئيس مجلس الوزراء".

موقع الصبية
«البلدي» يناقش ً
للعربات المتنقلة غدا
●

محمد جاسم

ً
يعقد المجلس البلدي غدا أولى جلساته العادية
في دور االنعقاد األخير ،بعد إجازة دامت شهرين،
وسيناقش مجموعة بنود أبرزها كتاب وزير الدولة
لشؤون البلدية بشأن توسعة االرض المخصصة
لميناء مبارك الكبير ،والطلب المقدم من الصندوق
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـم ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـتــوس ـطــة
بشأن تخصيص أرض فــي الصبية بصفة مؤقتة
الستقطاب العربات المتنقلة وإنشاء سينما سيارات.
كما سيبحث المجلس مجموعة من المواضيع
واالقـ ـت ــراح ــات ال ـمــؤج ـلــة م ــن ج ـل ـســات ســاب ـقــة مثل
م ـش ــروع م ـيــزان ـيــة ب ـلــديــة ال ـكــويــت لـلـسـنــة الـمــالـيــة
 ،2022/2021وال ـح ـســاب الـخـتــامــي للسنة المالية
 ،2020/2019واالقـ ـت ــراح الـمـقــدم مــن الـعـضــوة مها
البغلي بشأن توفير المزيد مــن حــاويــات النظافة
على الشواطئ واقتراحها بشأن إعادة تدوير المياه
ً
الرمادية في المساجد والمدارس العامة ،فضال عن
اق ـت ــراح الـعـضــو مـشـعــل الـحـمـضــان ب ـشــأن ض ــرورة
تنظيف واجهات المباني الزجاجية.
وس ـي ـن ـظــر ال ـم ـج ـلــس ف ــي ال ـ ـ ــردود ع ـلــى األس ـئـلــة
المقدمة للجهاز التنفيذي ومنها سؤال العضو أحمد
هديان العنزي بشأن مباني البلدية المستغلة من
هيئة الغذاء والتغذية.

ً
الكويت األولى خليجيا في نسبة اإلصابة بسرطان الثدي الحجي« :األوزون» عالج
مساند لمرضى «كورونا»

العتيبي :معدل أعمار اإلصابة أقل بـ  10سنوات من «العالمي»
●

«أثبت فعالية كبيرة ويساعد على رفع المناعة وبال أضرار جانبية»

عادل سامي

كـشـفــت اخـتـصــاصـيــة األورام في
مــركــز الـكــويــت لـمـكــافـحــة الـســرطــان،
عضوة اللجنة التنفيذية في الحملة
الوطنية لمكافحة الـســرطــان (ك ــان)،
د .مريم العتيبي ،أن الكويت تحتل
الـمــرتـبــة األول ــى خليجيا فــي نسبة
اإلصــابــة بسرطان الـثــدي ،الفتة إلى
تسجيل  602إصابة بالمرض سنويا.
وقالت العتيبي ،في كلمة لها خالل
المؤتمر الصحافي الذي تم تنظيمه
ع ـلــى ه ــام ــش ال ـم ـهــرجــان الــريــاضــي
ال ـخ ـل ـي ـج ــي ال ـ ـ ــذي ن ـظ ـم ـت ــه ال ـح ـم ـلــة
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع االتـ ـح ــاد الـخـلـيـجــي
ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـس ــرط ــان ونـ ـ ــادي ال ـف ـتــاة
الرياضي الكويتي ،وضــم متعافيات
م ــن دول ال ـخ ـل ـي ــج ،إن م ـع ــدل أع ـم ــار
اإلصابة أقل بـ  10سنوات من المعدل
العالمي ،مشددة على أهمية الكشف
المبكر عن سرطان الثدي ،وأهمية أن
ّ
تتعلم كل سيدة كيفية الفحص الذاتي،
ألن ـه ــا ه ــي ال ـت ــي تـسـتـطـيــع اكـتـشــاف
أي تغييرات على جسمها ،والتوجه
بعدها للطبيب المختص للفحص.
وأك ـ ــدت أه ـم ـيــة ال ــري ــاض ــة ف ــي رفــع
مـنــاعــة الـجـســم ،والتقليل مــن عــوامــل
الخطورة ،والتي من أهمها السمنة،

الشاهين والعتيبي خالل المؤتمر الصحافي على هامش المهرجان الرياضي
ً
ً
والتي ترتبط ارتباطا وثيقا باإلصابة
بـ ــال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ،وم ـن ـه ــا
السرطان ،داعية إلى ممارسة الرياضة
للوقاية مــن األم ــراض ،والفـتــة إلــى أن
الـتــوعـيــة تـسـهــم ف ــي تـقـلـيــل اإلصــابــة
بنحو  40بالمئة.
من جانبها ،رحبت عضوة مجلس
إدارة ح ـم ـلــة ك ـ ــان ،رئ ـي ـس ــة مـ ـب ــادرة
التوعية من سرطان الثدي ،د .حصة
ال ـش ــاه ـي ــن ،ب ــال ـت ـع ــاون ال ـم ـث ـمــر بـيــن
االتحاد الخليجي لمكافحة السرطان
وحملة كان ونادي الفتاة الرياضي.
وأوضحت أن الرياضة لها أهمية
كبرى في تحسين نوعية الحياة ،وأن

الكثير من الدراسات تشير بقوة إلى
أن النشاط البدني مــن أفضل السبل
لـلـحـفــاظ ع ـلــى ال ـ ــوزن ،ال سـيـمــا بين
النساء اللواتي انقطع عنهن الطمث
ّ
واللواتي تشكل السمنة لديهن عامل
مخاطرة لسرطان الثدي.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ن ـش ــر ال ـتــوع ـيــة
الصحية بأهمية ا تـبــاع نمط صحي
للحياة والمتضمن التغذية السليمة
وم ـم ــارس ــة ال ــري ــاض ــة ه ــو م ــا تـهــدف
إل ـيــه حـمـلــة ك ــان مــن جـمـيــع األنـشـطــة
المختلفة الـتــي تقيمها وخــاصــة في
الشهر الوردي ،شهر التوعية بسرطان
الثدي.

وذكرت أن هذه المباراة أظهرت أن
المتعافيات مــن الـســرطــان يستطعن
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة
والمشاركة بجميع األنشطة ،ومنها
الرياضية.
بدورها ،أكدت نائبة رئيس مجلس
إدارة نــادي الفتاة الــريــاضــي ،سامية
ال ـم ـك ـي ـمــي ،أن اإلي ـج ــاب ـي ــة وال ـت ـف ــاؤل
واألمل هي عنوان هذا المهرجان ،وأن
هذه المشاعر الجميلة انعكست على
الجميع ،مشيرة إلى أن هذا المهرجان
ّ
واألخوة
الخليجي يعكس عمق العالقة
بين أبناء الخليج.

أكـ ــد اس ـت ـش ــاري األشـ ـع ــة الـتــداخـلـيــة
وعالج األلم وعالج العمود الفقري عضو
الـجـمـعـيــة األوروب ـ ـيـ ــة ل ـل ـعــاج بـ ــاألوزن
د .ول ـيــد الـحـجــي أن ال ـع ــاج ب ـ ــاألوزون
ً
تقنية متقدمة جدا أدخلت إلى الكويت
حديثا ،يستخدم كعالج مساند لمرضى
ً
"كورونا" بحسب دراسات صدرت أخيرا
في إيطاليا وإسبانيا أكــدت أن مرضى
"كوفيد  "19تعافوا بشكل أفضل عندما
حصلوا على عالج باألوزون.
وقال الحجي ،في تصريح صحافي،
إن ال ـع ــاج ب ـ ـ ــاألوزون ث ـبــت أن ــه يحمي
المرضى الذين لم يصابوا بالفيروس،
ألنه يرفع المناعة ،مشيرا إلى أنه يعتبر
ً
آمنا وليست له أضرار جانبية ويستخدم
بأمان تام مع مرضى السكري والضغط.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــاج ذو ط ــرق
م ـخ ـت ـل ـفــة ومـ ـتـ ـع ــددة وي ـت ـض ـم ــن ع ــاج
ا ل ــد يـ ـس ــك دا خ ـ ـ ــل األوزون ،أو ا ل ـع ــاج
بالحقن الموضعي ،مشيرا إلى أن العالج
بالحقن الموضعي يتضمن حقن األماكن
الـتــي يـصــدر منها األل ــم ،فيكون الحقن
موضعيا فــي الـعـضــات بـغــاز األوزون
ب ـهــدف إزال ـ ــة االل ـت ـهــابــات والـتـقـلـصــات
العضلية ،أما بالنسبة للعالج األساسي
وهو عالج األوتوهيموثيربي ،فهو عالج

سلة أمنية
جثة آسيوي
في سيارة بالمنقف
استنفرت األجهزة األمنية
في محافظة األحمدي
مساء أمس األول ،إثر
تلقي غرفة عمليات وزارة
الداخلية بالغًا عن وجود
آسيوي متوفى
جثة لوافد
ّ
داخل مركبة متوقفة
بالقرب من محول كهرباء
في منطقة املنقف.
وقال مصدر أمني لـ
«الجريدة» إن املعاينة
ّ
األولية للطبيب الشرعي
للجثة دلت على وجود
شبهة جنائية أدت الى
الوفاة ،وقد كلفت سلطات
التحقيق رجال األدلة
الجنائية برفع الجثة
وإحالتها الى إدارة الطب
الشرعي ،كما كلفت رجال
املباحث بإجراء التحريات
الالزمة حول القضية.

 ...وآخر متوفى منذ عشرين
يومًا بعمارة مهجورة

الجابر والعلي خالل الجولة التفقدية للمواقع العسكرية الشمالية أمس األول

يقظة رجال
«الداخلية»
و«الدفاع»
حققت إنجازات
عالية ألمن
الوطن وأمان
المواطنين

3

يعتبر عالج األوزون بالدم.

نظام مغلق
وأشار إلى أن عالج األوزون بالدم يكون
في نظام مغلق يحتوي على زجاجة يكون
طرفاها في أنابيب ،أحــد الطرفين يتصل
بالجهاز والطرف اآلخر يكون عبر إدخال
إبــرة فــي وريــد المريض ،ثــم يتم مــلء 200
مللي مــن دم المريض فــي هــذه الزجاجة،
وم ــن ث ــم يـشـبــع ب ـغــاز األك ـس ـج ـيــن أو غــاز
األوزون ثم يرجع الدم إلى المريض .وأضاف
أنه بالنسبة للمرضى الذين يعانون نقصا
في المناعة أو يعانون أمراضا مناعية مثل
الروماتيزم والذئبة الحمراء أو الصدفية،
فيعتبر األوزون العالج األمثل واألساسي،
ألنه ال يحتوي على أي أدوية أو كيماويات
وإنما أكسجين نشط يدخل داخل الجسم
ف ـيــرفــع ال ـم ـنــاعــة وي ـق ـلــل اآلث ـ ــار الـجــانـبـيــة
للمناعة الذاتية التي تهاجم الجسم.
وذك ـ ــر ال ـح ـج ــي أن الـ ـع ــاج بـ ـ ـ ــاألوزون
يستخدم في أوروبا كعالج مساند للمرضى
الذين يأخذون العالج الكيماوي فيخفف
عنهم أعراض اآلثار السلبية من هذا العالج
الكيماوي كاآلالم وكتساقط الشعر وكذلك
الخمول.

أبلغ وافد آسيوي عمليات
وزارة الداخلية ،مساء
أمس األول ،عن وجود
رائحة كريهة تنبعث من
إحدى البنايات املهجورة
في منطقة الفحيحيل،
فتوجه رجال األمن الى
موقع البالغ ،وعثروا
على جثة لوافد آسيوي
متوفى منذ أكثر من 20
يومًا ،ووصلت الى مرحلة
التحلل.
وأضاف املصدر أن رجال
األدلة الجنائية والطبيب
الشرعي انتقلوا الى
موقع البالغ ،وتم رفع
الجثة وإحالتها الى إدارة
الطب الشرعي لتحديد
سبب ووقت الوفاة ،الفتا
الى أن املعاينة ّ
األولية
للجثة دلت على أن الوفاة
ّ
تسمم بكتيري
ناتجة عن
نتيجة تناول املجني عليه
مشروبا مجهوال.

مجهول انتحر من أعلى
جسر بـ «صباح السالم»
أقدم شخص مجهول
الهوية ،صباح أمس،
على االنتحار عن طريق
إلقاء نفسه من أعلى أحد
الجسور بمنطقة صباح
السالم ،ليسقط أرضًا على
الطريق العام وتدهسه
مركبة بقيادة وافد عربي،
مما أدى الى مصرعه فورا.
وقال مصدر أمني لـ
«الجريدة» إن غرفة عمليات
«الداخلية» تلقت بالغًا
صباح أمس بوجود
شخص مجهول الهوية
يهدد بإلقاء نفسه من أعلى
أحد الجسور في منطقة
صباح السالم ،وعند
وصول رجال األمن الى
املوقع كان الشخص نفذ
تهديده وألقى بنفسه من
أعلى الجسر الى الطريق
العام لتدهسه مركبة بقيادة
وافد عربي.

آسيوية انتحرت بقطع
شرايينها في القصور
أبلغ مواطن غرفة عمليات
وزارة الداخلية ،صباح أمس،
عن إقدام خادمته اآلسيوية،
وهي في العقد الخامس من
عمرها ،على االنتحار داخل
منزله في منطقة القصور،
بعد أن قطعت شرايني يدها،
مما أدى الى وفاتها فورًا.
وقال مصدر أمني لـ
«الجريدة» ،إن رجال أمن
مديرية محافظة مبارك
الكبير انتقلوا الى موقع
البالغ ،وشاهدوا جثة
الخادمة ،فأبلغوا وكيل
ّ
النائب العام الذي كلف
بدوره رجال األدلة الجنائية
برفع الجثة وإحالتها الى
إدارة الطب الشرعي ،وأمر
بتسجيل قضية انتحار،
وكلف رجال املباحث بإجراء
التحريات الالزمة حول
القضية.
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الظفيري لـ ةديرجلا  :أعمال الصيانة لـ  700محطة كهرباء ال تتوقف على مدار الساعة
•

سيد القصاص

ك ـشــف م ــدي ــر إدارة صـيــانــة
محطات التحويل الرئيسية في
قطاع شبكات النقل الكهربائية
بوزارة الكهرباء والماء م .نهار
الـظـفـيــري ،أن أع ـمــال الصيانة
لمحطات ا لـتـحــو يــل الرئيسية
في الــوزارة تبلغ تكلفتها على
مدار السنوات الخمس المقبلة
قرابة  84مليون دينار.
وقال الظفيري لـ «الجريدة»،

إن إدارة ص ـ ـيـ ــا نـ ــة م ـح ـط ــات
التحويل الرئيسية هي القلب
النابض ،الذي يعمل على مدار
 24سـ ــاعـ ــة لـ ــوصـ ــول خ ــدم ــات
الكهرباء إلــى كل المستهلكين
ً
دون انقطاع ،مضيفا أن أعمال
اإلدارة ال تقتصر على الصيانة
متواز بين
فقط ،بل تسير بخط
ٍ
«الصيانة والـتـطــويــر» والقيام
برفع مستوى التشغيل.

وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن اإلدارة هــي
الجهة المعنية بصيانة مــا ال
يـقــل عــن  700محطة رئيسية،
وهـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـح ـ ـطـ ــات م ـص ـن ـعــة
م ــن ق ـب ــل مـصـنـعـيــن عــالـمـيـيــن
م ـن ـه ــا «سـ ـيـ ـمـ ـن ــز» األلـ ـم ــانـ ـي ــة،
و«ميتسوبيشي» ،و«توشيبا»
ً
وشركات أخرى عالمية ،مؤكدا
أن دور الـعــامـلـيــن ف ــي اإلدارة
ً
كبير جــدا ،فأعمال الصيانة ال
تتوقف على م ــدار الـســاعــة من
صيانة «تنبؤية ،ومجدولة» ،فال
ننتظر وقوع العطل ،بل نذهب
إلـ ــى ال ـم ـح ـطــة ونـ ـق ــوم ب ــإج ــراء
الصيانات الكفيلة قبل و قــوع
أي أعطال على المحطة.
وب ـي ــن أن م ــن ض ـمــن أع ـمــال
اإلدارة ك ــذل ــك ال ـق ـي ــام بــأع ـمــال

الطوارئ والمتابعة للمحطات
عـلــى مـ ــدار ال ـســاعــة ،الـ ــذي يتم
عـ ـل ــى أي ـ ـ ــدي ثـ ـل ــة مـ ــن ال ـش ـب ــان
وال ـشــابــات الـكــويـتـيـيــن ،الــذيــن
تصل نسبتهم أكثر من  90في
المئة ممن تعلموا في المعاهد
والجامعات المتخصصة.

 700محطة
وق ــال إن وج ــود  700محطة
ت ـ ـحـ ــويـ ــل رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة م ـن ـت ـش ــرة
ف ـ ـ ــي أرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء دولـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
يلقي أع ـبــاء كـبـيــرة عـلــى إدارة
صـ ـي ــان ــة مـ ـحـ ـط ــات ال ـت ـح ــوي ــل
ً
الرئيسية ،الفتا إلى أن الوزارة
ً
ال تألو جهدا في إقرار البدالت
المستحقة للعاملين لديها في

ك ــل ال ـق ـط ــاع ــات ب ــال ـت ـع ــاون مع
ديوان الخدمة المدنية ووزارة
الصحة.
وبين أنــه بإشراف ومتابعة
م ـس ـت ـمــرة م ــن وزي ـ ــر ال ـك ـهــربــاء
وال ـم ــاء وال ـطــاقــة الـمـتـجــددة د.
مـشـعــان العتيبي تـتــم متابعة
أعـ ـم ــال ال ـص ـي ــان ــة وال ـت ـحــديــث
المستمرة للشبكة الكهربائية
واالسـ ـتـ ـع ــداد ل ـمــوســم ال ـش ـتــاء
واألمطار القادم.

الصيف الماضي
وق ـ ــال ال ـظ ـف ـيــري ،إن مــوســم
ً
الصيف الـمــاضــي كــان ناجحا
بكل المقاييس ألعمال إيصال
التيار الكهربائي من محطات

ً
ال ـت ــول ـي ــد ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة مـ ـ ــرورا
ً
بقطاع النقل وصوال إلى قطاع
ال ـت ــوزي ــع ،ولــدي ـنــا ف ــي ال ـ ــوزارة
مـ ـش ــاري ــع جـ ــديـ ــدة ت ـن ـف ــذ عـلــى
قـ ـ ــدم وس ـ ـ ــاق ل ـت ـل ـب ـيــة الـ ــزيـ ــادة
الـ ـسـ ـن ــوي ــة ،وم ـ ـ ــن ضـ ـم ــن ه ــذه
الـمـشــاريــع «م ـش ــروع الـخـيــران،
وال ـنــوي ـص ـيــب ،وال ـتــوس ـعــة في
محطة الــزور» وهذه المشاريع
ك ـف ـي ـل ــة عـ ـن ــد اك ـت ـم ــال ـه ــا ب ــرف ــع
ال ـط ــاق ــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة لـلـشـبـكــة
لتلبية أي احتياجات مستقبلية
من الطاقة الكهربائية.
وع ـ ـ ـ ــن ت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
اإللـكـتــرونـيــة فــي ال ـ ــوزارة ،أفــاد
ً
بأنه انطالقا من رؤيــة الكويت
ن ـحــو ال ـح ـكــومــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة،
تــولــت وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء

مهندسات كويتيات يقمن بالصيانة التخصصية
ً
ً
ً
كشف م .الظفيري أن هـنــاك فريقا نسائيا متكامال ألداء
ً
أعـمــال الصيانة التخصصية ،مــؤكــدا أن وجــود هــذا الفريق
ً
يعتبر إنجازا يكمن في صعوبة تدريب شخص للحصول على
«صالحية تشغيل» وهي الصالحية المطلوب الحصول عليها
بعد اجتياز برنامج تدريب مكثف واختبارات رسمية ،تؤهل
هذا الشخص ألعمال التوصيل والتشغيل في شبكة الضغط
العالي والفائق والمتوسط ،ولدينا اآلن مهندسات كويتيات
يقمون بهذه األعمال.
وأش ـ ــار إل ــى أن ال ـن ـجــاح ف ــي اس ـت ـق ـبــال أول فــريــق نـســائــي
متخصص في أعمال الصيانة الوقائية في أعمال التحويل
الرئيسية على الجهود «الفائق والعالي والمتوسط» ما كان
بدون وجود فريق من المهندسين المؤهلين ألعمال التدريب
ضمن فــريــق مــركــز تــدريــب قـطــاع شبكات النقل الكهربائية
وال ـقــائ ـم ـيــن عـلـيــه م ـه ـنــدســون م ــن خ ـي ــرة الـمـهـنــدسـيــن ممن
يساهمون في تدريب زمالئهم المهندسين لالرتقاء بالمستوى
الفني في الشبكة الكهربائية.

تعاونية الصليبيخات والدوحة:
ال مخالفات مالية وإدارية
العبدالله :تالفي مالحظات «الشؤون» وأرباح متوقعة
ك ـ ـشـ ــف الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـم ـع ـي ــن
لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـصـ ـلـ ـيـ ـبـ ـيـ ـخ ــات
والـ ـ ـ ـ ــدوحـ ـ ـ ـ ــة وشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال غ ـ ــرب
الصليبيخات التعاونية خالد
العبدالله عن النتائج المثمرة
لالستراتيجية الشاملة التي
تم وضعها عند استالم إدارة
ال ـج ـم ـع ـيــة ف ــي ش ـه ــر ف ـبــرايــر
ول ـغــايــة  30سـبـتـمـبــر ،2021
حيث تــر كــزت االستراتيجية
عـلــى  3م ـحــاور هــي تحسين
وتعزيز المركز المالي ورفع
الـ ـكـ ـف ــاءة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة وت ـطــويــر
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ،وق ـ ــد ك ــان ــت أول
ثمار االستراتيجية ألول مرة
فــي تــار يــخ الجمعية خلوها
مـ ـ ــن أي م ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات إداري ـ ـ ـ ــة
ومالية مــن خــال تطبيق كل
ال ـق ــرارات ال ــوزاري ــة ال ـصــادرة
من وزارة الشؤون االجتماعية
والتنمية المجتمعية ،وإزالة
كــل األك ـش ــاك غـيــر المرخصة
في األسواق.
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه ،فــي
ت ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ،أنـ ـ ــه تــم
ت ــاف ــي ج ـم ـي ــع ال ـم ــاح ـظ ــات
التي دونت في تقرير اللجنة
ال ـم ـش ـك ـلــة ل ـم ــراج ـع ــة أع ـم ــال
وح ـس ــاب ــات الـجـمـعـيــة خــال
فترة عمل المجلس السابق،
ومن أبــرز ما تم إنجازه على
الـصـعـيــد ال ـمــالــي م ــن تــاريــخ
ي ـنــا يــر و ل ـغ ــا ي ــة  30سبتمبر
 2021بلغت مبيعات الجمعية
 14م ـل ـيــون ديـ ـن ــار و 97ألـفــا
و 687د ي ـ ـ ـنـ ـ ــارا ،أي ب ــز ي ــادة
عــن ع ــام  2019مـلـيــون ديـنــار
و 132ألفا و 779دي ـنــارا ،أما
اإليـ ـ ـ ــرادات فـبـلـغــت  818ألـفــا

خالد العبدالله

و 578ديـنــارا ،أي بــزيــادة 28
في المئة عن عام  ،2019فيما
ب ـلــغ ال ـخ ـصــم الـمـكـتـســب 91
ألفا و 46دي ـنــارا ،أي بزيادة
ع ــن ع ــام  2019بـنـسـبــة 142
فــي الـمـئــة ،الف ـتــا إل ــى أن ــه تم
أيضا تقنين وتوفير  55ألف
دي ـن ــار م ــن ب ـنــد الـمـصــاريــف
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ،وب ـل ـغ ــت نـسـبــة
ال ـ ــروات ـ ــب ل ـل ـم ـب ـي ـعــات  9فــي
المئة بعدما كانت  10.5في
المئة.
وأكد أنه وفق ما تسير إليه
الجمعية بخطوات ثابتة في
الناحية المالية من المتوقع
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق أرب ـ ـ ـ ـ ـ ــاح م ـف ــاج ـئ ــة
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاهـ ـمـ ـي ــن فـ ـ ــي ن ـه ــاي ــة
السنة المالية  ،2021إضافة
إلـ ــى أن عـ ــام  2022سـيـكــون
حافال باألنشطة الترفيهية
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة وال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة
وال ـص ـح ـيــة ،وع ـ ــاوة عليها
س ـت ـكــون ه ـن ــاك م ـهــرجــانــات
وعروض تسويقية كبرى.

المهندسة سارة الشطي أثناء تشغيلها إحدى المحطات

نهار الظفيري

نقل أعمالها من األعمال الورقية
إلى نظام التراسل اإللكترونية،
الــذي يتيح عمل ال ــوزارة بدون
أي ـ ــة أع ـ ـمـ ــال ورق ـ ـيـ ــة ،ف ـي ـتــم مــن
خ ـ ــال ه ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام اس ـت ـق ـبــال
ج ـم ـي ــع ال ـك ـت ــب ال ــرس ـم ـي ــة عــن
ط ــري ــق الـ ـت ــراس ــل اإلل ـك ـت ــرون ــي
الذي يتيح للمسؤولين معرفة
نسب اإلنجاز ،ومحل التأخير،
وأين وصلت األعمال التي تتم،
ومع هذا النظام ال يوجد كتاب
ي ـتــم ن ـس ـيــانــه ،أو ي ـت ــرك ب ــدون
مـتــابـعــة أو إنـ ـج ــاز ،وهـ ــذا أمــر
مهم لــارتـقــاء بــأعـمــال ال ــوزارة
ومـ ــواك ـ ـبـ ــة ألع ـ ـمـ ــال ال ـح ـك ــوم ــة
اإللكترونية.

متابعة حثيثة
من وزير الكهرباء
ألعمال الصيانة
ً
استعدادا لموسم
الشتاء المقبل

ةديرجلا

•
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«رص الصفوف» يعيد الحياة إلى طبيعتها بالمساجد

ً
صالة الجمعة رسمت فرحة العودة في بيوت الله بعد  18شهرا من التباعد

«األوقاف» :إعالن الفائزين في
مسابقة القرآن خالل أسبوعين
الحشاش لـ ةديرجلا• :مشاركة الموهوبين بالمسابقات الدولية
•

عودة تقارب المصلين ورص الصفوف في المساجد

محمد راشد

إلغاء التباعد
بين المصلين
يمثل عودة
الروح إلى
الجسد وهو
قرار حكيم

مصلون

ألول مـ ــرة م ـنــذ عـ ــام ون ـصــف
العام تقريبا ،عــادت الحياة إلى
ط ـب ـي ـع ـت ـهــا فـ ــي ال ـم ـس ــاج ــد بـعــد
دخول قرار مجلس الوزراء إلغاء
الـتـبــاعــد ورص الـصـفــوف أثـنــاء
ال ـص ـل ــوات ف ــي ال ـم ـســاجــد ،حيز
ً
الـتـنـفـيــذ بـ ــدء ا م ــن ي ــوم الجمعة
الماضي ،مع التأكيد على االلتزام
ب ــاالشـ ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـي ــة مـثــل
لبس الكمام وإحضار كل مصل
سجادته الخاصة.
وأق ـي ـم ــت ص ـ ــاة ال ـج ـم ـعــة في
جميع مساجد البالد دون تباعد،
بعد تخفيف اإلجراءات االحترازية
ال ـخــاصــة ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا ،مع
استمرار انخفاض معدل اإلصابات

«المرأة الدبلوماسية» :برنامج
توعوي للكشف المبكر عن السرطان

هالة البدر خالل تكريم اليوسفي

بحضور رئيسة لجنة المرأة الدبلوماسية الشيخة هالة
بدر المحمد وسفيرة جمهورية سيراليون لدى البالد حاجا
إيشاتا طوماس وعضوات اللجنة ،أعد مستشفى دار الشفاء
برنامجا ثقافيا تــو عــو يــا لـعـضــوات اللجنة ضمن البرنامج
العالمي الصحي لحماية ا لـمــرأة مــن مخاطر مــرض سرطان
ال ـث ــدي والـ ــذي ي ـهــدف إل ــى أه ـم ـيــة ال ـف ـحــص ال ـ ــدوري للكشف
المبكر عن السرطان.
وتخلل البرنامج العديد مــن المحاضرات الصحية فيما
ي ـخــص الـ ـم ــرأة واالهـ ـتـ ـم ــام بـصـحـتـهــا وأه ـم ـه ــا ك ـي ـف ـيــة عـمــل
الفحص ا لــذا تــي لنفسها شهريا ،كما قــدم المستشفى عــددا
مــن الفحوصات الطبية خصوصا عمل أشعة "ا لـمــا مــو غــرام"
بأحدث جهاز عالمي يصل الى الكويت.
وق ــدم ــت ال ـش ـي ـخــة ه ــال ــة الـ ـب ــدر وعـ ـض ــوات ال ـل ـج ـنــة الـشـكــر
والـتـقــديــر إلــى نــرجــس الـيــوسـفــي عـلــى هــذا الـمـجـهــود الــرائــع
والمتميز بتقديم درع اللجنة الخاص بها.
واختتمت فعاليات البرنامج بإقامة حفل غداء على شرف
المدعوات والحضور.

«حماية البيئة» :ارتفاع
نسبة المحميات إلى %21
من مساحة الكويت

« »KiLAWتنظم حلقة نقاشية
عن الجوانب القانونية لـ «سهل»

المشاركون في الحلقة النقاشية
نظمت كلية القانون الكويتية العالمية "،"KiLAW
حلقة نقاشية تحت عنوان "الجوانب القانونية ذات
الـعــاقــة بتطبيق س ـهــل" ضـمــن فـعــالـيــات موسمها
الثقافي للعام الجامعي  ،2022/2021وش ــددت على
ض ــرورة أخــذ الـجـهــات المعنية جميع االحتياطات
الالزمة للتصدي لجرائم تقنية المعلومات ،إلى جانب
حماية الخصوصية وسرية المعلومات الشخصية
لمستخدمي التطبيق.
وأكـ ــدت الـكـلـيــة ،فــي بـيــان صـحــافــي أم ــس ،أهمية
تطبيق "سهل" تجاه جميع المتعاملين مع الخدمات
الحكومية من مواطنين ومقيمين إلنجاز معامالتهم
لدى  13جهة حكومية وضعت خدماتها في متناول
المتعاملين عـبــر ه ــذا التطبيق الـمــوحــد للخدمات
اإللكترونية إلنجاز المعامالت بيسر وسهولة وبجودة
عالية ،مضيفة :كما أن هذا التطبيق يعد نافذة حكومية
موحدة وقناة استالم اإلشعارات واإلعالنات من جميع
الجهات الحكومية.
ولفتت الكلية إلى أنه "البد من تسليط الضوء على

األبعاد القانونية ذات الصلة بتطبيق (سهل) لكشف
أب ــرز التشريعات ذات الـعــاقــة بــه واإلجـ ـ ــراءات التي
يتوجب على الجهة اإلدارية االلتزام بها حفاظا على
حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام والغايات
المرجوة من وراء تبني هذا التطبيق".
وأضافت الكلية أن المشاركين في الحلقة النقاشية
تطرقوا إلــى القواعد القانونية اإلجــرائـيــة والقواعد
الخاصة لإلعالنات واإلخطارات القانونية التي سيتم
تقديمها وعرضها للجمهور من خالل التطبيق لتكون
في متناول المستخدمين ،حتى يتعرفوا على كيفية
اسـتـخــدامـهــا واالس ـت ـف ــادة منها إلجـ ــراء المعامالت
وتنفيذها وإنجازها لدى الجهات الحكومية.
وبينت الكلية أن المشاركين في الحلقة النقاشية كل
من د .نواف الياسين ،ود .معاذ المال ،ود .عنادل المطر
من كلية القانون الكويتية العالمية ،إضافة إلى عضوي
هيئة الـتــدريــس فــي كلية الحقوق بجامعة الكويت
د .منيرة النمش ،ود .أحمد الخضير.

العنزي لـ ةديرجلا• :نتمنى أن تكون كلياتنا نواة لجامعة عبدالله السالم
أحمد الشمري

كشف رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،د .يوسف العنزي ،أن الرابطة بصدد
مخاطبة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بأن تنضم إلى عضوية مشارك أو مراقب في مجلس التعليم العالي ،الذي
بصدد تشكيله ويرأسه سموه خالل الفترة المقبلة ،لالطالع على وضع التعليم العالي في البالد.
ّ
وبين العنزي لـ«الجريدة» أن الرابطة تطالب بأن تكون تخصصات كليات «التطبيقي» نواة لجامعة عبدالله السالم ،بما يتناسب مع
إلى أنه يمكن االستفادة من تشريعات قانون جامعة جابر ،الذي تم إلغاؤه في  ،2019لتتم
قانون الجامعات الحكومية ،مشيرا ً
صياغة قانون «عبدالله السالم» ،والفتا إلى أن القانون مصاغ وجاهز للتطبيق ...وفيما يلي تفاصيل الحوار:
• هل اإلعــان عن إنشاء جامعة عبدالله
السالم هو سبب صمت الرابطة عن المطالبة
بفصل قطاعي التطبيقي والتدريب؟
 رغم أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقيوالتدريب تعتبر كيانا واحدا ،لكن الواقع أن
قطاع التعليم التطبيقي منفصل عن قطاع
التدريب ،فكل قطاع له عمله وأداؤه بشكل
كــامــل ،والــرابـطــة فــي دورات نقابية سابقة
طالبت مــرارا وتـكــرارا بعملية الفصل حتى
تكون لكليهما استقاللية كاملة ،غير أن ذلك
في الوقت الحالي قد ال يتناسب مع توجه
الدولة بفصل الهيئات لتفادي الكلفة المالية
المترتبة على الفصل.
وفـ ـ ــي ظـ ــل صـ ـ ـ ــدور قـ ــانـ ــون ال ـج ــام ـع ــات
الحكومية ،ارتأينا أن تكون المطالبة بأن
تـصـبــح ك ـل ـيــات الـتـطـبـيـقــي ن ـ ــواة لجامعة
عبدالله السالم التي تم اإلعالن عنها مؤخرا،
وأبرزها كلية التربية األساسية التي يشهد
ال ـقــاصــي وال ــدان ــي وك ــل أكــادي ـمــي منصف
باستحقاقها منذ فترة بعيدة ،ألنها تخرج
المعلمين والمعلمات مربي األجيال ،وال ينكر
فضلها إال األشخاص غير المدركين للعملية
التعليمية ،وال يستندون إلى أساس علمي ،أو
صاحب مصلحة تتعارض مع انتقال الكلية
لتصبح جامعة حكومية.
وب ـعــد إل ـغ ــاء ق ــان ــون جــامـعــة جــابــر عــام
 ،2019وتــأسـيــس جــامـعــة عـبــدالـلــه السالم

أكد نائب رئيس اللجنة الدائمة
لمسابقة الـكــويــت الـكـبــرى لحفظ
ال ـقــرآن الـكــريــم وتـجــويــده الرابعة
والعشرين عبدالرحمن الحشاش،
ان "المسابقة في نسختها الحالية
ش ـه ــدت إقـ ـب ــاال ك ـب ـيــرا م ــن جميع
الشرائح ،السيما مع وجود  42جهة
حكومية وأهلية مشاركة في فئاتها
المختلفة".
وقــال الحشاش لـ "الجريدة" ان
"إعالن أسماء الفائزين في المسابقة
سيكون خالل أسبوعين ،وذلك بعد
ان انتهينا من األسبوع المخصص
للرجال ،ودخــول األسبوع األخير
الذي نستقبل خالله المشاركات من
النساء ،إذ سيكون ختام التصفيات
النهائية  27أكتوبر الجاري ،على
ان يتم فرز األسماء الفائزة من كل
فئة ،واعتماد النتيجة بشكل نهائي
ورفعها إلى وزير األوقاف والشؤون
االس ــام ـي ــة إلعـ ــان ال ـفــائــزيــن في
المسابقة" ،مشيرا إلى ان "النسخة
ال ـح ــال ـي ــة م ــن ال ـم ـســاب ـقــة شـهــدت
ت ـط ــورا ف ــي تـقـيـيــم الـمـتـســابـقـيــن،
إذ يتم التقييم إلكترونيا ،بحيث
يـتــم الـتـحـكــم ف ــي درج ـ ــات الحفظ
والتجويد من قبل المحكمين عن
طريق التابلت".

وال ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــات ب ـش ـك ــل الف ـ ــت خ ــال
األســاب ـيــع القليلة الـمــاضـيــة ،في
وقــت اعتبر المصلون هــذا القرار
يمثل "ع ــودة ال ــروح إل ــى الجسد،
ً
ً
ً
وقــرارا حكيما ،خصوصا بعد ما
شهدته العديد من المناسبات من
ع ــودة تدريجية ،مثل المباريات
ال ــري ــاض ـي ــة وتـ ــزاحـ ــم الـ ـن ــاس في
المالعب والمنتزهات والمجمعات
التجارية" ،مؤكدين أن المساجد
ال تقل أهمية في هذا الشأن ،إن لم
تكن األهم في رص الصفوف بين
المصلين وإلغاء التباعد بينهم،
فقد افتقدت هذه الروحانية فترة
طويلة ،بسبب الجائحة التي بدأت
تخف حدتها بفضل من الله.

مـ ـ ــارس  ،2020إي ـ ـقـ ــاف خـطـبــة
وصــاة الجمعة والجماعة في
ال ـم ـس ــاج ــد ،ك ــإج ــراء احـ ـت ــرازي
لمنع تفشي الفيروس ،وبعدها
ً
بأشهر قليلة وتحديدا في 10
يونيو من العام نفسه ،سمحت
السلطات الصحية باستئناف
إق ــام ــة ال ـص ـل ــوات ال ـخ ـمــس في
مئات المساجد باستثناء صالة
الجمعة ،وفي  17يوليو أي بعد
مرور شهر تقريبا ،عادت صالة
الجمعة مع اإلبقاء على التباعد
بين المصلين ،وتحديد المدة
الزمنية للخطبة وصالة الجمعة
ب ـم ــدة ال ت ــزي ــد ع ـلــى  15دقـيـقــة
كحد أقصى.

«تدريس التطبيقي» :نطمح إلى تعيين
مراقبين في مجلس «التعليم العالي»
•

محمد راشد

وأك ــد ع ــدد مــن المصلين أن
"استمرار التباعد بين المصلين
كان له أثر سلبي على المصلين
والمساجد بشكل عام ،من حيث
السكينة والـتـقــارب والخشوع
فــي ال ـصــاة ،وبــالـتــالــي حرمان
عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر م ـن ـه ــم مـ ــن إعـ ـم ــار
مـســاجــد ال ـلــه ،الـتــي بــاتــت شبه
مهجورة بسبب إجراءات مبالغ
فيها بسبب الجائحة".
وج ـ ـ ـ ــاء ت ـس ـل ـس ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات
المتعلقة فــي الـمـســاجــد داخــل
ً
ال ـ ـكـ ــويـ ــت تـ ــزام ـ ـنـ ــا م ـ ــع دخ ـ ــول
مـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة م ــن
اإلص ــاب ــات ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا،
إذ ق ــرر مجلس الـ ــوزراء فــي 13

شـ ــاركـ ــت رئ ـي ـس ــة الـجـمـعـيــة
الكويتية لحماية البيئة رئيسة
ا لـشـبـكــة الخليجية لجمعيات
ال ـب ـي ـئــة االه ـل ـي ــة رئ ـي ـســة مــركــز
مجلس التعاون إلدارة حــاالت
الـ ـ ـط ـ ــوارئ األسـ ـب ــق د .وج ـ ــدان
العقاب في الندوة الدولية التي
نـظـمـتـهــا ال ـق ـن ــاة الـتـلـفــزيــونـيــة
"سعودي  "24بالمملكة العربية
الـسـعــوديــة ح ــول "ق ـمــة م ـبــادرة
الشرق األوسط األخضر".
وق ــال ــت ال ـع ـق ــاب ف ــي تـصــريــح
صـحــافــي إن تجمع قـمــة مـبــادرة
ال ـش ــرق األوس ـ ــط األخ ـض ــر يـعــزز
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون وتـ ــوح ـ ـيـ ــد الـ ـجـ ـه ــود
نحو تنفيذ اال ل ـتــزا مــات البيئية
ال ـم ـش ـتــركــة ،وخ ــاص ــة م ــع ال ــدول
الـ ـمـ ـج ــاورة ل ـمــواج ـهــة ت ـحــديــات
التغير المناخي خارج حدودها.
وقالت إن نسبة االراضي المحمية
ف ــي ال ـكــويــت ارت ـف ـعــت ال ــى %21
من اجمالي مساحة البالد وهو
مــا يعكس اهتمام دول المنطقة
جديا بحماية البيئة ،باالضافة
الى أن تدابير الحد من التصحر
ورفع نسبة تحويل النفايات عن
المرادم تصب في تطبيق أهداف
التنمية المستدامة .2030

أصبح باإلمكان االستفادة منه ،خاصة انه
تم االنتهاء من صياغة تشريعاته الخاصة
ب ــه لـيـتــم تـقــديـمــه إل ــى مـجـلــس الـجــامـعــات
الحكومية للنظر في بنوده إذا كان يتوافق مع
قانون الجامعات الحكومية إلقرارها كجامعة
جديدة أو االستفادة من تشريعاته في تنفيذ
جامعة عبدالله السالم.
ون ـت ـس ــاءل :م ــا ال ـمــانــع أن ت ـكــون كليات
التطبيقي ،مثل كليتي التربية األساسية
والتمريض ،التي تعتمد برامج البكالوريوس،
نواة لجامعة عبدالله السالم؟!

 10معاهد و 5كليات
• هــل فصل وزارة التربية عــن "التعليم
الـعــالــي" سبب تـغـيــرات كثيرة فــي العملية
التعليمية بالتطبيقي؟
 فــي وقــت ســابــق ،التقت رابـطــة أعضاءهيئة التدريس في "التطبيقي" سمو رئيس
ال ــوزراء ،حيث طــرح علينا فصل الوزارتين
لالستئناس بـ ــآراء األكــاديـمـيـيــن ،ورحبنا
بتلك الفكرة من باب التركيز على التخصص
رغم أن عمل الوزارتين مفصول من األساس،
وك ــان ال ـخــاف بــوجــود وزي ــر ي ـشــرف على
الوزارتين فقط ،لكن بعد التشكيل الــوزاري
فك هذا التشابك عبر تعيين وزيرين يشرفان
على الوزارتين.
أما عن أثر فصل الوزارتين فإن "التطبيقي"

لديها  10معاهد و 5كـلـيــات ،وه ــي ليست
جــام ـعــات تـعـلـيــم ع ــال ــي أو تـتـبــع التعليم
ال ـعــام ،بــل هـنــاك معاهد تستقبل طلبة ما
دون الثانوية التي تدخل في نطاق ما دون
التعليم العالي أو فــي التعليم الـعــام ،وفي
الـمـقــابــل هـنــاك مـعــاهــد أو كـلـيــات تستقبل
خريجي الثانوية التي تعتبر ضمن نطاق
التعليم العالي.
بالرغم من أن قانون إنشاء الهيئة أكد،
منذ صدوره ،أنها تتبع وزارة التعليم العالي،
ونحن نطالب بأن تتم إعادة صياغة قانون
الهيئة ،ليتوافق مــع واقعها ومــا أصبحت
عليه.

مراقبون في مجلس التعليم
• جمعية أع ـض ــاء هـيـئــة ال ـتــدريــس في
جامعة الكويت لها عضوية في اجتماعات
مجلس جامعة الكويت ،لماذا ال يتم تعيين
ممثل من رابطة أعضاء هيئة التدريس في
"التطبيقي" ضمن اجتماعات مجلس إدارة
الهيئة؟
 طرحت رابـطــة أعـضــاء هيئة التدريسفي "التطبيقي" إعادة صياغة مجلس إدارة
الهيئة ،وأن يصبح هناك ممثل للرابطة في
مجلس اإلدارة وجميع قياديي "التطبيقي"،
سواء كانوا عمداء الكليات أو مديري المعاهد
أو ممثلي الروابط ،ونأمل الموافقة عليه.
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محليات

يوسف العنزي

ومثلما نطمح بأن نكون أعضاء مشاركين
في مجلس إدارة "التطبيقي" ،فإننا نطمح
ب ــأن نـكــون على األق ــل أعـضــاء مراقبين في
مجلس التعليم العالي الــذي يــرأســه سمو
رئيس الوزراء ،وبصدد تشكيله خالل الفترة
المقبلة ،لالطالع عن قرب على وضع التعليم
العالي في البالد والمساهمة وتقديم النصح
واإلرشاد من أهل الميدان.
ونـحــن بـصــدد إرس ــال كـتــاب رسـمــي إلى
رئيس مجلس ال ــوزراء إلضافتنا كأعضاء
مراقبين فــي مجلس التعليم الـعــالــي ،بعد
اعتمادها من مجلس إدارة الرابطة.

الساعات اإلضافية
• إلى أين وصل مقترح احتساب نصاب
الساعات اإلضافية ألعضاء هيئة التدريس
بــواقــع  3ســاعــات بــدال مــن  6بــاألجــر نفسه،
أي الحصول على مكافأة تقدر بـ 3000دينار
خالل الفصل العادي األول أو الثاني؟
 الرابطة بصدد تقديم دراسة تعمل علىزيادة المكافأة المالية التي تؤهل للمساواة
مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
• هل هناك توجه لعقد االنتخابات وفقا
لإلجراءات الصحية؟
 نعم ،في حــال ّالصحي
الوضع
ن
تحس
ّ
بشكل كامل ،علما بأن مدة الرابطة لم يتبق
لها سوى شهور وتنتهي أعمالها.

وأضـ ــاف :تـمــت زيـ ــادة مسابقة
الروايات ،بعد ان كانت رواية نافع
الـمــدنــي أدخـلـنــا روايـ ــة اب ــن كثير
المكي ،حيث تم هــذا العام إدخــال
رواي ـ ـ ــة أب ــوع ـم ــر الـ ـبـ ـص ــري ،الفـتــا
إلــى ان "اللجنة الدائمة للمسابقة
خصصت  3محكمين لكل متسابق،
حتى يكون التقييم شامال ووافيا،
السيما مع وجــود  36محكما من
الرجال ومثلهم من النساء ،ما يتيح
الفرصة لتقييم المتسابقين بشكل
أف ـضــل ،إذ أصـبــح لدينا العنصر
النسائي فاعال في التحكيم".

إجراءات احترازية

عبدالرحمن الحشاش

وأشــار إلــى أن "األمــانــة العامة
لألوقاف ،اتخذت كافة االجراءات
االحترازية التي أوصت بها وزارة
الـصـحــة ،إذ ش ــددت عـلــى أهمية
ان يكون المحكمون والعاملون
في المسابقة ،ممن تلقوا اللقاح
المضاد لفيروس كورونا ،وكذلك
األمر بالنسبة للمشاركين بحيث
ال ي ـم ـك ــن ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى رق ــم
ال ـم ـشــاركــة إال ان ي ـكــون حــاصــا
على التطعيم".
وأوضـ ــح الـحـشــاش ان "هـنــاك
خطة لالستفادة من الموهوبين
الـمـشــاركـيــن ،مــن خــال استمارة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــواهـ ـ ــب الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــة ل ـك ــل

م ـت ـســابــق ل ــدي ــه قـ ــوة ال ـح ـف ــظ أو
مــوهـبــة فــي ال ـص ــوت ،يـتــم وضــع
اسمه ضمن القائمة حتى يشارك
في المسابقات الدولية ،أو ان يتم
ترشيحه كــإمــام ألحــد المساجد
الكبيرة الـتــي تـقــام فيها صالتا
ال ـت ــراوي ــح وال ـق ـي ــام" ،م ــردف ــا :أمــا
الفائزون في حفظ القرآن الكريم
كامال فيتم ترشيحهم محكمين
فــي المسابقة للسنوات القادمة
بعد اجتيازهم المقابالت الخاصة
بــإتـقــانـهــم لـلـتـجــويــد ،الف ـت ــا إلــى
ان ق ـي ـمــة ال ـج ــوائ ــز الـمـخـصـصــة
للفائزين بالمراكز األولى تقدر بـ
 150ألف دينار.

 36ألف طالب يباشرون
الدراسة بالجامعة اليوم
•

حمد العبدلي

ينطلق ،صباح اليوم ،الفصل الدراسي األول من العام الجامعي /٢٠٢١
 ٢٠٢٢في مختلف كليات جامعة الكويت ،حيث يباشر نحو  ٣٦ألف طالب
وطالبة في مختلف الكليات الجامعية دراستهم حضوريا في أغلب الكليات،
بعد عام ونصف العام من التعليم عن ُبعد ،بسبب جائحة كورونا.
وكشف األمين العام جامعة الكويت ،المتحدث الرسمي باسم
الجامعة ،د .مرضي العياش ،عن جاهزية جميع الكليات واإلدارات
الجامعية الستقبال طلبتها وفق االشتراطات الصحية واإلجراءات
االحترازية والوقائية الموصى بها من قبل السلطات الصحية.
وقــال العياش ،في تصريح صحافي ،إن الجامعة قامت بالتنسيق
المسبق مــع وزارة الـصـحــة ،والـتــي أوص ــت ب ـضــرورة تحقيق ع ــدد من
المتطلبات لعودة الدراسة الحضورية اآلمنة للطلبة ،من خالل تحديد
األفراد غير المحصنين ضد فيروس كورونا من منتسبي
آلية التعامل مع
ّ
الجامعة ،والتي تتمثل بضرورة تقديم شهادة خلو من فيروس كوفيد -
 19عن طريق عمل مسحة  PCRكل أسبوع ،أما فيما يخص الزائرين غير
المحصنين ،فعليهم تقديم شهادة خلو من "كوفيد  "19 -عن طريق عمل
 PCRخالل مدة ال تزيد على  72ساعة قبل دخول الحرم الجامعي.
من جانبه ،قال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بالجامعة،
د .مشعل الغربللي" ،إن موظفي العمادة استمروا في عملهم خالل
جائحة كورونا لخدمة الطلبة وأداء واجباتهم وتسجيل جداول
الطلبة على مدار العام الدراسي".
من جهته ،قال القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بالجامعة ،د.
سلمان العنزي" ،إن العمادة على أتم االستعداد الستقبال العام
الــدراســي الجديد وتقديم مختلف األنشطة والخدمات الطالبية
للطالب الجامعي" ،مبينا أن هذه العودة ستكون بحرص وتباعد
مع التحضيرات الكاملة والالزمة لمختلف اإلجــراء ات االحترازية
والوقائية الالزمة عند السعي إلقامة أي نشاط ،والتي أقرتها جامعة
الكويت لمكافحة جائحة كورونا.
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ً
الشايع :النهج الحالي للرعاية السكنية مكلف جدا
• توفير الميزانيات الالزمة لتمويل القروض والدعوم لمشروع خيطان الجنوبي بعد تنفيذ البنية
• إعادة هيكلة الخطة اإلسكانية للتوافق مع التحديات االقتصادية الراهنة
• سرعة إقرار قانون الرهن العقاري ونظام المطور العقاري لتخفيف العبء عن القطاع العام
علي الصنيدح

أكد وزير اإلسكان أن الرؤية
اإلسكانية الجديدة تضمنت ً
عدة مبادرات تتطلب تغييرا
في فلسفة وسياسة اإلسكان،
مثل مراجعة نظام التوزيعات
لمستحقي الرعاية السكنية،
بما في ذلك أولويات ومعايير
التوزيع وصياغة اإلطار
المؤسسي الشامل لنظام
اإلسكان ،ومراجعة اإلطار
القانوني والتنظيمي وتعديله
وفق ما هو ضروري لضمان
تحقيق الرؤية.

فـ ــي وق ـ ــت أك ـ ــد وزي ـ ـ ــر ال ــدول ــة
لـ ـش ــؤون ال ـب ـلــديــة وزي ـ ــر ال ــدول ــة
ل ـ ـش ـ ــؤون اإلس ـ ـك ـ ــان وال ـت ـط ــوي ــر
العمراني شايع الشايع أن آخر
الـتـطــورات فــي الملف اإلسكاني
وال ـقــرارات ال ـصــادرة مــن مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ـخـ ـص ــوص ال ـق ـض ـيــة
اإلسـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة تـ ـتـ ـمـ ـث ــل بـ ـس ــرع ــة
إقـ ـ ــرار ق ــان ــون ال ــره ــن ال ـع ـق ــاري
ونظام المطور العقاري؛ لزيادة
م ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة ال ـ ـق ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـخـ ــاص
بـتـمــويــل الـمـشــاريــع اإلسـكــانـيــة،
وت ـخ ـف ـي ــف ال ـ ـعـ ــبء عـ ــن ال ـق ـط ــاع
الـعــام ،وإع ــادة النظر فــي هيكلة
الخطة اإلسكانية وجدولة توزيع
الـقـســائــم الـسـكـنـيــة لـلـتــوافــق مع
التحديات االقتصادية الراهنة،
فقد أكد أن لدى المؤسسة العامة
للرعاية السكنية قناعة تامة بأن
االستمرار على النهج الحالي في
تــوفـيــر الــرعــايــة السكنية مكلف
ً
جـ ــدا وغ ـيــر م ـس ـتــدام ،ول ــن يحل
التحدي اإلسكاني.
ج ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ــي رد ال ـ ــوزي ـ ــر
ال ـش ــاي ــع ع ـل ــى سـ ـ ــؤال بــرل ـمــانــي
للنائب مهلهل المضف ،حصلت
«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ع ـل ــى ن ـس ـخ ــة م ـنــه،
وشدد فيه على أن بلدية الكويت
هــي الجهة الـمـنــوط بها إصــدار
أوامـ ـ ــر ال ـب ـن ــاء ،وأن «ال ـس ـك ـن ـيــة»
مـعـنـيــة ف ـقــط ب ــإص ــدار ش ـه ــادات
ل ـم ــن ي ـه ـم ــه األم ـ ـ ــر ل ـل ـمــواط ـن ـيــن
ال ـم ـخ ـص ـص ــة لـ ـه ــم قـ ـس ــائ ــم فــي
مشاريع الرعاية السكنية.

المطالع السكنية

جار التنسيق
ٍ
مع «المالية»
لتوفير ميزانية
مشروع جنوب
مدينة سعد
العبد الله

وأوضح الشايع أن المؤسسة
انتهت من تسليم شـهــادات لمن
ي ـه ـم ــه األم ـ ـ ــر ل ـت ــوس ـع ــة ال ــوف ــرة
والـ ـم ــرحـ ـل ــة األولـ ـ ـ ــى مـ ــن مــدي ـنــة
ال ـم ـطــاع الـسـكـنـيــة ،وأن ـه ــا اآلن
بــان ـت ـظ ــار ت ــوف ـيــر االح ـت ـي ــاجــات
الالزمة بمعرفة الجهات األخرى
حـتــى يـمـكــن لـهــا (أي الـسـكـنـيــة)
بعدها و ضــع الخطة المناسبة
لـتــوزيــع ال ـش ـهــادات للمواطنين

المشاريع ،والتعاقد مع شركات
متخصصة في إدارة المشاريع
إلدارة وتنفيذ وتطوير البرامج
وال ـخ ـطــط ال ــازم ــة ل ــإس ــراع في
تنفيذ المشاريع.

الملف اإلسكاني

شايع الشايع
أص ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاب ب ـ ـق ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــم
ال ـم ـخ ـص ـصــة ل ـه ــم فـ ــي م ـش ــروع
مدينة المطالع السكنية.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن س ـي ـت ــم ال ـب ــدء
بتوزيع شهادات لمن يهمه األمر
لمشروع خيطان الجنوبي بعد
ان ـت ـه ــاء ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـطــرق
ووزارة األشغال العامة من تنفيذ
الطرق وشبكات البنية التحتية
وت ـح ــدي ــد ال ـق ـســائــم بــال ـم ـشــروع
وت ـ ــوف ـ ــر الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات الـ ــازمـ ــة
ل ـت ـم ــوي ــل ال ـ ـقـ ــروض اإلس ـك ــان ـي ــة
والدعوم.

جنوب سعد العبدالله
وفيما يخص مشروع جنوب
مدينة سعد العبد الله أفــاد بأن
ـار مع وزارة المالية
التنسيق جـ ٍ
ل ـت ــوف ـي ــر الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات ال ــازم ــة
لتنفيذ المشروع ،وسيتم البدء
بتوزيع شهادات لمن يهمه األمر
بعد االنتهاء من تنفيذ شبكات
البنية التحتية مــن المستشار
الكويتي.
وعــن الـمـعــوقــات الـنــاتـجــة عن
تأخير تسلم أو تنفيذ المشاريع
اإلس ـك ــان ـي ــة ،قـ ــال ال ـش ــاي ــع أن ال
توجد معوقات في الوقت الحالي
فـ ــي اس ـ ـتـ ــام ف ـت ــم االنـ ـتـ ـه ــاء مــن

مشروع توسعة الوفرة اإلسكاني
وج ــاري تنفيذ مـشــروع خيطان
الجنوبي بمعرفة الهيئة العامة
للطرق.
وبشأن مشروع مدينة المطالع
ال ـس ـك ـن ـيــة ،ب ـيــن ال ـش ــاي ــع أنـ ــه تم
إنجاز البنية التحتية في الطرق
الرئيسية للمدينة ،وتم االستالم
االبتدائي لها كما خرجت لجان
االس ـتــام االب ـتــدائــي للضواحي
الـسـكـنـيــة م ــاع ــدا ال ـضــاح ـيــة N4
ويتوقع تسلمها بنهاية أكتوبر
 ،2021وبخصوص جنوب مدينة
سعد العبدالله فقد تم التخطيط
لبدء أولــى مناقصات المشروع
الـ ـخ ــاص ــة ب ــالـ ـط ــرق الــرئ ـي ـس ـيــة
وشبكات البنية التحتية لها بعد
توفير الميزانية الالزمة للتنفيذ.
وأوضح الشايع ،أن السياسة
ّ
العامة المتبعة في عملية اإلسراع
بتنفيذ وتسلم المشاريع والمدن
اإلسكانية تتمثل في طرح عقود
تـنـفـيــذ مـ ــدن سـكـنـيــة مـتـكــامـلــة،
ودعـ ـ ـ ـ ـ ــوة الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـم ـح ـل ـي ــة
وال ـع ــال ـم ـي ــة ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ذات
ال ـ ـقـ ــدرة ف ــي ت ـن ـف ـيــذ هـ ــذه ال ـم ــدن
السكنية ،واالستعانة بالمكاتب
االستشارية المحلية والعالمية
ألعـ ـم ــال الـتـخـطـيــط والـتـصـمـيــم
واإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــراف عـ ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذ ه ــذه

«السكنية» ستأخذ دور المنظم
أك ــد وزيـ ــر اإلسـ ـك ــان ش ــاي ــع ال ـشــايــع،
أنـ ـ ــه عـ ـن ــد ت ـح ـق ـي ــق الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة الـ ـج ــدي ــدة
لـ «السكنية» ،سيتحول دور المؤسسة
من تأمين وحدات سكنية بأسعار رمزية
لمستحقي الرعاية إلى مشاركة فعلية
بين المؤسسة والقطاع الخاص ،لتطوير
ـواح بــأعـلــى مـعــايـيــر ال ـجــودة
م ــدن وضـ ـ ٍ

الـمـطـلــوبــة ،وبــأقــل فـتــرة زمـنـيــة ممكنة
إلنجاز هذه المشاريع.
وأضــاف الشايع ،أن المؤسسة بذلك
تأخذ دور المنظم مع نقل مخاطر أعمال
التصميم والتمويل والتطوير واإلدارة
إل ــى ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص لـتــأمـيــن الـعـيــش
والعمل والترفيه للمواطنين ،وإيجاد

حماد يسأل عن «موديرنا»

ً
ً
ّ
وجه النائب سعدون حماد سؤاال برلمانيا إلى وزير الصحة
الشيخ د .باسل الصباح عن صفقة شراء لقاح موديرنا ،طلب فيه
ً
تزويده بنسخة من العقد متضمنا جميع المستندات وموافقات
الجهات الرقابية والشروط العامة والخاصة ،واألسباب التي أدت
إلى قيام الوزارة بعدم اعتماد السعر المعلن على موقع الشركة؟.

ف ــرص اسـتـثـمــاريــة لـلـمــؤسـســة وف ــرص
عـمــل ل ـســوق الـعـمــل الـمـحـلــي وتحقيق
استدامة مالية أفضل تساهم في تخفيف
تكلفة الرعاية السكنية وعبء تحميلها
على ميزانية الدولة بعد أخذ الموافقة
على قانون التنظيم العقاري والتمويل
العقاري.

وعـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــرؤي ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــور
الـ ـحـ ـك ــومـ ـيـ ـي ــن ح ـ ـ ـيـ ـ ــال الـ ـمـ ـل ــف
اإلسكاني ،قال الشايع ،إن جهود
الـمــؤسـســة فــي بــدايــة ع ــام 2014
تمحورت حول العمل على توفير
 60أل ـ ــف وح ـ ـ ــدة س ـك ـن ـيــة خ ــال
ال ـخ ـط ــة ال ـخ ـم ـس ـيــة ل ـل ـمــؤس ـســة
( )2019 /2018 - 2015 /2014
ب ـم ـعــدل  12أل ــف وحـ ــدة سكنية
ً
س ـنــويــا ،وم ــن أج ــل ذلـ ــك ،عملت
(السكنية) مع مقاولين دوليين
وم ــدي ــري ب ــرام ــج م ــن الـمـسـتــوى
األول بــالـتـنـسـيــق بـشـكــل وثـيــق
م ــع ال ـ ـ ـ ــوزارات األخـ ـ ــرى لتسليم
الـ ــوحـ ــدات ال ـس ـك ـن ـيــة ال ـم ــذك ــورة
لمستحقيها في الوقت المحدد
وحسب جدول التوزيعات.

استراتيجية إسكانية
وت ــاب ــع أن ج ـه ــود الـمــؤسـســة
ت ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــزت ع ـ ـ ـلـ ـ ــى وضـ ـ ـ ـ ـ ــع رؤي ـ ـ ـ ــة
واستراتيجية إسكانية لتحقيق
االستدامة المنشودة في توفير
ا لــر عــا يــة السكنية لمستحقيها
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع بـ ـن ــك االئـ ـتـ ـم ــان
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي وج ـ ـم ـ ـيـ ــع األطـ ـ ـ ـ ــراف
ذات ا لـصـلــة ،فالمؤسسة لديها
قـ ـن ــاع ــة تـ ــامـ ــة ب ـ ــأن االسـ ـتـ ـم ــرار
عـلــى الـنـهــج ال ـحــالــي ف ــي توفير
ً
ال ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة م ـك ـلــف ج ــدا
وغير مستدام ولن يحل التحدي
اإلسكاني.
وأوضـ ـ ــح ال ـش ــاي ــع أن ال ــرؤي ــة
اإلس ـك ــان ـي ــة ال ـج ــدي ــدة تضمنت
ً
ع ــدة مـ ـب ــادرات تـتـطـلــب تـغـيـيــرا
ف ــي فـلـسـفــة وس ـي ــاس ــة اإلس ـك ــان
مـثــل :مــراجـعــة نـظــام التوزيعات
لـمـسـتـحـقــي ال ــرع ــاي ــة الـسـكـنـيــة
بما فــي ذلــك أولــويــات ومعايير
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوزيـ ـ ــع وص ـ ـي ـ ــاغ ـ ــة اإلط ـ ـ ـ ــار
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــي الـ ـ ـش ـ ــام ـ ــل ل ـن ـظ ــام
اإلس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــان ومـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــة اإلط ـ ـ ـ ــار
القانوني والتنظيمي وتعديله
وفـ ــق م ــا ه ــو ض ـ ــروري لـضـمــان
تحقيق الرؤية.
ول ـ ـف ــت فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن إل ــى
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات ت ـت ـط ـل ــب ال ـت ـن ـس ـي ــق
م ــع ج ـه ــات أخ ـ ــرى أو تـعــديــات
تـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة لـ ـحـ ـس ــن اسـ ـتـ ـغ ــال
الموارد المتاحة وتوجيه اإلنفاق
الرأسمالي على المشاريع بشكل
أكثر فعالية مثل تطوير منتجات

جوهر يستعرض مع فريقه خريطة
الحوار الوطني٢٥ = ٦ - ٣١ ...

جوهر مع فريق مكتبه
تــدوولــت على مواقع التواصل االجتماعي صــورة يظهر فيها
النائب د .حسن جوهر مع فريق عمل مكتبه الفني ،وخلفه لوحة
مكتوبة ،تبدو فيها محاور «خريطة الحوار الوطني».
وتضمنت ،وفق ما تبين من اللوحة 5 ،قضايا رئيسية ،هي العفو
الكريم ،واالستجوابات المزمع تقديمها ،والضمانات ،وبرنامج عمل
الحكومة ،والثوابت الدستورية.
ً
كما كان الفتا حسبة رياضية مكتوب فيها  ،25 = 6 - 31والتي
رأى المراقبون أن المقصود منها خروج  6نوب من كتلة الـ  31بعد
الجدل الكبير الذي دار أخيرا حول البيان النيابي اللتماس العفو
ً
من سمو األمير ،وكان مكتوبا كذلك عبارة «ال تحصين».

 ...وبدا خلفه لوحة الحوار الوطني

إسـكــانـيــة ب ـمــواص ـفــات متنوعة
الحجم والجودة تلبي احتياجات
مختلف الـفـئــات وصـيــاغــة إطــار
رهـ ــن عـ ـق ــاري م ـت ـكــامــل لـتـمــويــل
مستحقي الرعاية السكنية (بنك
االئتمان الكويتي) وإعادة النظر
في قوانين البناء والبني التحتية
والدعوم.
وأش ـ ـ ــار ك ــذل ــك إلـ ــى مـ ـب ــادرات
يـ ـمـ ـك ــن ت ـط ـب ـي ـق ـه ــا بـ ـ ـن ـ ــاء ع ـلــى
القوانين والتشريعات الحالية،
م ـ ـثـ ــل تـ ـفـ ـعـ ـي ــل ال ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــة ب ـي ــن
القطاعين العام والخاص وإنشاء
ش ــرك ــة أو ش ــرك ــات لــاسـتـثـمــار
والتشغيل بهدف تطوير مشاريع
المدن بمشاركة القطاع الخاص،

فرص استثمارية
وذكـ ــر ال ـشــايــع أن الـمــؤسـســة
ً
تـ ـق ــوم ح ــالـ ـي ــا بـ ـط ــرح وت ـط ــوي ــر
المشاريع والفرص االستثمارية
بمختلف االستعماالت (التجارية
 /الحرفية  /الصناعية  /التعليمية
 /ال ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ــة) ع ـ ـل ـ ــى األراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــة ل ـ ـغ ـ ـيـ ــر أغ ـ ـ ـ ــراض
الرعاية السكنية وتنويع هيكل
االقـتـصــاد وتفعيل دور القطاع
ا لـخــاص لتسليم وتنفيذ المدن
والـ ـض ــواح ــي م ــن خـ ــال تـفـعـيــل
ال ـش ــراك ــة ب ـيــن الـقـطــاعـيــن ال ـعــام
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ،وتـ ـحـ ـفـ ـي ــز ت ـط ــوي ــر
األراض ـ ـ ـ ــي الـ ـخ ــاص ــة ،وت ـح ـق ـيــق
إيرادات للدولة.
وب ـي ــن أن ذل ــك ي ـتــم م ــن خــال
تنفيذ مـشــاريــع اسـتـثـمــاريــة مع
القطاع الـخــاص عــن طريق منح
حــوافــز التميز لـشــركــات القطاع
ال ـ ـخـ ــاص ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـب ـن ــى ال ـن ـظــم
الحديثة في اإلدارة والتخطيط
وال ـم ـتــاب ـعــة وال ـت ـس ــوي ــق وال ـتــي
ً
ت ـخ ـص ــص نـ ـسـ ـب ــا م ــرت ـف ـع ــة مــن
مـ ـ ــواردهـ ـ ــا ل ـل ـب ـح ــث وال ـت ـط ــوي ــر
واالب ـ ـت ـ ـكـ ــار ،وت ــوفـ ـي ــر ال ـح ــواف ــز
المختلفة لـجــذب االسـتـثـمــارات
الخاصة (الوطنية واألجنبية)،
ل ــإس ـه ــام ف ــي ت ـن ـم ـيــة األن ـش ـطــة
التجارية.
ً
ولفت في هذا الشأن أيضا إلى
تفعيل مشاركة القطاع الخاص
ً
الوطني مع األجنبي ،خصوصا
في المجاالت االستثمارية التي
تحددها هيئة تشجيع االستثمار
المباشر.
ونفى الشايع أن يكون قد تم
فسخ العقد مع الشركة الكورية
ّ
ال ـم ـس ــؤول ــة ع ــن ت ـس ــلــم وتـنـفـيــذ
مشاريع مدينتي المطالع وسعد
ً
ال ـع ـبــدال ـلــه ،مــوض ـحــا أن الـعـمــل
ـار فــي المشاريع وفــق الخطة
جـ ٍ
المحددة لها.

نافذة نيابية

السويط :الرمزية تتحطم عندما
تناقض الرموز مبادئها
أكــد النائب ثامر السويط
أن الرمزية السياسية تتشكل
ب ـ ـعـ ــد ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ م ـ ـ ــن األق ـ ـ ـ ـ ــوال
واألعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال والـ ـ ـمـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات
وال ـم ــواق ــف ،وي ـتــم تتويجها
بالثبات في المحكات.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوي ـ ـ ــط عـ ـل ــى
حـســابــه ف ــي «ت ــوي ـت ــر» :م ــا إن
ُ
تناقض الرموز مبادئها التي
نــا لــت بسببها تـلــك المكانة،
سـ ـتـ ـتـ ـحـ ـط ــم ت ـ ـلـ ــك الـ ــرمـ ــزيـ ــة
وت ـت ــاش ــى دون أدنـ ـ ــى ش ــك،
الفتا الــى أن «المجد للصدق
والثبات ،ويبقى الشعب هو
المعلم الذي ال يستغفله أحد».

ثامر السويط

ً
اقتراحا برغبة قدمها
ً ٢٨٤
 33نائبا خالل العطلة

قــدم  33نائبا خــال العطلة البرلمانية لــدور االنـعـقــاد األول
من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس األمة  284اقتراحا
برغبة ،منها  267قدمها الـنــواب بشكل فــردي بمعدل  %94من
إجمالي الرغبات ،و 17مشتركة بين أكثر من نائب بمعدل ،%6
من إجمالي االقتراحات برغبة.
وتناولت تلك الرغبات قضايا البيئة والمرأة واألسرة والمرافق
والبنية التحتية وذوي االحتياجات الخاصة والبدون والزراعة
والمنظومة التعليمية والرعاية الصحية والسكنية والمتقاعدين
والوافدين واالقتصاد والتنمية.
ومن أبرز الرغبات التي قدمها النواب خالل العطلة البرلمانية:
 توفير اشتراطات السالمة للعاملين بمواقع ردم النفايات. نشر برامج التوعية وتشجيع االشخاص على االبــاغ عنالفساد.
 انشاء الصندوق الكويتي لرعاية المبتكرين والنوابغ. منح الـعــاوة االجتماعية وع ــاوة االوالد ألصـحــاب المهنوالحرف وللعاملين في الجهات غير الحكومية.
 توفير تأمين صحي للطلبة المبتعثين. انشاء مراكز للتسوق والترفيه في المنافذ الحدودية البريةبالتعاون مع اصحاب المشاريع الصغيرة.
 دعم المزارعين الكويتيين والعمل على توفير منافذ بيع امنةحفاظا على حقوقهم وتشجيعا لإلنتاج الوطني.
حظر تعيين العمالة الوافدة في مكاتب الوساطة العقارية.تطوير وتحديث المراكز الحدودية البرية والبحرية وتزويدهابوسائل التكنولوجيا الحديثة.
 فحص العمالة الــوافــدة عند اجــراء الفحص الطبي لإلقامةالجديدة او التجديد.
تعديل المناهج الدراسية بما يتناسب وثورة التكنولوجياالرقمية.
 إن ـشــاء مــركــز متكامل لـعــاج وإعـ ــادة تــأهـيــل ح ــاالت ادم ــانالمخدرات بجميع أنواعه.
 انشاء شركة مساهمة تنشئ مصانع لتدوير النفايات. فحص المخدرات للراغب في الزواج او المتقدم لوظيفة لكلمن الكويتيين او الوافدين.
 توفير فرص وظيفية لذوي االحتياجات الخاصة في مختلفالوزارات والهيئات.

ةديرجلا
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تعط الفقير سمكة
ال ِ

ي ـن ـســب إل ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ل ــدول ــة بــورك ـي ـنــا فــاســو
الثائر " تــو مــاس سانكارا" قوله" :إذا لم تـ ِّ
ـؤد (المساعدة)
إل ــى ال ـم ـســاعــدة ع ـلــى االس ـت ـغ ـنــاء ع ـن ـهــا ،يـنـبـغــي رفـضـهــا
والتخلص منها".
يلخص هذا القول جدلية اعتماد الدول والشعوب على
أوهام المساعدات الخارجية ،في حين يفرض المنطق أن
تتم مساعدتها لتجاوز واقعها المتردي من خالل الدخول
معها بشراكات استراتيجية تستهدف التنمية المستدامة
لتحقيق تطلعات شـعــو بـهــا ،فـقــد قــا لـهــا ا لـصـيـنـيــون منذ
آالف األعوام بأنه من الخطأ أن نعطي الفقير سمكة دون
ّ
أن نعلمه صيدها.
فسياسة المساعدات اإلنسانية والهبات المالية ،وإن
ً
أثبتت بعضا من جدواها في ظروف الفورة النفطية وفي
زمن تقاسم الوالء ات بين المعسكرين الدوليين ،فإنها في
ً
عصرنا الحالي تتطلب إعادة النظر تبعا للتغييرات التي
ً
طرأت على مرتكزاتها وأهدافها ،واتساقا مع واقع انفتاح
الشعوب على بعضها ،و تــزا يــد نسب الوعي بالتطورات
الجيو-سياسية و مــا يرتبط بها مــن تـحــوالت كبيرة في
مفاهيم وعلوم االقتصاد والقانون واالجتماع.
فبعد أكثر من قرن على تطبيق مبدأ العصا والجزرة
ً
ف ــي ا ل ـس ـيــا ســة ا ل ــدو لـ ـي ــة ،ازدادت ا لـ ـ ــدول ا ل ـف ـق ـيــرة بــؤ ســا
ً
وعوزا ،وخضعت شعوبها ألنماط جديدة من االستعمار
االقتصادي! أما ا لــدول المانحة باسم الصداقة أو باسم
اإلنـســانـيــة فـقــد أصـبـحــت– تـحــت وط ــأة الـضـغــط الشعبي
ومستلزمات التنمية ا لــذا تـيــة -بحاجة أكثر مــن أي وقت
مـضــى أل مــوا ل ـهــا ،كـمــا أن ا ل ــدول "ا لـمـتـصــد قــة" بالسياسة
فمآربها أصبحت مكشوفة في الداخل وفي الخارج ،ولم
ً
يعد هناك أي ثقة بتقديماتها اليسيرة أصال .
لقد أثبتت التجربة أن المساعدات التي تأتي من خلف
الحدود لمساعدة الحكومات أو لتقوية فئة على حساب
ف ـئــة ف ــي ال ـص ــراع ــات الــداخ ـل ـيــة ،تــذهــب ف ــي مـعـظـمـهــا الــى
جيوب الفاسدين والقتلة أو أنها تستخدم بما يخالف
قواعد القانون الدولي وثوابت اإلنسانية ومبادئ األخالق،
تؤت نتائج عكسية لما أراده المانح في لعبة
هذا إذا لم
ِ
السياسة والمصلحة.
ورغم أن النزعة المصلحية والصراعات السياسية هي
سنة الكون منذ نشأته الى يومنا ،ورغم أن كفة االستفادة
في عالم المال واأل عـمــال ترجح على كفة المجاملة ،فإن
ا لـكــرة األر ض ـيــة -باتجاهاتها األر ب ـعــة -تحتاج ا لــى وقفة
صادقة وحقيقية تسهم في الخروج من صندوق األفكار
ّ
التقليدية التي تحكمت بكل مسارات السياسة واالقتصاد
طوال القرن الماضي الذي شهد حربين عالميتين داميتين
وعانت فيه شعوب العالم حرب استنزاف بــاردة نجحت
فــي إ يـصــال البشر ا لــى القمر دون أن تنجح فــي وصلهم
بضمائرهم.
ورغم "رومانسية" الطرح ،فقد آن األوان لدعم أي توجه
عــالـمــي أو مـحـلــي يــؤمــن ب ــأن الـتـعــاون الــدولــي والـتـفــاعــل
ً
االقتصادي في عصر العولمة ،وما بعد الجائحة تحديدا،
يجب أن يرتقي من فكرة استرزاق العبد من عطاء السيد
باتجاه تكريس الشراكات االستراتيجية الحقيقية.
ذل ــك ال ـنــوع مــن ال ـشــراكــة يـشـكــل ل ـلــدول الـمـمــولــة شبكة
أ م ــان سياسية وا قـتـصــاد يــة و يــو فــر للشعوب المحتاجة
ً
ً
فــر صــا حـقـيـقـيــة للتنمية ا لـمـسـتــدا مــة ،فــا لـكــل ي ــدرك مـثــا
أن التخلص النهائي مــن "اإلر ه ــاب" ال يمكن تحقيقه إال
بتجفيف منابع أفكاره المتجذرة في بيئة الجهل والفقر
والحاجة ،والجميع يعرف أن إفقار الشعوب لن يؤدي إال
إلى تزايد حجم الهجرة غير الشرعية ،كما أنه من المتفق
عليه أن رفاهية القريب والصديق والجار تدفع عن كاهلنا
ً
كثيرا من واجباتنا تجاهه ،وتبعد عنا تجرع ّ
مر الخطر
أو كأس الحسد التي قدتتأتى من طرفه.
عولمة االقتصاد وشمولية التنمية ،صــارا من ثوابت
الواقع المعاصر ،فاألنجح ما بين الدول واألذكى ما بين
الـشـعــوب واألن ـج ــب مــا بـيــن األفـ ــراد هــو مــن يـسـبــق غـيــره
فــي االسـتـثـمــار فيهما وبــاسـتـخــدامـهـمــا ك ــأداة السـتــدامــة
ع ـنــاصــر ال ـح ـيــاة وكــوس ـي ـلــة ل ــزي ــادة الــرفــاه ـيــة وكـعـنـصــر
لتثبيت الوجود.
* كاتب ومستشار قانوني

الـتـنـمـيــة -كـمــا نـعـ ّـرفـهــا -هــي اسـتـثـمــار في
الموارد واستدامة في العوائد ،فاالستثمار في
الموارد المالية والطبيعية والبشرية والفكرية
تـضـمــن ل ـل ــدول ــة اس ـت ــدام ــة ع ــوائ ــده ــا وت ـنــوع
إيراداتها ،فالتنمية الحقيقية على أرض الواقع
تتصف بعشر صفات ،هي:
ً
أوال :ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة قـ ـي ــادة وإدارة
ً
واسـتــراتـيـجـيــة وأفـ ـك ــارا وخ ـطــة محكمة ذات
أول ــوي ــات لتحفيز وتنشيط جميع قطاعات
البلد النفطية والمالية واالستثمارية والعقارية
والسياحية والعلمية والثقافية والصناعية
واإلس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة والـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
والسياسية.
ً
ثانيا :التنمية الحقيقية تقودها الكفاءات
الشابة والخبرات والمنتجون وأصحاب الحلول
والعقول المبدعة ،وإعالم هادف يقلل الفوارق
بين مختلف شرائح المجتمع.
ً
ثــال ـثــا :الـتـنـمـيــة الحقيقية تــوفــر ألبنائنا
ً
ً
تعليما أســاسـيــا ذا ج ــودة عالية ،وجامعات
ً
مرموقة ،وعلوما وتكنولوجيا ،ومباني خضراء

ً
ً
واقـ ـتـ ـص ــادا م ـعــرف ـيــا يـلـبــي ح ــاج ــة الـســوقـيــن
المحلي واإلقليمي.
ً
رابعا :التنمية الحقيقية تنوع مصادر الدخل
وأدوات التمويل ،وتدير األموال العامة وأمالك
الدولة بكفاءة عالية من دون هدر أو هبات أو
منح سياسية أو قروض ذات مخاطر عالية.
ً
خــامـســا :التنمية الحقيقية تـعــزز الفرص
االستثمارية وتجذب أموال المستثمر المحلي
واألجنبي في القطاعات المختلفة عبر المنافذ
البرية والبحرية والجوية المتعددة والمنتشرة
في البالد.
ً
س ــادس ــا :الـتـنـمـيــة الحقيقية ت ـعــزز ال ــوالء
وتكرس دولة المؤسسات وتطبق القانون على
ً
الجميع وتحقق العدالة المجتمعية ،بعيدا عن
التعصب والمحاصصة الطائفية والقبلية
والعائلية والحزبية.
ً
سابعا :التنمية الحقيقية تقلل المخاطر
وال ـخ ـســائــر م ــن خـ ــال ال ــرق ــاب ــة والـمـحــاسـبــة
والشفافية والحوكمة وتقويم األداء لضمان
تنفيذ جـمـيــع مــراحـلـهــا ضـمــن ج ــدول زمني

مظفر عبدالله

alterkey@gmail.com

محمد أحمد المجرن الرومي
ً
مـحــدد ،وأه ــداف وميزانية مـحــددة بعيدا عن
الفساد المالي واإلداري.
ً
ثامنا :التنمية الحقيقية تنظم العمل وتقيس
ّ
األداء وتحسن الخدمات التي توفرها الدولة
وتطورها باستمرار لتلبي مستوى جودتها
احتياجات وتطلعات المواطنين.
ً
تــاس ـعــا :التنمية الحقيقية تـظـهــر ص ــورة
الكويت المشرقة والتي عرفت بها منذ القدم،
واحة أمن وأمان وبلد الحوار واالستقرار وحقوق
ً
اإلنسان ،ومركزا للتجارة الحرة في المنطقة.
ً
عاشرا :التنمية الحقيقية هي نهضة شاملة
لكل مفاصل الدولة ،ويشترك في تنفيذها شرائح
المجتمع كافة ،وتعم فوائدها على كل مواطن
ومقيم على هذه األرض الطيبة.
بــالــرغــم م ــن تــوضـيـحـنــا ل ـص ـفــات التنمية
الحقيقية على أرض الــواقــع ،والتأكيد على أن
التنمية استثمار فــي ال ـم ــوارد واسـتــدامــة في
ال ـعــوائــد ،ف ــإن ال ـس ــؤال ال ــذي ن ـكــرره عـلــى مــدى
السنوات العشر الماضية (متى ستبدأ التنمية
ً
الحقيقية؟) ما زال قائما.

mudaffar.rashid@gmail.com

ماذا سنخسر؟
أول العمود :الكسب اإلعالمي وحب الظهور آفة تزدهر في أجواء
الال إنجاز.
***
مــن أبــرز دروس كــورونــا علينا فــي الكويت أنــه كشف بــأن طريقة
العيش الذي يمليه نمط االقتصاد الريعي في رسم توجهاتنا وسلوكنا
ً
سيكون شيئا مــن الماضي ،ولــوال أن طريقة التغيير التي أسميها
ً
جس النبض
"كويتية" في تعديل مسار األمور والتي تعتمد دائما على ُ ّ
وتحسس مشاعر الناس وااللتفات للنقد وعلو الصوت لكنا اآلن في
وضع مختلف.
ّأدعي بأن هذه الطريقة "الكويتية" بدأت بلطف مستندة إلى تقدير
لموقف حول مستقبلنا الــذي لن يكون بخير طالما استمرت عقلية
إدارة األمور قبل كورونا.
ي ـت ـضــح الـ ـي ــوم أن ت ـم ــوي ــل ال ـم ـي ــزان ـي ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ــدول ــة الـمـعـتـمــد
ع ـل ــى ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول لـ ــن ي ـس ـع ــف ت ـط ـل ـعــات ـنــا ألن نـ ـك ــون م ـث ــل ج ـيــران ـنــا
الـخـلـيـجـيـيــن ع ـلــى األق ـ ــل ،وه ــو م ــا يـتـطـلــب إص ــاح ــات ج ــذري ــة تـبــدأ

ريتشارد هاس*

بتشغيل المشاريع الكبرى التي مللنا رؤيتها على ا ل ــورق الملون.
ً
وم ــن األم ــور الـمـبـشــرة أي ـضــا إحــالــة كــل مــن تـحــوم حــولــه شبهات
الـفـســاد لـلـعــدالــة ،وهــو أمــر فــي غــايــة األهـمـيــة على مستوى السمعة
ً
الدولية وخصوصا فيما يتعلق بتوفير بيئة استثمار واقتصاد ينعم
بالشفافية ومحاربة الفساد.
التفات اإلدارة العامة لنمط صرف الميزانية ،وإن كان على استحياء
ً
ُيعد مؤشرا على استيعاب دروس كورونا الذي أهلك أهلنا وما لنا ،إال
ً
أن مخاطر معالجة هذا الملف تحتاج نوعا من الفطنة والذكاء ،تبدأ
ً
أوال بوقف مصادر البذخ والهدر والتبذير الواضح في بنود الميزانية
وما أكثرها ،والبعد عن تفاصيل مؤزمة ال داعي لنبشها مثال (دعوم
التموين) التي أثيرت بطريقة مستفزة.
لكن تبقى تلك المؤشرات كبداية تتطلب المزيد من الجهد والمزيد
من رجال دولة لخوض معارك إصالح التعليم ونظام الصحة واإلسكان
ً
بشكل يخدم مشروع التغيير الشامل ،يجب اعتبار كورونا غزوا آخر
ً
مختلفا عما حدث عام  ،١٩٩٠واستيعابه بات أكثر من ضروري.

 2003يشير إلى قاعدة "حظيرة الفخار":
إذا ك ـســرت ـهــا ف ـهــي لـ ــك ،وأدرك ب ـ ــاول أن
مقياس أي تدخل ليس كيف بدأ بل كيف
انتهى.
عملت عــن ق ــرب مــع ب ــاول عـنــدمــا كــان
رئيس هيئة األرك ــان المشتركة ،وعملت
في مجلس األمن القومي في عهد الرئيس
جورج بوش األب ،ومرة أخرى عملت مع
باول عندما كان وزيرا للخارجية وتوليت
رئــاســة فــريــق تخطيط الـسـيــاســات الــذي
شكله في عهد جورج دبليو بوش( .كان
بــاول أيضا عضوا في مجلس العالقات
الـخــارجـيــة ط ــوال خمسة وثــاثـيــن عاما
وخـ ــدم ف ــي مـجـلــس إدارت ـ ــه خ ــال الـفـتــرة
من  2006إلى  .)2013كان منزعجا بشكل
خـ ــاص إزاء االس ـت ـخ ــدام ــات ال ـم ـح ــدودة
للقوة إلعطاء إشارات للخصوم ،بدال من
استخدام القوة الطاغية لقهرهم ،وقاده
هـ ــذا إلـ ــى االم ـت ـن ــاع ع ــن اح ـت ـض ــان حــرب
تحرير الكويت ( )1991-1990إلى أن أعطاه
الرئيس بوش األب القوات والمعدات التي
طلبها ،فدفعت ذات المجموعة من األسئلة
ب ــاول إل ــى تـقــديــم الـمـشــورة ضــد الــذهــاب
إلى بغداد عام  ،1991والتعامل بحذر مع
خــوض الحرب ضد الـعــراق بعد عقد من
الزمن في عهد الرئيس بوش االبن.
هــل كــان ب ــاول على ص ــواب دوم ــا؟ كال
بــال ـط ـبــع .ك ــان ــت أك ـب ــر لـطـخــة ف ــي سجله
ظ ـه ــوره بـصـفـتــه وزيـ ــرا لـلـخــارجـيــة أم ــام
مجلس األمــن التابع لألمم المتحدة في
فبراير  2003الستعراض الحجج لصالح
ال ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـك ــري ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،وك ـمــا
أصبحنا نعلم اآلن ،فإن ما أخفاه دكتاتور
الـ ـع ــراق َص ـ ـ ـ ـ ّـدام ح ـس ـيــن ع ــن الـمـفـتـشـيــن
الدوليين آنذاك لم يكن أسلحة دمار شامل،
بل حقيقة أنه لم يكن يمتلك أيا منها.
ال ــواق ــع أن اس ـت ـع ــراض الـعـمـلـيــة الـتــي
أفـضــت إل ــى الـبـيــان ال ــذي أل ـقــاه ب ــاول في
األم ــم الـمـتـحــدة مفيد فــي فـهــم مــا حــدث،
فـبـعــد حـصــولــه عـلــى تـقــريــر أع ــده مكتب
ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ديـ ــك ت ـش ـي ـنــي ق ـب ــل أي ــام
ف ـق ــط ،أص ــر بـ ــاول ع ـلــى تـكـلـيــف مجتمع
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات بــال ـتــدق ـيــق ف ــي ال ـت ـقــريــر
والتحقق من صحة كل كلمة وردت فيه،
وفــي النهاية ،جــرى تغيير أو إزالــة أكثر
مــن  %90مــن المسودة األولـيــة ،وأوضــح

بــدأت بــوادر انـفــراج األزمــة الداخلية التي كــان طرفاها السلطة
ً
التشريعية والسلطة التنفيذية ،واستبشر الناس خيرا فيما يجري
من حوار إلنهاء األزمة التي عصفت بالبالد لما يقارب العام ،والتي
بدأت منذ إعالن نتائج انتخابات مجلس األمة في ديسمبر ،٢٠٢٠
ويأمل الشعب الكويتي أن يرى ويسمع في األيام القادمة النتائج
اإليجابية ،وأن تكون هذه األزمة قد حلت وسارت الحياة السياسية
إلى األمام.
وفــي هــذا المقال أستعرض بعض ما كتبته خــال عــام من رأي
شخصي حــول األزمــة وطريقة حلها ،وأبــدأ بمقال كتبته بتاريخ
 ١٣ديسمبر  ٢٠٢٠في جريدة (الجريدة) بعنوان "الخيمة الكبيرة"
وأقتطف منه اآلتي" :يجب أن تطبق سياسة الخيمة الكبيرة التي
سبق أن تحدثت عنها في مقاالت سابقة والتي تقوم على عقد مؤتمر
وطني يشمل جميع أطياف المجتمع الكويتي ويضم المتخصصين
باإلضافة إلى أعضاء مجلس األمة لرسم خريطة طريق لمستقبل
أفضل يعتمد بالدرجة األولى على الثروة البشرية".
وفي مقال آخر في شهر ديسمبر من السنة نفسها تحدثت عما
حــدث فــي افتتاح مجلس األمــة الـجــديــد ،وال ــذي أطلقت عليه لقب
(العاصفة) كتبت اآلتــي" :ال شك أن هــذه العاصفة التي حدثت في
مجلس األمة ستكون لها تداعيات سلبية في المستقبل ،وأخشى
أن يكون هناك صــدام بين المجلس والحكومة وبين الجماعات
المتناحرة فيما بينها والصورة ستتضح في الجلسات القادمة".
وب ــدأ ال ـصــدام كـمــا تــوقـعــت ،ول ــم يعقد مجلس األم ــة فــي فصل
انعقاده األول إال جلستين ،بعد ذلك تجمد عمل المجلس حتى نهاية
دور االنعقاد ،وهذا يحدث ألول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية
الكويتية.
وفــي مـقــالــي ال ــذي نـشــر فــي  ١٧يـنــايــر  ٢٠٢١بـعـنــوان "مــن ينزع
فتيل األزمة؟" ،ذكرت اآلتي" :إن الوقت ثمين فعلينا المحافظة على
المكاسب ونتقدم إلى األمــام ،وإذا استمرت األزمــة بين السلطتين
فـلــن ي ـكــون ذل ــك فــي مصلحة الـبـلــد ،فــالـمـجـلــس والـحـكــومــة يجب
التعاون بينهما لما فيه مصلحة الكويت التي يجب أن تكون هي
األولى" ،وفي تاريخ  ٢١مارس  ،٢٠٢١وتحت عنوان "العقل والركادة
ض ــروري ــان" كـتـبــت اآلت ـ ــي" :إن أي مـشـكـلــة تــواج ـه ـنــا ي ـجــب حلها
باستخدام العقل الــراجــح ،وعلينا أال نتسرع في إصــدار األحكام
على كل شيء حتى نتبين الحقيقة ،فالركادة مطلوبة وضرورية
لكي نتعاون جميعا للنهوض بكويتنا الحبيبة".
وفي شهر رمضان المبارك الماضي وبتاريخ  ١٨أبريل ٢٠٢١
وتحت عنوان "ضحوا من أجل الكويت" ،كتبت اآلتي" :إذا رجعنا إلى
سنوات بعيدة نجد أن أهل الكويت كانوا يحلون أي مشكلة بينهم
بالحكمة والهدوء ومراعاة مصلحة الوطن والمواطنين ،وضحوا
بالكثير لمصلحة الـكــويــت ،فالتضحية كــانــت بأغلى شــيء وهي
ُ
دعوت
األرواح في سبيل الحفاظ على الكويت وترابها الغالي" ،ولذلك
إلى مؤتمر للمصالحة الوطنية لحل كل الخالفات الناشئة عن عدم
التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وفي مقالي المنشور
بتاريخ  ٢٦سبتمبر ٢٠٢١ذكرت اآلتي" :إن الخروج من هذه األزمات
والمشاكل يكمن في عقد مؤتمر وطني للمصالحة والنظر في كيفية
حل هذه المشاكل سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو تعليمية،
ويجب أن يجمع هذا المؤتمر جميع شرائح المجتمع الكويتي".
أمــا عن الحوار الوطني ففي هــذا الشهر (أكتوبر) فأشرت إلى
الحوار الوطني بمقالين :األول يحمل اسم "الحوار الوطني" ،ذكرت
فيه اآلتي" :إن المصارحة والمكاشفة هي الحل األمثل لحل مشكلة
تحدث بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ،فقد عانت الكويت
خالل سنة الكثير من األمور التي حدثت وعطلت صدور القوانين،
وإن أي حل ألي مشكلة يتطلب الحكمة والهدوء والعقل في النقاش
والـنـظــر لمصلحة الـكــويــت أوال" ،أمــا الـمـقــال اآلخ ــر فـكــان بعنوان
"الحوار الوطني مرة أخرى" ،وأشرت فيه إلى اآلتي" :أتمنى من كل
قلبي كمواطن كويتي أن نحل كل المشاكل واألزمات بروح التعاون
والمصارحة والمكاشفة ،وأن نبتعد عن التهويل في األمــور وأن
نتعاون بكل صدق وأمانة بما فيه الخير لبلدنا الذي أعطانا الكثير،
ويجب علينا أن نرد له الجميل بمثله وأكثر ،وأن نضع الكويت أمام
أعيننا ،فكفانا مضيعة للجهد والمال".
بعد ذكر لبعض ما جاء في مقاالتي السابقة حول حل مشاكلنا
والتصالح فإنني أتمنى من كل قلبي حين ينشر هــذا المقال ،أن
ً
نكون قد سمعنا أخبارا طيبة عن نتائج الحوار الوطني والمصالحة
الوطنية لتستمر عجلة الحياة إلى األمام لما فيه مصلحة الكويت.
الـلـهــم احـفــظ الـكــويــت بـلــدنــا الحبيب مــن كــل س ــوء ،وأب ـعــد عنا
المشاكل واألزمات ،لنلحق بالدول األخرى التي سبقتنا في التقدم،
إنك سبحانك مجيب الدعاء ،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مادلين أولبرايت وإبراهيم جمباري*

حياة كولن باول األميركية
كان كولن باول ،مستشار األمن القومي،
ورئيس هيئة األركــان المشتركة ،ووزير
الخارجية في الواليات المتحدة سابقا،
والــذي توفي األسبوع الماضي عن عمر
يناهز  84عاما ،أحد أبناء أسرة مهاجرة،
وكان رجال متفائال على نحو ال ينقطع،
وشخصا ناصحا للناس من حوله ،ومن
مقوالته" :ال تستق المشورة من مخاوفك
أو من المتشائمين" ،و"التفاؤل الدائم عامل
مضاعف لقوتك".
ك ــل واحـ ــد م ـنــا م ـح ـكــوم ب ـخ ـبــراتــه في
وق ــت مـبـكــر م ــن ح ـي ــات ــه ،ول ــم ي ـكــن ب ــاول
استثناء ،فقد كانت حــرب فيتنام ،حيث
خدم لجولتين كضابط شاب في الجيش،
هي تلك المرحلة من حياته ،لقد أصبح
ُ
شــديــد اإلدراك للكيفية الـتــي قــد تـفضي
بها السياسات الرديئة والقيادة الهزيلة
إلى خسارة األرواح وتدمير المؤسسات،
وخرج من الحرب بموقف شديد التحفظ
إزاء األف ـك ــار الـتـجــريــديــة الـعــالـمـيــة التي
ُ
ابت ِـك َـرت في واشنطن وجرى تنفيذها في
منتصف الـطــريــق حــول الـعــالــم .بخبرته
العسكرية َالمباشرة ،لم تكن الحرب في
نظر باول قـط أقل من حقيقة مادية.
خلفت تجربة بــاول في فيتنام تأثيرا
ـكره كصانع سياسات ،وقد
عميقا على ِف ِ
انعكس هذا في "عقيدة باول" ،التي أنشأت
مـعــايـيــر يـجــب مــراعــاتـهــا قـبــل اسـتـخــدام
القوة العسكرية ،وكانت هذه العقيدة أقرب
إلى نداء لتوخي الحذر في توظيف القوة
العسكرية ،إن كان من الوارد توظيفها على
اإلطالق ،وكانت الحرب في نظر باول مالذا
أخيرا ،وتبلورت عقيدة بــاول في أعقاب
حرب الخليج الكالسيكية التي دارت حقا
في ميدان المعركة وفي خضم المناقشات
التي دارت حول التدخالت األقل تقليدية
في البلقان والصومال ،فطرحت تساؤالت
محددة تحتاج إلى إجابات.
هـ ــل تـ ـت ــواف ــر أهـ ـ ـ ــداف م ـه ـمــة واض ـح ــة
يمكن تحقيقها على أفضل وجه بالقوة
العسكرية؟ هل تتجاوز الفوائد المحتملة
ال ـت ـك ــال ـي ــف ال ـم ـت ــوق ـع ــة؟ ك ـي ــف ق ــد يـغـيــر
االستخدام األولي للقوة العسكرية الوضع
وماذا قد يتبع ذلك؟
كان هذا السؤال األخير هو الذي جعله
في الفترة التي سبقت حرب العراق عام

نتيجة الحوار الوطني

بوصلة :متى ستبدأ التنمية الحقيقية؟

د .بالل عقل الصنديد
bilalsandid@hotmail.com
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زوايا ورؤى

أجندتنا المشتركة والطريق إلى 2023
بـ ـ ـ ــاول أنـ ـ ــه ل ـ ــن يـ ــدلـ ــي إال ب ـت ـص ــري ـح ــات
مدعومة بما تعلمه الحكومة ،وما تعتبره
صحيحا ومؤكدا ،نظرا لطبيعة الكثير من
المعلومات االستخباراتية التي تميل إلى
عدم اليقين.
نحن نعلم اآلن أن البيان كان غير دقيق
جزئيا ،بسبب ما ُيـع َـرف بمسمى "انحياز
التأكيد" ،فعلى فرض أن َص ّـدام حسين كان
يمتلك أسلحة دم ــار شــامــل ،كــان محللو
االسـتـخـبــارات وصـنــاع الـسـيــاســات أكثر
ميال إلــى تكريس أكبر قــدر من االهتمام
ل ـل ـم ـع ـلــومــات ال ـت ــي بـ ــدت وك ــأن ـه ــا تــؤكــد
فــرضـيــاتـهــم وت ـجــاهــل الـمـعـلــومــات التي
أشارت إلى خطأ تلك الفرضيات.
األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي ل ـ ــم ي ـن ـت ـب ــه إل ـ ـيـ ــه مـعـظــم
ال ـم ـن ـت ـقــديــن ه ــو أن ب ـ ــاول بـ ــذل ق ـصــارى
جهده إلثبات الحقيقة ،وأن ما قاله هو ما
اعتقد أنه الحقيقة .قد يكون المرء مخطئا
دون نوايا خبيثة ،وعــاوة على ذلك ،من
قبيل إساءة قراءة التاريخ أن نحمل باول
المسؤولية عن الحرب المكلفة المتهورة
التي أعقبت ذلــك ،فقد كــان بــاول الوحيد
بين كبار مستشاري جورج دبليو بوش
ال ــذي لــم يـضـغــط فــي ات ـجــاه خ ــوض تلك
الحرب ،وكما أثبتت األحداث الالحقة ،كان
بوش مستعدا لخوض الحرب دون دعم
دول ــي كبير .فــي نهاية الـمـطــاف ،لــم تكن
جهود بــاول في األمــم المتحدة محورية
ل ـف ـهــم األس ـ ـبـ ــاب الـ ـت ــي دفـ ـع ــت ال ــوالي ــات
المتحدة إلى خوض الحرب والكيفية التي
خاضتها بها.
بـ ـع ــد تـ ـ ــرك الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ت ـ ـحـ ــدث بـ ــاول
بـ ـص ــراح ــة ض ـ ــد حـ ــالـ ــة االن ـ ـ ـجـ ـ ــراف غـيــر
الـ ـلـ ـيـ ـب ــرال ــي الـ ـت ــي ب ــات ــت ت ـم ـي ــز الـ ـح ــزب
الجمهوري ،وظل رجال معتدال وصاحب
شخصية قوية حتى النهاية ،وفــي هذا،
كان يشبه العديد من معاصريه ،ومنهم
برنت سكوكروفت وجــورج شولتز ،وكل
مـنـهــا رح ــل م ــؤخ ــرا ،وم ــن ال ـمــؤســف لكل
من الواليات المتحدة والعالم أن ِقـلة من
الشخصيات في الحياة العامة األميركية
اليوم من الممكن أن تحل محلهم.
* رئيس مجلس العالقات الخارجية.
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

منذ زمــن الـحــرب العالمية الثانية ،لــم يواجه
المجتمع الدولي اختبارا على قدر من الضخامة
كاألزمتين المتشابكتين المتمثلتين في جائحة
مرض فيروس كورونا (كوفيد )19وتغير المناخ،
وف ـج ــوات ال ـت ـفــاوت االق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة
العميقة التي كشفتا عنها .مع ذلــك ،وبالتحديد
عندما أصبحت الحاجة ماسة إلى العمل العالمي
الجماعي لمعالجة هذه األزمــات ،تتسبب النزعة
القومية اإلقصائية والتوترات المتصاعدة بين
ال ـقــوى الـعـظـمــى ،بـمــا فــي ذل ــك ح ــرب بـ ــاردة بين
الديمقراطيات واألنظمة االستبدادية ،في تآكل
التعاون األساسي المتعدد األطراف.
فــي تقريره الجديد الــرائــد بعنوان "أجندتنا
المشتركة" ،يزعم أمين عام األمم المتحدة أنطونيو
غوتيريش أن "اإلنسانية تواجه اختيارا صارما
وعاجال :إما االنهيار أو االرتقاء" ،ويؤكد غوتيريش
على القيم األساسية الجوهرية المتمثلة بالثقة
والتضامن -والحاجة إلــى عقد اجتماعي جديد
بين المواطنين ومؤسساتهم على مستويات
الـحـكــم كــافــة -فــي الـسـعــي إل ــى تحقيق التعافي
العالمي العادل والمستدام من الجائحة الحالية،
ومــع احتفالنا بيوم آخــر من أيــام األمــم المتحدة
(الرابع والعشرين من أكتوبر) ،يجب أن تكون هذه
القيم موظفة لتوجيه وإرشاد استراتيجية ذكية
وطموحة سياسيا إلدخال التغييرات المؤسسية
والقانونية التي طال انتظارها على النظام المتعدد
األطراف الذي بدأ العمل به بعد عام .1945
بعد فترة وجيزة من اجتماع الــدول األعضاء
فــي األمــم المتحدة ،تحت قـيــادة عبدالله شاهد،
رئيس الجمعية العامة ،في الخامس والعشرين من
أكتوبر في نيويورك ،من المتوقع أن يصادقوا على
قرار يقضي بالبدء في اتخاذ إجــراءات المتابعة
بشأن العديد من مقترحات غوتيريش ،ومن بين
أفكاره األكثر معاصرة لألحداث لبناء تعددية أكثر
شموال وترابطا نجد خطة محدثة إلحالل السالم،
مدعومة بمنصة جديدة للطوارئ في االستجابة
لألزمات العالمية المعقدة؛ وتعيين مبعوث خاص
ألجيال المستقبل؛ فضال عن أفكار مبدعة تشمل
التحول الرقمي ،وتحليل البيانات ،واالستشراف
االستراتيجي.
ن ـح ــن ن ـح ـيــي أيـ ـض ــا الـ ــدعـ ــوة الـ ـت ــي أطـلـقـهــا
غوتيريش لـ"تعزيز االستثمار" بغرض تحقيق
أهداف األمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة
وج ـلــب الـتـعــافــي األخ ـض ــر الـ ـع ــادل لـكــل الـبـلــدان
(اسـتـكـمــاال لمؤتمر األم ــم المتحدة بـشــأن تغير
المناخ الشهر المقبل في غالسكو)ُ ،
وي َـعـد اقتراحه

بشأن عقد قمة كل سنتين لزعماء العالم الذين
يمثلون مجموعة العشرين والمجلس االقتصادي
واالجـتـمــاعــي التابع لــأمــم المتحدة ،جنبا إلى
جنب مــع رؤس ــاء األمــم المتحدة والبنك الدولي
وصندوق النقد الدولي ،الطريق الصحيح لرعاية
وقيادة هذه العملية .الواقع أن تقرير لجنة األمن
العالمي والعدالة والحوكمة َالصادر في عام ،2015
التي شاركنا في رئاستها ،ق َّـد َم توصية مماثلة:
تشكيل "مجموعة العشرين "+التي ستجمع بين
ق ــادة المجموعة وك ــل ال ــدول األع ـضــاء فــي األمــم
المتحدة كــل عامين فــي سبتمبر خــال أسبوع
الجمعية العامة الرفيع المستوى ،مع سكرتارية
خفيفة من موظفي مجموعة العشرين للحفاظ
على العالقة وإدارتها.
ن ـظ ــرا ل ـل ـحــاجــة ال ـم ـل ـحــة إلـ ــى تـحـسـيــن إدارة
الـمـشــاعــات الـعــامــة ،بما فــي ذل ــك أعــالــي البحار،
والـ ـق ــارة القطبية الـجـنــوبـيــة ،وال ـغ ــاف الـجــوي
لكوكب األرض ،والفضاء الخارجي ،فنحن نؤيد
اقتراح غوتيريش بإعادة توجيه وتوظيف مجلس
الوصاية التابع لألمم المتحدة .بيد أن تسليم
العالمية وإدارة المخاطر العامة
المنافع العامة َ
العالمية بشكل فـ ـ ّـعـ ــال يتطلب وج ــود سلطات
تتجاوز دور "المشورة والتوجيه" المقترح للهيئة
المعاد تشكيلها .على سبيل المثال ،في تقريرنا
لـعــام  ،2015اقترحنا ترقية لجنة بـنــاء السالم
التابعة لألمم المتحدة من هيئة استشارية إلى
هيئة تتمتع بـصــاحـيــة تنسيق االسـتـجــابــات
الدولية وتعبئة الموارد في التعامل مع مواقف
النزاع غير المدرجة على أجندة مجلس األمن .ومن
الممكن أن يتولى مجلس بناء السالم أيضا رصد
مؤشرات اإلنذار المبكرة لتجنب اندالع أو تكرار
أعمال العنف المميتة.
إن تنفيذ مقترحات غوتيريش الطموحة يستلزم
إقناع الحكومات بالمشاركة ،وهو ما يتطلب بدوره
عملية إصــاح حكومية دولية مصممة لتجديد
شباب نظام الحوكمة العالمي ،والوقت هنا عنصر
بالغ األهـمـيــة :فقبل نهاية الـعــام ،ينبغي للدول
األعضاء في األمم المتحدة أن تصادق على "قرار
الطرائق واألساليب" للمتابعة والذي يدعم دعوة
غوتيريش لعقد قمة المستقبل في سبتمبر .2023
كما يجب اتخاذ عــدة خطوات لتعظيم تأثير
القمة :بادئ ذي بدء ،ينبغي عقد لجان تحضيرية
في مختلف أنحاء العالم لدراسة وتعزيز إبداعات
الحوكمة العالمية في مجاالت الـســام ،واألمــن،
والعمل اإلنساني؛ والتنمية المستدامة والتعافي
من جائحة كوفيد19؛ وحقوق اإلنسان؛ والحكم

الـشــامــل وس ـيــادة الـقــانــون؛ وإدارة الـمـنــاخ .ومن
األهـمـيــة بـمـكــان أيـضــا الـنـظــر فــي كيفية تعزيز
اإلصالحات المتكاملة على مستوى النظام بالكامل
استنادا إلى األفكار التي تنشأ تباعا.
ثــان ـيــا ،بــالـبـنــاء عـلــى الـ ـح ــوارات وال ــدراس ــات
االستقصائية البعيدة المدى للمحادثات العالمية
 ،UN75يجب إنشاء منتديات للشعوب العالمية
واإلقليمية وحوارات إلكترونية لزيادة الوعي العام
العالمي وتوجيه آراء المجتمع المدني إلى اللجان
التحضيرية والقمة.
ثــالـثــا ،يجب إن ـشــاء مجلس اسـتـشــاري رفيع
المستوى وسلسلة متصلة من الموائد المستديرة
لـسـفــراء وخ ـب ــراء األم ــم الـمـتـحــدة لتوجيه أفـكــار
إضــافـيــة إل ــى الـلـجــان التحضيرية ح ــول كيفية
تعزيز قدرة نظام الحوكمة العالمي على التصدي
للتهديدات الكبرى الحالية والـتــي قــد تنشأ في
المستقبل.
أخيرا ،يجب أن يسبق قمة  2023اتفاق واسع
النطاق على أن وثيقتها الختامية ستؤكد التزامات
إصالحية مختارة وملموسة ومحددة زمنيا وقابلة
للقياس للمساعدة في تحقيق النتائج في األمدين
القريب والبعيد ،والتي هي في أقل تقدير طموحة
بقدر طموح الوثيقة الختامية  UN60لعام .2005
هذه األفكار والمقترحات ذات الصلة بشأن إبداع
الحوكمة العالمية موضحة بالتفصيل في تقرير
مركز ستيمسون األخير بعنوان "ما بعد :UN75
خريطة طــريــق مــن أجــل حوكمة عالمية شاملة
ومترابطة وفعالة" .باقترانها بأجندتنا المشتركة
واألفكار الجيدة التي ال حصر لها المقدمة من ِق َـبـل
اللجان السابقة ،والباحثين ،ومنظمات المناصرة،
من الممكن أن تساعد هذه األفكار والمقترحات في
إعادة بناء الثقة وتجديد التضامن الالزم الستعادة
وتـعــزيــز ثقة ال ـنــاس فــي مؤسساتهم المتعددة
األطراف ...واآلن حان وقت العمل.
* مادلين أولبرايت وزيرة خارجية الواليات
المتحدة وسفيرتها إلى األمم المتحدة سابقا،
وهي الرئيسة المشاركة السابقة للجنة األمن
العالمي والعدالة والحوكمة ،وإبراهيم جمباري
وزير خارجية نيجيريا وسفيرها إلى األمم
المتحدة سابقا ،وهو الرئيس المشارك السابق
للجنة األمن العالمي والعدالة والحوكمة.
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.976

7.537

5.900

2.409 2.850 3.318

ً
إطالق «الريبو» بعد تدشين سوق «السندات» رسميا

ً
ً
«المقاصة» تؤدي دورا محوريا بتنظيم وتشريع األداة
عيسى عبدالسالم

ً
النظام يتيح مزيدا
من الخيارات أمام
المستثمرين وعمالء
البنوك عند الرهن

كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
لــ"الـجــريــدة" ،أنــه تــم التوافق على
إطالق تطبيق نظام وخدمة الريبو
في بورصة الكويت لألوراق المالية
ً
بعد إطالق سوق السندات رسميا.
وقــالــت ال ـم ـصــادر ،إن الجهود
المبذولة مــن هيئة أس ــواق المال
إلطـ ــاق ه ــذه ال ـخــدمــة والـتـعــامــل
ـار على
فيها ببورصة الكويت جـ ٍ
قدم وساق ،إذ قدم صندوق النقد
الــدولــي تــوصـيــاتــه بـهــذا الـســوق،
إضافة إلــى تقديم شركة بورصة
الكويت مسودة تشريعية بها إلى
هيئة أسواق المال ،بهدف إطالقها
في السوق خالل الفترة المقبلة.
وأضافت أن "الريبو" أو اتفاقية
إعــادة الـشــراء ،يعتبر بمنزلة أداة
مــالـيــة يــوفــر م ــن خــالـهــا الـطــرف
المشتري سيولة نقدية للطرف
البائع في مقابل األوراق المالية
التي بحوزة الطرف البائع ،الذي
ي ـم ـك ـنــه ،ب ـعــد ف ـت ــرة مـ ـح ــددة ،من
إع ــادة ش ــراء تلك األوراق المالية
المستخدمة كسيولة من المشتري
ً
ب ـس ـعــر ي ـح ــدد س ـل ـفــا ع ـنــد إبـ ــرام
الصفقة ،وسيسهل السوق المالي
تـســويــة م ـعــامــات إع ـ ــادة ال ـشــراء
خارج السوق فيما يتعلق باألوراق
المالية المدرجة.

وبينت المصادر أن من المتوقع
تحديث األداة وإطالقها في السوق
خالل الفترة المقبلة ،مشيرة إلى
أن ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة للمقاصة
ً
ً
ت ــؤدي دورا أســاس ـيــا فــي إطــاق
هذه الخدمة ،ألنها المعنية بإتمام
عملية ال ـت ـقــاص وال ـت ـســويــة بين
األطراف المتعاملة بهذا النظام.
وذك ــرت الـمـصــادر أن "الــريـبــو"
يعمل على خلق قيمة للمستثمرين
في إطالق قيم أوراقهم المالية من
خالل إعادة الشراء ،مما قد يؤدي
ّ
التحسن في
بعد ذلك إلى مزيد من
نشاط التداول ،إضافة إلى تعزيز
سـيــولــة ال ـس ــوق ،وتــوف ـيــر فــرصــة
للشركات والمستثمرين لالستفادة
من مقتنياتهم.
وب ـي ـنــت أن تـطـبـيــق م ـثــل هــذه
األدوات م ــن ش ــأن ــه إت ــاح ــة مــزيــد
من الخيارات في السوق وتنويع
األدوات الـمــالـيــة واالسـتـثـمــاريــة
ً
والتسهيل كثيرا من الخيارات أمام
السمتثمرين وعمالء البنوك عند
رهن األوراق المالية.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن اسـ ـتـ ـخ ــدام
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة وتـ ـج ــار
السندات اتفاقيات إع ــادة الشراء
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ت ـم ــوي ــل قـصـيــر
ً
األج ــل غــال ـبــا لليلة واح ـ ــدة ،وقــد

«الصناعة» تتيح للبنك الصناعي
رهن التراخيص والحق في اإليجار
●

جراح الناصر

أصـ ــدرت الـهـيـئــة ال ـعــامــة للصناعة
ً
قــرارا بشأن آلية التعاون بينها وبين
بـنــك ال ـكــويــت ال ـص ـنــاعــي ،حـيــث واف ــق
الـ ـق ــرار لـلـبـنــك ع ـلــى ره ــن الـتــراخـيــص
الدائمة والمؤقتة ،والحق في اإليجارة
للقسائم بأنواعها ،وبما يشمل األنشطة
الصناعية والخدمية والحرفية وبيعها
بالمزاد العلني ،ضمن عناصر المحل
ً
الـ ـتـ ـج ــاري الـ ـم ــره ــون ط ـب ـق ــا ل ـق ــان ــون
التجارة ،مع الـتــزام الهيئة بتحويلها
للراسي عليه المزاد.
وأضــافــت الـمــادة الثانية مــن القرار
اإلداري رقم  770لسنة  2021الموافقة
ع ـلــى اس ـت ـث ـنــاء "ال ـك ــوي ــت ال ـص ـنــاعــي"
وشركاته التابعة ،في حال رسو المزاد
على أي منهم من الشروط واإلجراءات
المتعلقة بالتمديد والتنازل للغير عن

التراخيص الدائمة والمؤقتة وعقود
القسائم بأنواعها ،وبما يشمل األنشطة
الصناعية والخدمية والحرفية ،على
أن يقر المتنازل له بالتزامه باستيفاء
كــل الـشــروط واإلجـ ــراءات والموافقات
الالزمة.
وح ــددت ال ـمــادة الثالثة أن يستمر
ال ـع ـم ــل ب ــآل ـي ــة الـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ــن الـهـيـئــة
"الكويت الصناعي" ،وق ــرارات مجلس
اإلدارة رقم  ،2018/4ورقم  ،2019/1ورقم
 ،2020/2مشيرة إلــى أن آلـيــة التعاون
جــاءت بعد االطــاع على عدة قوانين،
م ـن ـهــا ال ـق ــان ــون رقـ ــم  56ل ـس ـنــة 1996
بشأن إصدار قانون الصناعة والئحته
التنفيذية وتعديالته ،والقانون رقم 22
لسنة  22لسنة  2009بشأن الموافقة
على قانون التنظيم الصناعي الموحد
لدول مجلس التعاون وقرارات مجلس
اإلدارة.

تستخدم هــذه االتفاقيات آلجــال
طــوي ـلــة وي ـط ـلــق عـلـيـهــا ف ــي هــذه
ال ـحــالــة ات ـفــاق ـيــات إع ـ ــادة ال ـشــراء
لفترة ،وعن طريق هذه االتفاقيات
يحصل التاجر على تمويل قصير
األجل لليلة واحدة يبيع بموجبه
ً
أوراقـ ـ ــا مــال ـيــة لـمـسـتـثـمــر ويـقـبــل

التاجر إعــادة شــراء نفس األوراق
الـمــالـيــة فــي ال ـيــوم الـتــالــي بسعر
أكبر من سعر البيع ،ويمثل الفرق
ب ـيــن ال ـس ـعــريــن ال ـف ــائ ــدة الفعلية
للمستثمر ،ال ــذي ي ـقــدم األمـ ــوال،
ً
وتعد اتفاقية إعادة الشراء فعليا
ً
قــرضــا قصير األج ــل ،فيما تمثل

األوراق الـمــالـيــة مـحــل المعاملة
ً
ض ـ ـمـ ــانـ ــا ل ـ ـل ـ ـقـ ــرض ،وت ـ ـعـ ــد ه ــذه
ً
االتفاقيات آمنة نسبيا.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إلـ ـ ــى أن
بورصة الكويت ل ــأوراق المالية
شـهــدت قـبــل فـتــرة اسـتـخــدام أداة
"الريبو" بين أحد البنوك المحلية

«وول ستريت» تجذب العمالت المشفرة
إطالق صندوق االستثمار يمنح ميزة «احترافية» لفئة األصول المتعثرة
فتحت "وول سـتــريــت" أبــوابـهــا أمــام
صناعة العمالت المشفرة هذا األسبوع،
حيث اجتذب أول صندوق بتكوين يتم
ت ــداول ــه ف ــي ال ـبــورصــة األم ـيــرك ـيــة أكـثــر
من مليار دوالر من أموال المستثمرين
وأرسل أسعار أكبر العمالت الرقمية إلى
مستويات عالية جديدة.
وبحسب "فاينانشيال تايمز" يمثل
إط ــاق صناديق ت ــداول الـبــورصــة ETF
للعمالت المشفرة في أكبر سوق لألسهم
ف ــي ال ـع ــال ــم ع ــام ــة ب ـ ـ ــارزة ل ـم ـنــاصــري
الـ ـعـ ـم ــات الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة بـ ـع ــد  8سـ ـن ــوات
م ــن ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـم ـن ـظ ـم ـيــن .وألول
م ـ ــرة ،ي ـم ـكــن لـلـمـسـتـثـمــريــن ال ـعــادي ـيــن
اآلن االحـتـفــاظ بـ ــأوراق مــالـيــة مرتبطة
ببتكوين مدرجة في الواليات المتحدة
في محافظهم إلى جانب األصول المالية
التقليدية مثل األسهم والسندات.

ويعد هذا هو أسرع صندوق تداول
بورصة  ETFللحصول على أصول تصل
إلى مليار دوالر.
وق ــال ت ــود روزن ـب ـلــوث ،رئ ـيــس ETF
وأبحاث الصناديق المشتركة في ،CFRA
من منظور نمو األصول وحجم التداول:
"هـ ــذا غ ـيــر م ـس ـبــوق ،وه ــو عــامــة على
الطلب المكبوت".
ُ
وي ـ ـظ ـ ـهـ ــر ا ل ـ ـظ ـ ـهـ ــور األول ل ـم ــؤ ش ــر
ً
ـول جيداً
البتكوين  ETFالــذي القــى قـبـ
كـ ـي ــف تـ ـتـ ـس ــاب ــق الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـم ــال ـي ــة
التقليدية القتحام شريحة من صناعة
األصـ ــول الــرقـمـيــة .كـمــا يـسـلــط الـضــوء
على االعتراف بين العديد من الجهات
الــرقــاب ـيــة الـمــالـيــة ب ــأن ال ـق ـطــاع أصـبــح
كبيرا ً
ً
جدا ،وينمو بسرعة كبيرة بحيث
ال يمكن تجاهله.
واسـ ـتـ ـح ــوذ ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون األفـ ـ ــراد

على حــوالــي  15-12فــي المئة فقط من
صافي الـشــراء في  ProShares ETFفي
إلى
أول يومين من التداول ،مما يشير ً
اه ـت ـمــام كـبـيــر بـيــن ال ـمــؤس ـســات ،وفــقــا
لبيانات من  .JPMorganتم إطالق مركبة
أخرى مماثلة برعاية Valkyrie Funds
يوم الجمعة ،بعد ثالثة أيــام من منتج
 ،ProSharesفي خطوة يتوقع المحللون
تكرارها عدة مرات.
اإلعالنات األخرى هذا األسبوع ،بما
فــي ذلــك جــولــة جمع األم ــوال الضخمة
م ــن ق ـب ــل ب ــورص ــة ال ـع ـم ــات ال ـم ـش ـفــرة
 FTXالـمــدعــومــة مــن قـبــل مجموعة من
المستثمرين الممتازين ،أ ضــا فــت إلى
الضجيج المحيط باألصول الرقمية.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

ً
وشــركــة اسـتـثـمــاريــة أخ ــرى وفـقــا
ل ـل ـن ـظ ــام ال ـم ـن ـص ــوص ع ـل ـيــه فــي
الالئحة التنفيذية لهيئة أســواق
المال ،لكن ينتظر أن يتم تحديث
ه ــذه األداة وإطـ ــاق التشريعات
ال ـخــاصــة بـهــا بـعــد إطـ ــاق ســوق
ً
الـ ـسـ ـن ــدات ،خ ـص ــوص ــا أن هـنــاك

قناعة كبيرة لدى بعض الجهات
البورصوية أن هــذه األداة تخدم
ســوق الـسـنــدات بشكل أكـبــر ،وأن
ال ـت ـعــامــل ب ـهــا ف ــي س ــوق األس ـهــم
ً
قد يكون مفتوحا بعد تنظيمها،
في وقت تتوفر أدوات استثمارية
أخرى تخدم سوق األسهم.

 451ألف دينار قيمة عقارين
سكنيين في مزاد «العدل»
●

سند الشمري

عقدت وزارة العدل األسبوع الماضي مزادين عقاريين تم من
خاللهما بيع عقارين سكنيين ،بسعر إجمالي بلغ  451ألف دينار،
بزيادة قدرها  101ألف ،وبنسبة ارتفاع بلغت  28.8في المئة ،إذ
ً
بلغ السعر االبتدائي ما قيمته  350ألفا.
وتم بيع عقار يقع في منطقة العارضية مساحته  300متر
مربع ،بسعر  291ألف دينار ،أي بزيادة نسبتها  53.1في المئة
ً
عن السعر االبتدائي البالغ  190ألفا ،فيما تم بيع اآلخر بسعر
ً
 160ألفا ،دون زيادة تذكر ،إذ يقع في شرق األحمدي ومساحته
ً
ً
 251مترا مربعا.
وتسعى "ال ـعــدل" فــي  28أكـتــوبــر ال ـجــاري إلــى عقد م ــزاد يضم
 5شقق في منطقة الفنطاس ،وأرض فضاء تقع بمنطقة صباح
األحمد ،وعقاريين سكنيين يقعان في منطقة القرين والجابرية.
وتشترط العدل للمشاركة في المزاد ســداد خمس ثمن العقار
على األقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة
إدارة التنفيذ بالوزارة ،ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن
يودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد ،إضافة
إلى المصروفات ورسوم التسجيل.

أسعار صرف العمالت العالمية

«األخضر» يكسو المؤشرات بمكاسب
كبيرة بقيادة دبي والسعودية

ارتفاع مؤشرات أبوظبي ومسقط والمنامة بنسب متقاربة
●

علي العنزي

كـســا ال ـلــون األخ ـضــر جميع مــؤشــرات
أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال بـ ـ ــدول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
الخليجي خالل تعامالت األسبوع الثالث
م ــن أك ـت ــوب ــر ال ـ ـجـ ــاري ،وس ـج ــل الـجـمـيــع
مكاسب واضحة انقسمت إلى كبيرة في
مؤشرات دبي والسعودية وقطر والكويت
ومتوسطة للبقية.
وقـ ـ ـ ــاد االرت ـ ـف ـ ــاع ـ ــات ف ـ ــي الـ ـم ــؤش ــرات
الخليجية مؤشر سوق دبي المالي ،الذي
ً
أضاف نسبة  2.4في المئة ،تاله ثانيا أكبر
األسـ ــواق المالية بــالـشــرق األوس ــط وهو
ً
مؤشر "تــاســي" الــذي سجل نـمــوا بنسبة
 2.1في المئة وأقفل على أعلى مستوياته
منذ عام .2006
وربــح مؤشر ســوق قطر المالي نسبة
 1.8في المئة ،تــاه مؤشر ســوق بورصة
الكويت العام بنمو بنسبة  1.3في المئة،
وربح مؤشر سوق البحرين المالي نسبة
أقل من  1في المئة كانت  0.9في المئة ،كما
ربح مؤشر سوق أبوظبي أكبر الرابحين
ً
عالميا لهذا العام نسبة  0.8في المئة خالل
ً
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،وح ــل أخ ـي ــرا مؤشر
سوق عمان المالي بنمو جيد بلغ نسبة
 0.7في المئة.

نغمة االرتفاعات
ً
بعد شهر تقريبا مــن التراجع وجني
األرب ــاح ،التي أعقبت االرتفاعات الكبيرة
قبيل انـطــاق "إكسبو  "2020عــاد مؤشر
دبي خالل األسبوع الماضي ،وأكد اتجاهه
الصاعد واستعاد معظم خسائره خالل
شهر سبتمبر وبداية أكتوبر وربح نسبة
 2.4في المئة أي  67.81نقطة ليصل إلى

مستوى  2857.32نقطة وبعد مرور ثالثة
أسابيع على افتتاح إكسبو  2020وبداية
تدفق بيانات شركاته القيادية المدرجة
للربع الثالث ،التي لها أهمية كبيرة في
تقييم األسعار السوقية وخلق تقديرات
مستقبلية مهمة لسوق دبي المالي وأعلنت
ثالث شركات بياناتها ،وكان أفضلها بنك
ً
ً
أبوظبي دبي الذي حقق نموا جيدا ،كذلك
تحول بنك أبوظبي اإلسالمي إلى الربحية،
لتصعد مكاسب هــذا الـعــام إلــى مستوى
 14.7في المئة.
وك ــان ــت ت ـعــامــات م ــؤش ــرات األسـ ــواق
العالمية تدعم األداء حيث ارتفاع مؤشر
ً
"داو جونز" بقوة وبلوغه مستوى قياسيا
بنهاية األس ـبــوع كــذلــك مــواصـلــة أسـعــار
النفط ارتفاعاتها واقتراب نفط برنت من
ً
 86دوالرا للبرميل بسرعة فائقة.

«تاسي» إقفال قياسي
واصـ ــل مــؤشــر "ت ــاس ــي" الــرئـيـســي في
ســوق األسهم السعودي انطالقته ليبلغ
ً
أعلى مستوياته خالل  15عاما ،وعاد إلى
مستويات عام  2006وهي فترة انتعاش
قياسية لألسهم السعودية ،وربح مؤشر
"تــاســي" نسبة  2.1فــي المئة أي 240.47
نـقـطــة لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 11939.58
نقطة ليقترب من مستوى  12ألــف نقطة
ً
مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط المفاجئ،
ً
الــذي صعد به قريبا من أسعار التعادل
في معظم موازنات دول مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي ل ـيــزيــد م ــن ت ـق ــدي ــرات اإلن ـف ــاق
الحكومي ،التي ستصب في مصلحة أرباح
الشركات العاملة باالقتصاد السعودي،
وبلغت مكاسبه لهذا العام  37في المئة،
وتم اإلعالن عن  22نتيجة للربع الثالث من

هذا العام للشركات السعودية بنمو جيد
ً
بلغ  32.3في المئة وسجلت  16شركة نموا
مقابل تراجع أرباح  6شركات.

قطر واستمرار النمو
واصــل كذلك مؤشر ســوق قطر المالي
نموه ،واقترب هو اآلخــر من مستوى 12
أل ــف نـقـطــة إذ بـلـغــت مـكــاسـبــه لــأسـبــوع
ً
الماضي نسبة  1.8في المئة ،محتال المركز
ال ـثــالــث بـيــن م ــؤش ــرات األس ـ ــواق المالية
الخليجية ،إذ جـمــع  207.8نـقــاط ليقفل
ً
تحديدا على مستوى  11871.43نقطة.
ونمت أرب ــاح  16شركة قطرية أعلنت
نتائج الربع الثالث وبنسبة نمو إجمالية
ً
بلغت  15في المئة وحققت  13شركة نموا
مقابل تراجع ثالث شركات وسجلت واحدة
منها خسارة ،وبلغت مكاسب مؤشر سوق
قطر المالي  13.6في المئة هذا العام.

أربع جلسات
سجلت مــؤشــرات ومتغيرات بورصة
ً
ً
الـكــويــت نـمــوا جـيــدا خ ــال راب ــع جلسات
لألسبوع الماضي كحال مؤشرات سوقي
اإلمـ ـ ــارات ،وقـفــز مــؤشــر بــورصــة الكويت
العام بنسبة  1.3في المئة تعادل 90.44
نقطة ليقفل على مستوى  6976.59نقطة
ً ً
مقتربا جدا من حاجز  7آالف نقطة المهم
والقياسي له.
كما ربــح مــؤشــر الـســوق األول نسبة
 1في المئة هي  75.59نقطة ليقفل على
مستوى  7537.05نقطة ،وكانت المكاسب
أكبر في مؤشر السوق الرئيسي ،الذي
ً
حقق نموا بنسبة  1.5في المئة أي 90.06
نقطة ليقفل على مستوى  6073.26نقطة

ً
مخترقا مستوى  6آالف نقطة.
وارتـفـعــت مـعــدالت السيولة والنشاط
خ ــال رابـ ــع ج ـل ـســات م ـقــارنــة م ــع خمس
جلسات لألسبوع األسـبــق ،وكــان الفارق
فـقــط  6.7فــي الـمـئــة فــي ال ـن ـشــاط ونسبة
 13.9فــي الـمـئــة للسيولة ،وذات النسبة
لعدد الصفقات على الرغم من أن فارق عدد
الجلسات  20في المئة.
وتـ ــوزع الـنـشــاط بـيــن الـســوقـيــن األول
والــرئ ـي ـســي ب ــداي ــة األسـ ـب ــوع بـيـنـمــا عــاد
بنهايته إلى السوق الرئيسي على الرغم
من تدفق بيانات ثالثة بنوك رئيسية هي
الوطني ،وبيتك ،وبوبيان ،بانتظار تدفق
أكبر خالل هذا األسبوع.

أسعار صرف العمالت العربية

مكاسب متوسطة
تقاربت مكاسب ثالثة مؤشرات أسواق
مالية خليجية هــي البحرين وأبوظبي
وع ـمــان ،إذ حـقــق مــؤشــر س ــوق البحرين
ً
نموا بنسبة  0.9في المئة أي  15.36نقطة
ليقفل على مستوى  1724.08نقطة ،بينما
ً
ربح مؤشر سوق أبوظبي األفضل خليجيا
خــال هــذا الـعــام ال ــذي تـجــاوزت مكاسبه
ً
ً
نـسـبــة  54ف ــي ال ـم ـئــة نـ ـم ــوا جـ ـي ــدا خــال
األس ـبــوع الـمــاضــي بنسبة  0.8فــي المئة
ليبلغ أعلى مستوياته على اإلطــاق عند
مستوى  7876.28نقطة.
ً
بينما حقق مــؤشــر ســوق عـمــان نموا
ً
أق ــل هــو األدن ــى خليجيا بنسبة  0.7في
المئة أي  28.2نقطة ليقفل على مستوى
ً
 3984.69نقطة مقتربا من مستوى  4آالف
ً
نقطة ومستفيدا من نمو أسعار النفط التي
ً
أصبحت مهمة جدا لالقتصاد العالمي ،إذ
إنــه من أقــل االقـتـصــادات الخليجية قيمة
للصناديق السيادية.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا
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«البترول العالمية» تزود مطار غاتويك جنوب
لندن بوقود طائرات مستدام

منتج من النفايات المستدامة وبقايا مواد خام متجددة
أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية
أن ذراعها التسويقية لوقود الطائرات (كيو
ايت للطيران) قامت بتزويد مطار غاتويك،
ج ـنــوبــي لـ ـن ــدن ،ب ـ ــأول شـحـنــة م ــن وق ــود
الطيران المستدام (اس ايه اف).
وأك ـ ـ ــدت ال ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـي ــان صـحــافــي
لـ"كونا" ،أنها المرة األولــى التي يتم فيها
استخدام هذا النوع من الوقود في رحلة
ت ـغ ــادر م ـطــار غــاتــويــك ،مـعـتـبــرة أن هــذه
المناسبة "حدث مهم بالنسبة لثاني أكبر
مطار في المملكة المتحدة".
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن ش ـ ـح ـ ـنـ ــات ال ـ ــوق ـ ــود
المستدام التي تزود به الخزان الرئيسي
للمطار سيتم استخدامها من قبل شركة
ايزي جيت البريطانية لتشغيل  39رحلة
م ـقــررة بـيــن غــاتــويــك ومــدي ـنــة غالسكو
األسـكـتـلـنــديــة أث ـنــاء قـمــة اتـفــاقـيــة األمــم

المتحدة اإلطــاريــة لتغير المناخ (كوب
 )26ال ـتــي تـعـقــد ب ـيــن  31الـ ـج ــاري و12
نوفمبر المقبل.
وأش ــار البيان إلــى أن الــوقــود المستدام
ال ــذي طــورتــه شــركــة نيسته الفنلندية يتم
إنتاجه من النفايات المستدامة وبقايا مواد
خ ــام مـتـجــددة بنسبة  100فــي الـمـئــة ،مثل
زيوت الطعام وشحوم الحيوانات ،مضيفا
أن الوقود المنتج من هذه المواد يساهم في
خفض االنبعاثات الغازية الـضــارة بشكل
كبير مقارنة بالوقود العادي.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،اع ـت ـب ــر الــرئ ـيــس
التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية
الشيخ نــواف سعود ،في تصريح لـ"كونا"،
أن "تــزويــد مـطــار غاتويك ب ــأول شحنة من
وقود مستدام للطائرات يظهر التزام الشركة
باالستجابة لطلبات زبائنها للوقود ذي

االنبعاثات المنخفضة من اجل تقليص آثار
الكربون".
وأع ــرب الشيخ ن ــواف عــن ح ــرص شركة
البترول الكويتية العالمية على العمل مع
شركائها لتوفير منتجات متنوعة بين المواد
التقليدية والمستدامة ،مــؤكــدا أن الشركة
الكويتية ستستمر في دعم التحرك العالمي
لتقليص انبعاث الغازات الضارة.
من جانبه ،قــال نائب الرئيس التنفيذي
لعمليات التسويق عزام المطوع إن "كيو ايت
للطيران" طورت شراكة قوية مع "إيزي جيت"
و"نيسته" ومطار غاتويك على مدار سنوات
عديدة ،وأصبحت موردا في العديد من مواقع
مطارات إيزي جيت األوروبية.
ورأى المطوع أن "تــزويــد مطار غاتويك
بأول شحنة من الوقود المستدام يعد واحدا
من العديد من قصص النجاح التي تدل على

قــدرتـنــا فــي بـنــاء عــاقــات طــويـلــة األم ــد مع
شركائنا في العمل ومدى مرونة أعمالنا".
وت ــأس ـس ــت ش ــرك ــة الـ ـبـ ـت ــرول الـكــويـتـيــة
الـعــالـمـيــة ع ــام  ،1983وتـشـتـهــر بــالـعــامــة
التجارية "كـيــو اي ــت" ،وهــي شــركــة تسويق
عالمية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية،
وتــديــر فــي أوروب ــا شبكة ضخمة وواسعة
من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات
لخدمة طرق النقل المخصصة.
كما تزود المالحة الجوية العالمية بوقود
ال ـطــائــرات فــي أكـثــر مــن  70م ـطــارا عالميا،
إض ــاف ــة إلـ ــى تـصـنـيـعـهــا وت ـســوي ـق ـهــا أحــد
أفضل وأجود أنواع الزيوت في العالم تحت
العالمة التجارية "كـيــو ايــت اوي ــل" ،وتدير
شركة البترول العالمية مصافي الكويت من
خالل شركات الشراكة الدولية في إيطاليا
وفيتنام وعمان.
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اقتصاد

البرميل ً الكويتي ينخفض ً
 51سنتا ليبلغ  83.90دوالرا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  51سنتا ،ليبلغ  83.90دوالرا
للبرميل فــي ت ــداوالت أمــس األول ،مقابل  84.41دوالرا فــي ت ــداوالت
الخميس الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،ارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت  92سنتا
أو  1.1في المئة لتغلق على  85.53دوالرا للبرميل ،ووصل خام القياس
برنت إلى أعلى مستوياته منذ  3سنوات الخميس ،عندما سجل 86.10
دوالرا ،وقد ارتفع  1في المئة خالل األسبوع محققا ارتفاعا لألسبوع
السابع.
وصعدت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 1.26
دوالر أو  1.5في المئة ،لتبلغ عند التسوية  83.76دوالرا للبرميل ،على
مقربة من أعلى مستوياته في  7سنوات ،والتي سجلها هذا األسبوع،
وارت ـفــع هــذا المؤشر بنسبة  1.7فــي المئة خــال األس ـبــوع ،وصعد
لألسبوع التاسع على التوالي.
وتعززت األسعار بفعل المخاوف بشأن نقص الفحم والغاز في
الصين والهند وأوروب ــا ،مما دفــع بعض شركات توليد الطاقة إلى
التحول من الغاز إلــى زيــت الــوقــود والــديــزل .ومــن المتوقع أن يكون
الشتاء في معظم أنحاء الواليات المتحدة أكثر دفئا من المتوسط ،وفقا
لتوقعات اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي.
وتعزز وضع الخام األميركي هذا األسبوع مع تطلع المستثمرين
إلى انخفاض مخزونات الخام في مركز كاشينج لتخزين النفط بوالية
أوكالهوما .وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة األميركية األربعاء
انخفاض مخزونات الخام في كاشينج إلى  31.2مليون برميل ،وهو
أدنى مستوى لها منذ أكتوبر .2018

مؤسسة البترول :زيادة الطاقة اإلنتاجية «األبحاث العلمية» و«هدالن الكويت»
ً
يوميا عام  2025يوقعان اتفاقية شراكة وتعاون
إلى  3.55ماليين برميل

ً
هاشم :المنطقة المقسومة ستضيف  350ألف برميل يوميا
ق ــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـمــؤسـســة
ال ـب ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة ه ــاش ــم ه ــاش ــم إن
شركة نفط الكويت تقوم بتنفيذ عدد
م ــن ال ـم ـش ــاري ــع االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـتــي
سيكون لها تأثير مباشر على ز يــادة
الطاقة اإلنتاجية خالل الفترة المقبلة
تمهيدا لـلــو صــول ا لـتــدر يـجــي إ لــى 3.2
م ــايـ ـي ــن ب ــرمـ ـي ــل ي ــومـ ـي ــا مـ ــن ال ـط ــاق ــة
اإلنتاجية المستدامة للنفط الخام في
عــام  ،2025وا لــى  3.55ماليين برميل
نفط يوميا مع احتساب انتاج المنطقة
المقسومة بين الكويت والسعودية.
وقـ ـ ــال ه ــاش ــم ل ـ ـ "كـ ــونـ ــا" إن م ــا يـتــم
تـ ـ ـ ــداولـ ـ ـ ــه ح ـ ـ ـ ــول ان ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــاض ال ـ ـطـ ــاقـ ــة
اإلن ـتــاج ـيــة لـشــركــة نـفــط ال ـكــويــت على
مدى السنوات السابقة يعطي صورة
غ ـيــر كــا م ـلــة ع ــن أداء ا ل ـق ـطــاع ا لـنـفـطــي
عـمــو مــا و عــن أداء شــر كــة نـفــط الكويت
خصوصا.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ــد أن شـ ـ ــر كـ ـ ــة نـ ـ ـف ـ ــط ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت
تسخر كل اإلمكانات لتحقيق الطاقة
اإلن ـت ــاج ـي ــة ال ـم ـس ـت ـهــدفــة ،م ـش ـيــرا الــى
نـجــاحـهــا خــال فـتــرة جــائـحــة كــورونــا
المستجد فــي تشغيل مـشــروع النفط
ال ـث ـق ـيــل وت ـح ـق ـيــق ال ـط ــاق ــة اإلن ـتــاج ـيــة
ا ل ـم ـس ـت ـهــد فــة م ـن ــه وا ل ـب ــا ل ـغ ــة  60أ ل ــف
برميل يوميا في سبتمبر الماضي.
وأوض ـ ــح أن ه ـنــاك  500أل ــف بــرمـيــل
يوميا مــن الطاقة اإلنتاجية اإلضافية
س ـت ــدخ ــل ل ـل ـخ ــدم ــة فـ ـ ــور االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مــن
المشاريع والحفر وخطط صيانة اآلبار

الجاري تنفيذها خالل هذا العام والعام
المقبل ،مشيرا الى أن المنطقة المقسومة
ستضيف  350ألف برميل يوميا لتصل
الطاقة اإلنتاجية الكلية لدولة الكويت
إلى  3.55ماليين برميل نفط يوميا.

مشاريع جديدة
وأ ض ــاف أن مــن أ هــم تـلــك المشاريع
م ـ ـشـ ــروع ت ـش ـغ ـي ــل مـ ــركـ ــزي وت ـج ـم ـيــع
جــديــديــن ف ــي ش ـم ــال وج ـن ــوب  -شــرق
الـكــو يــت إضــا فــة الــى تـطــو يــر وتحديث
عـ ــدد م ــن م ــراك ــز ال ـت ـج ـم ـيــع ومـ ـش ــروع
اض ــاف ــة م ـن ـشــآت ل ـل ـتـعــامــل م ــع ال ـم ـيــاه
المصاحبة إلنتاج النفط الخام.
وتابع أ نــه من تلك المشاريع أيضا
مـ ـ ـش ـ ــروع ت ـن ـف ـي ــذ وتـ ـشـ ـغـ ـي ــل م ـن ـش ــآت
حقن المياه في المكامن لرفع القدرة
اإلن ـت ــاج ـي ــة وال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ضـغــط
الـ ـمـ ـك ــام ــن ومـ ـ ـش ـ ــروع تـ ـط ــوي ــر م ــراف ــق
اإل ن ـتــاج ا ل ـجــورا ســي ا لـحــا لـيــة وتنفيذ
تشغيل مرفقين جديدين حيث تسهم
ه ــذه ال ـم ــراف ــق ف ــي ان ـت ــاج ال ـغ ــاز الـحــر
باإلضافة إلى النفط الخام الخفيف.
ولـ ـ ـف ـ ــت الـ ـ ـ ــى انـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـص ــاح ــب ت ـلــك
ال ـم ـشــاريــع وال ـخ ـطــط بــرنــامــج متكامل
ل ـح ـف ــر حـ ــوالـ ــي  500بـ ـئ ــر سـ ـن ــوي ــا فــي
المتوسط باإلضافة إلــى مــا يزيد على
 2000عملية صيانة لــآ بــار ،مبينا أن
هـنــاك حــالـيــا نـحــو  71ب ــرج حـفــر تعمل
في مختلف مناطق الشركة اضافة إلى

نحو  62برجا إضافيا للقيام بعمليات
صيانة اآلبار.

وتيرة مشجعة
وأ كـ ـ ــد أن ا ل ـع ـم ـل ـي ــات فـ ــي ا ل ـم ـن ـط ـقــة
ال ـم ـق ـســومــة وب ـن ــاء ع ـلــى االتـ ـف ــاق بـيــن
الشريكين الكويتي والسعودي تتقدم
"ب ــوت ـي ــرة م ـش ـج ـعــة" ح ـيــث ت ــم االت ـف ــاق
على عدد من الخطط في كل من منطقة
عمليات الخفجي المشتركة ومنطقة
عمليات الوفرة المشتركة حيث تعمل
على ر فــع الطاقة اإلنتاجية خــال عام
 2022لـمـسـتــو يــات ت ـت ـجــاوز م ــا كــا نــت
عليه قبل اإلغالق.
ونـ ـ ــوه بـ ـ ــدور ش ــرك ــة ن ـف ــط ال ـك ــوي ــت
خـ ــال جــائ ـحــة ك ــورون ــا اذ م ـضــت فــي
ت ـن ـف ـيــذ خ ـطــط ال ـع ـمــل رغـ ــم اإلغ ــاق ــات
ال ـ ـتـ ــي واجـ ـ ـه ـ ــت ال ـ ـعـ ــالـ ــم وأث ـ ـ ـ ــرت ع ـلــى
عمل المقاولين وقدرتهم على تنفيذ
المشاريع والتي أثمرت أخيرا تشغيل
مركز التجميع  31فــي شمال الكويت
والذي صمم بقدرة إنتاجية تبلغ 100
ألف برميل من النفط الخام يوميا.
وش ـ ــدد ع ـلــى حـ ــرص دول ـ ــة ال ـكــويــت
الـ ـ ــدائـ ـ ــم عـ ـل ــى الـ ـ ــوفـ ـ ــاء ب ــالـ ـت ــزام ــاتـ ـه ــا
تـجــاه ا لــز بــا ئــن فــي األ سـ ــواق العالمية
واستمرارها في القيام بدورها كمزود
آمـ ــن وم ـض ـم ــون ل ـل ـن ـفــط وال ـم ـن ـت ـجــات
البترولية.

السعودية تستهدف
بلوغ صافي انبعاثات
صفرية بحلول 2060
ت ـعـ ّـهــد ول ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـعــودي
األم ـ ـيـ ــر م ـح ـم ــد بـ ــن س ـل ـم ــان ب ــأن
تصل السعودية ،أكبر مصدر في
العالم للنفط ،إلى صافي انبعاثات
صـفــري بحلول  ،2060وأن ترفع
هدفها السنوي لخفض انبعاثات
الكربون بأكثر من مثليه إلى قرابة
 280مليون طن.
جاء ذلك في كلمة مسجلة لولي
العهد الـسـعــودي خ ــال فعاليات
مبادرة السعودية الخضراء ،التي
تأتي قبيل مؤتمر األمــم المتحدة
ال ـســادس والعشرين بـشــأن تغير
المناخ في جالسكو بين  31أكتوبر
و 12نوفمبر ،والذي من المرجو أن
يتم خالله االتفاق على خفض أكبر
لالنبعاثات لمواجهة ارتفاع درجة
حرارة األرض.
وقــال األمير محمد إن المملكة
"تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف الـ ـ ــوصـ ـ ــول ل ـل ـح ـيــاد
الصفري فــي عــام  2060مــن خالل
نهج االقتصاد الــدائــري للكربون،
وبـمــا يـتــوافــق مــع خطط المملكة
التنموية ...ويحفظ دور المملكة
ال ــري ــادي ف ــي تـعــزيــز أم ــن أس ــواق
الطاقة العالمية واستقرارها".
وتعلن السعودية ،أحد األطراف
الموقعة التفاقية باريس للمناخ،
ت ـف ــاص ـي ــل خـ ـط ــط م ـســاه ـمــات ـهــا
المحددة على المستوى الوطني،
وهــي أه ــداف لكل دول ــة على حدة
فــي إط ــار الجهود العالمية لمنع
متوسطدرجات الحرارة العالمية
مــن االرت ـفــاع بأكثر مــن  1.5درجــة
م ـئــويــة فـ ــوق م ـس ـتــويــات م ــا قبل
الصناعة .وتريد الواليات المتحدة
واالتحاد األوروبــي من السعودية
االن ـض ـم ــام إلـ ــى مـ ـب ــادرة عــالـمـيــة
لخفض انبعاثات الميثان  30في
المئة من مستويات  2020بحلول
 .2030وم ـ ــن ال ـم ـق ــرر أن يحضر
المبعوث األميركي للمناخ جون
ً
كيري قمة خضراء أوسع نطاقا في
منطقة الشرق األوسط تستضيفها
الرياض االثنين.
(رويترز)

وقــع معهد الكويت واألبـحــاث العلمية،
ممثال بـمــركــز أب ـحــاث ال ـب ـتــرول الـتــابــع لــه،
وشــركــة ه ــدالن الـخـلـيــج لـلـتـجــارة الـعــامــة-
الكويت ،اتفاقية تفاهم ،تهدف إلــى تبادل
الـ ـخ ــدم ــات االس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــة ،واالخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
الضرورية ،لزيادة وتطوير عمليات اإلنتاج
في حقول النفط ،آخذين في االعتبار آخر
التطورات التكنولوجية في عمليات إنتاج
النفط التقليدية ،وعمليات إ نـتــاج النفط
الـثـقـيــل ،للتقليل م ــن تـكـلـفــة إن ـت ــاج النفط
الخام.
ويلعب المعهد ،الذي تأسس في ،1967
دورا مركزيا في استقطاب آخر المستجدات
العلمية والتكنولوجية والتطوير للعلوم
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،وه ـ ــو مــن
المعاهد العلمية والبحثية المتقدمة في
دول مجلس التعاون ،التي تعنى باالهتمام
بــالـتـحــديــات الرئيسية فــي حـمــايــة البيئة
واإلدارة ا ل ـم ـس ـتــدا مــة ل ـل ـم ــوارد الطبيعية
والماء والطاقة ،وتطوير طــرق حديثة في
الزراعة.

لقطة جماعية
وتــأس ـســت "هـ ــدالن الـخـلـيــج" ع ــام 2018
ممثلة لـعــدة و ك ــاالت عالمية فــي المعرفة
والتكنولوجيا ،والتي تعمل في  4محاور
رئيسية لخدمة عمالئها في أعمال تشتمل
على الطيران المدني ،واألرص ــاد الجوية،

والـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـ ـغـ ـ ــاز ،وال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـم ـت ـج ــددة،
والحماية السيبرانية والبيئية .وتتعاون
ا لـشــر كــة مــع منظمات عالمية متقدمة في
العلوم والتكنولوجيا والهندسة ،للمساهمة
في تحقيق خطة الكويت جديدة .2025
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

استثمارات األجانب في البنوك مستقرة وغير مضاربية
• لديهم ثقة بالقطاع رغم ما طال بعض البنوك من تخفيض للتصنيف االئتماني
• استثماراتهم تعادل  %11.96من القيمة الرأسمالية للمصارف
جدول الملكية النسبية لألجانب في قطاع البنوك الكويتية وقيمتها السوقية
في نهاية  13أكتوبر  2021مقارنة مع  30ديسمبر 2020
 13أكتوبر 2021

 30ديسمبر 2020
نسب الملكية

القيمة السوقية

نسب الملكية

القيمة السوقية

التغير في نسب
الملكية

البنك األهلي المتحد

%0.27

1.684.179

%0.40

3.059.072

%48.1

بنك وربة

%3.80

14.004.900

%4.16

17.428.320

%9.5

بيت التمويل الكويتي

%10.14

529.147.172

%10.96

745.706.438

%8.1

بنك الكويت الوطني

%19.83

1.145.124.221

%20.85

1.423.193.274

%5.1

بنك بوبيان

%5.10

88.032.199

%5.25

128.021.546

%2.9

البنك التجاري الكويتي

%0.06

597.617

%0.06

597.617

%0.0

بنك الكويت الدولي

%4.68

10.973.733

%4.63

11.748.088

%1.1-

بنك الخليج

%12.47

83.242.239

%10.13

73.179.759

%18.8-

بنك برقان

%3.21

17.947.913

%2.60

16.554.038

%19.0-

البنك األهلي الكويتي

%0.95

3.230.237

%0.38

1.460.067

%60.0-

قطاع البنوك

%11.47

1.893.984.409

%11.96

2.420.948.219

ذكر «الشال» أن الملكية
النسبية لألجانب في قطاع
البنوك ،يتصدرها بنك
الكويت الوطني ،وبنسبة
 %20.85من قيمته
الرأسمالية.

قـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــر «الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــال»
االقـ ـتـ ـص ــادي األسـ ـب ــوع ــي ،إن
ق ـط ــاع ال ـب ـن ــوك يـعـتـبــر األه ــم
واألع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى س ـ ـ ـيـ ـ ــولـ ـ ــة ضـ ـم ــن
قطاعات في بورصة الكويت،
إذ استحوذ على  37في المئة
من إجمالي سيولة البورصة
مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ال ـح ــال ــي
حتى نهاية سبتمبر الفائت،
وت ـت ــرك ــز أغـ ـل ــب اس ـت ـث ـم ــارات
المتداولين األجانب فيه.
ووف ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،ومـ ــا بين
نـهــايــة ال ـعــام الـفــائــت ونهاية
تداول يوم  13أكتوبر الجاري،
ارت ـف ــع مــؤشــر ق ـطــاع الـبـنــوك

بنحو  24.1فــي ا لـمـئــة ،كذلك
ارتفعت مساهمة األجانب في
هذا القطاع.
فــي التفاصيل ،تظهر آخر
المعلومات المتوفرة حتى 13
أكتوبر الجاري أن استثمارات
األجــانــب فــي القطاع ارتفعت
ق ـي ـم ـت ـهــا بــال ـم ـط ـلــق لـتـصـبــح
ب ـحــدود  2.421مـلـيــار ديـنــار
مقارنة مع نحو  1.894مليار
د يـنــار بنهاية ا لـعــام الفائت،
وتعادل نحو  11.96في المئة
من القيمة الرأسمالية للقطاع،
وكانت نحو  11.47في المئة
في نهاية العام الفائت.

والتركيز في التملك لديهم
انحصر في أربعة بنوك ،أعلى
اس ـت ـث ـمــارات ـهــا بــالـمـطـلــق في
بنك الكويت الوطني وبحدود
 1.423مليار دينار ،وبحدود
ً
 745.7م ـ ـل ـ ـيـ ــو نـ ــا فـ ـ ــي ب ـي ــت
التمويل الكويتي ،ونحو 128
ً
مليونا في بنك بوبيان ونحو
ً
 73.2مليونا في بنك الخليج.
ذلك يعني أن نحو  97.9في
المئة من استثمارات األجانب
ت ـتــركــز ف ــي ال ـب ـن ــوك األربـ ـع ــة،
تـ ــاركـ ــة ن ـح ــو  2.1فـ ــي ال ـم ـئــة
مــن تلك االستثمارات لبنوك
القطاع األخرى.

وف ـ ـ ــي ال ـم ـل ـك ـي ــة ال ـن ـس ـب ـيــة
لــأجــانــب فــي ق ـطــاع الـبـنــوك،
ي ـ ـت ـ ـصـ ــدرهـ ــا ب ـ ـنـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ً
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي أي ـ ـ ـضـ ـ ــا وب ـن ـس ـب ــة
 20.85ف ــي ا ل ـم ـئــة م ــن قيمته
ال ـ ــرأسـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ك ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي 13
أكتوبر الجاري ،بما يعني أن
ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة
مئوية هي األعلى.
ً
ويأتي ثانيا بيت التمويل
الـ ـك ــويـ ـت ــي ب ـن ـس ـب ــة ال ـم ـل ـك ـيــة
ا لـ ـب ــا لـ ـغ ــة  10.96فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة،
ً
ً
ويأتي ثانيا أيضا في قيمة
تلك الملكية المطلقة ،ويحتل
بـنــك الـخـلـيــج ثــالــث الـتــرتـيــب

في الملكية النسبية البالغة
 10.13في المئة ،بينما يأتي
ً
رابعا في الملكية المطلقة.
وأع ـل ــى ارت ـف ــاع نـسـبــي في
الملكية خالل الفترة كان من
نصيب البنك األهلي المتحد
وب ـن ـحــو  48.1ف ــي ال ـم ـئ ــة ،أو
مــن نـحــو  0.27فــي الـمـئــة في
نهاية العام الفائت من قيمته
الــرأس ـمــال ـيــة إل ــى ن ـحــو 0.40
في المئة.
وأكبر انخفاض نسبي في
ملكية األ جــا نــب خــال الفترة
ال ـ ـمـ ــذكـ ــورة ك ـ ــان مـ ــن نـصـيــب
ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي ال ـك ــوي ـت ــي ،إذ

انـ ـخـ ـفـ ـض ــت نـ ـسـ ـب ــة ت ـم ـل ـك ـهــم
بنحو  -60.0في المئة ،أي من
نحو  0.95في المئة من قيمته
إ لــى نحو  0.38فــي المئة من
قيمته.
ويـ ـب ــدو م ــن ت ــزاي ــد مـلـكـيــة
األجـ ـ ــانـ ـ ــب ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ب ــأن
استثماراتهم مستقرة أي غير
م ـضــارب ـيــة ح ـتــى ف ــي ظ ــروف
أزمـ ــة ال ـجــائ ـحــة ،وال ضـمــانــة
بالثبات ،لكنه وضع سلوكهم
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــاري حـ ـ ـت ـ ــى ه ـ ــذه
اللحظة ،وربما يوحي تزايد
ا لـمـلـكـيــة إ ل ــى ثـقــة المستثمر
األجنبي المؤسسي بأوضاع

ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـمـ ـص ــرف ــي رغ ــم
مـ ـ ــا طـ ـ ـ ــال ب ـ ـعـ ــض الـ ـبـ ـن ــوك
م ــن ت ـخ ـف ـيــض لـلـتـصـنـيــف
االئ ـت ـمــانــي ب ـس ـبــب خفض
ال ـ ـت ـ ـص ـ ـن ـ ـيـ ــف االئ ـ ـت ـ ـمـ ــانـ ــي
ال ـس ـيــادي لـلــدولــة وتغيير
ال ـن ـظ ــرة ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة مــن
مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرة إل ـ ـ ـ ـ ــى سـ ـلـ ـبـ ـي ــة
لـ ـ ــدى غ ــالـ ـبـ ـي ــة م ــؤس ـس ــات
الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف االئ ـ ـت ـ ـمـ ــانـ ــي،
وبينما خفض التصنيف
أمر غير طبيعي ،استمرار
الثقة أمر طيب.

ً
خليجيا في النمو االقتصادي  %5.2توقعات بنمو االقتصادات المتقدمة
الكويت األخيرة
ً
أف ــاد تـقــريــر «ال ـشــال» أن ــه ،وفـقــا لتقرير آفــاق
االقتصاد العالمي في أكتوبر  2021لصندوق
الـنـقــد ال ــدول ــي ،ظـلــت تــوقـعــاتــه لـلـنـمــو مـقــاربــة
لـتــوقـعــات تـقــريــر يــولـيــو ال ـفــائــت مــع تخفيض
طفيف ،حيث خفض تـقــد يــرات نمو االقتصاد
العالمي لعام  2021من نحو  6.0في المئة في
تقرير يوليو  ،2021إلى نحو  5.9في المئة في
تقرير أكتوبر  ،2021مع ثبات تقديراته للنمو
ال ـم ـتــوقــع ل ـع ــام  2022ع ـنــد  4.9ف ــي ال ـم ـئــة في
التقريرين.

وفق توقعات تقرير صندوق النقد لشهر أكتوبر الجاري
ذكر «الشال» أن صندوق النقد الدولي خفض نظرته اإليجابية
ألداء اقتصادات دول مجلس التعاون في تقرير أكتوبر  ،2021وشمل
التخفيض معظمها ،وبدرجات متفاوتة مقارنة بتقريره في أبريل
 ،2021وأعلى معدالت النمو المتوقعة عام  2021كانت للسعودية
أكبر اقتصادات اإلقليم ،وكان المتوقع القتصادها أن ينمو بنحو
ً
 2.9في المئة عام  2021كما في تقرير أبريل  ،2021وتراجعت قليال
إلى  2.8في المئة ،ومن ثم نمو مرتفع لعام  2022بنحو  4.8في المئة.
وأضاف أن ثاني أعلى معدالت النمو الموجبة المتوقعة كانت
لعمان ،التي رفع الصندوق تقديراته لنموها من نحو  1.8في المئة
لعام  2021في تقرير أبريل الماضي إلى نمو أعلى بنحو  2.5في
المئة في تقرير أكتوبر  ،2021مع توقعات تحقيق نمو بنحو 2.9
في المئة في عام  ،2022وجاءت البحرين ثالثة بخفض لتقديرات
نموها من  3.3في المئة في أبريل  2021إلى نمو  2.4في المئة في
تقرير أكتوبر  ،2021وترتفع تلك التقديرات إلى نمو بنحو  3.1في
المئة في عام .2022

وتأتي اإلمارات رابعة بخفض لتقديرات نموها من  3.1في المئة
في تقرير أبريل  2021إلى نمو  2.2في المئة في تقرير أكتوبر ،2021
ثم نمو بنحو  3.0في المئة في عام  ،2022وفي الترتيب الخامس
تأتي قطر بخفض تقديراته لنموها من  2.4في المئة في أبريل 2021
إلى نمو أقل بنحو  1.9في المئة في أكتوبر  ،2021ثم تحقيق نمو
أعلى بنحو  4.0في المئة في عام  ،2022وأخيرا تأتي الكويت حيث
رفعت تقديرات نموها قليال من  0.7في المئة في تقرير أبريل 2021
إلى نحو  0.9في المئة في أكتوبر  ،2021أي طالها النمو األدنى ،ثم
تحقق نموا مرتفعا بنحو  4.3في المئة في عام .2022
وال يذكر تقرير أكتوبر  2021سببا ظاهرا لتخفيض توقعاته
لمعظم اقتصادات دول مجلس التعاون ،ولكنه تخفيض يتسق مع
الخفض الطفيف لتوقعاته حول نمو االقتصاد العالمي ،وألن التقرير
يكتب في فترة سابقة لنشره ،ربما ما زال متأثرا باحتماالت عودة
موجة رابعة لكورونا بتأثيراتها السلبية على جانب الطلب على
النفط ،ويظل ذلك اعتقادنا.

المملكة المتحدة
وبحسب بيانات التقرير ،فــإن االقتصادات
ً
المتقدمة يتوقع لها أن تحقق نموا بنحو 5.2
ً
في المئة في عام  ،2021ونموا في  2022بنحو
 4.5في المئة .ومن المتوقع أن يكون أكبر نمو
ض ـمــن االق ـت ـص ــادات الـمـتـقــدمــة بـنـحــو  6.8في
المئة للمملكة المتحدة ،ثم لفرنسا بنحو 6.3
في المئة ،يتبعهما الواليات المتحدة ،إيطاليا

وإسبانيا بنحو  6.0فــي المئة 5.8 ،فــي المئة،
و 5.7في المئة على التوالي.
ً
وي ـت ــوق ــع ال ـت ـقــريــر ن ـم ــوا أع ـل ــى الق ـت ـص ــادات
األسواق الناشئة والنامية ،ويقدر لها أن تنمو
بنحو  6.4في المئة في عام  2021وبنحو  5.1في
المئة في  ،2022ضمنها تحقق الهند أعلى معدل
نمو في  2021بحدود  9.5في المئة ،وتلحقها
الصين بنحو  8في المئة ،وروسيا بنحو  4.7في
المئة ،منطقة الشرق األوسط ،وآسيا الوسطى
هي في األســاس منطقة ضعيفة النمو ،ويقدر
لها أن تحقق أدن ــى مـعــدالت نمو ضمن فئات
المقارنة ،وقــد ينمو اقتصادها بنحو  4.1في
المئة في عام  2021ومثلها في  ،2022وضمنه
ً
سيحقق االقتصاد السعودي نموا بنحو 2.8
في المئة في  ،2021ويعاود نموه بنحو  4.8في
المئة في  .2022واقتصاد السعودية نحو نصف
اقتصادات دول مجلس التعاون وضمن أكبر 20
اقتصادا في العالم.

 %7نمو موجودات «الوطني» في  ٩أشهر
تـطــرق تقرير الـشــال إلــى بـيــانــات بنك
الكويت الوطني ،حيث أعلن البنك نتائج
أعماله للشهور التسعة األول ــى مــن عام
 ،2021وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي
أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ
نحو  266.5مليون دينار ،بارتفاع مقداره
ً
 89.2مليونا ،أي ما نسبته  ،%50.3مقارنة
ً
بنحو  177.3مليونا للفترة نفسها من
عام .2020
وتحقق ذلك نتيجة انخفاض إجمالي
المخصصات بنحو  84.8مليون دينار ،أو
بنسبة  ،%40.9إضافة إلى ارتفاع الربح
التشغيلي للبنك بنحو  8.3ماليين دينار،
ً
ً
أو بنحو  .%2وحقق البنك ربحا خاصا
بمساهميه بلغ نحو  254.8مليون دينار،
ً
مقارنة بنحو  168.7مليونا للفترة نفسها
من العام السابق ،أي بارتفاع بلغ نحو
ً
 86.1مليونا أو ما نسبته  %51.1مقارنة
بالفترة نفسها من عام .2020
وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو
 48.7مليون دينار ،أي نحو  ،%7.7حين
ً
بـلــغ نـحــو  681.1مـلـيــونــا مـقــارنــة بنحو
ً
 632.4مليونا للفترة نفسها مــن العام
ال ـس ــاب ــق .وت ـح ـقــق ذلـ ــك نـتـيـجــة ارت ـف ــاع
بند صــافــي إيـ ــرادات الـفــوائــد (فــي شقيه
التقليدي واإلس ــام ــي) إلــى نـحــو 502.1
ً
مليون دينار مقارنة بنحو  472.6مليونا،
ً
أي بــارت ـفــاع بـلــغ نـحــو  29.5مـلـيــونــا أو
بنسبة  .%6.2وانخفضت إيرادات الفوائد
للبنك (باستثناء اإلي ــرادات من التمويل
اإلس ــام ــي) بـنـحــو  98.4م ـل ـيــون دي ـنــار،
وان ـخ ـف ـضــت مـعـهــا م ـص ــروف ــات ال ـفــوائــد
(باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 108.8

مــاي ـيــن ،وع ـل ـيــه ارت ـف ــع صــافــي إي ـ ــرادات
الفوائد بنحو  10.4ماليين ،وحقق البنك
صــافــي إي ـ ــرادات مــن الـتـمــويــل اإلســامــي
بنحو  123.6مليون دينار ،مقارنة بنحو
 104.5ماليين للفترة نفسها مــن العام
السابق.

المصروفات التشغيلية
من جهة أخــرى ،ارتفعت المصروفات
الـتـشـغـيـلـيــة لـلـبـنــك بـنـحــو  40.3مـلـيــون
ً
ديـ ـن ــار ،أو م ــا نـسـبـتــه  ،%17.8وص ــوال
ً
إلــى نحو  266.4مليونا ،مـقــارنــة بنحو
ً
ً
 226.1مليونا في سبتمبر  .2020ووفقا
لـتـقــديــرات "ال ـش ــال" ،بــافـتــراض استثناء
ت ــأثـ ـي ــر ت ـج ـم ـي ــع نـ ـت ــائ ــج بـ ـن ــك ب ــوب ـي ــان
عـلــى الـمـصــروفــات التشغيلية ،نـجــد أن
ال ـم ـص ــروف ــات الـتـشـغـيـلـيــة ارت ـف ـع ــت من
نحو  173.1مليون دينار إلى نحو 201.7
م ـل ـيــون ،أي بـنـسـبــة ارت ـف ــاع بـلـغــت نحو
 .%16.5وبلغ إجمالي المخصصات نحو
ً
 122.8مليون دينار ،منخفضا بنحو 84.8
ً
مليونا أي بنسبة  %40.9كما أسلفنا،
مقارنة بنحو  207.6ماليين.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن
ً
إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا بلغ
نحو  2.790مليار ديـنــار ،أي مــا نسبته
ً
 ،%9.4ليصل إ لــى نحو  32.508مليارا
ً
مقارنة مع  29.717مليارا بنهاية ،2020
وارتفع بنحو  2.125مليار ،أي بنسبة نمو
بلغت  %7عند المقارنة بما كان عليه ذلك
اإلجمالي في نهاية سبتمبر  2020عندما
ً
بلغ نحو  30.383مليارا ،وإذا استثنينا

تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان تصبح
نسبة النمو نحو .%4.5
وح ـق ـق ــت م ـح ـف ـظــة ق ـ ـ ــروض وس ـل ــف،
ً
شامال التمويل اإلسالمي للعمالء والتي
تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك،
ً
ارتفاعا بلغت نسبته  %8.3وقيمته 1.456
مليار دينار ،ليصل بإجمالي المحفظة
ً
إل ــى ن ـحــو  18.960م ـل ـي ــارا ( %58.3من
ً
إجمالي الموجودات) مقابل  17.504مليارا
( %58.9م ــن إج ـمــالــي ال ـم ــوج ــودات) في
نهاية عام  .2020وارتفعت بنحو 1.326
ً
مليارا ،أي بنسبة نمو بلغت نحو ،%7.5
عـنــد الـمـقــارنــة بــالـفـتــرة نفسها مــن عــام
 2020عندما بلغ إجمالي المحفظة آنذاك
ً
نحو  17.634مـلـيــارا ( %58مــن إجمالي
الموجودات) .وإذا استثنينا تأثير تجميع
ن ـتــائــج ب ـنــك ب ــوب ـي ــان ف ــي ش ــق الـتـمــويــل
اإلسالمي ،تبلغ نسبة النمو نحو .%5.6
وبلغت نسبة القروض المتعثرة من
إجمالي المحفظة االئتمانية نحو %1.43
فــي نهاية سبتمبر  2021مقارنة بنحو
 %1.72فــي نهاية عــام  ،2020وصاحب
انخفاض حجمها ارتفاع نسبة تغطيتها
إلى نحو  %230مقارنة بنحو .%220
وتشير األرقام إلى أن مطلوبات البنك
(م ــن غـيــر اح ـت ـســاب ح ـقــوق الـمـلـكـيــة) قد
ً
سجلت ارتفاعا بلغت قيمته  2.571مليار
دينار ،أي ما نسبته  ،%10.1لتصل إلى
ً
نحو  28.147مليارا مقارنة بنهاية .2020
ً
وحققت ارتفاعا بنحو  1.761مليار ،أي
نسبة نمو بلغت  %6.7عند المقارنة بما
كان عليه ذلك اإلجمالي في الفترة نفسها
مــن الـعــام الـفــائــت ،وإذا استثنينا تأثير

تجميع نتائج بنك بوبيان تبلغ نسبة
النمو نحو .%4.1
وبـلـغــت نـسـبــة إج ـمــالــي الـمـطـلــوبــات
إلــى إجـمــالــي الـمــوجــودات نحو ،%86.6
مقارنة بنحو  %86.8في الفترة نفسها
من العام الفائت.

تحليل البيانات
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية
المحسوبة على أس ــاس سـنــوي ،إلــى أن
جميع مــؤشــرات الربحية للبنك سجلت
ً
ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من عام
 .2020إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل
الموجودات ( )ROAإلى نحو  %1.1مقابل
 .%0.8وارتفع مؤشر العائد على معدل
حقوق المساهمين ا لـخــاص بمساهمي
الـبـنــك ( )ROEلـيـصــل إل ــى نـحــو ،%10.1
ً
بـعــد أن ك ــان عـنــد  .%6.8وارت ـف ــع أيـضــا
م ــؤش ــر ال ـع ــائ ــد ع ـلــى م ـع ــدل رأس ال ـمــال
ً
( )ROCليصل إ ل ــى نـحــو  %50.6قياسا
بـنـحــو  .%35.4وارت ـف ـعــت كــذلــك ربحية
السهم الواحد ( ،)EPSحين بلغت نحو 33
ً
فلسا ،مقارنة بمستوى الربحية المحققة
في نهاية الفترة المماثلة من عام 2020
ً
والبالغة  22فلسا .وبلغ مؤشر مضاعف
السعر /ربحية السهم الواحد ( )P/Eنحو
 21.7ضعفا مقارنة بنحو  29.7ضعفا (أي
تحسن) ،وذلك بسبب ارتفاع ربحية السهم
بنسبة  ،%50مـقــابــل ارت ـفــاع أق ــل لسعر
ال ـس ـهــم ال ـســوقــي وبـنـسـبــة  .%9.5وبـلــغ
مؤشر مضاعف السعر /القيمة الدفترية
( )P/Bنحو  2.0مرة مقارنة بنحو  1.9مرة.

١١
ً
«االستثمارات الوطنية» تحصد جائزة األسرع نموا بالكويت
ةديرجلا
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من المنصة العالمية الرائدة  International Financial Awardsلعام ٢٠٢١
الجائزة
تأكيد جديد
على مكانة
الشركة البارزة
في السوقين
المحلي
واإلقليمي
وأدائها
االستثنائي
بمختلف
القطاعات
المخيزيم

«االستثمارات»
استطاعت جذب
إرشادات المؤسسات
العالمية واإلقليمية
بفضل سياستها
الحصيفة والمتزنة

ً
تتويجا لجهودها الرائدة وحرصها على
اسـتـمــرار التميز فــي أداء أعـمــالـهــا ،حصدت
شركة االستثمارات الوطنية جائزة الشركة
ً
األسرع نموا في االستثمار  -الكويت  ،2021من
قبل منصة ،International Financial Awards
التي تعتبر واحــدة من المنصات الرائدة في
العالم ،وتتخذ من بريطانيا مقرا لها.
وتعد هذه المنصة إحدى المجالت المالية
المرموقة المتخصصة فــي العالم ،وتستند
في اختيارها للشركات إلى مجموعة كبيرة
م ــن ال ـم ـعــاي ـيــر االس ـت ـث ـمــاريــة ال ـت ــي وضـعـهــا
خبراء الخدمات المالية واالقتصادية ،ومن
أه ـم ـهــا ع ــدد وح ـجــم ال ـص ـف ـقــات ،وال ـخــدمــات
واالستشارات االستثمارية المقدمة ،والجهود
المبذولة لمواجهة السوق ،إضافة الى االبتكار
المتطور واألداء المتميز محليا ودوليا.
وقالت «االستثمارات الوطنية» ،في بيان
صحافي ،إن الـفــوز بهذه الـجــائــزة المرموقة
ي ــؤك ــد ريـ ـ ــادة ال ـش ــرك ــة ف ــي ال ـس ــوق الـمـحـلــي،
ونجاحها المستمر ،والخطى الثابتة التي
تسير عليها ،وإدارتها الحصيفة وجهد فريق
العمل الذي يتمتع بخبرة واسعة وسجل من
اإلنجازات والعمل بسياسة استراتيجية ترتكز
على معايير فنية دقيقة فــي اقتناء الفرص
االستثمارية الـتــي تلبي طموحات وأه ــداف
العمالء ،لتستمر الشركة في الحصول على
الـتـقــديــر الـعــالـمــي واإلقـلـيـمــي نتيجة النمو
والتطور الذي شهدته في السنوات األخيرة.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ق ــال الــرئـيــس التنفيذي
للشركة فهد المخيزيم" :إن حصولنا على هذا
التقدير الدولي من مؤسسة حيادية عالمية
مرموقة يعد دليال على المكانة البارزة التي
نتمتع بها في السوقين المحلي واإلقليمي،
وق ــدرة وكـفــاء ة فريق االسـتـثـمــارات الوطنية
واألداء الـمـتـمـيــز واالس ـت ـث ـنــائــي ف ــي تـقــديــم
خ ــدم ــات وم ـن ـت ـجــات اس ـت ـث ـمــاريــة وم ـت ـطــورة
ومبتكرة عالية الـجــودة تـتــواء م مــع أوضــاع
السوق وتحدياته".
وأوضح المخيزيم أن شركة االستثمارات
الوطنية نجحت فــي ا لـحـصــول على العديد
من الجوائز والشهادات ،تقديرا إلنجازاتها
التي حققتها خــال الفترة الماضية ،والتي
شهدت توسعا في أعمالها وأنشطتها على
الرغم من الصعوبات التي واجهها االقتصاد
العالمي واإلقليمي والمحلي ،بسبب اآلثــار
السلبية الـتــي خلفتها جــائـحــة ك ــورون ــا ،إال
أن "االستثمارات الوطنية" بفضل سياستها

الحصيفة والمتزنة استطاعت أن تجذب إليها
إشادات المؤسسات العالمية واالقليمية.

خدمات ومنتجات
واس ـت ـعــرض ال ـخــدمــات والـمـنـتـجــات الـتــي
نجحت الشركة في إطالقها مؤخرا ،مبينا أنها
طــرحــت خــدمــة الـبــوابــة اإللكترونية للعمالء،
مــن خ ــال مــوقــع الـشــركــة اإللـكـتــرونــي ،والـتــي
تعتبر خطوة رائــدة نحو التحول الرقمي ،إذ
إن هــذه الخدمة الـجــديــدة المسماة بـ"منصة
الـعـمـيــل" سـتـمـكــن ال ـع ـمــاء الـمـسـتـفـيــديــن من
خدمة الشركة في الوصول إلى كل الخدمات
والمنتجات المقدمة بأسهل ا لـطــرق وتقليل
ال ــزم ــن ال ـم ـس ـت ـغــرق لـتـقــديــم ال ـخ ــدم ــات ورف ــع
ن ـس ـبــة األت ـم ـت ــة ،وت ـح ـق ـي ـقــا ألهـ ـ ــداف ال ـشــركــة
االستراتيجية في رفع مستوى جودة الخدمات
المقدمة.
ولفت إلى أن "االستثمارات الوطنية" بصدد
إطالق خدمة " "NICTRADEللتداول اإللكتروني،
ال ـت ــي تـتـيــح ل ـع ـمــاء ال ـشــركــة ت ـ ــداول األس ـهــم
ف ــي ب ــورص ــة ال ـكــويــت واألس ـ ـ ــواق الخليجية
واألم ـيــرك ـيــة ،إضــافــة إل ــى أكـثــر مــن  80سوقا
عالميا ،لتوفر أفضل تجربة للعمالء من خالل
االستفادة من أحدث التقنيات المبتكرة ،سواء
عــن طــريــق الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي أو تطبيقات
التداول عبر الهواتف الذكية.
وأكــد أن "االسـتـثـمــارات الوطنية" حريصة
على تقديم منتجات استثمارية تواكب آمال
وطموحات العمالء بعيدا عن السبل التقليدية،
إذ تمكنت الشركة في  22أغسطس الماضي
من إطــاق خدمة صانع السوق ،الــذي يعتبر
المسؤول عن توفير السيولة للشركة التي تقدم
الخدمة عليها من خالل توفير طلبات الشراء
وع ــروض الـبـيــع ،مبينا ان ــه تــم اخـتـيــار سهم
شركة بورصة الكويت ليكون باكورة الشركات
التي ستقدم عليها الخدمة ،إضافة الى شركة
الخليج للكابالت ،ومن المتوقع إضافة المزيد
مــن ال ـشــركــات األخـ ــرى فــي األســاب ـيــع القليلة
القادمة.

استثمارات جديدة
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ذك ــر الـمـخـيــزيــم أن قطاع
االستثمارات المصرفية في الشركة نجح في
استقطاب العديد من االستثمارات الجديدة
فـ ــي قـ ـط ــاع ــات ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة واالئـ ـتـ ـم ــان

وت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،م ـش ـيــرا الـ ــى ان
الشركة بــدأت عــام  2021بمجموعة قوية من
الـتـفــويـضــات الـتــي شملت ع ــددا مــن عمليات
الدمج واالستحواذ لمصلحة عمالئها وعدد
من عمليات البيع وإعــادة الهيكلة ،فضال عن
تعاقدات لتقديم خدمات استشارية عامة.
وأوضح أن "االستثمارات الوطنية" في إطار
استراتيجيتها االستثمارية الموسعة ،والتي
تستهدف قطاع التكنولوجيا ،نجحت مؤخرا
في االستثمار في شركة Pipe Technologies
المتخصصة في التكنولوجيا المالية سريعة
ال ـن ـمــو ،وه ــي أول مـنـصــة ت ـ ــداول ف ــي الـعــالــم
لإليرادات التكرارية ،إذ تقدر قيمتها بنحو 2
مليار دوالر ،ومقرها الواليات المتحدة.

اقتناص الفرص

فهد المخيزيم

وأفاد المخيزيم بأن "االستثمارات الوطنية"
نجحت في تعزيز مكانتها واقتناص الفرص
ال ـف ــري ــدة ف ــي ال ـس ــوق وت ـقــديــم االس ـت ـث ـمــارات
المشاركة الجيدة للعمالء ،إذ تم العمل على
ب ـنــاء الـ ـق ــدرات وت ـطــويــر الـسـجــل ال ـحــافــل من
تنفيذ العمليات وبأعلى جــودة ،مع التركيز
على العمالء متوسطي الحجم ،مؤكدا أن تلك
االسـتــراتـيـجـيــة وف ــرت مـنـصــة م ـم ـتــازة خــال
عامي  2020و ،2021ونجحت الشركة في تنفيذ
العديد من الصفقات الرائدة ،وتقوم ببناء فرق
متخصصة في أســواق رأس المال وعمليات
االندماج واالستحواذ ورأس المال االستثماري
والتي حددتها الشركة كمجاالت نمو رئيسية.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن "االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الــوط ـن ـيــة"
ت ـم ـك ـنــت خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي مـ ــن م ــواك ـب ــة
الـمـتـغـيــرات ال ـتــي أفــرزت ـهــا جــائـحــة ك ــورون ــا،
والتركيز على التحول الرقمي لمنح الشركة
م ــرون ــة أك ـب ــر م ــن ال ـنــاح ـيــة الـتـشـغـيـلـيــة ومــن
جـهــة تـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات ال ـع ـمــاء ،والـتــركـيــز
عـلــى االسـتـثـمــار فــي الـقـطــاعــات ال ـتــي حققت
أداء مـخـتـلـفــا خ ــال الـجــائـحــة وال ـتــوســع في
طــرح المنتجات الجديدة لــزيــادة التنوع في
المنتجات التي تقدمها الشركة لعمالئها مع
زيادة جذب عمالء جدد للشركة.
وبين أن كل هــذه الجهود انعكست بشكل
كبير على تحقيق الشركة نموا كبيرا في حجم
األصول المدارة بصفة األمانة ،كما في نهاية
النصف األول من عام  ،2021والتي بلغت 1.1
مليار دينار بزيادة  6.4في المئة ،مضيفا ان
ا لـشــر كــة سعت بشكل مستمر لتوفير عوائد

أ عـلــى مــن المتوسط لعمالء محفظة الشركة
مــع المحافظة عـلــى رأس ال ـمــال ،إضــافــة إلــى
العديد من الخدمات االستثمارية المتنوعة
التي تقوم بإدارتها.
واضــاف ان "االستثمارات الوطنية" لديها
سجل كبير وحافل من العالقات المتميزة التي
تربطها مع العمالء والشراكات طويلة األجل
التي تعتمد على الثقة الكبيرة والحصافة في
إدارة الـثــروات بمستويات احترافية وتوفير
منتجات متكاملة للعمالء مع تقديم الحلول
والخطط وتبني أحدث االساليب االستثمارية
في إدارة الثروات ،مبينا انه خالل العام الحالي
تم استقطاب رؤوس أموال جديدة من عمالء
الصناديق والمحافظ االستثمارية بما تقارب
قيمتها  75مليون دوالر.
ولفت إلى أن قطاع إدارة الثروات قام بإطالق
نظام البوابة اإللكترونية الذي ساعد العمالء
على متابعة استثماراتهم مع منحهم القدرة
على تنفيذ األوامر بطريقة مباشرة وفعالة ،مع
وجود خصائص أخرى مثل التحليل الشامل
الس ـت ـث ـمــارات ـهــم م ــن ال ـم ـحــافــظ وال ـص ـنــاديــق
بطريقة مـبـتـكــرة ،بــاإلضــافــة إل ــى حـلــول أكثر
شمولية لتحقيق أهدافهم االستثمارية ،مما
حاز رضا العمالء بهذه الخدمة.

جوائز 2021
وشدد المخيزيم على أن عام  2021يعتبر
م ــن األع ـ ـ ــوام ال ـم ـم ـيــزة ل ـشــركــة االس ـت ـث ـمــارات
الوطنية ،إذ حصدت خالله  4جوائز عالمية

مــرمــوقــة م ــن ك ـبــرى ال ـمــؤس ـســات وال ـم ـجــات
العالمية ،في تأكيد جديد على دورها الرائد
مـحـلـيــا وإق ـل ـي ـم ـيــا ،مــوض ـحــا أن ح ـصــد تلك
الجوائز يؤكد تفوق "االستثمارات الوطنية"
وقــدرتـهــا على المنافسة ونيل ثقة األوســاط
االستثمارية.
وأوض ــح أن ف ــوز "االس ـت ـث ـمــارات الوطنية"
بالجوائز يبرهن مــن جــد يــد على أن الشركة
تـسـيــر ف ــي ال ـطــريــق ال ـص ـح ـيــح ،وأن ـه ــا تعمل
بنضج مؤسسي وشفافية وحوكمة رشيدة
ك ـف ـي ـلــة ب ــرض ــا الـ ـعـ ـم ــاء ،خ ـص ــوص ــا ف ــي ظــل
ال ـحــرف ـيــة ال ـت ــي تـتـبـعـهــا ال ـش ــرك ــة ف ــي جميع
أنشطتها ،أو مــن خــال التعامل مــع الجهات
الرقابية والتنظيمية المختلفة ،مشيرا إلى أنها
تعتبر من الشركات القالئل القادرة على تلبية
طموح العمالء ســواء فــي الـســوق المحلي أو
االقليمي ،بفضل تمتعها بإمكانيات وكفاءات
تمنحها األفضلية في إنجاح ما يوكل إليها
من مهام.
وأعـ ــرب عــن الـشـكــر والـتـقــديــر لـفــريــق عمل
الشركة ،على جهودهم المبذولة للسعي الدائم
لتحقيق هذا األداء ،والنمو اإليجابي ،والذي
يـتـمــاشــى دائ ـم ــا م ــع ال ـخ ـطــة االسـتــراتـيـجـيــة
وااللتزام بتحقيق أفضل النتائج للعمالء ،من
خــال دعــم ال ـق ــرارات االسـتـثـمــاريــة باألبحاث
الدقيقة واالستثمار في األصــول التي تتسم
بالجودة ،والدعم المطلق الذي يحصل عليه
من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،مشددا
على أن هــذا النهج سيستمر فــي المستقبل
بدقة وكفاءة متناهية لتلبية تطلعات العمالء
على النحو األمثل وعلى كل الصعد المحلية
واإلقليمية.

الشركة واكبت متغيرات
جائحة كورونا وركزت
على التحول الرقمي لتلبية
احتياجات العمالء

 Ooredooتفتتح مركزها الخاص لالتصاالت في كيدزانيا
أعلنت شركة  Ooredooلالتصاالت توقيعها اتفاقية
شراكة مع كيدزانيا الكويت ،لتكون بذلك أحدث شريك
لكيدزانيا.
جــاء إعــان هــذه الـشــراكــة خــال االفـتـتــاح الرسمي
"لمركز اتصاالت  "Ooredooاألربعاء الماضي وتخلله
جولة تعريفية خاصة لمدينة كيدزانيا.
ً
وحـ ــرصـ ــا م ـن ـهــا ع ـل ــى ت ـح ـس ـيــن ق ـ ـ ــدرات األطـ ـف ــال،
وتعريفهم على مفهوم والمبادئ األساسية لإلنترنت
والجيل الخامس بالتحديد ( )5Gوتعليمهم أهمية
ودور اإلن ـتــرنــت واالتـ ـص ــاالت ف ــي حـيــاتـنــا مـنــذ سن
مبكرة ،افتتحت  Ooredooمركزها الخاص لالتصاالت
فــي كيدزانيا الـكــويــت ،ليستمتع األطـفــال باألنشطة
التفاعلية المعدة لهم.
ُ
وتعرف كيدزانيا الحائزة عدة جوائز ،بمزجها بين
التعليم والترفيه ضمن أجواء فريدة وآمنة تهدف إلى
ً
إلهام األطفال إلى سن الــ 14عاما ،وتعزيز معرفتهم
وتـنـمـيــة م ـهــارات ـهــم ،وتــوس ـيــع م ــدارك ـه ــم وقــدرات ـهــم
العقلية ،حـيــث سيتمكنون مــن مـحــاكــاة الـعــديــد من
الوظائف على أرض الواقع.

وتـضــم كـيــدزانـيــا الـكــويــت مـحــاكــاة ألكـثــر مــن 100
نشاط في مختلف قطاعات األعمال ،تمكن الطفل من
ارتداء الزي الخاص بالمهنة المختارة ،والقيام بأدوار
تمثيلية للعاملين في هذه المهنة ضمن بيئة تفاعلية
ممتعة وآمنة.
ً
وتعليقا على افتتاح مركز االتصاالت ،قال رئيس
القطاع التجاري باإلنابة لدى  Ooredooالكويت ،تابان
تريباثي" :سعداء بشراكتنا مع كدزانيا الكويت التي
جاءت ضمن إيماننا بأن أطفالنا هم قادة المستقبل
ورؤيتنا في إطالق العنان لخيالهم بطريقة تعليمية
وممتعة بنفس الــوقــت .يسرنا أن نساهم في تعزيز
المعرفة لألطفال الصغار الراغبين في التعلم عن عالم
االتصاالت والتكنولوجيا واإلنترنت ،وتحفيز إبداعهم
من خالل تمكينهم من القيام بأدوار مختلفة في عالم
الخدمات الرقمية واالت ـصــاالت والتكنولوجيا .كما
ستساهم هذه الشراكة مع كيدزانيا الكويت في تحقيق
أحــام األطفال ومساعدتهم في خلق فكرة أولية عن
تطوير مسيرتهم المهنية ،عندما يكبرون ليصبحوا
قادة في قطاع االتصاالت".

أبراج الكويت تتزين بشعار
«المطاحن» بذكراها الـ 60
أك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة مـ ـط ــاح ــن
الــدقـيــق والـمـخــابــز الكويتية
أن "ذكــرى تأسيسها الستين
ت ـش ـكــل ل ـح ـظــة ت ــاري ـخ ـي ــة فــي
رحـ ـلـ ـتـ ـن ــا الـ ـ ـت ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــدأت م ـنــذ
أكـتــوبــر  1961فــي عـهــد أمير
البالد األسبق الشيخ عبدالله
ال ـ ـ ـسـ ـ ــالـ ـ ــم الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح ،ط ـي ــب
الـ ـل ــه ث ـ ـ ـ ــراه ،ح ـي ـن ـم ــا ات ـخ ــذت
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوات كـ ـبـ ـي ــرة
ف ــي ت ـع ــزي ــز األمـ ـ ــن ال ـغ ــذائ ــي،
فـ ـص ــدر ال ـ ـمـ ــرسـ ــوم األمـ ـي ــري
رقم  29لسنة  ،1961الذي أقر
تــأسـيـسـهــا كـشــركــة مساهمة
برأسمال قدره مليونا دينار،
وق ــد مـنــح الـمــرســوم األمـيــري
الشركة امتياز استيراد القمح
وطحنه وتسويقه في الكويت،
وتصدير الفائض إلى الخارج،
وتـ ــم دم ـج ـه ــا عـ ــام  1988مــع
ش ــرك ــة الـ ـمـ ـخ ــاب ــز ال ـكــوي ـت ـيــة
لتصبح رمــزا رئيسيا ،وأحد
روافد الصناعة في الكويت".
وأضافت" :بهذه المناسبة
تزينت أبــراج الكويت بشعار
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة م ـ ـط ـ ــاح ـ ــن الـ ــدق ـ ـيـ ــق
والمخابز الكويتية" ،وتقدمت
بكل الشكر والتقدير لشركة
ال ـ ـم ـ ـش ـ ــروع ـ ــات الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة
لـ ـمـ ـش ــارك ــة شـ ــركـ ــة م ـط ــاح ــن
الــدقـيــق والـمـخــابــز الكويتية
اح ـت ـفــال ـهــا ب ــذك ــرى الـسـتـيــن،
وقد تم اختيار أبراج الكويت
لما يحمله
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــرح مـ ـ ــن ق ـي ـمــة
تاريخية وثقافية مميزة.

وق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــة م ـ ـط ـ ـلـ ــق الـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــد،
ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ،إن
االح ـت ـف ــال ب ــال ــذك ــرى الستين
هـ ـ ـ ــو احـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــال بـ ــال ـ ـمـ ــاضـ ــي
واسـتـعــداد للمستقبل لمزيد
من اإلنجازات وتعزيز التنمية
ل ـه ــذا ال ـب ـل ــد ،تـحـقـيـقــا لــرؤيــة
قادتها وتفاؤلهم بالمستقبل
ال ـ ــواع ـ ــد ،وت ــرس ـي ـخ ــا لـثـقــافــة
شعب يؤمن مع قيادته بالقيم
اإليجابية الطموحة ،وتحويل
أي ت ـحــديــات ل ـفــرص ي ـشــارك
فيها جميع فـئــات المجتمع
بشكل ينعكس إ يـجــا بــا على
حياة اإلنسان ويرتقي بجودة
حياته.

لقطة جماعية خالل االفتتاح الرسمي لمركز اتصاالت Ooredoo
وقــال فرناندو ميدرو ،نائب رئيس قسم التسلية
والـتــرفـيــه الـعــائـلــي ل ــدى مـجـمــوعــة ال ـشــايــع" :نسعى
فــي كـيــدزانـيــا بــاسـتـمــرار إل ــى الـتـعــاون مــع الـشــركــات
المرموقة التي توفر ً
فرصا لألطفال للتعلم من خالل

لعب األدوار الفريدة من نوعها في الحياة الواقعية،
مما يؤثر بشكل إيجابي على المجتمع والبيئة التي
يعيشون فيها".
وذك ــر "يـسـعــدنــا أن ن ــرى إط ــاق "م ــرك ــز ات ـصــاالت

 "Ooredooفــي كـيــدزانـيــا الـكــويــت ،مما سيسهم في
تعزيز المهارات والقيم والصفات اإليجابية بطريقة
مسلية ألطفالنا .ستعمل التجربة في "مركز اتصاالت
 "Ooredooعلى تأكيد دور التكنولوجيا في حياتنا،
بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في مساعدة األطفال
ً
على تطوير مهاراتهم وحبهم لالستطالع" ،فحتما
تـفـخــر كـيــدزانـيــا بــانـضـمــام  Ooredooال ـكــويــت إلــى
عائلتها.
وتقدم كيدزانيا لألطفال نسخة مصغرة عن العالم
الواقعي فــي بيئة آمنة داخــل مدينة بمساحة 7000
متر مربع .ويمكن لألطفال االختيار من بين المهن
واألعـ ـم ــال كــال ـشــرطــي أو الـطـبـيــب أو ال ـص ـحــافــي أو
التاجر ،ليتمكنوا من كسب النقود بعملة "كيدزوز"
التي يمكنهم ادخارها أو إنفاقها.
وتعمل كيدزانيا من خــال تصميم مدينة واقعي
ومـكـتـمــل م ــن جـمـيــع ال ـن ــواح ــي كــاألب ـن ـيــة وال ـش ــوارع
المرصوفة والمركبات ،ونظام اقتصادي على هيئة
مؤسسات ومرافق تقوم برعايتها مجموعة من كبرى
العالمات التجارية العالمية والمحلية.
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العمر :تعزيز الشراكة مع المؤسسات األكاديمية ضمن االهتمام بالطلبة ودعم القدرات الوطنية
«بيتك»
يتميز في
مجال تدريب
وتوطين
العمالة ويوفر
برامج متقدمة
بالتعاون مع
مؤسسات
أكاديمية
عالمية

عالقتنا
ممتدة مع
الجامعة
ّ
ووقعنا أول
مذكرة تفاهم
عام 2014

العمر

ّ
جدد بيت التمويل الكويتي
(ب ـي ـت ــك) م ــذك ــرة ال ـت ـف ــاه ــم مــع
جـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ل ـل ـع ـل ــوم
والتكنولوجيا ( ،)GUSTبهدف
م ــواصـ ـل ــة الـ ـتـ ـع ــاون وت ـن ـف ـيــذ
البرامج المشتركة ،بما في ذلك
عقد ورش تــدريـبـيــة ،وتوفير
الخبرات األكاديمية والبحثية،
والبعثات الدراسية الداخلية،
واستقطاب الشباب المبدعين
والـمـتـفــوقـيــن ض ـمــن بــرنــامــج
"ف ـ ـ ــرص ـ ـ ــة" وب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج ال ـ ـفـ ــرص
الوظيفية األ خ ــرى للعمل في
"بـ ـيـ ـت ــك" ،إل ـ ــى ج ــان ــب تـنـظـيــم
فعاليات وأنشطة اجتماعية
وتعليمية.
وج ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــع ب ـم ـق ــر
"ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" ،بـ ـحـ ـض ــور ال ــرئ ـي ــس
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذي لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
بـ ــال ـ ـت ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــف ،ع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب
الـ ـ ــرشـ ـ ــود ،ورئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـمـ ــوارد
ال ـب ـش ــري ــة ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ،زي ــاد
ال ـع ـمــر ،ون ــائ ــب ال ـمــديــر الـعــام
ل ـل ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة واالعـ ـ ــام
للمجموعة ،يــوســف الــرويــح،
وم ــن جــامـعــة الـخـلـيــج رئـيــس
مجلس األمناء -نواف أرحمه،
وعدد من مسؤولي الجامعة.
وعلى هامش توقيع مذكرة
ال ـت ـف ــاه ــم ،أكـ ــد ال ـع ـمــر حــرص
البنك على تعزيز الشراكة مع
المؤسسات األكاديمية ضمن
اال ه ـت ـمــام بالطلبة والعملية
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ودع ـ ـ ــم ال ـ ـقـ ــدرات
الوطنية ،معربا عن سعادته
بتجديد الـمــذكــرة مــع جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا،
مـ ـن ـ ّـوه ــا بـ ـ ــأن ع ــاق ــة "ب ـي ـت ــك"
م ـم ـت ــدة م ــع ال ـج ــام ـع ــة ،حـيــث
جــرى توقيع اول مذكرة سنة
.2014
كـ ـ ـم ـ ــا ث ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــر دور
الجامعة في تأهيل العناصر
الــوط ـن ـيــة ،وتـمـكـيـنـهــم للعمل
فـ ــي ب ـي ـئ ــة الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص،
مؤكدا أهمية مواصلة الشراكة،
بهدف تعزيز وتطوير قنوات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل ب ـ ـيـ ــن الـ ـج ــامـ ـع ــة
و"بيتك" في مبادرات مختلفة،
ب ـ ـمـ ــا يـ ـشـ ـك ــل قـ ـيـ ـم ــة م ـض ــاف ــة
للطرفين.
وقـ ـ ـ ـ ــال" :م ـ ـل ـ ـتـ ــزمـ ــون ت ـج ــاه
مـجـتـمـعـنــا وأب ـنــائ ـنــا الـطـلـبــة
وكوادرنا البشرية ،وقد حققنا
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات فــي
مـجــال دعــم الطلبة والتعاون
م ــع ال ـم ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيـمـيــة

ً
عبدالوهاب الرشود متوسطا مسؤولي «بيتك» وجامعة الخليج
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــة والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة،
وسـ ـ ـن ـ ــواص ـ ــل هـ ـ ـ ــذا االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام
وتـقــديــم األف ـضــل دائ ـمــا لدعم
ج ـ ـهـ ــود الـ ـت ــأهـ ـي ــل وال ـت ـن ـم ـيــة
المهنية ،وتعزيز مكانة "بيتك"
في هذه اإلطار".
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن " ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك"
ي ـ ـ ــدع ـ ـ ــم جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود "الـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــج"
فـ ــي ت ــوج ـي ــه طـ ــاقـ ــات ال ـطـل ـبــة
لتنمية إبــداعــاتـهــم مــن خــال
أنـشـطــة وب ــرام ــج متخصصة
ف ـ ـ ــي تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
اإلس ـ ــام ـ ــي ون ـ ـشـ ــاط ال ـب ـن ــوك
اإلسالمية ،فضال عن البرامج
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـص ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة بـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات واالتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة والـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــات
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ب ــات ــت
تكسب زخما كبيرا.
وأشـ ــار إل ــى أن ــه يـسـنــد إلــى
الـجــامـعــات مـســؤولـيــة كبيرة
في تحقيق معايير عالية في
مخرجاتها التعليمية ،منوها
بــأن المسؤولية مشتركة مع
ال ـمــؤس ـســات ال ـتــي تستقطب
هذه المخرجات لدعمهم ورفع
كفاءاتهم وتأهيلهم مهنيا.

زياد العمر ونواف أرحمه يجددان مذكرة التفاهم
وذك ــر أن "ب ـي ـتــك" يـتـمـيــز في
مجال تدريب وتوطين العمالة،
ويوفر برامج متكاملة ومتقدمة
بالتعاون مع كبرى المؤسسات
األك ــادي ـم ـي ــة ال ـعــال ـم ـيــة ،بـهــدف
تـلـبـيــة ال ـم ـت ـط ـل ـبــات الـعـصــريــة
لـلـصـنــاعــة الـمـصــرفـيــة ،مـنـ ّـوهــا
بـبــرنــامــج "فــرصــة" للمتفوقين
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن م ـ ـ ـ ــن حـ ــدي ـ ـثـ ــي
ال ـت ـخــرج ال ــذي ــن يـنـضـمــون إلــى
"ب ـي ـت ــك" ،اذ ي ـســاهــم ال ـبــرنــامــج
فــي تــزو يــد منتسبيه بخبرات

«الخليج» يطلق أولى حلقات برنامجه
«»Let›s Talk Business
أطلق بنك الخليج أولى حلقات
بــرنــامـجــه الـ ـح ــواري "Let's Talk
 ،"Businessمع رائد األعمال عذبي
العنزي المدير التنفيذي لشركة
 .Just Cleanويركز البرنامج ،الذي
يقدمه نائب المدير العام لوحدة
الـبـحــوث االقـتـصــاديــة فــي البنك،
ط ــارق الـصــالــح ،عـلــى اسـتـعــراض
قصص أشهر العالمات التجارية
منظور
الشبابية في الكويت من
ً
اقتصادي ،بلغة بسيطة ،مستهدفا
الـشـبــاب المقبلين على تأسيس
م ـش ــاري ـع ـه ــم الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،ضـمــن
استراتيجية البنك لدعم االستدامة
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة في
البالد.
خـ ــال الـحـلـقــة األول ـ ـ ــى ،تـطــرق
العنزي إلى عدة جوانب قد تخفى
عـلــى الـكـثـيــر ،مـنـهــا م ـصــدر فكرة
تـطـبـيــق  ،Just Cleanوتـمــويـلــه،
وت ـســوي ـقــه ،وغ ـيــرهــا م ــن األمـ ــور.
وح ــول فـكــرة الـشــركــة ،قــال عذبي:
"عـ ـن ــد ع ــودت ــي م ــن ال ـ ــدراس ـ ــة في
بريطانيا ،الحظت انتشار سيارات
م ـص ــاب ــغ غ ـس ـيــل ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
الـمـنــاطــق السكنية ،كـمــا الحظت
ان ـت ـشــار الـمـصــابــغ ف ــي الـمـنــاطــق
الـتـجــاريــة ،وهــو أمــر غير منتشر
بنفس الصورة في بريطانيا ،فكان
ً
مثيرا لالهتمام بشكل كبير .وفي

جانب من البودكاست Lets talk business - Just Clean
الفترة الزمنية نفسها ،أتت صفقة
االستحواذ الضخمة على تطبيق
طلبات الكويتي ،مما جعلنا ،مثل
العديد من الشباب في تلك الفترة،
نسعى لبدء العمل ضمن تطبيق
إلكتروني".

التمويل
بـعــدمــا اتـضـحــت ال ــرؤي ــة حــول
الـفـكــرة وتطبيقها ،انـتـقــل عذبي
وأخوه نوري إلى مرحلة التنفيذ،
وال ـت ــي الب ــد أن ت ـبــدأ بــالـحـصــول
ع ـلــى ال ـت ـمــويــل .وحـ ــول هـ ــذا ،قــال
عذبي" :حسب دراستنا البسيطة
للسوق فــي ذلــك الــوقــت ،اكتشفنا

أن ـن ــا ب ـحــاجــة إلـ ــى م ــا ال ي ـقــل عن
 30.000دينار كويتي لنبدأ العمل،
وعندها اتجهت إلى البنك لطلب
ق ــرض ،بينما ت ــرك أخ ــي وظيفته
في القطاع النفطي ليتفرغ إلدارة
الـشــركــة ال ـجــديــدة ،ووجـهـنــا هــذا
الـمـبـلــغ ف ــي ال ـبــدايــة نـحــو تأجير
ال ـم ـك ـتــب وال ـت ـكــال ـيــف الـقــانــونـيــة
المرتبطة بإعداد العقود ،إضافة
إلــى بناء هيكل العمل فــي ناحية
مصادر دخل شركتنا ،وتكلفة بناء
التطبيق اإللكتروني نفسه".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :فـ ـ ــي تـ ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة
كــانــت خبرتي فــي قـطــاع األعـمــال
بسيطة ،ول ــم أرد أن أحـ ّـمــل أحــدا
خ ـس ــارت ــي .ل ـه ــذا ل ــم ن ـســع لـطــرح

فـكــرتـنــا عـلــى الـمـسـتـثـمــريــن ،لكن
أقنعني أح ــد األص ــدق ــاء ذات مرة
بتقديم عرض عن شركتنا ،وكان
من بين المستثمرين محمد جعفر
من فيث كابيتال ،وأبدى اهتمامه
بالفكرة ورغبته في تمويلها بشرط
التوسع في دول مجلس التعاون.
وهو ما أعتقد أنني محظوظ عليه.
فنحن نـقــدر دع ــم "فـيــث كابيتال"
الـ ــذي قــدمـتــه وم ــازال ــت مستعدة
لتقديمه لنا حتى اآلن".
وأضاف عذبي" :من التحديات
ال ـ ـتـ ــي واجـ ـهـ ـتـ ـن ــا ب ـس ـب ــب نـقــص
خـبــرتـنــا فــي إدارة األعـ ـم ــال ،أننا
لــم نضع فــي الحسبان التكاليف
المطلوبة لمرحلة ما بعد إطالق
أعمال الشركة .فلم يكن لدينا المال
المطلوب للحمالت اإلعالنية ،وفي
ذلك الوقت ،لم تكن األربــاح تكفي
لتغطية هذه التكاليف .فاضطررت
في ذلك الوقت إلى التواصل مع كل
الصحف والـمـجــات فــي الكويت
لمساعدتنا فــي اإلعـ ــان ،إضــافــة
إلى المدونين .ولم يكن ذلك ً
كافيا.
ع ـن ــده ــا ،اب ـت ـك ــرن ــا فـ ـك ــرة ج ــدي ــدة
ل ــإع ــان اإلل ـك ـت ــرون ــي بـمـســاعــدة
ال ـم ـصــابــغ ال ـت ــي ن ـت ـعــامــل مـعـهــا،
وحازت الفكرة التي لم تكن مكلفة
رضا جميع المصابغ".

ومعلومات ثــريــة وفــق معايير
عالمية من جهات ومؤسسات
مــر مــو قــة على مستوى عمالقة
التكنولوجيا "غــوغــل" ،و"أب ــل"،
و"مايكروسوفت".

مبادرات بيتك
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أعـ ـ ــرب أرح ـم ــه
عــن تقديره لـمـبــادرات "بيتك"
والـ ــدعـ ــم ال ـم ـت ــواص ــل لتنمية
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات ط ـ ـل ـ ـبـ ــة ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة،

 ...وعقب التوقيع
ح ـي ــث ت ـش ـم ــل ه ـ ــذه ال ـش ــراك ــة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ج ــوان ــب عــدة
أه ـ ـم ـ ـهـ ــا تـ ــوظ ـ ـيـ ــف ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب
الـمـتـفــوق للعمل فــي "بـيـتــك"،
وت ــأه ـي ــل قـ ـ ــدرات الـخــريـجـيــن
ع ــن طــريــق الـعـمــل الـمـيــدانــي،
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــاالت
البعثات الــدراسـيــة الداخلية،
إل ـ ــى ج ــان ــب تـ ـب ــادل ال ـب ـحــوث
ودع ـ ــم ال ـم ــؤت ـم ــرات واألن ــدي ــة
الطالبية وغير ذلك من أوجه
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،ك ـم ــا اش ـ ـ ــاد بـنـهــج

"بـ ـيـ ـت ــك" االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ل ـكــونــه
رائــد البنوك اإلسالمية وأحد
المؤسسات المرموقة ،مشيرا
إل ــى أن ل ــ"ب ـي ـتــك" دورا كـبـيــرا
ف ــي دعـ ــم ال ـم ـج ــال الـتـعـلـيـمــي
ورعـ ــايـ ــة ف ـع ــال ـي ــات وان ـش ـطــة
الـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــة .وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن م ــن
أولويات الجامعة إعداد الطلبة
لمواجهة سوق العمل بكل ثقة
مسلحين بالعلم وا لـمـهــارات
التي تمكنهم من مواجهة كل
التحديات.

ّ
نثمن مبادرات
«بيتك» ودعمه
المتواصل
لتنمية قدرات
طلبة «»GUST

أرحمه

«الوطني» يواصل حملة التوعية تجاه الجرائم
اإللكترونية بالتعاون مع «الداخلية»

ً
مكرما فريق إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية المشارك في الحملة
الصقر
واص ــل بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي ،بالتعاون
مع وزارة الداخلية ،الحملة التوعوية تجاه
ال ـج ــرائ ــم اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ب ـعــد ن ـجــاح ـهــا في
الـمــرحـلــة األولـ ــى مــن انـطــاقـهــا مــن تحقيق
أرق ــام تفاعلية عالية على قـنــوات التواصل
االجتماعي للبنك ووزارة الداخلية ،ومواصلة
الـحـمـلــة تـعـكــس إي ـمــان الـبـنــك بــأهـمـيــة هــذه
الحملة وأهمية التوعية تجاه كيفية التعامل
مع خطر الجرائم اإللكترونية.
وب ـم ـن ــاس ـب ــة نـ ـج ــاح الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ،قـ ـ ــام بـنــك
الكويت الوطني بتكريم فريق إدارة مكافحة
الـجــرائــم اإللكترونية الـمـشــارك فــي الحملة،
بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك
ال ـكــويــت الــوط ـنــي ع ـصــام ال ـص ـقــر وق ـي ــادات

مــن الـبـنــك ،تـقــديــرا مــن البنك للجهود التي
قدمتها ال ــوزارة فــي هــذه الحملة ،وتكريما
لــدورهــا فــي الـتـصــدي لـهــذه العمليات التي
لـطــالـمــا شكلت تـحــديــا لـلـقـطــاع الـمـصــرفــي،
والتي تتطلب جهودا متواصلة ومكثفة من
جميع األطراف والجهات المعنية المصرفية
واألمنية للحد من انتشارها ورفع مستوى
الــوعــي الـمـجـتـمـعــي لــدرجــة عــالـيــة مــن أجــل
التصدي لها.
وتـ ـه ــدف ال ـح ـم ـلــة ،ال ـت ــي س ـت ـتــواصــل في
نوفمبر ،إلى رفع الوعي المجتمعي بمبادئ
األمــان على االنترنت ،وتتضمن فيديوهات
مـ ـص ــورة م ــن ق ـب ــل م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـخ ـب ــراء
والمتخصصين من إدارة الجرائم اإللكترونية

التابعة لوزارة الداخلية ،وسيكون محتواها
متاحا أمام جميع متابعي قنوات التواصل
االجتماعي التابعة لكل مــن البنك الوطني
ووزارة الداخلية.
وتــأتــي ه ــذه الـحـمـلــة اسـتـكـمــاال للجهود
الساعية لمكافحة الجرائم اإللكترونية ،وفي
مقدمها حملة لنكن عـلــى درايـ ــة ،وتـتـنــاول
الحملة رسائل توعية حول مواضيع رئيسية
فــي هــذا المجال ،تسلط الـضــوء على كيفية
الحماية مــن عمليات اال حـتـيــال المصرفية
واخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق ح ـ ـسـ ــابـ ــات وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي والـمــواقــع الوهمية والمنتحلة
ل ـص ـف ــات أو ج ـه ــات رس ـم ـي ــة ،وغ ـي ــره ــا مــن
المواضيع الهامة.

«زين» تستقبل أبطال المنتخب الوطني للدراجات المائية في المطار
استقبلت شركة زين أبطال منتخب الكويت للدراجات
المائية بمبنى الركاب  T4في مطار الكويت الدولي،
بعد حصولهم على  10ميداليات ضمن ُمشاركتهم
في الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية
لعام  2021التي أقيمت في أكتوبر الجاري بالواليات
المتحدة.
وأوضحت الشركة ،في بيان ،أن حفل االستقبال شهد
حضور أمين السر العام في النادي البحري الكويتي
خالد الفودري ،ورئيس لجنة الدراجات المائية حسين
دشتي ،إضافة إلى مسؤولي النادي والوفد المرافق
ُ
للمنتخب وعدد من الهيئات والشركات الداعمة له وفي
ّ
مقدمتها "زين".
ّ
وعبرت الشركة عن فخرها بشراكتها االستراتيجية
مع أبطال العالم على مدار عقد كامل من الزمن ،وذلك
ّ
تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية

ّ
واالستدامة ،وجاءت لتؤكد على ثقتها الكبيرة بكفاءات
الشباب الكويتيين الــذيــن يحملون اســم الكويت في
المحافل اإلقليمية والعالمية على حد السواء ،حيث
أحـ ـّـرز أب ـط ــال الـمـنـتـخــب  10م ـيــدال ـيــات ( 8ذه ـبـ ّـيــات،
شاركتهم في بطولة العالم للدراجات
وفضيتان) ضمن ُم
ّ ً
المائية التي اختتمت مؤخرا في الواليات المتحدة.
وأشارت "زين" إلى أن المنتخب تم تشكيله واعتماده
ً
رسميا من النادي البحري الرياضي الكويتي ،لتمثيل
دولة الكويت في جميع البطوالت اإلقليمية والعالمية،
وق ــد أحـ ــرز أب ـط ــال الـمـنـتـخــب ال ـعــديــد م ــن اإلن ـج ــازات
خالل مشاركاتهم السابقة في عدد من أكبر البطوالت
الخليجية واآلسيوية والعالمية.
وتشمل أب ــرز إن ـج ــازات ُمنتخب الـكــويــت الوطني
اإلن ـجــاز الكبير ال ــذي حققه فــي بطولة أوروب ــا العام
الماضي كجولة أولى من بطولة العالم وفاز فيها بطل

أبـطــال العالم وحــامــل اللقب محمد بوربيع بالمركز
األول في فئة "برو جي بي" لكبار المحترفين ،إضافة
إلى حصول المنتخب على  7ميداليات (ذهبيتان ،ثالث
ّ
فضيات ،وبرونزيتان) ضمن ُمشاركتهم في بطولة
العالم األخـيــرة عــام  ،2019ولقب بطولة العالم لعام
ُ
 2018ومجموع العالمة الكاملة للنقاط ،والتي تعتبر
أقــوى البطوالت المقامة تحت مظلة االتحاد الدولي
للدراجات المائية ( ،)IJSBAوغيرها الكثير من األلقاب
اإلقليمية والعالمية.
وأعربت الشركة عن فخرها بجميع الفرق الوطنية
التي تحمل العلم الكويتي وتحقق اإلنجازات الكبيرة
في شتى أنحاء العالم ،مؤكدة حرصها على تشجيع
ً
أبـطــال هــذا المنتخب ،ال ــذي يعتبر واح ــدا مــن الفرق
الوطنية المهمة التي تسعى إلى المساهمة في االرتقاء
ً
ً
بالمستوى الرياضي في الكويت محليا ودوليا.

أبطال المنتخب ومسؤولو النادي البحري وفريق زين في مطار الكويت الدولي

ميا فاشيكوفسكا تخوض
معركة خلف الكاميرا

ميا فاشيكوفسكا بفيلم «»Alice in Wonderland
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تصدرت النجمة العالمية ميا فاشيكوفسكا
ً
سـنــة  2010قــائـمــة الـمـمـثــات األع ـلــى أج ــرا في
هوليوود بفضل فيلم «»Alice in Wonderland
لتيم بــورتــون ،لكن الممثلة األسترالية تواجه
على غــرار أخريات كثيرات ،صعوبة في فرض
حضورها خلف الكاميرا.
وتقول فاشيكوفسكا ،إثر عودتها إلى بلدها
األم ،إنها «تخوض معركة كمخرجة حيث تواجه
صعوبة حقيقية» في إيجاد تمويل لمشاريعها
اإلخراجية.
ً
وت ــوض ــح الـمـمـثـلــة ال ـبــال ـغــة  31ع ــام ــا« :أود
ً
التوجه أكثر نحو اإلخراج ،أرغب في ذلك كثيرا،
لـكــن األم ــر ص ـعــب .ول ــدي انـطـبــاع ب ــأن الــوضــع
يختلف إذا كنت امرأة» ،مضيفة أن «األمر يظهر
بصورة مختلفة في مجال التمثيل ...لكن بدا لي
ً
مثيرا لالهتمام أن أخرج فيلمي بنظرة أنثوية
ً
جــدا .ردة الفعل التي يثيرها ذلك مختلفة عما
رأيته مع زمالئي الرجال».
وت ـش ـك ــل الـ ـتـ ـح ــدي ــات الـ ـت ــي ت ـع ـت ــرض عـمــل
المخرجات الراغبات في التقدم بمجال السينما،
ً
ً
موضوعا محوريا فــي قصة فيلم «Bergman
ُ
 »Islandالــذي عــرض خــال الصيف الفائت في
مهرجان كان وتشارك فيه فاشيكوفسكا بدور
تمثيلي.
وي ـ ــروي الـفـيـلــم قـصــة مـخــرجـيــن مـتــزوجـيــن
يتوجهان إلى جزيرة فارو السويدية حيث كان
يعيش السينمائي السويدي الشهير إينغمار
بيرغمان .وينظم توني (تيم روث) ذو الشخصية
الالمبالية ل ـقــاء ات مــع محبيه فــي حين تنكب
زوجته كريس (فيكي كريبس) على كتابة فيلمها
المقبل ،ويسكنها طيف بيرغمان باستمرار.
وتقول فاشيكوفسكا ،في توصيفها لبطلة
الفيلم« :إنها فنانة تحاول إيجاد صوتها وتشعر
بعبء الفنانين الكبار على كتفيها ...أريد أن أجد
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أديل تكتسح سباق األغنيات
في بريطانيا
تـ ـص ــدرت ن ـج ـمــة مــوسـيـقــى
السول البريطانية أديــل سباق
األغـنـيــات فــي بريطانيا للمرة
األولـ ـ ـ ـ ــى مـ ـن ــذ  6س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،مــع
أغنيتها الجديدة «،»Easy on me
ال ـت ــي ح ـص ــدت أع ـل ــى مبيعات
يحققها عمل غنائي منفرد منذ
عام .2017
وحـقـقــت األغـنـيــة الـمـنـفــردة،
التي تشارك فيها أديل مع العالم
تفاصيل السنوات المؤلمة التي
عــانــت مـنـهــا مـنــذ طــرحـهــا آخــر
أعمالها ،مبيعات بلغت  217ألفا
و ،300وهــو أعـلــى رقــم تسجله
أغنية فــي أسبوعها األول منذ
أغ ـن ـيــة « »Shape Of Youإلد
شـيــران عــام  ،2017وه ــذه ثالث
أغنية ألديــل تحتل هذا المركز،
وكـ ــذلـ ــك حـ ـص ــدت األغـ ـنـ ـي ــة 24
م ـل ـيــون اس ـت ـمــاع ع ـبــر خــدمــات
ال ـب ــث ال ـتــدف ـقــي ف ــي بــريـطــانـيــا
خالل األسبوع األول من إطالقها،
محطمة الــرقــم الـقـيــاســي الــذي
حققته أريانا غراندي عام .2019
ورغ ـ ــم اب ـت ـع ــاده ــا ل ـس ـنــوات
عــن األض ـ ــواء ،ك ــان محبو أديــل

أديل
بالماليين على الموعد لسماع
أغنيتها الجديدة التي حققت ما
يقرب من  100مليون مشاهدة
عـلــى «يــوت ـيــوب» ،وت ـطــرح أديــل
ألبومها الجديد « »30بعد طول
انتظار في  19نوفمبر المقبل،
حسبما أعلنت المغنية صاحبة
الكثير مــن األغـنـيــات الضاربة
وبينها « »Helloو»Someone
 »Like Youاألسبوع الماضي.
(أ ف ب)

شاروخان يزور ابنه
في السجن ألول مرة

نفسي في هذا الصراع والكبت والشكوك».
وتـشـيــر الـفـنــانــة األسـتــرالـيــة إل ــى أن المسار
ً
الـ ــذي تـسـلـكــه ال ـم ـخــرجــات يـخـتـلــف دائـ ـم ــا عن
العملية اإلبداعية للذكور إذ «هناك دائما أمر
ً
ً
فطري جــدا في اإلبــداع األنـثــوي .علينا حقا أن
ً
نظهر قدرا أكبر بكثير من التفهم والحرص إزاء
مسارنا اإلبداعي».
وفــي حمأة حركة « »Me tooوالـجــدل بشأن
هـيـمـنــة ال ـم ـخــرج ـيــن ال ــذك ــور ال ـب ـي ــض ،تـشـهــد
ً
ً
هوليوود انفتاحا بطيئا على النساء .ففي أبريل
الفائت ،باتت كلويه جــاو ثاني مخرجة ،وأول
امرأة غير بيضاء ،تنال جائزة أوسكار عن فيلم
«.»Nomadland
غير أن « »Bergman Islandيتساءل عن الهالة
التي ال تــزال تلف مخرجين مرجعيين بينهم
السينمائي السويدي الشهير ،وكل االمتيازات
التي أتاحت لهم بلوغ هذا المستوى من الشهرة.
ً
ويتحدث الفيلم أيضا عن إنجاب الفنان 9
أبـنــاء مــن  6نـســاء مختلفات مــن دون أن يهتم
حقيقة بهم.
ً
وتقول فاشيكوفسكا «لست ّأما بعد» ،غير أن
الرجال الذين يعملون في السينما «لم يشعروا
على األرج ــح بثقل إنـجــاب األط ـفــال كالنساء»،
مضيفة «عندما تنظرون إلى الوقائع ،نشعر أن
ً
ً
بيرغمان لم يكن شخصا لطيفا بدرجة كبيرة.
هذا أقل ما يمكن قوله».
وتشير فاشيكوفسكا أيضا إلى أنه «باإلمكان
أي ـضــا ال ـت ـحــدث طــويــا فــي ش ــأن (السينمائي
األم ـيــركــي الـشـهـيــر) وودي آلـ ــن» الـ ــذي ال ي ــزال
نتاجه السينمائي موضع تقدير لدى كثيرين
رغم االتهامات التي تالحقه بارتكاب انتهاكات
خطيرة.
(أ ف ب)

أليك بالدوين :قلبي انفطر
لمقتل المصورة

شاروخان يغادر السجن

ميا فاشيكوفسكا

ً
شاكيرا ترقص احتفاال بترشيحها « »Squid Gameيزيد اإلقبال
على السترات الخضراء
لجائزتي «»mtv

أليك بالدوين

زار النجم العالميشاروخا ن سجن آرثر رود ،لالطمئنان على
ابنه أريــان خــان ،الــذي تم القبض عليه ووضعه في السجن بعد
اتهامه في قضية حيازة ممنوعات في مومباي.
وتعد زيارة شاروخان البنه آريان األولى منذ أن تم القبض عليه
في  3الجاري ،والذي ُحرم من اإلفراج عنه بكفالة أمس األول مجددا،
وسيعمل محامو آريان اآلن على التقدم بطلب لإلفراج عنه بكفالة
أمام محكمة مومباي العليا.
وكشفت صحيفة "انديا تــوداي" عن صور لخروج شاروخان
من مبنى السجن الذي يوجد فيه ابنه ،مشيرة إلى أن آريان ووالده
تحدثا بالتفصيل عما كان يحدث في السجن.
وأوضحت الصحيفة أن آريــان ،خالل لقائه مع والــده ،تحدث
هاتفيا إلى والدته جوري خان ،وقالت بعد انتهاء المكالمة" :أتمنى
لو يأتي منه اتصال هاتفي واحد يوميا ليطمئن قلبي".

قال نجم هوليوود أليك بالدوين إن «قلبي انفطر» بعد وفاة مصورة
سينمائية عندما ضغط على زناد مسدس من المفترض أنه يحوي طلقات
فارغة بموقع تصوير في نيو مكسيكو ،مضيفا أنه متعاون مع تحقيق
تجريه الشرطة لمعرفة كيف وقع الحادث.
وكتب بالدوين ،على «تويتر»« ،تعجز الكلمات عن التعبير عن الصدمة
والحزن الذي ألم بي بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا
هاتشينز ،الزوجة واألم والزميلة ،التي نكن لها كل تقدير ،أنا على اتصال
بزوجها ،وأقدم المساندة له ولعائلته .قلبي منفطر على زوجها وابنها».
وبالدوين ( 63عاما) منتج مشارك في فيلم الغرب األميركي (راست)،
الذي تدور أحداثه في كانساس في ثمانينيات القرن التاسع عشر ،ويلعب
دور «راس ــت» ،وهــو جــد خــارج عــن القانون لصبي يبلغ  13عاما أديــن
بجريمة القتل الخطأ.
(رويترز)

شاكيرا
نشرت النجمة العالميةشاكيرا مقطع فيديو على صفحاتها على
ً
مواقع التواصل االجتماعي وهي ترقص احتفاال بترشيحها لجائزتين
بمهرجان « »mtvللموسيقى االوروبية.
ويقام حفل توزيع الجوائز لعام  2021في  14نوفمبر المقبل بالعاصمة
المجرية بودابست.
وتنافس شاكيرا المغني االميركيجاستن بيب ر عن فئة أفضل تعاون
فني عن أغنية « »stayالتي يقدمها مع مغني الــراب ذاكيد الروي ،كما
تنافس على فئة أفضل مغن التيني والتي ينافسها على الفوز بها 5
فنانين آخرين .ويتصدر جاستن بيبر الترشيحات هذا العام بإجمالي
ً
 8ترشيحات ،مما يجعله أكثر الفنانين الذكور ترشيحا.
يذكر أنشاكيرا تعرضت وابنها مؤخرا لحادث أثناء قيامهما بنزهة،
وقامت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها بموقع انستغرام وهي تتعرض
لهجوم من خنزيرين بريين في حديقة الحيوان ببرشلونة.

من المسلسل
أصبحت السترات الرياضية الخضراء واألحذية الخفيفة البيضاء
أحدث صيحة بين الشباب ،بفضل النجاح المبهر للمسلسل الكوري
الجنوبي « »Squid Gameأو «لعبة الحبار» ،حيث أعلنت شركة «في إف»
لصناعة األحذية الرياضية زيادة في الطلب على منتجات عالمتها
التجارية (فانز) .وزاد اإلقبال بشكل كبير على السترات الرياضية
الخضراء «المصنوعة في كوريا» ،والسترات زهرية اللون التي ترتديها
الشخصيات فــي المسلسل قبل عيد الهالوين ،مــا منح بــارقــة أمل
لصناعة المالبس في كوريا الجنوبية التي تواجه صعوبات بفعل
جائحة كوفيد  .19وتــدور أحــداث المسلسل ،الذي أثار ضجة هائلة
حــول العالم ،وأصبح األكثر مشاهدة على منصة نتفليكس ،حول
مئات من الالعبين الذين يمرون بضائقة مالية ،ويتبارون في ألعاب
شديدة العنف ،وارتــدت شخصيات المسلسل طــوال حلقاته أحذية
تشبه األحذية الخفيفة البيضاء مع سترات رياضية خضراء( .رويترز)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :تتدهور االوضاع فجأة فتحتاج
الى كثير من الحنكة لتخرج من المأزق.
ً
عــاطـفـيــا :ال تـتـهــاون مــع مــن يـحــاولــون
ايقاعك في مشاكل مع الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ل ـمــاذا ت ــازم م ــن يحبطون
معنوياتك؟ عاشر االيجابيين.
رقم الحظ.7 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
المهني فتسير نحو مشروع مربح.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ت ـعــد ال ـح ـب ـيــب ب ــأم ــور ال
ت ـس ـت ـط ـيــع تـحـقـيـقـهــا ف ـه ــو ال يـطـلــب
ً
المستحيل أساسا.
ً
اجتماعيا :لن تحل المشاكل العائلية إن
ً
لم تعمل على معالجتها فورا.
رقم الحظ.10 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :بعض المسائل تحتاج الى صبر
طويل كي تصل الى النتيجة المطلوبة.
ً
عــاطـفـيــا :يــاحـقــك طـيــف عــاقــة سابقة
لدرجة كبيرة.
ً
اجتماعيا :فتش عن وسيلة ترفه بها عن
نفسك كالرياضة أو هواية ممتعة.
رقم الحظ.8 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تفكر في أكثر من مشروع جديد
وطموحك ال حدود له.
ً
عاطفيا :الحبيب يساندك في كل ما تفعل
وأنت محظوظ به.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أحــد المقربين منك يعاني
ً
ً
مرضا شديدا ويحتاج إليك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :ليس الفشل من قاموسك فأنت ال تجيد
إال النجاح.
ً
عاطفيا :ال تتظاهر وكأنك ال تبالي فالحسد
ظاهر على وجهك.
ً
اجتماعيا :ال تثق بشخص ال يلتقي بك إال
حين يكون بحاجةٍ إليك.
رقم الحظ.3 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ستخسر الكثير ان التهيت بالترهات
ً
بدال من التركيز على عملك.
ً
عــاطـفـيــا :خـطــط لـقـضــاء بـعــض الــوقــت مع
ّ
الحبيب الذي مل من انتظارك.
ً
اجتماعيا :ال بأس إن ابتعدت عن االقــارب
ً
ً
ً
قليال خصوصا حين تكون متوترا.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :الحياة سلسلة تحديات فال تتذمر
كي تحقق ما تصبو إليه.
ً
عاطفيا :تشعر بــأن الحبيب ال يصدق
معك في كل االمور.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :االق ـ ـ ــارب ي ــؤم ـن ــون ب ــك فال
تخذلهم وحاول الوفاء بوعدك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :أنــت تنتظر تغييرا فــي وظيفتك
ً
ولكنه قد يتأخر قليال.
ً
عاطفيا :تشعر بالحب تجاه شخص ليس
معك وتحاول تغيير واقعك.
ً
اجتماعيا :تكتشف أن احد االقارب يتواطأ
مع صديق لك لتحقيق مآربه الشخصية.
رقم الحظ.2 :

األسد

العذراء

 23يوليو  22 -أغسطس

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ت ـش ـع ــر ب ـ ــاالرت ـ ـب ـ ــاك ل ـك ـث ــرة
ان ـش ـغــاالتــك ،عـلـيــك أن تـخـفــف ملفاتك
ً
قليال.
ً
عــاطـفـيــا :ال تـصــدق كــل مــا يـخـبــرك به
الشريك .شغل عقلك والمنطق.
ً
اجتماعيا :تخطط لرحلة استجمام مع
ً
بعض االصدقاء كي ترتاح قليال.
رقم الحظ2 :

ً
ً
مهنيا :السكوت أفضل من الكالم أحيانا
ً
خصوصا حين تحاول تفادي المشاكل.
ً
عاطفيا :عالقتك بالشريك مذهلة وتثير
الحسد.
ً
ً
اجتماعيا :صــديــق يتنتظر ات ـصــاال منك
على أحر من جمر .ال تنقطع عن أصدقائك.
رقم الحظ.11 :
ً
مهنيا :تلتقي بشخص ّ
يغير من مسارك

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :سئمت االنتظار وتريد االنتقال
ً
عمل آخر يسترعي انتباهك.
فورا
الى ٍ
ً
ً
عاطفيا :ال تكن عنيدا ألنك ان بقيت على
ً
هذا النحو ستبقى وحيدا.
ً
اجتماعيا :صديق يقدم لك خدمة العمر.
ّرد له الجميل بالطريقة المناسبة.
رقم الحظ.36 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :ال تعترض على ّ
رب العمل فذلك لن
ّ
يوصلك الى نتيجة .غير وظيفتك.
ً
عاطفيا :يقف الحبيب الى جانبك فلماذا كل
ّ
هذا التذمر الدائم؟
ً
اجتماعيا :تشعر برغبة شديدة في االبتعاد
ً
عن الناس قليال .لماذا ال تسافر في عطلة؟
رقم الحظ.12 :

١٤ fitness
التأقلم بال ضوء
يمكنك
هل
ً
طبيعي  40يوما؟
توابل ةديرجلا

•
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کریستیان کلوت -
مستكشف وباحث
ومؤلف

شهد مشروع الزمن العميق
Deep Time project
ّ
تقدم  15متطوعا لقضاء أكثر
من شهر في كهف أسفل
جبال البيرينيه Pyrenees
من دون ضوء طبيعي أو
استخدام الساعة ،ومعظمهم
يريدون العودة.

• أوال ،لماذا أردتم أن تفعلوا
ذلك؟
 هدفنا الرئيس هــو دراســةالـ ـتـ ـكـ ـي ــف ،كـ ـي ــف نـ ـتـ ـك ـ ّـي ــف مــع
الـمــواقــف الـجــديــدة أو البيئات
أو األحــداث الجديدة ،نظرا إلى
أننا نعيش بالمملكة المتحدة
أو في فرنسا ،فقد اعتدنا التمتع
بحياة سهلة بطريقة ما.
لدينا معرفة مـحــدودة حول
مـ ــا يـ ـح ــدث إذا ت ـغ ـي ــرت ف ـجــأة
طريقتنا في فعل األشـيــاء .فقد
رأيـ ـن ــا ذلـ ــك م ــع "ک ــوف ـی ــد ،"19 -
بالطبع ،وكيف كان علينا فجأة
تغيير كثير مــن األش ـي ــاء ،وقــد
كــان األمــر صعبا على كثيرين.
وتاه عديد من الناس تماما في
هذا الوضع ،بل إن بعضهم فقد
اإلحساس بالزمن .وكان الناس
يقولون لنا" :ال أتذكر ما إذا كان
ّ
علي أن آكل أو إذا أكلت بالفعل،
أو مـ ــا يـ ـج ــب أن أفـ ـعـ ـل ــه غـ ـ ــدا".
تصورت أنه يجدر بنا تصميم
تجربة لــدراســة هــذا اإلحساس
بالزمن ،فقد كان مشروع الزمن
العميق هو النتيجة ،وقام على
وض ــع بـعــض األف ـ ــراد فــي کهف
مــن دون ات ـصــال بــال ـخــارج .من
دون ضوء الشمس وال ساعات.
• هل كنت تعلم ما قد يحدث؟
 نعم ،كانت لديناب ـع ــض ال ـم ـع ـلــومــات
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارب
مـ ـ ـم ـ ــاثـ ـ ـل ـ ــة ،خـ ــاصـ ــة
ت ـل ــك الـ ـت ــي أج ــراه ــا
مـ ـ ـيـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــل سـ ـيـ ـف ــر
Michel Siffre
فـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـت ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــات
وسـ ـ ـبـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات
ال ـ ـقـ ــرن ال ـع ـشــريــن
فـ ــي ف ــرنـ ـس ــا ،كـنــا

نـ ـعـ ـل ــم أنـ ـ ـن ـ ــا سـ ـنـ ـشـ ـه ــد ب ـعــض
التغيير فــي الــزمــن ،لـكــن لدينا
أيضا معلومات من تجارب ،مثل
مارس ( )500-Mars( 500تجربة
ت ـح ــاك ــي عـ ـ ــزل ب ـع ـث ــة ف ـضــائ ـيــة
ّ
طويلة المدى) .لكن المشاركين
ف ــي ت ـلــك ال ـت ـجــربــة ع ــرف ــوا أنـهــا
كانت محاكاة ،لــذا ،فقد صارت
م ـثــل ل ـع ـبــة أو أح ـج ـيــة ت ـحــاول
ّ
حــل ـهــا ،ولـيـســت شـيـئــا يجعلك
تفكر" ،حـسـنــا ،إذا كــان عـلـ ّـي أن
أعيش هنا طوال حياتي ،فماذا
سأفعل"؟ لهذا السبب توصلنا
إلـ ــى ف ـك ــرة ق ـض ــاء الـ ـم ــدة داخ ــل
كهف.
• كـيــف كــانــت األي ــام القليلة
األولى؟
 كانت الليلة األولى مزعجةحـقــا .قــد تستيقظ فـجــأة ،لكنك
لـســت ق ــادرا عـلــى مـعــرفــة مــا إذا
كان الوقت منتصف الليل .عادة
عندما تستيقظ ،فإن أول شيء
ت ـف ـع ـلــه ه ــو أن تـ ـح ــاول مـعــرفــة
ال ــوق ــت ،لـكــن ل ــم يـكــن لــديـنــا أي
هــاتــف أو ســاعــة أو أي طريقة
ل ـ ــرؤي ـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــس .وك ـ ـ ـ ـ ــان مــن
المستحيل معرفة ا لـمــدة التي
نمتها .لذا عليك فقط أن تتقبل
أن ــه ال ج ــدوى مــن مـحــاولــة فهم
الوقت.
بعد نحو سبعة أيــام ،قررنا
أن علينا تحديد بعض األهداف،
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل مـ ـع ــا أك ـ ـثـ ــر ل ـت ـغ ـي ـيــر
ّ
الطريقة التي نظمنا بها وقتنا.
بعد أن فعلنا ذل ــك ،صــار األمــر
أسهل بكثير.
• هــل فــوجـئــت بـمــدى سرعة
ّ
تكيف المجموعة؟
 نعم تماما .قــرأت كــل شيءعــن الـتـجــارب الـتــي أجــريــت في

ً
هل يمكن أن يعيش اإلنسان  130عاما؟

ستينيات وسبعينيات ا لـقــرن
العشرين ،لقد عانی الناس في
تـلــك الـتـجــارب حـقــا ،لــذلــك كنت
خ ــائ ـف ــا حـ ـق ــا ،ال ـم ـج ـم ــوع ــة هــي
أف ـضــل ن ـظــام لـمـســاعــدة الـنــاس
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـكـ ـي ــف م ـ ــع الـ ـم ــواق ــف
ال ـص ـع ـبــة ،وال ـت ـن ــوع م ـه ــم .فقد
ّ
شـ ــك ـ ـلـ ــت مـ ـجـ ـم ــوعـ ـتـ ـن ــا ل ـت ـضــم
أشخاصا عاديين جاء معظمهم
مــن أ نـظـمــة اجتماعية مختلفة
وأماكن مختلفة في فرنسا .فإذا
واجهنا مشكلة أو حــدث شيء
مــا ،كــان لــدى شخص مــا دائما
حــل يـقـتــرحــه .أعـنــي أن ــه فــي كل
مرة دخلت في جــدالُ ،حل األمر
بـعــد نـصــف س ــاع ــة ،ه ــذا أس ــرع
بكثير مـمــا ي ـحــدث فــي حياتي
العادية.
• هل تزامنت دورات نومكم؟
 نـعــم بـطــريـقــة م ــا .فـقــد كــانلدى معظمنا إيقاعهم الخاص.
وكـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـب ـ ـعـ ــض يـ ـ ـن ـ ــام ك ـث ـي ــرا
والـ ـبـ ـع ــض اآلخـ ـ ـ ــر ي ـ ـنـ ــام بـضــع
ســاعــات ف ـقــط .ول ـكــن بـعــد فترة
شعرنا بأنه أمر طبيعي .أعتقد
أننا كنا نعيش في دورات يومية
مــن  24أو  25ســاعــة .ولـكــن في
نهاية التجربة ،عندما جــاؤوا
إلخـ ــراج ـ ـنـ ــا ،أص ـب ـن ــا ب ـص ــدم ــة.
وظننا أننا كنا في الكهف مدة
 30يوما ،لكننا في الواقع بقينا
فـيــه  40ي ــوم ــا .ول ــم أسـتـطــع أن
أفهم كيف كــان ذلــك ممكنا .من
ال ــواض ــح أن ــه ك ــان لــديـنــا إيـقــاع
م ـخ ـت ـل ــف ت ـ ـمـ ــامـ ــا عـ ـ ــن الـ ـع ــال ــم
الـخــارجــي .وهــو شــيء ال أعتقد
أنــه لــوحــظ مــن قـبــل .وسيتعين
علينا تحليل مــا حــدث وتـكــرار
التجربة لفهم سبب وجود مثل
هذا االختالف الكبير بين وقتنا
والوقت العادي .لكنه يبدو كأن

ال يـ ــزال أم ــد ال ـح ـي ــاة األق ـص ــى لــإنـســان
ً
ً
موضوعا جدليا ،إذ تحدده دراسات بأنه قد
ً
يصل إلى  150عاما ،في حين يرفض آخرون
فكرة وجود حدود علمية لعمر اإلنسان.
وت ـقــدم ال ــدراس ــة ،الـتــي نـشــرت نتائجها
مجلة "رو ي ــال سوسايتي أو ب ــن ساينس"،
م ـســاه ـم ـت ـهــا ف ــي ه ـ ــذا الـ ـج ــدل م ــع تـحـلـيــل
ّ
المعمرين الذين تخطوا
بيانات جديدة عن
عتبة  110سـنــوات ،وأولـئــك الــذيــن نــاهــزوا
هـ ـ ــذه ال ـ ـسـ ــن وبـ ـلـ ـغ ــوا أو تـ ـخـ ـط ــوا عــام ـهــم
الخامس بعد المئة.
ً
وفي حين يزداد خطر الوفاة طبيعيا مع
التقدم في السن ،خلص التحليل الذي ّ
قدمه
الباحثون إ لــى أ نــه يصطدم بعدها بسقف
ً
لألشخاص في سن متقدمة جدا ،إذ يصبح
احتمال الموت .%50
وأوضح أستاذ علم اإلحصاء في مدرسة
الفدرالية في لــوزان ،أنتوني
البوليتكنيك
ّ
ديـفـيـســون ،ال ــذي وق ــع ال ــدراس ــة" :بـعــد سن
 110سنوات ،يمكن تشبيه احتمال العيش
سنة إضافية بالقرعة بالعملة المعدنية".
وقال" :إذا ما وقعت العملة المعدنية على
جهة الوجه ،فإنكم ستحتفلون بعام إضافي،
أما في حال العكس فستموتون خالل العام".
وباالستناد إلى البيانات المتوافرة ،يبدو
ً
ً
محتمال أن يبلغ اإلنسان سن  130عاما ،لكن
من خالل عملية استقراء يمكن استنتاج أن
"ال حدود ألمد حياة البشر" ،وفق الدراسة.
وتتوافق هــذه الخالصات مــع تحليالت
إحصائية مشابهة أجريت باالستناد إلى
بيانات تتعلق بأشخاص طاعنين جدا في
السن ،غير أن الدراسة "تعززها وتوضحها"
بفضل بيانات جديدة ،وفق ديفيسون.
ودرس فريقه معلومات جديدة في قاعدة
البيانات الدولية بشأن أمد الحياة تتعلق
بأكثر من  1100شخص بلغوا سن العاشرة
ً
بعد المئة أو أكثر في  13بلدا.
ك ـم ــا اس ـت ـخ ــدم ال ـب ــاح ـث ــون ب ـي ــان ــات مــن
إيـ ـط ــالـ ـي ــا ت ـت ـع ـل ــق بـ ــاألش ـ ـخـ ــاص ف ـ ــي ســن
الخامسة بعد المئة على األ قــل بين يناير
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• كيف بدت األمور في غياب
الساعات؟
 في نهاية التجربة ،لم نفكرمطلقا "آه ،جرت األمور بسرعة"،
أو "استغرق هــذا وقتا طويال".
ف ـق ــد ك ـن ــا دائـ ـم ــا ن ــأخ ــذ ال ــوق ــت
المناسب لنفعل ما نفعله ،ألنه
لم تكن هناك ساعة لنقارن بها
كـيــف تـسـيــر األمـ ــور .وك ــان ذلــك
إحساسا جــديــدا .أشعر -وأعلم
أن زم ـ ــائ ـ ــي ي ـ ـش ـ ـعـ ــرون م ـث ـلــي
ّ
بحرية أكبر في الكهف؛
تماما -
ألني لم أكن مضطرا إلى االلتزام
بوقت ما.
• كيف يمكن االستفادة مما
ت ـع ـل ـم ـت ـمــوه ب ـع ــد ال ـ ـعـ ــودة إل ــى
العالم الحقيقي؟
ّ -أحــاول وضع هاتفي بعيدا
عــنــي ق ــدر م ــا أسـتـطـيــع حــالـيــا.
أشـعــر حـقــا بــأنــه يتعين علينا
ت ـغ ـي ـيــر شـ ــيء م ــا ف ــي ح ـيــات ـنــا.

رأيـ ـ ــت هـ ـ ــؤالء األفـ ـ ـ ــراد ف ــي مـثــل
هذا الوضع غير المريح ،لكنهم
كانوا سعداء .بالطبع ال يمكننا
جميعنا أن نذهب ونعيش في
ك ـه ــف .لـكـنـنــي أع ـت ـقــد أن ـن ــا في
حاجة إلى التفكير بعمق فيما
يعنيه الوقت بالنسبة إلينا وما
نفعله به.
• مـ ـ ـ ـ ــا ا لـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ن ـ ـ ــات ا لـ ـ ـت ـ ــي
جمعتموها؟
 ك ــان ــت لــدي ـنــا ث ــاث ــة أنـ ــواعم ـ ــن ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات .الـ ـ ـن ـ ــوع األول
كـ ــان ب ـيــولــوج ـيــا؛ ق ـس ـنــا درج ــة
ال ـ ـحـ ــرارة ف ــي ال ـك ـهــف وجـمـعـنــا
ّ
عينات من الدم واألنسجة .كما
ّ
اضطلعنا بتتبع نومنا .والنوع
ّ
الثاني يتعلق باإلدراك .أجرينا
اخـتـبــارات للتحقق مــن اإلدراك
واتخاذ القرار وما إلى ذلك.
اس ـت ـخ ــدم ـن ــا أيـ ـض ــا مـخـطــط
كهربية الــدمــاغ لـقـيــاس نشاط
الدماغ ،وخضعنا كلنا للتصوير
ب ــال ــرن ـي ــن ال ـم ـغ ـنــاط ـي ـســي قـبــل
الرحلة االستكشافية وبعدها.
المجال الثالث الذي نظرنا إليه

ه ــو ال ـع ــواط ــف وك ـي ــف ت ـطــورت
خالل البعثة .أعتقد أنها مهمة
حقا عندما يتعلق األمر باتخاذ
الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرارات .فـ ـق ــد اس ـت ـخ ــدم ـن ــا
مستشعرات الجلد Skin sensors
الخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار اس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة ال ـ ـعـ ــرق
وأجـ ـ ـه ـ ــزة اس ـت ـش ـع ــار ض ــرب ــات
القلب ،لنعرف ما إذا كان معدل
ض ـ ــرب ـ ــات الـ ـقـ ـل ــب ل ـ ـ ــدى أح ــدن ــا
مرتفعا .ولكن هــذه البيانات ال
تـخـبــرنــا بـكـثـيــر ،لــذلــك أجــريـنــا
عــديــدا مــن االستبانات لمعرفة
كيف شعر الناس على مدار 40
يوما تحت األرض.
ك ــان ه ـنــاك عــامــل رابـ ــع وهــو
الكهف نفسه .اخـتــرت کفا ألنه
يعطي إحساسا بالدهشة .أنا
م ـت ــأك ــد مـ ــن أن الـ ـجـ ـم ــال  -ه ــذا
الشعور عندما تكون متحمسا
لــرؤ يــة بيئتك وتتفاعل معها -
مـهــم عـنــدمــا نـتـحــدث ع ــن ق ــدرة
األشخاص على التكيف.
أف ـتــرض أن ه ــذا مــا افـتـقــدتــه
البعثات األخرى ّ -
حس المغامرة
 رأي ـت ــه ف ــي ع ـيــون ك ــل متطوعفي البعثة.
يـتــألــف الـكـهــف مــن طبقتين.
وك ــان علينا الـنــزول بحبل إلى
بحيرة في المستوى التالي من
الكهف ،وكان بها قارب صغير.
فقد كــانــت أخ ــاذة .وكـنــت ألحظ
مدى سعادتهم عندما يعودون
م ـ ـن ـ ـهـ ــا .وك ـ ـ ـ ـ ــان لـ ــدي ـ ـهـ ــم س ـب ــب

لــوجــودهــم هـنــا ف ـكــرة الـشـعــور
بــالــدهـشــة ه ــذه .ف ــإذا ك ــان لديك
شيء يجعلك سعيدا ،فهذا سبب
قــوي کي تنهض وتقاتل ،حتى
إن كان الموقف صعبا.
• ما المرحلة التالية؟
 ح ـس ـن ــا ،ل ــدي ـن ــا مـ ــا ال يـقــلعـ ــن  12ف ــري ـق ــا ي ـع ـم ـل ــون عـلــى
ال ـب ـيــانــات ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي.
وبــال ـط ـبــع ن ــري ــد ت ـك ــرار تـجــربــة
ال ــزم ــن ال ـع ـم ـيــق ،ف ـقــط للتحقق
مـمــا إذا كـنــا سـنــاحــظ ح ــدوث
ال ـش ــيء نـفـســه أم حـ ــدوث شــيء
مختلف تماما.
فــي ع ــام  2022سـنــذهــب إلــى
غابة مطيرة أو صـحــراء ،لنرى
ما إذا كانت البيئة هي العامل
األقـ ـ ـ ـ ــوى الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـب ــب ت ـك ـثــف
ا لـ ـمـ ـجـ ـم ــو ع ــات ،أو أن ا لـ ـن ــاس
ي ـت ـك ـي ـف ــون ب ــال ـط ــري ـق ــة نـفـسـهــا
أيــا كانت البيئة ،أو مــا إذا كان
للبيئة أي تأثير يــذ كــر .ونأمل
أن ن ـ ـ ــرى كـ ـي ــف ي ـت ـك ـي ـف ــون هــم
وأدمغتهم.
المصدر :مجلة مدار
سلسلة مقاالت تنشر
بالتنسيق مع التقدم العلمي
للنشر.
تابع قراءة الموضوع عبر
الموقع اإللكتروني:
www.aspdkw.com

ألم المعدة خطر على صحتك

ألم المعدة ال يعني أنك
مصاب بمرض ،لكن ًهذه
اآلالم تشكل خطرا على صحة
اإلنسان ،لذلك يجب استشارة
الطبيب في حال حدوثها.

ودافع ديفيسون عن الطريقة المستخدمة
في دراسته ،التي لجأت إلى استقراء بيانات
قائمة ،من دون االعتماد على معايير طبية.
ولـفــت إلــى أن "أي دراس ــة عــن الطاعنين
للغاية في السن ،سواء كانت إحصائية أم
طبية ،تستخدم أسلوب االستقراء".
وقال ديفيسون" :استطعنا أن نثبت أنه
في حال كان هناك أي حدود (ألمد الحياة)
ً
دون عتبة  130عاما ،كنا لنجدها من خالل
استخدام البيانات المتوافرة".
ل ـكــن ح ـتــى ف ــي ح ــال ع ــدم وجـ ــود ح ــدود
ً
علمية ،فإن احتمال بلوغ سن  130عاما أو
ً
تخطيها يبقى ضئيال جدا.
وب ـح ـســب ال ـح ـســابــات ،ف ــإن ف ــرص بـلــوغ
إنسان في سن العاشرة بعد المئة ،عمر 130
ً
ً
عــا مــا ال تتجاوز "وا ح ــدا بالمليون" ،وهي
فرضية "ليست مستحيلة ،لكنها مستبعدة
جدا" ،بحسب ديفيسون.
ّ
لكنه أشار إلى أن "غياب أي مواضع تقدم
كبرى على الصعيدين الطبي واالجتماعي
يعني أن احتمال بلوغ ســن متقدمة لهذه
الدرجة ضئيل جدا".
ً
وحتى اليوم ،تبقى أكبر ّ
معمرة رسميا
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـب ـشــريــة ه ــي ال ـفــرن ـس ـيــة جــان
كــالـمــان الـتــي تــوفـيــت سـنــة  1997عــن 122
ً
ّ
عاما .لكن هذا العمر أثار تشكيك البعض،
قبل أن يؤكده خبراء كثر سنة .2019
ً
وال يزال الطريق طويال أمام الطامحين
لـتـسـجـيــل ه ــذا ال ـل ـقــب ،إذ إن أك ـب ــر إن ـســان
ً
على قيد الحياة حاليا بحسب السجالت
الــرسـمـيــة ف ــي ال ـعــالــم ه ــي الـيــابــانـيــة كــانــي
ً
تاناكا البالغة  118عاما.

تركيبتنا البيولوجية لم تحدد
إيقاعنا ،بل حاجتنا إلى قضاء
بعض الوقت معا.

culture@aljarida●com

ألـ ــم ف ــي ف ــم ال ـم ـع ــدة ،يـكــون
هــذا األلــم أعلى المعدة وأسفل
القفص الصدري ،فهو يعد أحد
مشاكل الجهاز الهضمي التي
يعانيها كثير مــن األ شـخــاص
وف ــق مــا ج ــاء بـمــوقــع mqaall.
.com
الـ ـمـ ـع ــدة ت ـع ــد أه ـ ــم أع ـض ــاء
جسم اإلنسان ،ألنها تضم عددا
كبيرا مــن األع ـضــاء الـتــي تقوم
بــوظــائــف كـثـيــرة مـهـمــة لجسم
اإلن ـســان .وعندما يحدث فيها
أي مشكلة ،تقوم بالتأثير على
باقي أجزاء الجسم.
وهــذا الـمــرض ليس خطيرا،
ول ـكــن ع ـنــدمــا ي ـ ــزداد ه ــذا األل ــم
ً
ق ــد ي ـش ـكــل خـ ـط ــرا ع ـل ــى صـحــة
اإلنسان .هذا األلم قد يصاب به
األطفال ،كما يصاب به الكبار،
ألنـ ـ ــه يـ ـح ــدث ن ـت ـي ـج ــة ل ــوج ــود
ن ـس ـبــة ك ـب ـيــرة م ــن األمـ ـ ــاح في
الـطـعــام .وهـنــاك أسـبــاب كثيرة
تؤدي إلى إصابة الشخص بألم
فــي فــم المعدة سنقوم بذكرها
بالتفصيل فيما يلي.
 - 1عـ ـس ــر ا ل ـ ـه ـ ـضـ ــم :ي ـش ـعــر
الشخص بألم عسر الهضم عادة
بعد األكل ،فتقوم المعدة بإنتاج
ح ـ ـمـ ــض ح ـ ـتـ ــى يـ ـ ـق ـ ــوم ب ـه ـضــم
الطعام .لكن في بعض األحيان
يـ ـق ــوم ه ـ ــذا ال ـح ـم ــض بـتـهـيـيــج
بطانة الجهاز الهضمي والمعدة
واألمعاء والرحم.
ويتسبب عـســر الـهـضــم في
بـعــض الـمـشــاكــل ال ـتــي تصيب
الجهاز الهضمي للشخص ،ومن
هذه المشاكل :التجشؤ ،وانتفاخ
ال ـب ـطــن ،وال ـش ـع ــور بــالـشـبــع أو
االنتفاخ ،والغثيان .وقد يشعر
ال ـش ـخــص ب ـت ـلــك األع ـ ـ ــراض في
ن ـفــس ال ــوق ــت الـ ــذي يـشـعــر فيه
بألم في المعدة.
 - 2ارتـجــاع الـمــريء :يحدث
ارت ـ ـ ـجـ ـ ــاع ال ـ ـ ـمـ ـ ــريء أو ارتـ ـ ـ ــداد

الحمض الموجود في المعدة،
نتيجة ل ـعــودة حـمــض الـمـعــدة
المسؤول عن عملية الهضم إلى
ً
المريء .عادة ما يحدث في هذه
الحالة ألم في الصدر والحلق،
وه ـ ــذا ال ـم ــرض يـسـمــى بـحــرقــة
المعدة ،وقد يحدث بمفرده أو
يكون مرتبطا بألم فم المعدة.
 - 3اإلفراط في تناول الطعام:
م ـ ـعـ ــدة اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان مـ ــرنـ ــة ج ـ ــدا،
فعندما تتناول طعاما بكمية
ك ـب ـي ــرة أك ـث ــر م ــن ال ـ ـ ــازم ت ـقــوم
المعدة بالتمدد .فإذا قامت بذلك
أدت إلى اتساعها بشكل كبير،
وهذا االتساع يؤدي إلى ضغط
األعضاء الموجودة في محيط
الـبـطــن ،مـمــا ينتج عـنــه أل ــم في
فم المعدة.
 - 4حساسية الــاك ـتــوز :إذا
كان الشخص مصابا بحساسية
الالكتوز ،فهي كفيلة بأن تؤدي
إل ــى أل ــم ف ــي ف ــم ال ـم ـع ــدة .وه ــذا
ألن حساسية الــاكـتــوز تسبب
انـتـفــاخــا ف ــي ال ـب ـطــن ،وغ ـ ــازات،
وغثيانا بشكل مستمر وغيرها
من األمراض.
 - 5التهاب المريء أو المعدة:
يوجد كثير مــن األسـبــاب التي
تؤدي إلى التهاب المعدة ،منها:
ً
أمراض القولون ،وأيضا تناول

الـطـعــام غير الـصـحــي .فعندما
يحدث هذا االلتهاب يؤدي إلى
شعور الشخص بألم شديد جدا
في فم المعدة.
 - 6فـتــق ال ـح ـجــاب الـحــاجــز:
ي ـ ـصـ ــاب الـ ـشـ ـخ ــص ب ـف ـت ــق فــي
الحجاب الحاجز بسبب ضعف
أو حـ ـ ــادث تـ ـع ــرض ل ــه أص ـي ـ َـب
الحجاب الحاجز بـضــرر .فهذا
الـسـبــب كفيل وح ــده أن يسبب
أل ـم ــا ف ــي ف ــم ال ـم ـع ــدة ومـشــاكــل
أخـ ـ ــرى ف ــي ال ـج ـه ــاز الـهـضـمــي
والكبد.
 - 7مرض القرحة الهضمية:
هــذا الـمــرض يؤثر بشكل كبير
جدا على الجهاز الهضمي ،ومن
أعــراضــه حــدوث نزيف داخلي،
وأل ــم ف ــي ف ــم ال ـم ـعــدة ،وإرهـ ــاق،
وضيق تنفس.
 - 8اضطراب المرارة :جميع
مشاكل المرارة تسبب ألما في
فم المعدة ومشاكل في الجهاز
الهضمي والكبد والمناعة.
 - 9ال ـح ـم ــل :ع ـن ــدم ــا تـحـمــل
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرأة ي ـ ـ ـحـ ـ ــدث لـ ـ ـه ـ ــا ب ـع ــض
ال ـ ـم ـ ـض ـ ــاع ـ ـف ـ ــات والـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل
الصحية ا لـتــي تصيب المعدة
والجهاز المناعي .وهذا بسبب
ارت ـ ـ ــداد ال ـح ـمــض إلـ ــى ال ـم ــريء

والضغط على البطن من خالل
ال ــرح ــم ،ألن ال ـج ـن ـيــن يـكـبــر كل
ش ـهــر وي ـ ـ ــزداد ح ـج ـمــه .ك ـمــا أن
ا لـتـغـيــرات الفسيولوجية التي
تـحــدث لـلـمــرأة فــي ه ــذه الفترة
وهــرمــونــاتـهــا المتغيرة تــؤدي
إلى تفاقم وألم في فم المعدة.

وقت طويل
ج ــدي ــر بــالــذكــر أن ع ــاج ألــم
فــم ال ـم ـعــدة يــأخــذ وق ـتــا طويال
ج ــدا ،حتى يضمن الطبيب أن
المريض قــد تــم شـفــاؤه تماما.
م ـ ـتـ ــى ي ـ ـجـ ــب ع ـ ـلـ ــى الـ ـشـ ـخ ــص
استشارة الطبيب عندما يشعر
ب ــأل ــم ف ــي ف ــم الـ ـمـ ـع ــدة؟ عـنــدمــا
ي ـش ـعــر ال ـش ـخ ــص ب ــأل ــم ف ــي فــم
الـمـعــدة ال يـجــب أن يـقـلــق ،ألنــه
ق ــد ي ـكــون أل ـمــا بـسـيـطــا بسبب
الطعام أو الحالة النفسية .لكن
فــي حالة إذا زاد األلــم واستمر
ف ـتــرة طــوي ـلــة ،ي ـجــب أن يــذهــب
ً
للطبيب فورا حتى ال يحدث له
أضرار خطيرة.
باإلضافة إلــى أنــه إذا شعر
ال ـش ـخ ــص ب ـض ـي ــق ش ــدي ــد فــي
التنفس أو صـعــو بــة فــي البلع
مصحوبا بألم فــي فــم المعدة.
في هذه الحالة يجب أال يتأخر
ال ـش ـخ ــص ف ــي زي ـ ـ ــارة الـطـبـيــب
المختص.

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

وزير اإلعالم يفتتح بيت الموسيقى والمعرض الدائم اليوم
تشكيليون :المعرض سينعش الحركة التشكيلية المحلية
فضة المعيلي

أشاد الفنانون المشاركون
في المعرض الدائم للفنون
التشكيلية المقرر افتتاحه
اليوم ،بفكرة المعرض
الهادفة إلى إنعاش الحركة
التشكيلية المحلية.

سيكون هناك
تدقيق كبير
على األعمال
التي سيضمها
المعرض
سامي محمد

ُيـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ،فـ ــي
م ـتـحــف ال ـف ــن ال ـح ــدي ــث ،بـيــت
الـ ـ ـم ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــى وال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــرض
الـ ــدائـ ــم ل ـل ـف ـنــون الـتـشـكـيـلـيــة
بـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة وح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــور وزيـ ـ ـ ــر
اإلعالم والثقافة وزير الدولة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـ ـش ـ ـب ـ ــاب ،رئـ ـي ــس
ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة
والفنون واآلداب ،عبدالرحمن
المطيري.
وبـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ش ـكــر
األمين العام المساعد لقطاع
ا ل ـف ـن ــون بــا ل ـم ـج ـلــس ،د .ب ــدر
ال ــدوي ــش ،ال ــوزي ــر الـمـطـيــري
على إ نـجــاز ا لـمـشــروع ،قائال
إن ا ل ـ ـ ـهـ ـ ــدف األ س ـ ـ ــا س ـ ـ ــي م ــن
المعرض الدائم هو أن يكون
ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل ب ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
ّ
المعني
الوطني باعتباره هو
بـ ـصـ ـي ــاغ ــة ال ـ ـم ـ ـفـ ــردة ال ـف ـن ـيــة
مــع الـمـجـتـمــع الـمـهـتــم ،الفـتــا
إ لـ ـ ــى أن ا لـ ـمـ ـع ــرض س ـي ـك ــون
ً
مستمرا طول السنة ،لكن مع
ت ـغـ ّـيــر ثـيـمـتــه ،ح ـتــى يتسنى
للزوار والجمهور والمهتمين
االط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــردات
المعرض كاملة.
وأضاف أن المعرض الدائم
يحرص على إ بــراز المدارس
المختلفة في الفن التشكيلي،
وكذلك الفنون الموازية ،مثل
النحت والخزف والتصوير،
الف ـتــا إل ــى أن ال ـم ـعــرض يـعـ ّـد
ّ
ب ــان ــورام ــا كــام ـلــة ت ــرك ــز عـلــى
الفن التشكيلي المحلي.
أم ـ ـ ــا ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـ ــى ب ـيــت
ال ـم ــوس ـي ـق ــى ،ف ـق ــال ال ــدوي ــش
إنه الحاضنة لمصب الفنون
الموسيقية في الكويت؛ سواء
ً
ك ــا ن ــت عــا ل ـم ـيــة أو فــو ل ـك ـلــورا
شـعـبـيــا ،ال فـتــا إ ل ــى أن البيت
سيشتمل عـلــى مـكـتـبــة عــا مــة
تـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ع ـ ـ ــن الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى
ومـ ـ ـ ــدارس ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة،
والفولكلور الكويتي البحري

عبدالرحمن المطيري

بدر الدويش

سامي محمد

علي نعمان

هاشم الشماع

وا ل ـب ــري ،إ ضــا فــة إ ل ــى تنظيم
الـ ـ ــورش وال ـ ـنـ ــدوات لـتـطــويــر
الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة الـ ـم ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة ف ــي
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،الـ ـ ـت ـ ــي س ـت ـس ــاه ــم
ب ــدوره ــا فــي صـقــل الـمــواهــب
واكتشافها .وأضاف الدويش
أن بيت الموسيقى والمعرض
الـ ــدائـ ــم ل ـل ـف ـنــون الـتـشـكـيـلـيــة
سيكون فــي ا لـتـصــور البعيد
بـ ـمـ ـن ــزل ــة نـ ـ ـم ـ ــوذج ل ــان ـت ـق ــال
مــن حـيــز الـعــاصـمــة إلــى حيز
ال ـم ـحــاف ـظــات األخـ ـ ــرى ،حـتــى
يـ ـغـ ـط ــي شـ ــري ـ ـحـ ــة أكـ ـ ـب ـ ــر م ــن
المجتمع.

وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :أ عـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد أن
المعرض ا لــدا ئــم يعد ترجمة
ل ـف ـكــرة وزيـ ــر اإلع ـ ــام عـنــدمــا
صـ ـ ـ ـ ـ ــدر ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار بـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــم هـ ـ ــذا
ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ،وي ـت ـل ـخ ــص ذل ــك
فـ ــي إش ـ ـعـ ــال الـ ـتـ ـن ــاف ــس ب ـيــن
ال ـف ـنــان ـيــن ل ـت ـقــديــم أع ـمــال ـهــم
ض ـمــن ه ــذا ال ـم ـع ــرض ،وه ــذا
ما عناه الوزير من إقامة هذا
المعرض".
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــوة الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة
ال ـع ـل ـي ــا ل ـل ـم ـع ــرض ،ال ـف ـنــانــة
ابتسام العصفور ،فقالت إن
ال ـم ـعــرض يـعــد رؤي ــة جــديــدة
للحركة التشكيلية الكويتية،
وس ـي ـشــارك فـيــه أك ـثــر مــن 50
ف ـنــانــا م ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـف ـنــون،
وسـيـكــون هـنــاك أكـثــر مــن 85
ع ـ ـمـ ــا ،وت ـ ـ ــم ت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـنــة
عـلـيــا للمعرض الــدائــم يرأسها
د .الدويش ،وقد قامت اللجنة
ب ـع ــدة إنـ ـ ـج ـ ــازات ،وم ـن ـه ــا تــم
ت ـن ـس ـيــق ع ـ ــرض ال ـم ـق ـت ـن ـيــات
الخاصة بالمجلس الوطني،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه سـ ـتـ ـك ــون
ق ــاع ــة م ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـع ــروض
الضوئية ابتداء من الفنانين
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن الـمـتـخـصـصـيــن
في البيئة الكويتية ،وأيضا
نـ ــدوات وم ـحــاضــرات خــاصــة

بالحركة التشكيلية المحلية
والعربية والدولية.
وذكـ ـ ـ ــرت الـ ـعـ ـصـ ـف ــور أن ـه ــا
شاركت بعملين في المعرض؛
أح ــدهـ ـم ــا ع ــن الـ ـيـ ـل ــوة ،وه ــي
أ حــد أر ك ــان ا لـعــرس الكويتي
الـ ـق ــدي ــم .أم ـ ــا ال ـع ـم ــل ال ـثــانــي
ف ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوان "ذاك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
األصوات" ،يبرز رواد األغنية
الكويتية.

المدارس التعرف إلى الفنون
التشكيلية عن كثب.
وقال الفنان فواز الدويش
"ي ـ ـشـ ــرف ـ ـنـ ــي م ـ ـشـ ــارك ـ ـتـ ــي ف ــي
الـ ـمـ ـع ــرض الـ ـ ــدائـ ـ ــم ،وجـ ـ ــاء ت
هـ ــذه ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي وق ـت ـهــا،
والمعرض الدائم يشارك فيه
كــوكـبــة كـبـيــرة مــن الـفـنــانـيــن،
وسيساهم في إ بــراز الحركة
التشكيلية".
وع ـ ـ ــن أع ـ ـمـ ــالـ ــه ي ـ ـقـ ــول إن ــه
ق ـ ـ ـ ّـدم ع ـم ـل ـي ــن هـ ـم ــا قـ ـط ــع مــن
ال ـ ـ ـخـ ـ ــزف واس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدم مـ ـ ــواد
ال ـ ـ ـخـ ـ ــزف وحـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ـ ــراكـ ـ ــو،
وع ـب ــرت ال ـف ـنــانــة الـتـشـكـيـلـيــة
فــوزيــة ح ـيــات عــن سـعــادتـهــا
ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ،ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـد هـ ــذا
ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض بـ ـمـ ـن ــزل ــة ت ـق ــدي ــر
لـ ـلـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن ،الفـ ـ ـت ـ ــة إلـ ـ ـ ــى أن
افتتاح الوزير للمعرض يعد
تـشــر يـفــا و ت ـقــد يــرا للفنانين،
وع ــن مـشــاركـتـهــا قــالــت إنـهــا
س ـت ـشــارك ف ــي عـمـلـيــن؛ األول
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "أيـ ـ ـ ــن الـ ـمـ ـصـ ـي ــر؟"،
أم ـ ـ ــا ال ـ ـلـ ــوحـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ف ـقــد
جـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت ب ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــوان "تـ ـ ـح ـ ــدي
امـ ــرأة" ،واسـتـخــدمــت فــي كال
اللوحتين األلوان الزيتية.
أ مــا الفنان فاضل الرئيس
ال ـ ـ ـ ـ ــذي عـ ـ ـ ّـبـ ـ ــر ع ـ ـ ــن س ـ ـعـ ــادتـ ــه

ب ـ ـف ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـ ــدائـ ـ ــم،
وال ـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـنـ ـع ــش الـ ـح ــرك ــة
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة عـ ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
المحلي ،مضيفا أنه سيشارك
ب ـلــوح ـت ـيــن م ــن ال ـح ــروف ـي ــات
التي تبرز التداخل بين الخط
العربي والتشكيل اللوني.
وأ ك ــدت ا لـفـنــا نــة د .جميلة
جوهر أنها شاركت بعملين
ج ــدي ــدي ــن ل ــم ت ـعــرض ـه ـمــا مــن
ق ـبــل م ــن خ ــزف ال ـبــورس ـل ـيــن،
الف ـ ـتـ ــة إلـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا ل ـ ّـون ـت ـه ـم ــا
بألوان البورسلين.
ي ــذ ك ــر أن أ عـ ـض ــاء ا ل ـل ـج ـنــة
الـعـلـيــا لـلـمـعــرض ال ــدائ ــم هم
الـفـنــان ســامــي مـحـمــد ،وعلي
نـ ـعـ ـمـ ــان ،وه ـ ــاش ـ ــم الـ ـشـ ـم ــاع،
وابتسام العصفور.

تنافس شديد
ب ــدوره ،قــال عـضــو اللجنة
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا لـ ـلـ ـمـ ـع ــرض ال ـ ــدائ ـ ــم
لـلـفـنــون الـتـشـكـيـلـيــة ،الـفـنــان
ســامــي م ـح ـمــد ،إن الـمـعــرض
ال ــدائ ــم يـعــد مـكـسـبــا لـلـحــركــة
التشكيلية ،ألنه سيعمل على
تحديد مسارها الفني ا لــذي
سيعطي في المستقبل نوعية
فـنـيــة راق ـي ــة ،ول ــن يـتــم عــرض
األع ـ ـمـ ــال ف ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل إال
بإختيار دقيق ،وبذا سيكون
هناك تنافس شديد بالحركة
التشكيلية.

 4جوائز للكويت بالمهرجان
العربي لإلذاعة والتلفزيون
أســدل الستار على فعاليات
الـ ـمـ ـه ــرج ــان الـ ـع ــرب ــي ل ــإذاع ــة
والتلفزيون في دورته الحادية
والعشرين التي اختتمت مساء
أمـ ـ ــس األول ب ـم ـس ــرح األوب ـ ـ ــرا
بمدينة الثقافة التونسية.
وفازت الكويت بأربع جوائز
جاءت كالتالي:
ض ـم ــن ف ـئ ــة بـ ــرامـ ــج األس ـ ــرة
والـ ـطـ ـف ــل (الـ ـم ــوجـ ـه ــة لـ ــآبـ ــاء)،
ح ـص ــل ب ــرن ــام ــج "آب ـ ــاؤن ـ ــا بـعــد
التحية" على الجائزة الذهبية،
وفي فئة المسلسالت الكوميدية
حصد الجائزة الفضية مسلسل
"سينمائيات  "2020لمجموعة
ال ـســام اإلعــام ـيــة ،كـمــا حصل
برنامج "م ــاذا بعد الـمـخــدرات"
على الجائزة الذهبية ،وضمن
فـ ـئ ــة ب ـ ــرام ـ ــج األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ح ـصــد
"أس ـت ــودي ــو األطـ ـف ــال" ال ـجــائــزة
الذهبية.
ك ـم ــا ح ـص ــل ال ـف ـن ــان ش ـهــاب
جــوهــر عـلــى تـكــريــم خ ــاص من
قبل المدير العام التحاد إذاعات
الدول العربية.
ُ
وع ـ ــرض "س ـي ـن ـمــائ ـيــات" في
ر مـ ـ ـض ـ ــان  2020عـ ـب ــر ش ــا ش ــة

ت ـل ـف ــزي ــون الـ ـك ــوي ــت ،وه ـ ــو مــن
ب ـط ــول ــة ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـم ـس ـلــم،
ومـحـمــد الـعـجـيـمــي ،والــراح ـلــة
ان ـ ـت ـ ـصـ ــار الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــراح ،وال ـ ــراح ـ ــل
مشاري البالم ،وهيا الشعيبي،
وأحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــون ـ ـ ــان ،وخـ ــالـ ــد
ال ـع ـج ـي ــرب ،وشـ ـه ــاب حــاج ـيــه،
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ،وجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ـطـ ــي،
وع ـبــدال ـلــه ال ـخ ـضــر ،وعـبــدالـلــه
المسلم ،ومنى حسين ،وحسن
إبراهيم ،وغيرهم ،وإخراج نواف
سالم الشمري.
وشــارك في تأليف البرنامج
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـك ـت ــاب بـيـنـهــم
أيمن الحبيل ،ومحمد الكندري،
ومـ ـحـ ـم ــد الـ ـنـ ـشـ ـم ــي ،وي ــوس ــف
ال ـمــانــع ،وكــانــت فـعــالـيــات هــذه
الدورة افتتحت بحضور األمين
ال ـعــام لـجــامـعــة الـ ــدول العربية
أحمد أبوالغيط ،بحفل أحيته
الفنانة اللبنانية نانسي عجرم،
وش ـه ــد ت ـك ــري ــم ال ـف ـن ــان ــة إل ـه ــام
الفضالة ومجموعة من النجوم
ال ـع ــرب ،تـقــديــرا لـجـهــودهــم في
الساحة الفنية واإلعالمية.

المشاركون
وت ـح ــدث ــت "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" مــع
بعض الفنانين المشاركين،
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـنـ ــان
خــالــد الـشـطــي ،ال ــذي قــال إنــه
سـيـشــارك بـلــوحـتـيــن؛ األول ــى
بـعـنــوان "نـهــايــة ه ــذا ال ـقــرن"،
مـسـتـخــدمــا األلـ ــوان الــزيـتـيــة،
أمــا الـثــانـيــة فـعـبــارة عــن آخــر
لوحة رسمتها قبل "كورونا"
بعنوان " جــاال" ،وا ســم العمل
اق ـت ـب ـس ــه مـ ــن زوج ـ ـ ــة ال ـف ـن ــان
سـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــادور دال ـ ـ ـ ــي ب ــأسـ ـل ــوب
فنتازي.
ووص ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــي فـ ـك ــرة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــرض الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــم ب ــأنـ ـه ــا
مـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــازة وأنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا س ـت ـس ـي ــح
ل ـ ـ ـلـ ـ ــزوار والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاح ،وط ـل ـب ــة

مواهب واعدة تكشفها «البا» في «المالذ المسرحي»
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق فـ ـع ــالـ ـي ــات ب ــرن ــام ــج
"المالذ المسرحي" بنسخته الثالثة
واسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال ل ـ ـ ــورش عـ ـم ــل م ـخ ـت ـبــر
السينوغرافيا ،وانطالقا من أهمية
األزي ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة والـ ـم ــاكـ ـي ــاج
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي (م ــاكـ ـي ــاج الـ ـم ــؤث ــرات
ال ـخ ــاص ــة) بــوص ـف ـهــا م ــن الـعـنــاصــر
الفنية الجوهرية الكتمال أي عرض
م ـســرحــي ،أق ــام ــت أكــادي ـم ـيــة لــويــاك
للفنون األدائية (البا) ورشتي عمل
م ـت ـخ ـص ـص ـت ـيــن فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال،
أسفرتا عن بروز عدة مواهب واعدة.
وبين الكويت والواليات المتحدة،
قدمت ورشتي العمل االستثنائيتين
فـ ــي ت ـص ـم ـي ــم األزيـ ـ ـ ـ ــاء ال ـم ـس ــرح ـي ــة
وال ـم ــاك ـي ــاج ال ـس ـي ـن ـمــائــي (مــاك ـيــاج
المؤثرات الخاصة) ،مصممة األزياء
الدرامية الدكتورة ابتسام الحمادي،
والفنانة األميركية كايتي راميريز،
بما يلبي تطلعات الفئة الشبابية
في الكويت والعالم العربي.

تصميم األزياء
وفي تلخيص ألهم المحاور التي
تناولتها ورشتها ،قالت د .الحمادي:
"ت ــم ال ـت ـعــرف ع ـلــى فـلـسـفــة تـصـمـيــم
األزي ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،والس ـ ـي ـ ـمـ ــا ف ـ ــي الـ ـمـ ـس ــرح
الـمـعــاصــر م ــن خ ــال عـلــم الـ ــدالالت،
كما جرى اختيار شخصية من رواد

المسرح العالمي ،بهدف تحفيز كل
م ـتــدربــة ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام مـخـيـلـتـهــا
فــي تـصـمـيــم الـشـخـصـيــة ال ـمــذكــورة
وف ـ ــق م ـن ـظ ــوم ــة وم ـع ــاي ـي ــر م ـح ــددة
ترتبط بتلك الشخصية وبأبعادها
الـمـخـتـلـفــة ،إل ــى جــانــب تــوظـيــف كل
ج ــزء فــي الـتـصـمـيــم مــن أج ــل خــدمــة
الخط الدرامي".

حرية التعبير
فـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق م ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــل ،أعـ ـ ــربـ ـ ــت
ال ـم ـش ــارك ــات ف ــي ورش ـ ــة ال ـح ـم ــادي
عــن إعـجــابـهــن بــ"الـمـسـتــوى الــراقــي
واألس ـ ـ ـلـ ـ ــوب ال ـ ـمـ ــرن ال ـ ـ ــذي ش ـهــدتــه
ال ـ ـ ـ ــورش ـ ـ ـ ــة ،وأجـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى أنـ ـه ــا
" ســا ه ـمــت فــي تمكينهن وا كـتـشــاف
مواهبهن".
و ل ـف ـتــت بـعـضـهــن إ ل ــى أ ن ــه سبق
لـهــن أن درس ــن فــن تـصـمـيــم األزي ــاء
في معاهد عديدة انتهجت أسلوبا
محددا ،من دون أن تترك لكل منهن
ح ــر ي ــة ا ل ـت ـع ـب ـيــر أو ح ـت ــى ا ل ـش ـعــور
بــالـشـغــف ت ـجــاه ه ــذا ال ـم ـجــال ،على
عكس ما رسخته أكاديمية "البا" في
ورشتها المتميزة.

ماكياج المؤثرات الخاصة
أمـ ــا ورشـ ـ ــة "م ــاكـ ـي ــاج ال ـم ــؤث ــرات

ابتسام الحمادي مع الطالبات بإحدى الورشتين
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة" ،ف ـ ـ ـتـ ـ ــولـ ـ ــت الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ـ ــة
األميركية كايتي راميريز تقديمها
"أونالين"عبر تطبيق "زوم (")Zoom
بمعدل  10ساعات تدريبية.
وأش ـ ــادت رام ـيــريــز بـمــا "خـلـصــت
إل ـي ــه ال ــورش ــة م ــن ن ـتــائــج إيـجــابـيــة
م ـش ـج ـع ــة" ،الف ـت ــة إلـ ــى أن ـه ــا "ك ــان ــت
ت ـجــربــة م ـم ـي ــزة ،وك ـن ــت ع ـلــى يـقـيــن
أن ـن ــي أم ـ ــام م ـت ــدرب ــات يـمـتـلـكــن مــن
ا ل ـق ــدرات مــا يــؤ هـلـهــن ألن يصبحن
مدربات مؤثرات في مجتمعاتهن أو

«الرسالة» يعرض في الكويت بعد  5عقود من إنتاجه
●

فضة المعيلي

اح ـت ـض ـنــت سـيـنـمــا "ب ـي ــت األف ــام
 "1954ف ــي م ـج ـمــع ا لـ ـك ــوت ا ل ـع ــرض
األول لفيلم الرسالة ،وألول مرة في
سينما ا لـكــو يــت ،ا ل ــذي حـضــره أ حــد
منتجي الفيلم محمد السنعوسي،
ومـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـ ـض ـ ـيـ ــوف م ـن ـهــم
ر ئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ا لـ ـخـ ـط ــوط
ال ـجــويــة الـكــويـتـيــة ال ـســابــق يــوســف
الـجــاســم ،واإلعــامــي والـكــاتــب نجم
العبدالكريم.
بهذه المناسبة ،قال السنعوسي:
"أس ـ ـعـ ــد خـ ـب ــر وصـ ـلـ ـن ــي بـ ـع ــد ف ـت ــرة
كـ ـ ــورونـ ـ ــا هـ ـ ــو خ ـ ـبـ ــر ع ـ ـ ــرض ش ــرك ــة
الـسـيـنـمــا الـكــويـتـيــة فـيـلــم الــرســالــة،
ا لـ ـ ـ ــذي ت ـ ــم إ ن ـ ـتـ ــا جـ ــه مـ ـن ــذ  50س ـن ــة،
و عــرض فــي جميع أ نـحــاء العالم ما
عـ ــدا ال ـك ــوي ــت ،ص ـح ـيــح أنـ ــا أهــدي ـتــه
مجانا لتلفزيون ا لـكــو يــت ،وعرضه
مــرت ـيــن ،ل ـكــن ه ــذه ال ـم ــرة وف ــي هــذه
ال ـس ـي ـن ـمــا ب ـم ـج ـمــع ال ـ ـكـ ــوت ي ـعــرض
الفيلم بتكنيك آخر مختلف".
وأضـ ــاف" :سـعـيــد ب ــأن الـفـيـلــم من
إن ـتــاج ال ـكــويــت ،فـهــي ال ـتــي أنـتـجـتــه
وو قـفــت وراء ه ،صحيح أ نــا أمثلها،
لكن الفضل للكويت حتى يكون هذا
الفيلم الرائع المهم في حياتنا ،لكي
يتعرف كل إنسان مسلم على دينه،
أنـ ــا س ـع ـيــد جـ ــدا وأدع ـ ـ ــو ال ـج ـم ـهــور
لمشاهدته".

المعرض الدائم
ّ
يعد بانوراما
ّ
كاملة تركز على
الفن التشكيلي
المحلي
بدر الدويش

وكـيــف كــا نــت ،وأ عـطــى فـكــرة للنشء
الجديد عن هذه الفترة المهمة".

فنانات مكياج عالميات" ،معربة عن
ثقتها بقدرتهن على تحقيق ذلك".
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـيـ ـ ــن أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت رغ ـ ـب ـ ـت ـ ـهـ ــا
واسـتـعــدادهــا لـلـمـشــاركــة فــي فــرص
ت ــدري ـب ـي ــة إض ــافـ ـي ــة مـ ــع أك ــادي ـم ـي ــة
"البا" ،نوهت بما"وفرته األكاديمية
خالل الورشة من جهود وإمكانات
عالية ساهمت في تنمية المواهب
واألعمال الريادية في دولة الكويت".

«ساق البامبو» تصدر
في نسختها الفلبينية

خبريات
خالفات بين حسن أبوالروس
ودينا الشربيني

رغم نشر الفنان الشاب حسن
أبوالروس مقاطع فيديو
وصورا متعددة له برفقة
الفنانة دينا الشربيني،
بعد تقديمهما أغنية "فلتت
مني" ،التي طرحت األسبوع
املاضي ،فإن خالفا نشب
بني الثنائي بسبب طريقة
الدعاية لألغنية .وتوقفت
دينا عن الظهور برفقة حسن
أبوالروس ،كما اعتذرت عن
تصوير لقاءات مشتركة
بينهما للحديث عن األغنية،
في وقت واجه فيه أبوالروس
انتقادات عديدة بسبب
الحركات االستعراضية التي
قام بها في مهرجان الجونة
خالل حضوره الفعاليات.
ورفضت دينا مبالغات
أبوالروس في االحتفاء
بإطالق األغنية الجديدة،
وأثار غضبها محاوالته
املستمرة إلقناعها بالظهور
معا في فعاليات عدة ،وهو
ما رفضته ،خاصة بعدما
تردد عن وجود عالقة عاطفية
نفتها املمثلة املصرية بشكل
كامل.

«ريش» يفوز بجائزة أفضل
فيلم عربي في «الجونة»

فاز فيلم "ريش" للمخرج
عمر الزهيري بجائزة
أفضل فيلم عربي في
مسابقة األفالم الروائية
الطويلة بمهرجان الجونة
الذي أسدل الستار عليه
مساء أمس األول .وكان
الفيلم الفائز بجائزتني من
مهرجان كان السينمائي
تعرض النتقادات من برامج
تلفزيونية وبعض الفنانني
والنقاد الذين اتهموه
باإلساءة لصورة مصر،
بسبب حالة الفقر الشديد
التي عليها العائلة ،محور
األحداث ،وامتدت هذه
االتهامات إلى املهرجان،
وبلغت حد املطالبة
بمقاطعته إعالميا.
وفاز بجائزة النجمة
الذهبية ألفضل فيلم
روائي طويل باملهرجان
"الرجل األعمى الذي لم
يرغب بمشاهدة تيتانيك"
من فنلندا ،بينما ذهبت
النجمة الفضية لفيلم
"غروب" من املكسيك ،وذهبت
النجمة البرونزية للفيلم
الروسي "هروب الرقيب
فولكونوجوف" ،وفاز
بجائزة أفضل ممثل بيتري
بويكوالينن عن دوره في
"الرجل األعمى الذي لم
يرغب بمشاهدة تيتانيك"،
بينما ذهبت جائزة أفضل
ممثلة إلى مايا فاندربيك عن
فيلم "ملعب" من بلجيكا.

هند صبري تعود للسينما
بـ «حالة طارئة»

الزمن الجميل

ملصق فيلم «الرسالة»
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ذك ـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ن ـج ــم
عـ ـب ــدالـ ـك ــري ــم" :أن ـ ـ ــا أحـ ـ ــد م ـ ــن س ـعــى
إلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج الـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــم ،حـ ـ ـي ـ ــث ج ـم ـع ــت
ال ـف ـنــان ـيــن ،وال ـت ـق ـيــت بــالـسـنـعــوســي
والعقاد ،وكنت حينها في القاهرة
وج ـ ـ ـئـ ـ ــت ب ـ ــالـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق ـ ـ ــاوي ،وت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــق الـ ـحـ ـكـ ـي ــم،
وغ ـي ــره ـم ــا م ـم ــن كـ ــانـ ــوا ي ـش ـتــركــون
ف ــي اإل عـ ـ ــداد ل ــه ،واآلن أ ش ــا ه ــده فــي
ا ل ـس ـي ـن ـمــا ا ل ـكــو ي ـت ـيــة ب ـعــد  50سـنــة،
وهذا مدعاة للفخر واالعتزاز".

و تــا بــع" :الفيلم كسر حــا جــز فكرة
المؤسسات القائمة على الدين ،التي
كانت تحول دون ظهور الشخصيات
اإلســا م ـيــة ،وأظ ـهــر شـخـصـيــة سيد
الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ،وهذا
األمر لم يكن موجودا من قبل ،كما أن
الفيلم عمل بجهد الكويت ،ومحمد
السنعوسي وعبدالرحمن العتيقي،
رح ـمــة ال ـلــه عـلـيــه ،لـعـبــا دورا كـبـيــرا
ح ـتــى خ ــرج ه ــذا الـفـيـلــم ال ــى ال ـنــور،
كما أنه وضح ببساطة بداية اإلسالم

من جانبه ،قال مسؤول العالقات
العامة والتسويق في شركة السينما
الكويتية الوطنية موسى مقامس:
" 1954بـيــت األ فـ ــام عــا مــة تـجــار يــة
جديدة استحدثتها شركة السينما
الكويتية بجانب عالمة سنسكيب،
واستايلها قديم ،ومن خاللها نعيد
الجمهور الى افالم الزمن الجميل".
وأ ض ـ ــاف م ـقــا مــس أن س ـنــة 1954
ه ــي س ـنــة تــأس ـيــس شــركــة الـسـيـنـمــا
الكويتية ،متابعا أن "أول فيلم عربي
ي ـع ــرض ع ـنــدنــا ه ــو ف ـي ـلــم ال ــرس ــال ــة،
حيث وجدنا أنه من الجيد أن نطرح
الفيلم بالتزامن مع مناسبة المولد
النبوي ،ألنه يتناول السيرة النبوية
الشريفة".
يذكر أن فيلم الرسالة من إ خــراج
مصطفى العقاد ،وبطولة عدد كبير
مــن الفنانين ا لـعــرب ،منهم عبدالله
غ ـيــث وم ـنــى واص ــف وأح ـم ــد مــرعــي
ومحمد العربي.

سعود السنعوسي

غالف الرواية

صــدرت روايــة "ســاق البامبو" للروائي سعود السنعوسي،
بنسختها الفلبينية ،عــن دار  ،Anvilفــي مــا نـيــا ،للمترجمة
جـيــن ريـكــاتــو دان ـيــو .وه ــي الـتــرجـمــة الـحــاديــة عـشــرة لـلــروايــة
الحائزة على الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" ،2013
بعد ترجمتها إلــى اللغات اإلنكليزية واإليطالية والفارسية
والتركية والكردية والرومانية والمقدونية والصينية والكورية
والصومالية.
يذكر أن "ســاق البامبو" هي الــروايــة الكويتية األولــى التي
تحصد جــائــزة الـبــوكــر منذ إطــاقـهــا ،ثــم جــرى تحويلها إلى
مسلسل تلفزيوني .وتدور أحداث الرواية بين الفلبين والكويت،
بين عائلة البطل الفلبينية وعائلته الكويتية ،في رحلة البحث
عن الذات والهوية والوطن والدين ،وتمر الرواية بأزمان متعددة
في كال البلدين ،وتسجل بعض األحداث التاريخية والسياسية
والدينية.

تعود الفنانة هند صبري
للسينما مجددا ،من خالل
فيلم "حالة طارئة" ،الذي
وافقت على بطولته مؤخرا،
ويشاركها فيه محمد
ممدوح ومجموعة من
الفنانني الشباب ،في وقت
يجري اختيار بقية فريق
العمل خالل األيام القليلة
املقبلة .ويتوقع أن تبدأ هند
تصوير دورها في الفيلم
الجديد بحلول نهاية الشهر
املقبل على أقصى تقدير،
بينما لم يتحدد موعد
طرح الفيلم في الصاالت
السينمائية .ويتبقى لهند
 10أيام لتنتهي بشكل كامل
من تصوير دورها في فيلم
"كيرة والجن" مع أحمد عز
وكريم عبدالعزيز ،بعدما
انتهت من تصوير املشاهد
الخارجية في املجر بداية
الشهر الجاري.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
الصدر :رافضو نتيجة االنتخابات يجرون العراق للفوضى

ّ
الشرخ يتسع في صفوف «اإلطار التنسيقي» ...والعامري يلوح بالمطالبة بإعادة االقتراع بالكامل
قال مقتدى الصدر ،الذي
يتصدر تياره نتائج االنتخابات
األخيرة في العراق إن رافضي
نتائج االنتخابات يجرون البالد
إلى الفوضى ،في حين ّلوح زعيم
تحالف الفتح هادي العامري
التظاهرات الرافضة
بتصعيد
ً
للنتائج ،مهددا بالمطالبة
بإلغاء االنتخابات بالكامل.

«الحشد»
ال يتدخل
بالنقاش
السياسي لكن
لن يسمح
بتزييف
الديموقراطية
فالح الفياض

م ــع ت ـصــاعــد ال ـخ ــاف داخ ــل
ّ
«اإلطار التنسيقي» الذي تشكل
بعد االنتخابات ،ويضم القوى
الـشـيـعـيــة ال ـعــراق ـيــة بــا ّسـتـثـنــاء
«الـتـيــار ال ـص ــدري» ،ح ــذر زعيم
ال ـت ـيــار م ـق ـتــدى ال ـص ــدر ،أم ــس،
من «تعقيد المشهد السياسي
واألم ـ ـ ـنـ ـ ــي وج ـ ـ ـ ـ ّـر ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق إل ــى
ال ـ ـفـ ــوضـ ــى بـ ـسـ ـب ــب م ـ ـحـ ــاوالت
معارضة النتائج».
وكـتــب ال ـصــدر ،فــي تـغــريــدة،
«زع ــزع ــة الـ ّـس ـلــم األه ـلــي بسبب
ع ــدم قـنــاعــة الـبـعــض بنتائجه
االنـتـخــابـيــة أم ــر معيب يعطي
ً
ً
ت ـ ـصـ ــورا س ـل ـب ـيــا ع ـن ـه ــم ،وه ــذا
مــا ال ينبغي تــزايــده وت ـكــراره،
ومــن هنا ينبغي عــدم الضغط
ع ـل ــى م ـفــوض ـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات،
أو بـعـمــل ال ـق ـض ــاء والـمـحـكـمــة
االتحادية ،أو التدخل بعملها،
بل ال ّ
بد من خلق أجواء هادئة
لتتم المفوضية إجراء اتها بما
ي ـخ ـ ّـص ال ـط ـع ــون أو م ــا شــاكــل
ذلك ،وليعلم الجميع أن القناعة
بالنتائج اإللكترونية سيفيء
ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــراق وش ـع ـب ــه ب ــاألم ــن
واالستقرار».
ومــع دخــول اعتصام أنصار
األحــزاب والفصائل المعترضة
عـ ـ ـل ـ ــى نـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات
الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة ق ـ ـ ــرب ال ـم ـن ـط ـق ــة
ال ـخ ـض ــراء وس ــط ب ـغ ــداد يــومــه
ال ـخ ــام ــس ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،ل ـ ّـوح
تحالف «الفتح» ،بزعامة األمين
الـ ـ ـع ـ ــام ل ـم ـن ـظ ـم ــة بـ ـ ـ ــدر ،ه ـ ــادي
الـ ـع ــام ــري ،أمـ ـ ــس ،بــالـتـصـعـيــد
والزج بالمزيد من المتظاهرين
الرافضين لنتائج االنتخابات،
ً
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــذرا مـ ـ ــن ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات عـ ــدم
اإلسراع في تنفيذ مطالب القوى
الـسـيــاسـيــة والـشـعـبـيــة بــإعــادة
ً
عمليات العد والفرز يدويا.
وقــال القيادي في التحالف،
أبو ميثاق المساري ،إن «األمور
ً
مرشحة للتصعيد ،خصوصا
مع رفض مفوضية االنتخابات
تنفيذ مطالب القوى السياسية
والشعبية بإعادة عمليات العد
ً
والـفــرز يــدويــا لجميع محطات
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع فـ ــي عـ ـم ــوم ال ـ ـعـ ــراق،
وهــذا األمــر يؤكد وجــود تزوير
وتالعب في النتائج».
وأض ــاف المساري «النتائج
ج ـ ـ ـ ـ ــاءت م ـ ـغ ـ ــاي ـ ــرة واأليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـع ـبــت ب ــأرق ــام ـه ــا،

إحباط محاولة تهريب
أسلحة إلسرائيل من لبنان

الكاظمي يفتتح طريق بغداد -الحلة أمس (رئاسة الوزراء)
وب ــال ـت ــال ــي ال ي ـم ـكــن بـ ــأي حــال
البناء عليها لتشكيل حكومة أو
ً
تحالفات» ،موضحا أن «التالعب
الخارجي باألرقام هدفه تنفيذ
أجندات خالل المرحلة المقبلة،
وإبعاد قوى سياسية دائما ما
ُ
تفشل المخططات الخارجية عن
المشهد السياسي والحكومي،
ولهذا لم ولن نسكت عن سرقة
أصواتنا».
ّ
وبين أن «الخيارات الحالية
كـثـيــرة أم ــام اإلطـ ــار التنسيقي
وقـ ــوى تـحــالــف ال ـف ـتــح ،كـمــا أن
اإلص ـ ـ ـ ـ ــرار عـ ـل ــى رف ـ ـ ــض إع ـ ـ ــادة
ً
عـمـلـيــات ال ـع ــد والـ ـف ــرز ي ــدوي ــا،
سـ ـي ــدف ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة
والشعبية إلى المطالبة بإلغاء
كل االنتخابات المبكرة» .ودخل
االعتصام ّأمس يومه الخامس،
وس ــط تــوق ـعــات ب ـتــوافــد أع ــداد
إضــافـيــة إلــى ســاحــة الحسنين
فــي بـغــداد ،والـتــي تنتشر فيها
الخيام وترفع فيها الشعارات
المطالبة بــإعــادة ال ـعـ ّـد والـفــرز
ً
يدويا.
ً
ومــن أصــل  295طـعـنــا ،ردت

الـمـفــوضـيــة العليا أم ــس األول
 294م ـن ـهــا ألسـ ـب ــاب مـخـتـلـفــة،
أهمها خـلـ ّـو الطعن مــن الدليل
أو مخالفته قانون االنتخابات،
ووافقت على إعادة العد والفرز
ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدوي بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور م ـم ـث ـل ــي
ال ـمــرش ـح ـيــن الـمـتـنــافـسـيــن في
محافظة كركوك ،لكونه الطعن
الوحيد المدعم باألدلة.

راض
مجلس األمن ٍ

ً
دول ـ ـيـ ــا ،أكـ ــد م ـج ـلــس األمـ ــن،
في بيان ،أن االنتخابات جرت
ب ـســاســة ،وت ــم الـتـحـضـيــر لها
ب ـش ـك ــل أف ـ ـضـ ــل م ـ ــن ســاب ـق ـت ـهــا
تقنيا وفـنـيــا .ودان االتـهــامــات
ّ
الموجهة لمفوضية االنتخابات
ورئيسة بعثة األ م ــم المتحدة،
جانين بالسخارت ،التي تلقت
انتقادات واسعة وتهديدات من
ق ـبــل أطـ ـ ــراف وأح ـ ـ ــزاب خـســرت
االنتخابات.
ودعـ ـ ــا األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لــأمــم
المتحدة أنطونيو غوتيريش
جـمـيــع األط ـ ــراف ال ـعــراق ـيــة إلــى

الـ ـصـ ـب ــر وااللـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ــالـ ـج ــدول
الزمني االنتخابي .وشدد على
ض ــرورة إنـشــاء حكومة شاملة
ّ
ف ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ،وحـ ـ ــل ال ـخ ــاف ــات
ً
المتعلقة باالنتخابات قانونيا.

نجل المرجع
ووس ــط تــرجـيـحــات بـخــروج
عمار الحكيم وحيدر العبادي
م ــن «اإلطـ ـ ـ ــار ال ـت ـن ـس ـي ـقــي» ع ــاد
ال ـحــديــث ع ــن وس ــاط ــة يـقــودهــا
مـ ـحـ ـم ــد رض ـ ـ ــا نـ ـج ــل الـ ـم ــرج ــع
الـ ــدي ـ ـنـ ــي ع ـ ـلـ ــي ال ـس ـي ـس ـت ــان ــي
للتهدئة بين «اإلطــار» و«التيار
الصدري».

قبول أم تهديد؟
وف ــي مــوقــف ملتبس ،اعتبر
الـ ـبـ ـع ــض أنـ ـ ــه ق ـ ـبـ ــول بـنـتـيـجــة
االن ـت ـخ ــاب ــات ،بـيـنـمــا رأى فيه
ً
آخـ ـ ـ ــرون ت ـ ـهـ ــديـ ــدا ،أك ـ ــد رئ ـيــس
الحشد الشعبي ،فالح الفياض،
خـ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع حـ ـ ــول ن ـتــائــج
اال ن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــا بـ ـ ــات أ مـ ـ ـ ـ ــس األول،

ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام ال ـ ـقـ ــانـ ــون وال ــدسـ ـت ــور
وعـ ــدم ال ـتــدخــل ف ــي الـنـقــاشــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن
‹ال ـح ـشــد الـشـعـبــي ق ــوة أس ــاس
لحماية النظام الديموقراطي،
وليست وظيفته حماية نفسه
إنـ ـم ــا ح ـم ــا ّي ــة أم ـ ــن واسـ ـتـ ـق ــرار
العراق» ،لكنه قال إن «الحشد لن
يسمح بنشوء أي دكتاتورية أو
تزييف للنظام الديموقراطي».
وبينما كشف مصدر مطلع
ع ـ ــن اح ـ ـت ـ ـضـ ــان م ـ ـنـ ــزل رئ ـي ــس
ائـ ـت ــاف دول ـ ــة ال ـق ــان ــون ن ــوري
ً
ً
المالكي اجتماعا جديدا اليوم،
رحب التيار الصدري بالعمل مع
المستقلين لتشكيل الحكومة
ً
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،مـ ــؤكـ ــدا أن «الـ ـع ــراق
ب ـحــاجــة إل ــى ت ـضــافــر الـجـهــود
ً
الوطنية بعيدا عــن التوافقات
عبر سياسة جديدة».

البيت الكردي والرئاسة
وفـ ــي ت ــوض ـي ــح ل ـمــوق ـفــه مــن
ال ـ ـت ـ ـحـ ــال ـ ـفـ ــات ،اعـ ـتـ ـب ــر قـ ـي ــادي
ف ـ ــي ح ـ ـ ــزب االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ــوط ـن ــي

الكردستاني أن «الحزب يسعى
كخطوة أولى إلى توحيد البيت
ال ـ ـكـ ــردي ل ـل ـت ــوج ــه إل ـ ــى ب ـغ ــداد
ً
بوفد مشترك» ،مشددا على أن
«م ــوض ــوع رئــاســة الجمهورية
ُ
سيحل داخل البيت الكردي».

الكاظمي واإلعمار
أما رئيس الحكومة مصطفى
الكاظمي ،الــذي يعتقد البعض
أن االزم ــة الحالية قــد ضاعفت
ح ـ ـظـ ــوظـ ــه لـ ـلـ ـتـ ـج ــدي ــد لـ ــواليـ ــة
أخرى ،فقال أمس خالل افتتاحه
الـ ـم ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى م ـ ــن ط ــري ــق
بغداد  -الحلة ،إن العراق بحاجة
إلـ ـ ـ ــى ح ـ ـشـ ــد جـ ـمـ ـي ــع الـ ـجـ ـه ــود
إليجاد حركة إعمار شاملة في
ً
مختلف الـمـجــاالت ،مــؤكــدا أنه
أط ـلــق ف ــي ال ـف ـتــرة الـقـصـيــرة له
مشاريع مهمة في مجال الطرق
والـجـســور ،وأن ــه فــي سـبــاق مع
ّ
الــوقــت ليسلم الـعــراق لألجيال
المقبلة بأفضل صورة ممكنة.
(عواصم  -وكاالت)

قبائل البجا» عثمان كلوج ،كلمة عبر «فيسبوك» ،جاء فيها
أنه «في حال عجزت الحكومة المركزية عن تنفيذ مطالبنا،
فسندخل المربع األخير ،وهو الحكم الذاتي واالنفصال».
ويمثل هذا التلويح أحدث حلقة تصعيدية من جانب
«ال ـب ـجــا» ،الـتــي تـطــالــب بــإلـغــاء جــانــب مــن ات ـفــاق الـســام
المبرم بين الخرطوم وحركات متمردة بشأن شرق البالد،
باإلضافة إلى دعوتها لحل الحكومة المدنية وتشكيل
أخرى عسكرية.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ت ـض ــارب ــت ت ـصــري ـحــات واردة من

الخرطوم بشأن اتفاق بين رئيسي مجلس السيادة الفريق
أول الركن عبدالفتاح البرهان ورئيس ال ــوزراء عبدالله
حمدوك على حل مجلسي السيادة والوزراء ،وسط تنامي
احتجاجات مؤيدة لنقل السلطة للمكون المدني ،وأخرى
مطالبة بسلطة عسكرية كاملة.
ونـفــى مجلس ال ـ ــوزراء صـحــة األن ـبــاء عــن ات ـفــاق بين
البرهان وحمدوك ،ووصفها وزير االتصاالت هاشم حسب
الرسول ،بأنها «مجرد هراء» صادر من قوى منشقة عن
«قوى الحرية والتغيير» .

من جانب آخر ،دخل اعتصام محيط القصر الرئاسي
بالخرطوم ،أمس ،يومه الثامن على التوالي ،والذي تنظمه
مجموعة منشقة عن «قوى الحرية والتغيير» ،للمطالبة
ّ
بحل الحكومة ،وتشكيل حكومة كفاءات بديلة.
ّ
وأمس األول ،هدد فصيل أركو ميناوي التابع لحركة
«تحرير ال ـســودان» ،المشاركة فــي االعـتـصــام ،باجتياح
ّ
ال ـخ ــرط ــوم ب ـق ــوة الـ ـس ــاح ،ل ـف ــرض أج ـن ــدة ح ــل الـسـلـطــة
االنتقالية وتوسيع المشاركة بها.
(الخرطوم ـ وكاالت)

موسكو تضبط التوازنات :حرية الحركة
إلسرائيل في سورية ...وسالح إليران
●

طهران  -فرزاد قاسمي

ّ
بعد فترة من الجمود عقب تشكل حكومة
جــديــدة فــي إســرائـيــل وتخفيض تــل أبيب
وتيرة العمليات ضد ما تسميه محاوالت
الـتـمــوضــع اإلي ــران ــي فــي ســوريــة ،يـبــدو أن
ال ـم ـيــاه عـ ــادت ال ــى مـجــاريـهــا بـيــن روسـيــا
وإسرائيل فيما يخص التحركات تل أبيب
في سورية.
وغــداة مباحثات بين الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ورئيس الوزراء اإلسرائيلي
نـفـتــالــي بـيـنـيــت ف ــي ســوت ـشــي ،وص ـف ــت بـ
"الــدافـئــة" ،قــال وزيــر اإلسـكــان اإلسرائيلي،
زئ ـيــف إل ـك ـيــن ،إن الـطــرفـيــن اتـفـقــا عـلــى أن
"الدولتين ستستمران في تنفيذ آلية تفادي
ً
االشتباك" في سورية ،مضيفا أن روسيا "لن
تعيق الحملة الجوية للجيش اإلسرائيلي
على سورية".
وأشارت "القناة  "12اإلسرائيلية إلى أن
بوتين وافق خالل االجتماع على أن تحافظ
على حريتها فــي عملياتها في
إ ســرا ئـيــل ّ
ً
ً
ســوريــة ،لكنه طلب تـحــذيــرا إضــافـيــا قبل
الضربات.
ُ
ون ـقــل عــن إلكين ال ــذي راف ــق بينيت في
ً
الــزيــارة وعمل مترجما خــال لقاء بوتين،
قوله إن "بينيت عرض على الرئيس الروسي

«التحالف» :تدمير 4
زوارق مفخخة بالحديدة

أعلن "تحالف دعم الشرعية"
في اليمن ،أمس ،تنفيذه "عملية
استهداف لموقع تجميع
وتفخيخ الزوارق المفخخة" في
الحديدة ،الخاضعة لسيطرة
المتمردين الحوثيين غرب
اليمن .وأضاف أنه تم "تدمير
 4زوارق مفخخة بمعسكر
الجبانة الساحلي بالحديدة قبل
تنفيذها هجمات وشيكة".
إلى ذلك ،اغتال مجهولون،
القيادي البارز في "حزب
اإلصالح" اإلسالمي ،ضياء
الحق األهدل وسط مدينة تعز.

«شرق السودان» يهدد باالنفصال ...وجدل حول خطة لحل «المجلسين»
في وقت تتصاعد األزمة السياسية بوتيرة سريعة بين
طرفي ائتالف السلطة الحاكم ،المدني والعسكري ،في
الخرطوم ،هدد المجلس األعلى لـ«نظارات البجا» شرقي
السودان بـ «االنفصال» عن البالد ،إذا لم تنفذ الحكومة
المركزية مطالبهم.
ومع استمرار عناصر «البجا» القبلية في إغالق مرافق
حيوية تشمل الميناء الرئيسي لصادرات وواردات البالد،
إلــى جانب الطريق الرابط بين بورتسودان والعاصمة
الخرطوم ،منذ أكثر من شهر ،ألقى األمين العام لـ«إعالم

سلة أخبار

ّ
تصوره آلليات التصدي للوجود اإليراني
في سورية ،كما تطرقا إلى ملفها النووي".
وبحسب إلكين ،فقد حرص بوتين على
ً
التأكيد أمام بينت على موقفه "الداعم جدا"
إلسرائيل.
وبعد المحادثات ،أعلن مكتب بينيت أنه
ّ
قرر تمديد زيارته لروسيا ،وتأجيل عودته
إلى تل أبيب مساء أمس.
جــاء ت زيــارة بينيت بعد أيــام من زيارة
رئيس األركان اإليراني ،العميد الركن محمد
بــاقــري ،الــى روسـيــا ،حيث ناقش صفقات
س ــاح روس ـيــة إلي ــران الـتــي لــم تتمكن من
عقد أي صفقات ،رغــم فشل إدارة الرئيس
األميركي السابق دونالد ترامب في التمديد
لحظر التسلح االممي عليها.
وأك ــد مـصــدر عسكري رفـيــع المستوى،
رافق باقري الى موسكو ،أن الهدف الرئيسي
ك ــان ح ــل ع ـقــدة تـسـلـيــم ط ــائ ــرات عسكرية
طلبتها طهران العام الماضي.
وحسب المصدر ،فــإن واحــدة من العقد
التي تواجه الصفقة هي تأمين طهران ثمن
الطائرات في ظل الحصار المالي عليها،
والـعـقــدة الثانية كــانــت أن موسكو زودت
المقاتالت بأنظمة دفاعية فقط ،ورفضت
تزويدها بأنظمة هجومية بذريعة أن هذه
ً
األنـظـمــة تـحـتــوي قـطـعــا أمـيــركـيــة الصنع،

وأنـهــا ملزمة بحسب اتفاقية الـشــراء عدم
إيصال التكنولوجيا المستخدمة الى إيران.
وق ــال الـمـصــدر إن االتـفــاقـيــة بـيــن إي ــران
وروس ـي ــا تـشـمــل بـيــع ح ــوال ــي  200طــائــرة
مقاتلة من طراز "سو  "30وسو  "35و"ميغ
 "31و"م ـي ــغ  ،"35وأضـ ـ ــاف أن ب ــاق ــري قــام
ً
بزيارة معمل طائرات سوخوي ،وأن عددا
من المقاتالت كانت هناك جاهزة وملونة
بالعلم االيــرانــي وجــاهــزة لالنطالق تجاه
إيران فور حل العقدتين.
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،ك ـشــف ال ـم ـص ــدر أن
بــاقــري بـحــث كــذلــك عـقــد إمـكــانـيــة ائـتــاف
عسكري بين إيران وروسيا يضمن دخول
إيران ،ولو بشكل غير مباشر ،في معاهدة
"األم ـ ـ ـ ــن الـ ـجـ ـم ــاع ــي" ال ـ ـتـ ــي تـ ـض ــم روسـ ـي ــا
وأرم ـي ـن ـي ــا وبـ ـي ــاروسـ ـي ــا وأوزب ــاكـ ـسـ ـت ــان
وطاجيكستان وكازاخستان وقرغيزستان.
وبما أن الدستور اإليراني يمنع عضوية
إي ــران فــي مـعــاهــدات عسكرية دول ـيــة ،فــإن
اتـ ـف ــاق ــا خ ــاص ــا س ـي ـج ــري ص ـي ــاغ ـت ــه بـيــن
مــوس ـكــو وط ـ ـهـ ــران ،ع ـلــى أن يـشـمــل كــذلــك
منظمة "األمن الجماعي".
وأش ــار الـمـصــدر الــى أن موسكو قدمت
تطمينات إليران بأن عالقتها المميزة مع
إسرائيل ستساعد طهران على إيجاد توازن
للقوى في المنطقة يهدف الى منع التصادم

أعلن الجيش اإلسرائيلي
"إحباط محاولة تهريب
أسلحة ومخدرات من األراضي
ً
اللبنانية" ،مشيرا إلى أنه يتم
التحقيق حول طبيعة الجهات
التي تقف وراء المحاولة ،وعما
إذا كان "حزب الله" ساعد فيها.
وقال المتحدث العسكري باسم
الجيش ،أفيخاي أدرعي ،عبر
"تويتر" أمس" :قواتنا تحبط
محاولة تهريب على الحدود
مع لبنان ،بعد أن رصدت
مساء أمس ،عددا من المشتبه
فيهم بمنطقة مطلة ،وتمكنت
من العثور على مسدسين
و 21علبة محملة ،بنحو 9
كيلوغرامات من المخدرات،
بقيمة تقدر  350ألف شيكل".

البرلمان الليبي يحيل
قوانين االنتخابات للمفوضية

أحال البرلمان الليبي،
أمس ،قوانين االنتخابات
الرئاسية والبرلمانية إلى
المفوضية العليا لالنتخابات،
ً
العتمادها رسميا كنص
ُ
دستوري ،تجرى على أساسه
االنتخابات المرتقبة بعد
شهرين ،في خطوة مهمة
قد تزيد من فرص تنظيم
االستحقاق االنتخابي في
موعده .وأرسل البرلمان
قوانين االنتخابات بعد
تعديل بعض موادها بطلب
من المفوضية العليا ،لتصبح
هذه القوانين نافذة ،رغم
معارضة المجلس األعلى
للدولة لها.

توتر بين السود
والهنود بجنوب إفريقيا

ً
مستقبال بينيت في سوتشي أمس األول (رويترز)
بوتين
و حــل الخالفات عبر السبل الدبلوماسية
وليس العسكرية.
على صعيد آخر ،حثت الواليات المتحدة
و 3قوى أوروبية ،أمس األول ،بعد مشاورات
ً
في باريس ،على ضرورة عودة إيران سريعا
إلــى المحادثات النووية في فيينا ،وسط
قلق متزايد من التأخير.
وق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم "الـ ـخ ــارجـ ـي ــة"
األميركية ،نيد برايس ،إن المبعوث الخاص
بــإيــران روبــرت مالي ،الـقــادم من جولة في
الخليج ،تحدث مــع نظرائه مــن بريطانيا
وفــرن ـســا وأل ـمــان ـيــا ح ــول كـيـفـيــة اسـتـمــرار
الدبلوماسية في توفير مسار أكثر فاعلية
بشأن إيــران .وقال برايس" :نحن متحدون
ف ــي االع ـت ـق ــاد بـ ــأن ال ـم ـف ــاوض ــات ي ـجــب أن
تستأنف في فيينا بأسرع وقت ممكن ،وأن

ُ
تستأنف على وجه التحديد حيث توقفت
بعد الجولة السادسة".
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،ال ي ــزال بـعــض التوتر
يخيم على جنوب سورية ،بعدما توعدت
القيادة الوسطى األميركية (سنتكوم) بالرد
ّ
مسيرة استهدف مساء
على هجوم بطائرات
األربعاء الماضي ،قاعدة التنف العسكرية
الواقعة في جنوب سورية قرب الحدود مع
العراق واألردن ،والتي يستخدمها التحالف
الدولي بقيادة الواليات المتحدة.
وكان األمين العام لحزب الله اللبناني،
حسن نصرالله ،قد هدد في تصعيد أمس
األول ب ـ "ال ــدف ــاع عــن لـبـنــان ونـفـطــه وغ ــازه
ً
من األطماع اإلسرائيلية" ،موجها تحذيرا
إلى تل أبيب ،بعدم التصرف كما تشاء في
المنطقة المتنازع عليها.

يسود توتر وشكوك بين
السكان السود والهنود بمدينة
فينيكس في جنوب إفريقيا،
بعد  3أشهر على أعمال عنف
شهدتها الديموقراطية الشابة
عقب سجن الرئيس السابق
جايكوب زوما.
وقبيل إجراء االنتخابات
المحلية ،غدا ،التزال الشكوك
تحيط بالمدينة الصغيرة،
التي يغلب على سكنها الهنود،
حيث قتل بها نحو  30رجال
أسود بوحشية .وأثار أكبر
حزب معارض "التحالف
ً
الديموقراطي" غضبا عبر
إشادته على ملصقات الحملة
االنتخابية بـ"األبطال" الذين
يقفون وراء ما بات يسمى
بـ"مذبحة فينيكس" ،حيث
قتل سكان من أصول هندية
مواطنين من أصول إفريقية،
بعد عجز الشرطة عن وقف
أعمال نهب للمتاجر والمنازل
أعقبت سجن زوما.
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ً
ُّ
ُ
غضب بكين
اليابان تجري أضخم مناورات منذ  30عاما ...وتعهد بايدن حماية تايوان ي ِ
ّ
سيرت سفن حربية تابعة
للجيشين الروسي والصيني
للمرة األولى ،دورية مشتركة
في المحيط الهادئ ،وعبرت
للمرة األولى مضيق تسوغارو
بين جزيرتي هوكايدو
وهونشو اليابانيتين ،في
وقت تشهد اليابان ،أضخم
تدريبات ًعسكرية منذ  3عقود،
استعدادا ألي مواجهة
محتملة في المنطقة.

ّ
ف ـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت تـ ـ ـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـ ـ ــرت فـ ـي ــه
ع ــاق ــاتـ ـهـ ـم ــا م ـ ــع ال ـ ـ ـغـ ـ ــرب ،وم ــع
تعزيزهما عالقاتهما العسكرية
وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ف ــي ال ـس ـن ــوات
األخ ـ ـي ـ ــرة ،أج ـ ـ ــرت س ـف ــن حــرب ـيــة
روس ـي ــة وصـيـنـيــة أول دوريـ ــات
مشتركة لها في الجزء الغربي من
المحيط الهادئ ،راقبتها عن كثب
اليابان ،التي أطلقت قواتها البرية
تدريبات عسكرية ،تعد األضخم
واألك ـب ــر لـهــا خ ــال ال ـ ـ  30السنة
ً
األخـ ـي ــرة ،اس ـت ـع ــدادا ألي ص ــراع
مـحـتـمــل فــي مـنـطـقــة المحيطين
الهندي والهادئ.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية،
فـ ــي بـ ـي ــان أصـ ـ ــدرتـ ـ ــه ،أمـ ـ ـ ــس ،أن
الدوريات مع الصين بدأت في 17
أكتوبر الجاري وانتهت أمس ،في
الجزء الغربي من المحيط الهادئ
بمشاركة  5سفن من كال الطرفين،
وعبرت مضيق تسوغارو للمرة
األولى في إطار الدوريات ،ويعتبر
المضيق مياها دولية.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت أن "مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام هـ ــذه
الدوريات هو إظهار علمي دولتي
روسيا والصين والمحافظة على
ال ـس ــام واالس ـت ـق ــرار ف ــي منطقة
آسيا والمحيط الهادئ وحماية
م ـج ــاالت األن ـش ـطــة االق ـت ـصــاديــة
البحرية للبلدين".
وراق ـ ـبـ ــت الـ ـي ــاب ــان الـ ــدوريـ ــات
البحرية عن كثب ،وأكدت األسبوع
الـ ـم ــاض ــي أن م ـج ـم ــوع ــة م ــن 10
سفن من الصين وروسيا عبرت
مـضـيــق ت ـســوغــارو ال ــذي يفصل
بين الجزيرة الرئيسية في اليابان
وجزيرة هوكايدو الشمالية.

بوتين
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ــروسـ ـ ــي
فــاديـمـيــر بــوتـيــن أك ــد الخميس
الـمــاضــي فــي كلمته أم ــام "ن ــادي
فالداي للحوار" في سوتشي ،أن
"ال ـعــاقــات الــروس ـيــة  -الصينية
ل ـي ـســت م ــوج ـه ــة ضـ ــد أي ط ــرف
وت ـصــب ف ــي مـصـلـحــة ال ـب ـلــديــن".
أض ــاف" :عـلــى النقيض مــن دول
ح ـلــف ش ـم ــال األط ـل ـس ــي (ن ــات ــو)،
ال نـ ـح ــاول ت ـش ـك ـيــل أي ت ـحــالــف
عسكري مغلق ،وال يوجد تكتل

عـسـكــري بـيــن روس ـيــا والـصـيــن،
وال توجد لدينا مثل هذه النية".

تدريبات اليابان
من ناحية أخــرى ،أطلقت قوة
الــدفــاع الــذاتــي الـبــريــة اليابانية
( )GSDFمـ ـ ـن ـ ــاورات وت ــدريـ ـب ــات
عسكرية ،تعتبر األضخم واألكبر
لها خــال ال ـ  30السنة األخـيــرة،
إلعـ ــداد ه ــذه ال ـق ــوات ألي ص ــراع
محتمل فــي المحيطين الهندي
ً
والهادئ خصوصا وسط تصاعد
التوتر مع الصين في المنطقة.
وذكرت وكالة  CNNاإلخبارية
األميركية ،أن التدريبات اليابانية
يـ ـ ـش ـ ــارك فـ ـيـ ـه ــا ،مـ ـن ــذ م ـن ـت ـصــف
سبتمبر الماضي ،نحو  100ألف
عـنـصــر و 20أل ــف مــرك ـبــة و120
طائرة في تدريبات مختلفة في
جميع أنحاء البالد.
وبـ ـه ــذا الـ ـص ــدد ،قـ ــال ال ـنــاطــق
باسم قوات الدفاع الذاتي البرية
ال ـع ـق ـي ــد ن ــوريـ ـك ــو يـ ــوكـ ــوتـ ــا ،إن
"تمرين قــوة الــدفــاع الــذاتــي يركز

على تحسين الفعالية العملياتية
وقـ ـ ـ ــدرات ال ـ ـ ــردع واالس ـت ـج ــاب ــة"،
ً
مضيفا" :إنهم يجهزون أنفسهم
ح ـتــى يـتـمـكـنــوا م ــن االسـتـجــابــة
عندما يضطرون إلى اتخاذ مزيد
من اإلجراءات".
كما أوضــح الجنرال يويتشي
ت ــوغ ــاش ــي ال ـق ــائ ــد ال ـع ــام لـلـفــرقــة
الـثــانـيــة مــن "ال ــدف ــاع ال ــذات ــي" ،أن
"البيئة األمنية الحالية المحيطة
ً
باليابان متوترة جدا .نحن قوات
الدفاع الذاتي مطالبون بتعزيز
فعالية العمليات".
وم ـ ـنـ ــذ س ـب ـت ـم ـب ــر الـ ـم ــاض ــي،
ســافــر جـنــود مــن الـفــرقــة الثانية
لـ ـلـ ـق ــوات الـ ـب ــري ــة ال ـي ــاب ــان ـي ــة فــي
م ــديـ ـن ــة أسـ ــاه ـ ـي ـ ـكـ ــاوا ال ـت ــاب ـع ــة
لمحافظة هوكايدو إلى محافظة
أويـتــا على بعد  2000كيلومتر،
ألداء تــدري ـبــات قـتــالـيــة دفــاعـيــة،
وأمضوا أسابيع في بناء مناطق
لوجستية ومراكز قيادة ومواقع
في ساحة المعركة.
وت ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــه تـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاري ـ ـ ــس هـ ـ ــذه
ال ـم ـن ـط ـقــة الـ ـتـ ـض ــاري ــس نـفـسـهــا

قرغيزستان ترفض استضافة قاعدة أميركية

أعـ ـ ـل ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـق ـ ــرغـ ـ ـي ـ ــزي ،صـ ـ ــادر
جاباروف ،أمس ،أن بالده لن تسمح بإنشاء
قاعدة جوية أميركية على أراضيها ،لعدم
ّ
تعزيز الـتــوتــر بين ال ــدول المتنافسة في
قرغيزستان.
وأضاف ،خالل مؤتمر صحافي عقده في
العاصمة بشكيك" :لدينا قاعدة عسكرية
روس ـي ــة ف ــي مـنـطـقــة ك ــان ــت ق ــرب بـشـكـيــك،
وقاعدة عسكرية واحدة تكفي لنا ،ولسنا
ب ــوارد إنـشــاء قــاعــدة عسكرية أخــرى لــدول

أخرى لتوتير األجواء على أراضينا".
وذكـ ـ ــر" :ال ن ــري ــد أن ن ـل ـعــب ل ـع ـبــة الـقــط
والفأر مع دول مؤثرة من خالل استضافة
ّ
قاعدتين" ،مــذكــرا بــأن المنشأة العسكرية
األميركية في الجمهورية أغلقت عام .2014
ُيذكر أنه تم افتتاح القاعدة األميركية في
مطار بشكيك "مــانــاس" عــام  ،2001بهدف
دعم عملية "الحرية الدائمة" في أفغانستان.
وبعد  8سنوات ،تم تغيير اسم القاعدة
الـجــويــة إل ــى "مــركــز ال ـع ـبــور" ،وف ــي صيف

 2014تــم إغ ــاق الـمـنـشــأة بـنــاء عـلــى طلب
الجانب القرغيزي.
وت ـع ــد ال ـق ــاع ــدة ال ـج ــوي ــة ال ــروس ـي ــة في
قرغيزيا أحد المكونات الجوية لقوات الرد
السريع المشتركة لقوات منظمة معاهدة
األمن الجماعي ،وتشارك في حماية األجواء
التابعة للدول األعضاء بالمنظمة .وتضم
هذه القاعدة طائرات هجومية من طراز "سو
 "25ومروحيات من طراز "مي ."8

الدفاع عن تايوان
وفـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت تـ ـكـ ـث ــف ال ـص ـي ــن
سعت
ضـغــوطـهــا ع ـلــى ت ــاي ــوانّ ،
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة إل ــى تـجــنــب
تصعيد التوتر القائم مــع بكين
بـتـشــديــدهــا ع ـلــى أن سـيــاسـتـهــا
حـيــال تــايــوان لــم تـتـغـ ّـيــر ،بعدما
ّ
تعهد الرئيس جو بايدن بالدفاع
عــن تــايــوان إذا ّ
تعرضت لهجوم
صيني.
وش ـ ـ ّـددت الــرئــاســة األمـيــركـيــة
على أنها ال تــزل تقتدي بقانون
العالقات مع تايوان الصادر عام
الذي طالب فيه الكونغرس
ّ 1979
بـ ــأن ت ــوف ــر الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة

ال ـ ـسـ ــاح ل ـلّ ـج ــزي ــرة لـ ـل ــدف ــاع عــن
ّ
ً
نفسها ،لـ ّكــنــه ظــل غــامـضــا حــول
ً
إمكان تدخل واشنطن عسكريا.
وخـ ـ ـ ـ ــال لـ ـ ـق ـ ــاء مـ ـ ــع ن ــاخ ـب ـي ــن
ف ــي مــديـنــة بــالـتـيـمــور ف ــي والي ــة
مـ ـي ــري ــان ــد ،ق ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس جــو
ً
ب ــاي ــدن ردا عـلــى سـ ــؤال عـ ّـمــا إذا
ّ
ّ
كانت الواليات المتحدة مستعدة
ً
للدفاع عسكريا عــن تــايــوان ،إذا
ّ
تعرضت الجزيرة لهجوم صيني
"أ ّجــل .لدينا الـتــزام بهذا الشأن"،
لكنه جدد التأكيد على عدم وجود
نية لديه للدخول في حرب باردة
جديدة مع بكين.
ً
وبــدا تصريح بايدن مناقضا
ل ـل ـس ـيــاســة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـقــائ ـمــة
م ـنــذ ف ـت ــرة طــوي ـلــة ف ـي ـمــا يـعــرف
بـ"الغموض االستراتيجي" التي
تساعد واشنطن بموجبها تايوان
ف ــي ب ـن ــاء دفــاعــات ـهــا وت ـعــزيــزهــا
دون ال ـت ـع ـهــد ص ــراح ــة بـتـقــديــم
مساعدتها في حال حدوث هجوم.
وف ــي مـقـ ّـر ق ـيــادة حـلــف شمال
األطلسي في بروكسلّ ،
شدد وزير
الدفاع األميركي لويد أوستن على
ً
الموضوع نفسه ،قائال" :على غرار
ما فعلنا في الماضي سنواصل
مساعدة تايوان بما تحتاج إليه
من قدرات للدفاع عن نفسها".
وتعتبر بكين أن تايوان البالغ
ّ
عـ ــدد ســكــان ـهــا ن ـحــو  23مـلـيــون
ّ
نسمة جزء ال يتجزأ من األراضي
الصينية.

بكين ترد
ً
وردا ع ـ ـلـ ــى ا لـ ـتـ ـص ــر يـ ـح ــات
األم ـيــرك ـيــة ،نـ ّـبـهــت الـصـيــن أمــس
األول ،واشـ ـنـ ـط ــن إل ـ ــى ض ـ ــرورة
التزام الحذر بشأن تايوان .وقال
الـنــاطــق بــاســم وزارة الخارجية

وان ـ ــغ وي ـن ـب ـي ــن إن "الـ ـصـ ـي ــن لــن
ت ـف ـس ــح الـ ـمـ ـج ــال ألي م ـس ــاوم ــة
بـ ـش ــأن الـ ـقـ ـض ــاي ــا الـ ـت ــي تـتـعـلــق
ً
بمصالحها الجوهرية" ،محذرا
م ـ ــن أن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن "يـ ـنـ ـبـ ـغ ــي أن
تتصرف وتـتـحــدث بـحــذر بشأن
قضية تايوان".
ً
وت ـض ــاع ـف ــت أخـ ـ ـي ـ ــرا ط ـل ـعــات
الـمـقــاتــات الـصـيـنـيــة فــي أج ــواء
مـنـطـقــة ت ـحـ ّـديــد ال ــدف ــاع ال ـجــوي
للجزيرة ،ونفذت بكين في منطقة
تـحــديــد ال ــدف ــاع ال ـجــوي لجنوب
ً
ً
غ ــرب ت ــاي ــوان عـ ــددا قـيــاسـيــا من
الـطـلـعــات بـلــغ  149طـلـعــة ف ــي 4
أيام خالل احتفال الصين بعيدها
الوطني.

كوريا الشمالية
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ان ـت ـق ــدت كــوريــا
ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،الـ ـ ــواليـ ـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ل ـت ـس ـب ـب ـهــا فـ ــي تــوتــر
ع ـ ـس ـ ـكـ ــري مـ ـ ــع ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ب ـس ـبــب
تدخلها في شؤون تايوان.
وات ـه ــم ن ــائ ــب وزيـ ــر خــارجـيــة
كوريا الشمالية باك ميونغ هو،
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ب ـم ـحــاولــة
إ طــا حــة حكومتي بكين وبيونغ
يانغ.
أضـ ــاف" :خ ــال ال ـعــام الـحــالــي
فقط ،أرسلت الواليات المتحدة كل
أنواع السفن الحربية إلى مضيق
تـ ــايـ ــوان ب ــزع ــم ح ــري ــة ال ـم ــاح ــة،
وهــذا دليل فعلي على استخدام
الــواليــات المتحدة تــايــوان كــأداة
لممارسة الضغط على الصين،
ً
مــع أنـهــا تــؤكــد ظــاهــريــا سياسة
صين واحدة".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

معركة سياسية في الواليات المتحدة بشأن إجراءات التصويت
شهدت االنتخابات الرئاسية األميركية عام  2020نسبة
مشاركة هي األعلى في تاريخ البالد ،رغم تفشي وباء كوفيد،
وجهود دونالد ترامب وحلفائه لتقويض ثقة الناس بالنظام
االنتخابي.
ورغ ــم مـشــاركــة ع ــدد غـيــر مـسـبــوق مــن الـنــاخـبـيــنُ ،ينظر
إلــى االقـتــراع على نطاق واســع بأنه األكثر أمانا في تاريخ
االنتخابات األميركية.
ّ
ل ـكــن واليـ ــات ع ــدة ات ـخــذت خ ـطــوات فــي األش ـهــر األخ ـيــرة
الستخدام مزاعم االحتيال التي ال أساس لها لتمرير قوانين
ي ــرى منتقدوها أنـهــا تـهــدف إل ــى تقييد حـقــوق التصويت
لألقليات التي تميل تاريخيا إلى الحزب الديموقراطي.
وقال الرئيس جو بايدن إن "على مجلس الشيوخ العمل
على حماية الحق الدستوري في التصويت ،والذي ّ
يتعرض
لهجوم ال هوادة فيه من مؤيدي الكذبة الكبرى" ،في إشارة إلى
جهود ترامب للتشكيك في نتائج انتخابات .2020
وشــدد على أن "األمــر عاجل .الديموقراطية ،روح أميركا،
على المحك".
في جورجيا جنوب الواليات المتحدة ،صار يمكن محاكمة

األشخاص الذين يوزعون المشروبات والوجبات الخفيفة على
الناخبين في الطوابير أمام مراكز االقتراع .وحظرت تكساس
ترويج ّمسؤولي االنتخابات للتصويت عبر البريد.
وسنت قوانين مشابهة في نحو  10واليات أخرى تضفي
تعقيدا على التصويت ،وفق منظمات غير حكومية.
ويقول مركز التقدم األميركي إن "هذه القوانين على مستوى
الوالية غالبا ما تستهدف الناخبين األقل تمثيال تاريخيا،
وخصوصا األقليات والفقراء والمعوقين".
بحلول مطلع الشهر الجاري ،صادقت  19والية على األقل
على  33قانونا يقيد التمكن من التصويت ،وفق مركز برينون
للعدالة ،المحسوب على اليسار.
وع ـلــى الـمـسـتــوى ال ـف ــدرال ــي ،لــم يـتــوافــق أع ـضــاء مجلس
ال ـش ـيــوخ ،األربـ ـع ــاء ،عـلــى مـنــاقـشــة م ـشــروع قــانــون يقترحه
الديموقراطيون حول "حرية التصويت" ،ويشمل مجموعة
إجراءات حول حق التصويت وإعادة توزيع الدوائر االنتخابية
وتمويل الحمالت.
ولم يتمكن الديموقراطيون من الحصول على األصوات الـ60
الالزمة لبدء النقاش ،بعد أن دعا كبير الجمهوريين ميتش

سلة أخبار
بايدن وماكرون يبحثان
أزمة الغواصات

تحدث الرئيس األميركي،
جو بايدن ،ونظيره الفرنسي
إيمانويل ماكرون هاتفيا ،أمس
االول ،ملواصلة جهودهما لحل
الخالفات بني بلديهما في أعقاب
أزمة الغواصات األسترالية ،في
حني أكد البيت األبيض أن كاماال
هاريس نائبة الرئيس ستزور
باريس قريبا.
كما بحث الرئيسان الجهود
الضرورية لتعزيز قوة الدفاع
األوروبية مع ضمان التكامل بني
حلف شمال األطلسي «ناتو»،
وفق ما أوضحته الرئاسة
األميركية في بيان.
وقال بايدن في تغريدة إنه ّ
يقدر
املحادثة مع ماكرون ،ويتطلع
إلى لقائه في العاصمة اإليطالية
لتقييم «مجاالت التعاون
الكثيرة» بني البلدين.

سفينتان حربيتان روسية وصينية تشاركان في دورية بمياه المحيط الهادئ أمس (رويترز)
التي ستواجها القوات اليابانية
إذا ان ــدل ـع ــت الـ ـح ــرب ف ــي ال ـجــزر
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ل ـل ـي ــاب ــان م ـث ــل ج ــزر
س ـي ـن ـكــاكــو ،وهـ ــي سـلـسـلــة جــزر
صـخــريــة غـيــر مــأهــولــة ف ــي بحر
الصين الشرقي تديرها طوكيو
لكن بكين تطالب بها.
وك ــان وزي ــر ال ــدف ــاع الـيــابــانــي
نوبو كيشي ،صرح لشبكة CNN
ً
أخ ـ ـيـ ــرا ،أن الـ ـج ــزر ه ــي ب ــا شــك
أراض يــابــان ـيــة وس ـي ـتــم الــدفــاع
ٍ
ع ـن ـه ــا ع ـل ــى ه ـ ــذا الـ ـنـ ـح ــو .وقـ ــال
كـيـشــي" :ج ــزر سينكاكو ج ــزء ال
يـتـجــزأ م ــن األراض ـ ــي الـيــابــانـيــة،
ً
وفـقــا لـلـقــانــون الــدولــي وبالنظر
إلى التاريخ".
بـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ــد رئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
الياباني الجديد فوميو كيشيدا،
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي" ،ام ـ ـت ـ ــداد
سيادة طوكيو إلى جزر الكوريل
الـجـنــوبـيــة" الـمـتـنــازع عليها مع
ً
روسيا ،معتبرا أنه "يجب تسوية
م ـســألــة األراض ـ ـ ــي ،وعـ ــدم تــركـهــا
لألجيال القادمة".

دوليات

ماكونيل أعضاء حزبه في مجلس الشيوخ إلى رفض "أحدث
محاوالت الديموقراطيين للسيطرة على كيفية تصويت كل
أميركي في أنحاء البالد".
مــن جانبه ،قــال كبير الديموقراطيين تشاك شومر بعد
التصويت "ال تخطئوا ،رفــض الـشـيــوخ الجمهوريين فتح
النقاشات اليوم يشكل موافقة ضمنية على القوانين الرهيبة"
التي تقيد الوصول إلى التصويت.
ويعتبر الجمهوريون في "الكونغرس" أن القوانين الجديدة
التي تفرض على سبيل المثال أن يبرز الناخب بطاقة هوية
ّ
تحمل صورته منطقية ،وهو إجراء متبع في دول عدة حول
العالم.
ومــن بين التدابير التي اقترحها الديموقراطيون جعل
التسجيل في السجل االنتخابي ممكنا في يوم االقتراع ،وإقرار
عطلة مدفوعة األجــر أيــام االقـتــراع التي تنظم دائـمــا وسط
األسبوع في الواليات المتحدة.
واقترح مشروع القانون أيضا تدابير للحد من تأثير المال
في السياسة وتعزيز التحصين من التدخل األجنبي.
تدار االنتخابات األميركية على المستوى المحلي ،وغالبا

توجيهات واشنطن للواليات بشأن
ما ينظر الجمهوريون إلى
ّ
العملية االنتخابية على أنها تدخل فدرالي غير مرحب به.
لكن ذلك بالضبط ما كان يحاول ترامب فعله منذ أكثر من
عــام ،وحتى قبل إعــان هزيمته ،شــرع الملياردير في حملة
شرسة إلقناع ماليين األميركيين بأن االنتخابات الرئاسية
لعام  2020مزورة ،من دون تقديم أي دليل.
وقد ممارس ترامب ضغوطا على مسؤولي االنتخابات في
عدة واليات إلبطال النتائج بعد التصويتّ ،
روج الجمهوري
لـنـظــريــات مــؤامــرة إلذك ــاء غـضــب ناخبيه ال ــذي بـلــغ ذروت ــه
بالهجوم على مبنى "الكابيتول هيل" بواشنطن في  6يناير.
وترى فيونا هيل المستشارة السابقة لترامب ،أن ما يحصل
"انقالب على مهل".
وأظـهــر استطالع لمعهد يــوغــوف فــي أغسطس أن ثلثي
الجمهوريين يعتقدون أن االنتخابات ُسرقت من ترامب.
وتعليقا على ذلك ،قال شومر إن "انتخاباتنا هي مصدر
الديموقراطية ( .)...لسوء الحظ ،تنتشر الكذبة الكبرى لترامب
مثل السرطان في صفوف الجمهوريين".
(واشنطن ـ ـ أ ف ب)

باكستان 5 :قتلى باحتجاجات
لحزب إسالمي متشدد

أعلن حزب «حركة لبيك
باكستان» اإلسالمي املتشدد
املحظور ،أمس ،أن  5من
ُ
أنصاره قتلوا في مواجهات
مع قوات األمن في مدينة
الهور في شرق باكستان،
بعد مقتل شرطيني في
ّ
املستمرة منذ
الصدامات
أمس األول.
ّ
وتجمع أكثر من ألف مناصر
لـ»لبيك باكستان» بعد صالة
الجمعة ،للمطالبة باإلفراج
عن زعيمهم سعد رضوي،
املوقوف منذ أبريل ،وقطعوا
طرقات وألقوا مقذوفات.
ّ
وتعهد الحزب بعدم وقف
االحتجاجات أو إجراء
محادثات مع الحكومة حتى
إطالق زعيمه.

أوزبكستان :انتخابات رئاسية
وسط تراجع اإلصالحات

أدلى ،أمس ،الناخبون في
أوزبكستان بأصواتهم في
انتخابات رئاسية ستفضي على
األرجح إلى والية جديدة مدتها
 5سنوات للرئيس املنتهية
واليته شوكت ميرضيايف ،الذي
تراجع زخم نزعته اإلصالحية،
ويلوح في األفق شبح ميول
استبدادية من ِقبله.
وميرضيايف ( 64عاما) ،الذي
يحكم أكبر دولة في آسيا
الوسطى من حيث عدد السكان
منذ  ،2016موضع إشادة إللغائه
العمل القسري ،وفتحه االقتصاد
وإفراجه عن املعارضني الذين
تعرضوا للتعذيب في عهد سلفه
القاسي إسالم كريموف.
لكن الرجل القوي في البالد عاد
أخيرا إلى ممارسات املاضي،
وقمع العديد من األصوات
املعارضة قبل االقتراع ،ويتهمه
منتقدوه أيضا بإقصاء
كل معارضة حقيقية من
االنتخابات.

إردوغان «يطرد» سفراء  10دول

ّ
فرقاطة فرنسية تراقب «المتوسط» ...وأنقرة تحذر «ناتو»
أم ــر الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغـ ـ ــان ،أمــس،
وزارة الخارجية باعتبار  10سفراء ،من بينهم سفراء
ً
من الواليات المتحدة وألمانيا وفرنسا" ،أشخاصا غير
مرغوب فيهم" لدعوتهم إلى اإلفــراج عن رجل األعمال
عثمان كافاال.
وقال إردوغان خالل زيارة لوالية اسكي شهير وسط
تركيا "أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت
ً
مع إعالن هؤالء السفراء الـ ،10عبر اعتبارهم أشخاصا
غير مرغوب فيهم" ،من دون أن يعلن موعدا محددا لذلك.
واستدعت وزارة الخارجية السفراء الثالثاء الماضي،
بسبب ما وصفته بـ "بيان غير مسؤول" يدعو إلى حل
عادل وسريع لقضية كافاال المسجون منذ أواخر عام
 2017التـهــامــه بـتـمــويــل احـتـجــاجــات والـمـشــاركــة في
انقالب فاشل ،وهو ما ينفيه كافاال.
وفي البيان الذي شاركته هذه السفارات ،ذكرت الدول
أن قضية كافاال "تلقي بظلها على احترام الديموقراطية"
في تركيا.

في غضون ذلك ،أعلن وزير الدفاع التركي ،خلوصي
أكار ،استقرار الوضع في إدلب السورية ،بعد محادثات
بين الرئيسين الروسي فالديمير بوتين والتركي رجب
طيب إردوغان ،في سوتشي ،الشهر الماضي.
ً
وردا على سؤال حول وجود عناصر إرهابية شمال
سورية والـعــراق ،أكــد أكــار أن بــاده "تحترم الحدود
وحـقــوق الـسـيــادة لجميع جيرانها" ،مـشـ ّـددا على أن
"هدفنا اإلرهابيون ،وفقط اإلرهابيون".
وأضــاف أثناء اجتماعه بصحافيين بعد اجتماع
وزراء دفاع حلف شمال األطلسي (ناتو) في بروكسل،
ّ
موجه ضد إخواننا األكراد
أمس" ،مزاعم أن خطابنا
هو ادعــاءات ال أســاس لها من الصحة إلثــارة الفتنة،
ونحن مصممون على إنقاذ أمتنا النبيلة من ويالت
ّ
ومتمسكون
اإلرهــاب التي ابتليت به لمدة  40عاما،
بكفاحنا حتى يتم تحييد آخر إرهابي".
وحــول كيفية سير اجتماعه مع نظيره األميركي
لويد أوستن ،قال أكار" :ستعقد قمة قادة الدول الـ20

في روما في  30الجاري ،حيث إن الرئيس جو بايدن
سيلتقي مــع رئيسنا ،ون ـحــاول ّاإلس ـهــام فــي تسيير
تلك القمة بطريقة إيجابية و بــنــاء ة و مــر يـحــة وحل
المشكالت".
مــن ناحية أخ ــرى ،قــال أك ــار إن "العمل الفني بــدأ"
لـلـحـصــول عـلــى ط ــائ ــرات "فــاي ـبــر  "F16م ــن ال ــوالي ــات
المتحدة ،إضافة إلى تحديث الطائرات الحربية التي
تمتلكها تركيا بالفعل.
ول ــم تــؤكــد ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األس ـبــوع الماضي
تصريحا إلردوغان قال فيه إن واشنطن قدمت عرضا
ألن ـقــرة لـبـيــع ط ــائ ــرات مـقــاتـلــة مــن ط ــراز  ،F16لكنها
أضافت أنها لم ّ
تقدم لتركيا عرضا لتمويل الطائرات
الحربية.
وفي سياق آخــر ،قال وزيــر دفــاع تركيا إن تشكيل
تحالفات خارج الحلف سيضر بالمنظمة.
وجاء تصريح أكار بعد اتفاق اليونان وفرنسا على
اتفاق دفاعي الشهر الماضي.

ّ
يتسوق من إحدى تعاونيات اإلقراض الزراعي في إسطنبول (رويترز)
إردوغان
وأب ــرم ــت ال ـيــونــان وفــرن ـســا ،ال ـع ـضــوان أي ـضــا في
"األطلسي" ،اتفاقا للتعاون االستراتيجي العسكري
والدفاعي في سبتمبر الماضي ،يتضمن طلبا لشراء
 3فرقاطات فرنسية تبلغ قيمتها نحو  3مليارات يورو.
وي ــدور خــاف بين الـيــونــان وتــركـيــا حــول األرصـفــة
القارية والحدود البحرية .واستأنفت الدولتان اتصاالت
تمهيدية بشأن خالفاتهما في وقت سابق من هذا العام،

ّ
وقال أكار إنه عقد اجتماعا بناء مع نظيره اليوناني.
ج ــاء ذل ــك بــال ـتــزامــن م ــع ك ـشــف صـحـيـفــة لــومــونــد
الفرنسية أن الفرقاطة أكــونـيــت ،الـتــي تتمركز قبالة
الـســواحــل الـســوريــة ،تــراقــب باهتمام تعاظم الوجود
الروسي واإليراني على الساحل السوري ،الى جانب
تحركات السفن التركية.
(أنقرة ،بروكسل  -وكاالت)

ةديرجلا
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رياضة

المنتخب األولمبي يتدرب اليوم
في طشقند

إدارة األبيض بدأت رحلة البحث
عن مدرب جديد
إقالة الجبال ووضع المحترفين تحت المجهر حتى يناير المقبل
●

ً
تجري إدارة نادي الكويت حاليا مفاوضات
مع عدد من المدربين لالستقرار على أفضلهم
لتولي مهمة األبـيــض خــال الـفـتــرة المقبلة،
على أن تـكــون المهمة األول ــى للجهاز الفني
الجديد هي التجهيز لكأس األمير ،المقرر أمام
القادسية في الرابع عشر من الشهر المقبل،
كما وضعت إدارة الـنــادي المحترفين تحت
المجهر للتقييم والتجربة يناير المقبل ،حيث
تفتح االنتقاالت الشتوية أبوابها.
وكان األمر قد استقر في نادي الكويت على
إقالة الجهاز الفني لألبيض بقيادة التونسي
فتحي الجبال ،على أن يستمر األخير في قيادة
الـفــريــق خــال األي ــام المقبلة والـتــي ستشهد
مشاركة الكويت فــي مباريات كــأس االتحاد
«البطولة التنشيطية» حيث يرتبط الكويت
ب ـم ـب ــاراة مــؤج ـلــة أمـ ــام ال ـج ـه ــراء ف ــي الـجــولــة
الثالثة.
وك ــان الـجـبــال قــد تــولــى مهمة فريق
الكويت منذ بداية الموسم الجاري،
ووفرت له إدارة النادي كل اإلمكانات
الـمـتــاحــة عـلــى صـعـيــد الـتـعــاقــدات
الـخــارجـيــة بجلب أس ـمــاء كبيرة
في عالم المحترفين ،إلى جانب
مـعـسـكــر ت ــدري ـب ــي ف ــي تــرك ـيــا،
وآخ ــر فــي اإلم ـ ــارات لتحقيق
االن ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــام الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــوب،
وتـ ـغـ ـيـ ـي ــر ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة ال ـت ــي
ظ ـهــر عـلـيـهــا األبـ ـي ــض في
ال ـ ـمـ ــواسـ ــم األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،لـكــن
األم ــور ص ــارت إلــى األســوأ
ول ـ ـ ــم يـ ـقـ ـن ــع األب ـ ـي ـ ــض م ـنــذ
بداية هذا الموسم في جميع
الـمـبــاريــات الـتــي خــاضـهــا ،بما
فــي ذل ــك الـتــي حـقــق فيها الـفــوز،
حتى أخفق الجبال مع األبيض في
تحقيق الهدف المنشود في كأس
االتحاد اآلسـيــوي ،إذ خسر الفريق
أم ــام الـمـحــرق الـبـحــريـنــي بهدفين
من دون رد.
ومن بين المرشحين لتولي مهمة
ال ـك ــوي ــت الـ ـم ــدرب ال ـتــون ـســي نبيل

تدريب سابق للمنتخب األولمبي

حازم ماهر

غادر وفد منتخبنا األولمبي
إلى أوزبكستان في الخامسة
من مساء أمس للمشاركة
في تصفيات كأس آسيا
تحت  23سنة ،على أن
يستهل الفريق تدريباته
اليوم.

يــدشــن مـنـتـخـبـنــا األول ـم ـب ــي ل ـكــرة ال ـقــدم
تدريباته مساء اليوم في العاصمة األوزبكية
ً
ط ـش ـق ـن ــد ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا لـ ـخ ــوض م ـنــاف ـســات
ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة الـ ـت ــي تـسـتـضـيـفـهــا
أوزبكستان خالل الفترة من  27الجاري حتى
 2نوفمبر المقبل ،ضمن التصفيات المؤهلة
لـنـهــائـيــات ك ــأس آسـيــا تـحــت  23سـنــة التي
ستقام في العام المقبل.
يذكر أن القرعة أوقعت منتخبنا األولمبي
ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات
السعودية وأوزبكستان ،وبنغالدش.
ً
وكان مقررا إقامة المنافسات المجموعة
الــراب ـعــة ف ــي ال ـكــويــت ،غـيــر أن ات ـح ــاد الـكــرة
ً
قــدم اعـتــذارا إلــى االتـحــاد اآلسـيــوي عن عدم
التنظيم لعدم حصول وفد منتخب بنغالدش
على التطعيم ضد فيروس كورونا.
وي ــرك ــز ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي ب ـق ـي ــادة ال ـم ــدرب
اإلسباني كارلوس غونزاليس على التدريبات
الفنية ابتداء من اليوم بعد ارتفاع معدالت
ال ـل ـي ــاق ــة ال ـب ــدن ـي ــة ل ــاع ـب ـي ــن خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
ً
السابقة ،السيما أن المدرب حصل أخيرا على
تسجيالت لمنتخبي أوزبكستان وبنغالدش،

مباراتان في الدوري الممتاز
لكرة السلة
●

جابر الشريفي

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز
لكرة السلة ،حيث يلتقي عند الساعة  5:30الجهراء مع القرين،
تتبعها مباشرة مباراة كاظمة مع برقان ،وتقام المباراتان على
صالة االتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله.
وتقام منافسات بطولة الدوري الممتاز التي تجمع أندية
الكويت وكاظمة والقادسية والجهراء وبرقان والقرين ،بنظام
الــدوري من  3أقسام ،على أن يلتقي بعدها األول مع الرابع
والـثــانــي مــع الـثــالــث بنظام الـ ـ «ب ــاي أوف» مــن  5مـبــاريــات،
وال ـفــائــز بـثــاثــة سـيـتــأهــل ال ــى الـ ــدور الـنـهــائــي ال ــذي سيقام
بالنظام ذاته لتحديد بطل الدوري.
وكانت منافسات الجولة األولــى قد شهدت فــوز الكويت
حــامــل اللقب على الـقــريــن بنتيجة  ،78-118والـجـهــراء على
القادسية .65-68
في المباراة األولى التي تجمع الجهراء مع القرين ،يسعى
األول الى مواصلة مشوار الفوز وعبور القرين الذي يحاول هو
اآلخر تعويض خسارته أمام الكويت في الجولة االفتتاحية.
ً
ً
ّ
وقدم فريق الجهراء في الجولة الماضية عرضا قويا منحه
الفوز على القادسية ،مما يمنحهم األفضلية في مباراة اليوم
أم ــام الـقــريــن ال ــذي سـيـحــاول عــدم تلقي خـســارة ثــانـيــة على
التوالي.
وفي المباراة الثانية ،التي تجمع برقان مع كاظمة يسعى
الفريقان الى تحقيق أول فوز لهما في البطولة ،ال سيما أن
هذه المباراة تعد تدشينا لمشوارهما في البطولة.

فيما تابع خالل بطولة غرب آسيا المنتخب
السعودي ،ونجح في الوقوف على مستوى
الالعبين ســواء خــال ال ــدور األول أو الــدور
نصف النهائي وكذلك النهائي الذي خسره
أم ــام منتخب األردن بـهــدفـيــن مـقــابــل هــدف
واحد.
ً
ويعقد غونزاليس اجتماعا مع الالعبين
قبل تدريب اليوم لتأكيد أهمية هذه الفترة
وح ــث الــاعـبـيــن عـلــى ب ــذل أق ـصــى مـجـهــود
لديهم ،وتأكيد أهمية الـمـبــاريــات الحالية،
والعمل على تحقيق الهدف المنشود ،وهو
التأهل لنهائيات البطولة.

ً
اختيار  24العبا

ً
ووقــع اختيار غونزاليس على  24العبا
هم :خالد العجاجي ،وعبدالرحمن الفضلي،
وح ـم ــد الـ ـق ــاف ،ومـ ـه ــدي دشـ ـت ــي ،وم ـب ــارك
ال ـف ـن ـي ـنــي ،وع ـب ــدال ـع ــزي ــز ن ــاج ــي ،وس ـل ـطــان
ال ـف ــرج ،وي ــوس ــف ال ــرش ـي ــدي ،وعـبــدالــرحـمــن
فهد كميل ،وخالد صباح ،ويوسف الحقان،
وراش ــد ال ــدوس ــري ،وعـيــد الــرش ـيــدي ،وعلي

أح ـ ــرز ال ـف ــري ــق األول لـكــرة
الـطــائــرة بـنــادي الكويت لقب
النسخة السابعة مــن بطولة
كـ ــأس ال ـس ــوب ــر لـلـعـبــة لـلـمــرة
ال ـخ ــام ـس ــة ف ــي ت ــاريـ ـخ ــه ،إث ــر
ف ــوزه عـلــى نـظـيــره الـقــادسـيــة
بنتيجة  - 3صفر ،في المباراة
ال ـتــي جـمـعـتـهـمــا أم ــس األول
عـلــى صــالــة االت ـح ــاد بمجمع
صاالت الشيخ سعد العبدالله،
وج ـ ـ ـ ـ ــاءت ن ـ ـتـ ــائـ ــج األش ـ ـ ـ ــواط
ك ــا لـ ـت ــا ل ــي ( ،19 -25 ،22 -25
.)22-25
وعقب نهاية المباراة جرت
مـ ــراسـ ــم الـ ـتـ ـت ــوي ــج ب ـح ـضــور
رئيس االتحاد د .عبدالهادي
الشبيب ،وأمين السر عبدالله
الغرير ،وعضو مجلس اإلدارة
بــدر الـكــوس ،وعـضــو مجلس
إدارة نادي الكويت مدير لعبة
الكرة الطائرة محمد النصف،
بتوزيع الميداليات التذكارية
على العبي الفريقين ،وتسليم
كأس البطولة لقائد األبيض
عبدالله جــا ســم ،وقبلها كرم
م ـ ـسـ ــؤولـ ــو االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الع ـب ــي
م ـن ـت ـخ ـبــي ال ـن ــاش ـئ ـي ــن ثــالــث
البطولة الخليجية ،ومنتخب

بدر ومحمد الميلم يتوجان الفرسان بعد ختام الشوط الرئيسي
ً
بفضل التجهيز القوي خارجيا
ً
خــال الفترة الماضية ،مشيرا
إل ـ ــى أن ـ ــه عـ ـ ــازم ع ـل ــى مــواص ـلــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــوار وال ـ ـم ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة ف ــي
البطوالت المقبلة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـم ـ ـي ـ ـلـ ــم إن
الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــافـ ـ ـس ـ ــة ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ج ـ ـ ـيـ ـ ــدة،
ً
خـصــوصــا فــي بــدايــة الـمــوســم،
ً
مشيدا بالدعم الكبير المقدم من

عـ ـب ــدال ــرس ــول ،وبـ ـن ــدر الـ ـس ــام ــة ،وح ـس ـيــن
اشـكـنــانــي ،وفـهــد زي ــاد ،وعـبــدالـلــه ال ـجــزاف،
ون ــاص ــر ف ــال ــح ،وع ـث ـم ــان ال ـش ـم ــري ،وط ــال
القيسي ،وجاسم عتيق ،وسليمان البوص،
وفواز المبيلش.
وذلــك بعد تعافي بندر السالمة ،وناصر
ف ـ ــال ـ ــح ،وقـ ــدرت ـ ـه ـ ـمـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
التصفيات ،في حين سيوضع خالد صباح
تـحــت الـمـجـهــر ،لـلــوقــوف عـلــى مــدى تعافيه
من اصابته بشد قوي في العضلة الضامة،
ع ـل ـمــا بـ ــأن ح ــال ــة ال ــاع ــب ف ــي ت ـح ـســن ،لكن
الجهاز الفني سيعتمد عليه في حالة تعافيه
تماما فقط.

مغادرة الوفد
وغادر وفد المنتخب إلى أوزبكستان في
الـســاعــة الـخــامـســة مــن مـســاء أم ــس برئاسة
عضو مجلس إدارة االتـحــاد فهد الهمالن،
وضم الوفد أعضاء الجهازين الفني واإلداري
إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـ ـ ــ 24الع ـ ـبـ ــا ،وال ـ ــذي ـ ــن جـ ــاءت
مسحاتهم سلبية.

الكويت «سوبر الطائرة» للمرة الخامسة

ُ
ّ
الكاظمي يتوج ببطولة «السكب» للقفز
ّ
تمكن الفارس شاكر الكاظمي
من تحقيق لقب النسخة األولى
لبطولة ّ
«السكب» لقفز الحواجز،
وهي البطولة المحلية الثانية
ل ـل ـم ــوس ــم الـ ــريـ ــاضـ ــي ال ـح ــال ــي
.2022 /2021
ّ
وتمكن الكاظمي من تحقيق
المركز األول على صهوة جواده
«ويلفريدو» في الشوط الرئيسي
على ارتفاع  140-135سم ،وذلك
ع ـلــى م ـض ـمــار ن ـ ــادي الـمـسـيـلــة
ل ـل ـفــروس ـيــة ب ـم ـشــاركــة واس ـعــة
مــن فــرســان وف ـ ًـارس ــات األنــديــة
المحلية ،متفوقا على زمالئه
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـف ــزي ــع ون ــاص ــر
ال ــزاح ــم وع ـن ــاز ال ـع ـنــاز وغ ــازي
الجريوي وخالد الخبيري.
وت ـ ّـوج األبـطــال رئـيــس نــادي
الـ ّـس ـكــب ل ــري ــاض ــات الـفــروسـيــة
مـحـمــد الـمـيـلــم ،ورئ ـي ــس ن ــادي
المسيلة بدر الميلم.
وعـ ـ ّـبـ ــر ال ـك ــاظ ـم ــي عـ ــن بــالــغ
ّ
س ـعــادتــه بـتـمــكـنــه م ــن تحقيق
المركز األول ،وســط المنافسة
ال ـق ــوي ــة م ــع زم ــائ ــه ال ـف ــرس ــان

أحمد حامد

مـعـلــول ،ال ــذي سبق أن قــاد منتخب الكويت
 ،2015كما أن هناك العديد من السير الذاتية
التي تدرسها إدارة النادي لحسم هذا الملف،
لينعم الفريق باالستقرار المطلوب.
و عـلــى صعيد المحترفين د خــل الثالثي
النيجيري جون أوبي ميكيل ،والكونغولي
مبوكاني ،واألسترالي ماكجوان ،دائرة الخطر
عـلــى أن يـتــم حـســم مــوقـفـهــم مــع االنـتـقــاالت
الـ ـشـ ـت ــوي ــة الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،فــي
حـ ـي ــن ت ــوج ــد ق ـنــاعــة
بما يقدمه المغربي
م ـهــدي ب ــن رحـمــة،
ً
وأيضا بما يملكه
الغيني سيدوبا
م ـح ـتــرف الـفــريــق
الجديد.

الهيئة العامة للرياضة واللجنة
األول ـم ـب ـيــة وات ـح ــاد الـفــروسـيــة
ووزارة الصحة ،في ظل القيادة
الحكيمة لسمو األ مـيــر الشيخ
نواف األحمد وسمو ولي العهد
الشيخ مشعل األحمد.

النصف يتوسط األبيض السوبر

البراعم ثاني مهرجان الخليج
للبراعم.

الشبيب يبارك للجميع
بدوره ،قدم الشبيب التهنئة
ل ـ ـفـ ــريـ ــق الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ب ـم ـن ــاس ـب ــة
ح ـصــولــه ع ـلــى كـ ــأس ال ـســوبــر،
وتمنى التوفيق لفريق القادسية

ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة.
وق ــال الـشـبـيــب :ال ـم ـبــاراة كانت
قــويــة ،وتـلـيــق بــاســم الـنــاديـيــن،
ومـ ـسـ ـت ــوى ال ـم ـن ــاف ـس ــة يـبـشــر
بموسم متميز.

النصف :أداء جيد
م ــن ج ــان ـب ــه ،بـ ـ ــارك الـن ـصــف

عباس دشتي في ذمة الله
فقدت أسرة كرة القدم الكويتية أحد رجاالتها ،المرحوم بإذن
الله تعالى ،عباس دشتي ،الذي ّ
تميز بدمائة الخلق والعمل الجاد،
حيث ّقدم للكرة الكثير حتى وافته المنية أمس األول.
مارس الفقيد كرة القدم في النادي العربي ،قبل أن ينتقل الى
ّ
مجال التحكيم في ثمانينيات القرن الماضي ،وصوال الى تقلده
الشارة الدولية ،كما تبوأ العديد من المناصب داخل اتحاد كرة
القدم ،منها عضو اتحاد الكرة ،ورئيس لجنة المسابقات ،ومدير
لجنة الحكام.
وبهذه المناسبةّ ،
يتقدم القسم الرياضي بـ «الجريدة» بخالص
العزاء ألسرة كرة القدم بصفة عامة وأسرة الفقيد الراحل بصفة
خاصة ،سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ،ويسكنه فسيح
جناته ،ويلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان.
كما يتقدم القسم إلى
العــب العربي والمنتخب
الوطني السابق ،فرج نفاع،
ب ـخ ــال ــص ال ـ ـعـ ــزاء ل ــوف ــاة
شقيقته ،رحمها الله
وغفر لها وأسكنها
فسيح جناته.
«إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـل ــه
وإنـ ـ ـ ــا إل ـي ــه
راجعون».

عباس دشتي

ل ـج ـم ـي ــع جـ ـم ــاهـ ـي ــر األب ـ ـيـ ــض،
وأ ع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة،
وال ـج ـه ــازي ــن ال ـف ـنــي واإلداري،
والالعبين بحصولهم على لقب
السوبر.
وقــال «الالعبون قدموا أداء
ج ـي ــدا ،وكـ ــان تــركـيــزهــم عــالـيــا،
ون ـج ـح ــوا ف ــي تــرج ـمــة االعـ ــداد
فــي المعسكر الـتــركــي ،وأتمنى

لهم التوفيق في االستحقاقات
المقبلة».
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر ف ــري ــق
ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـ ـن ـ ـصـ ــور الـ ـشـ ـم ــري
«بــدايــة جـيــدة ومـمـيــزة لموسم
جــديــد ،ونـحـمــد الـلــه أن تكللت
مجهوداتنا في الفترة الماضية
بالنجاح ،وأشكر كل من ساهم
ف ــي ت ـح ـق ـيــق ال ـل ـق ــب ب ــداي ــة مــن
مجلس اإلدارة والقائمين على
اللعبة لتوفيرهم كل اإلمكانات،
وتذليل العقبات داخل منظومة
العمل في الفريق».
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال م ــدي ــر لعبة
الكرة الطائرة بنادي القادسية
ول ـيــد الــدم ـخــي «ن ـب ــارك لـنــادي
الكويت على الـفــوز باللقب .لم
يحالفنا التوفيق فــي المباراة
التي تعتبر شبه استعراضية
ون ـت ـي ـج ـت ـهــا ل ـي ـس ــت م ـق ـيــاســا،
بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــاره بـ ـ ــدايـ ـ ــة ل ـل ـم ــوس ــم
الجديد ،وإن شاء الله االنطالقة
الحقيقية لألصفر ستكون في
بطولة الكأس».

فتحي الجبال

الجهراء يواجه
ً
حرس الحدود وديا
●

عبدالرحمن فوزان

يـحــل ال ـفــريــق األول لـكــرة
الـ ـق ــدم بـ ـن ــادي الـ ـجـ ـه ــراء في
ال ـســاب ـعــة م ــن م ـس ــاء ضيفا
عـلــى نـظـيــره ح ــرس الـحــدود
ال ـم ـصــري ،ف ــي م ـب ــاراة ودي ــة
ضمن معسكره المقام حاليا
فــي مدينة نصر بالعاصمة
ال ـم ـصــريــة الـ ـق ــاه ــرة ،والـ ــذي
ي ـت ـح ـض ــر خـ ــالـ ــه النـ ـط ــاق
م ـ ـبـ ــاريـ ــات دوري الـ ــدرجـ ــة
األولى في  22نوفمبر المقبل.
ومـ ـب ــاراة ال ـي ــوم ه ــي الــوديــة
الثانية للجهراء ،بعد أن فاز
في تجربته األولــى  1-2على
ف ــري ــق ب ــدرش ـي ــن ال ـم ـص ــري،
وس ـ ـجـ ــل الـ ـه ــدفـ ـي ــن ي ــوس ــف
الرشيدي ومبارك صالح.
وم ـ ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن يـلـعــب
الـ ـف ــري ــق آخ ـ ــر ّ
ودي ـ ــات ـ ــه ي ــوم
 28ال ـجــاري أم ــام أحــد الفرق
المصرية لم يعلن حتى اآلن،
ع ـل ــى أن ي ـخ ـت ـتــم م ـع ـس ـكــره
في اليوم التالي ويعود إلى
البالد.

«يد» القادسية هزم كاظمة

الكويت والسالمية يواجهان العربي وبرقان
●

محمد عبدالعزيز

اس ـت ـعــاد ال ـفــريــق األول لـكــرة
ال ـي ــد ب ـن ــادي ال ـقــادس ـيــة ات ــزان ــه
وزاد أوجـ ـ ـ ــاع ن ـظ ـي ــره كــاظ ـمــة،
ب ـف ــوزه ال ـص ـعــب عـلـيــه بنتيجة
( 27-28الشوط األول  ،)13-14في
المباراة التي جمعت الفريقين
أم ــس عـلــى صــالــة الـشـيــخ سعد
الـعـبــدالـلــه بـصـبــاح ال ـســالــم ،في
اف ـت ـت ــاح ال ـج ــول ــة ال ـخــام ـســة من
الدوري الممتاز لكرة اليد.
وبــذلــك رف ــع األص ـفــر رصـيــده
إلـ ـ ـ ــى  4ن ـ ـ ـقـ ـ ــاط ،وارتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــى إلـ ــى
ً
المركز الرابع مؤقتا ،بينما ظل
الـبــرتـقــالــي بــرصـيــد  5نـقــاط في
المركز الثالث.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ت ـقــام الـيــوم
مـ ـب ــارات ــان ع ـل ــى ص ــال ــة الـشـيــخ
سعد العبدالله ضمن منافسات
ال ـجــولــة الـخــامـســة م ــن الـ ــدوري
الممتاز لكرة اليد ،إذ يلتقي في
الـ  7:30مساء الكويت والعربي،

محاولة تصويب على مرمى كاظمة (تصوير جورج رجي)
ويسبق ذلــك فــي الـ ـ  5:30مساء
م ـ ـبـ ــاراة أخـ ـ ــرى ل ــن ت ـق ــل أهـمـيــة
تجمع بين السالمية وبرقان.
فــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى ،يسعى
فريق الكويت المتصدر بفارق
األهـ ـ ـ ــداف ع ــن ال ـســال ـم ـيــة ول ـكــل
منهما  8نقاط للمحافظة على
الـ ـقـ ـم ــة وإض ـ ــاف ـ ــة الـ ـع ــرب ــي إل ــى
سلسلة ضحاياه ،في حين يأمل
األخضر الخامس بـ 4نقاط نفض

غبار الهزيمة األخيرة أمام برقان
واستعادة اتزانه.
وفي المباراة الثانية ،يتطلع
السالمية الـثــانــي إلــى مواصلة
تقدمه في البطولة بدون عثرات
عـلــى ح ـســاب ب ــرق ــان ال ــراب ــع بــ4
نقاط والطامح كذلك لالستمرار
على درب االنـتـصــارات وإيقاف
تقدم السماوي على أمل االقتراب
من صراع المقدمة.

ةديرجلا
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رياضة

مواجهة بين الحاضر والمستقبل في الكالسيكو اليوم
تتجه األنظار اليوم إلى استاد
"كامب نو" الذي يستضيف
مباراة الكالسيكو بين برشلونة
وضيفه ريال مدريد في قمة
المرحلة العاشرة من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.

من جيرارد بيكيه والفرنسي كريم بنزيمة
إل ــى أنـســو فــاتــي وال ـبــرازي ـلــي فينيسيوس
جونيور ،هناك فجوة بين األجيال تفصل
بين نجوم برشلونة وريــال مدريد اللذين
يلتقيان الـيــوم على ملعب "كــامــب نــو" في
كالسيكو بين الحاضر والمستقبل ضمن
ال ـم ــرح ـل ــة الـ ـع ــاش ــرة م ــن ال ـل ـي ـغ ــا ،م ــا يــرمــز
إل ــى النهضة الـتــي بــدأتـهــا كــرة
القدم اإلسبانية بعد عهد
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ل ـيــون ـيــل
م ـي ـس ــي والـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي
كريستيانو رونالدو.
م ــن

ديباي وأغويرو نجما برشلونة

مباريات اليوم
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة

الدوري اإلنكليزي
4:00

برينتفورد – ليستر سيتي

beINSPORTS PR2

4:00

وست هام  -توتنهام

beINSPORTS PR1

6:30

مان يونايتد  -ليفربول

beINSPORTS PR1

ناحية أخ ــرى ،هناك فــاتــي ،بـيــدري ،خافي،
ميغيل غوتييريس ،فينيسيوس ،البرازيلي
رودري ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــو ،إري ـ ـ ـ ــك غ ـ ــارسـ ـ ـي ـ ــا ،األم ـ ـيـ ــركـ ــي
سـيــرجـيـنـيــو دي ـس ــت ،جـمـيـعـهــم تـحــت سن
الـ .21
وم ـ ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،ب ـن ــزي ـم ــة ،بـيـكـيــه،
الكرواتي لوكا مودريتش ،األلماني توني
كــروس ،البرازيلي مارسيلو ،جــوردي ألبا،
سيرجيو بوسكيتس ،األرجنتيني سيرخيو
أغويرو الذين تجاوزوا الثالثين من العمر.
عشر سنوات تفصل بين هذين الجيلين
من نجوم "ال ليغا" ،أحدهما استمتع وشارك
ف ــي ال ـع ـصــر ال ــذه ـب ــي ألف ـض ــل الع ـ َـب ـي ــن في
السنوات الخمس عشرة األخيرة رونالدو
وميسي ،أما اآلخر فلديه صفحة من التاريخ
يكتبها بنفسه.
فــي الكالسيكو األول فــي غـيــاب ميسي
ً
ورونــالــدو ،سيكون األمــر متروكا للشباب
أمـثــال فاتي الــذي مــدد هــذا األسـبــوع عقده
مع برشلونة حتى عام  2027وفينيسيوس
جــونـيــور ال ــذي سـجــل ثنائية رائ ـعــة في
دوري أب ـ ـطـ ــال أوروب ـ ـ ـ ــا الـ ـث ــاث ــاء،
لخطف األضواء.
وأك ـ ـ ــد أل ـ ـفـ ــريـ ــدو ري ــان ــو
الرئيس الفخري لصحيفة
" أ س " ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد ر يـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــة
الـعــريـقــة "ل ــم يـعــد لدينا
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو
أو لـ ـي ــو نـ ـي ــل م ـي ـس ــي،
سـ ـنـ ـفـ ـتـ ـق ــدهـ ـم ــا يـ ــوم
األحـ ـ ــد أكـ ـث ــر م ــن أي
وق ـ ـ ــت مـ ـ ـض ـ ــى ،ل ـكــن
ً
هناك دائما ضمانة
أن م ـ ـس ـ ـتـ ــوى كـ ــرة
ـال
ال ـ ـ ًقـ ــدم ل ــديـ ـن ــا عـ ـ ٍ
جدا".
وم ـ ـ ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،فـ ـ ــإن
ت ـمــريــر ال ـش ـع ـلــة بين
جيل أبطال العالم في
عام  2010مع بيكيه
وبوسكيتس و"دريم
تيم" (فريق األحالم)،
وهـ ــو ال ـش ـع ــار ال ــذي
أطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــه بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة
للموجة الجديدة من
المواهب الشابة ،لم

3:00

اشبيلية  -ليفانتي

5:15

برشلونة – ريال مدريد

beINSPORTS HD1

10:00

أتلتيكو مدريد – ريال سوسيداد beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي
1:30

أتاالنتا  -اودينيزي

4:00

فيرونا  -التسيو

7:00

روما  -نابولي

9:45

انتر ميالن  -يوفنتوس

االستعانة بـ«ال ماسيا»
ات ـخــذ بــرشـلــونــة ال ـغ ــارق ف ــي صـعــوبــات
ً
ً
مالية خيارا استراتيجيا للتكثيف في إيجاد
المواهب بأكاديميته "ال ماسيا" ،لمحاولة
ً
ً
العودة إلى القمة محليا وأوروبيا.
أصـبــح ال ـن ــادي الـكــاتــالــونــي أح ــد أصغر
الفرق في إسبانيا ،إذ يبلغ متوسط أعمار
ً
العبيه  25.4عاما ،أي ما يقرب من عامين
أصغر من ريــال مدريد .خمسة العبين من
التشكيلة األ ســا س ـيــة ا ل ـتــي يعتمد عليها
الـ ـم ــدرب ال ـهــول ـنــدي رون ــال ــد ك ــوم ــان تبلغ
ً
أع ـمــارهــم  20ع ــام ــا أو أقـ ــل :ف ــات ــي ،خــافــي،
ديست ،غارسيا وبيدري المصاب في فخذه
األيسر والذي من غير المتوقع أن يبدأ اليوم.
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب
"الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــة
البيضاء" ،ال يزال
ال ـ ـحـ ــرس ال ـقــديــم
من أبــرز أعمدتها
م ــع وجـ ــود أفـضــل
العبي خط الوسط
م ـ ـ ـ ـ ــودريـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــش،
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس
وال ـ ـ ـبـ ـ ــرازي ـ ـ ـلـ ـ ــي
ك ــاسـ ـيـ ـمـ ـي ــرو،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ــى
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوه ـ ـ ــج
ه ــذا الـمــوســم
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــم
بنزيمة.
لـ ـك ــن الـ ـم ــدرب
اإليـ ـط ــال ــي كـ ــارلـ ــو أن ـش ـي ـل ــوت ــي ،وق ـب ـلــه
الفرنسي زين الدين زيدان ،منحا الشباب
مراكز رئيسية في الفريق .وقال اإليطالي،
إن ــه "فــوجــئ" فــي بــدايــة الـمــوســم بـجــودة
ً
المواهب الشابة في ريال مدريد ،مضيفا
ً
أنــه يتحدث "كــل يــوم تـقــريـبــا" مــع راوول
غونزاليس مدرب الفريق الرديف.
ويــدخــل ال ـن ــادي الـمـلـكــي إل ــى مـبــاراتــه
بعد فــوز عريض بخماسية نظيفة على
شاختار دانييتسك األوكراني في دوري
أب ـط ــال أوروب ـ ــا ال ـث ــاث ــاء ،بـيـنـهــا ثنائية

فينيسيوس وبنزيمة نجما ريال مدريد

يوفنتوس في ضيافة البطل ونابولي يصطدم بروما

الدوري اإلسباني
beINSPORTS HD1

ً
يتحقق من دون أن يخفت اللهيب قليال ما
أثر على القيمة الكبيرة للكالسيكو.

ً
ً
ل ـف ـي ـن ـي ـس ـيــوس الـ ـ ــذي س ـج ــل هـ ــدفـ ــا رائـ ـع ــا
بمجهود فردي أظهر فيه مهاراته وإمكاناته
العالية ،ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة.
ً
أما برشلونة فحقق فوزه األول قاريا بعد
هزيمتين افتتاحيتين ،بتفوقه الصعب على
ضيفه دينامو كييف األوكراني بهدف وحيد
حمل توقيع بيكيه.
ولـ ـ ــم يـ ـخ ــض ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ( 17ن ـق ـطــة)
المرحلة السابقة فــي ال ــدوري ضــد أتلتيك
ب ـل ـبــاو ب ـعــد أن تــأج ـلــت ال ـمــواج ـهــة بسبب
ال ـع ــودة الـمـتــأخــرة لــاعـبـيــن األمـيــركـيـيــن
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـيـ ـي ــن فـ ـ ــي صـ ـف ــوفـ ـهـ ـم ــا ب ـعــد
مشاركتهم مع منتخبات بالدهم في
التصفيات المؤهلة لمونديال قطر
 ،2 0 2 2ع ـلــى
غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار

مباراة غرناطة وأتلتيكو مدريد الرابع (17
نقطة) الساعي لتعويض الخسارة في دوري
األبطال ضد ليفربول اإلنكليزي  3-2الثالثاء،
ً
كانت األولــى له على أرضه قاريا منذ أربع
س ـنــوات ،عـنــدمــا يستقبل ري ــال ســوسـيــداد
المتصدر ( 20نقطة) اليوم.
كما خــاض برشلونة ( 15نقطة) مباراة
أقل لتأجيل لقائه ضد إشبيلية ( 17نقطة)
ً
ً
سابقا لألسباب ذاتها ،علما
أن األ خـ ـ ـي ـ ــر يـسـتـقـبــل
لـ ـيـ ـف ــانـ ـت ــي ال ـ ـيـ ــوم
ً
أيضا.

Seria A YouTube

مويس كين وبيرنارديسكي نجما يوفنتوس

يـخــوض يــوفـنـتــوس اخـتـبــارا صعبا في
ضيافة إنتر ميالن (حامل اللقب) اليوم في
"دربــي إيطاليا" ،ضمن المرحلة التاسعة
من الــدوري المحلي ،حيث يسعى نابولي
ذاته إلى مواصلة العالمة الكاملة
في ضيافة روما.
وانـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزع إن ـ ـ ـتـ ـ ــر م ـ ـيـ ــان
ع ـ ـ ـ ــرش ال ـ ـكـ ــال ـ ـت ـ ـش ـ ـيـ ــو م ــن
غريمه التقليدي والشرس
يوفنتوس ،واضعا حدا
لـهـيـمـنـتــه ع ـل ــى الـلـقــب
ف ــي األع ـ ـ ــوام الـتـسـعــة
األخ ـ ـيـ ــرة ،مـمــا
دف ــع "الـسـيــدة
ال ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــوز"
إل ــى إع ـ ــادة مــدربــه
ماسيميليانو أليغري على أمل
العودة إلى القمة بعد موسم

مخيب تحت قيادة أندريا بيرلو.
وبعد بداية بائسة للموسم ،تضمنت الرحيل
المفاجئ للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
إلــى مانشستر يونايتد اإلنـكـلـيــزي ،وفـشــل في
تحقيق الـفــوز فــي مبارياته األرب ــع األول ــى ،عاد
يوفنتوس إلى أفضل حاالته ،وحقق  4انتصارات
متتالية جعلته يقترب بنقطة واحدة من مراكز
دوري أب ـطــال أوروبـ ــا ،وث ــاث نـقــاط مــن المركز
الثالث.
ويدرك يوفنتوس جيدا أنه سيخوض أصعب
م ـبــاراة لــه ه ــذا الـمــوســم فــي جوسيبي مياتسا
ض ــد إنـ ـت ــر ،ال ـ ــذي أن ـع ــش آم ــال ــه ف ــي الـمـســابـقــة
القارية العريقة عندما حقق فوزه األول في دور
الـمـجـمــوعــات بتغلبه عـلــى شـيــريــف تيراسبول
المولدافي ،مفاجأة المسابقة هذا الموسم1-3 ،
الثالثاء.
ويأمل إنزاغي مــدرب اإلنتر إعــادة فريقه إلى
سكة االنتصارات ،بعدما مني بخسارته األولى

ه ــذا ال ـمــوســم بـسـقــوطــه أمـ ــام مـضـيـفــه وفــريـقــه
السابق التسيو  3-1في المرحلة الثامنة.
وينتظر نابولي اختبارا ال يخلو من صعوبة
قبل الدربي ،عندما يحل ضيفا على روما الجريح
ب ـخ ـســارت ـيــن مـتـتــالـيـتـيــن ،األولـ ـ ــى صـعـبــة أم ــام
مضيفه يوفنتوس صفر ،1-والثانية مذلة أمام
مضيفه بودو/غليمت النرويجي  6-1الخميس،
في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة
"كونفرنس ليغ".
وس ـي ــداف ــع نــابــولــي بــالـمـلـعــب األول ـم ـب ــي في
ال ـعــاص ـمــة ع ــن سـجـلــه ال ـم ـثــالــي الـمـتـمـثــل ف ــي 8
انتصارات في  8مباريات ،بهدف تحقيق فوز آخر
يمنحه رقما قياسيا من االنتصارات المتتالية
فــي بــدايــة الـمــوســم فــي تــاريــخ ال ـنــادي ،ويضعه
على بعد فوز واحد من الرقم القياسي في عدد
االنتصارات المتتالية في بداية الموسم ،والذي
يملكه روما بالذات موسم .2014-2013

خسارة ثانية لليكرز ونتس يستعيد التوازن فيرستابن يهاجم هاميلتون «األحمق الغبي»

تابع لوس أنجلس ليكرز بدايته المخيبة ومني
ً
بخسارته الثانية تواليا عندما سقط أمام ضيفه
فينيكس صنز  ،115-105فيما استعاد بروكلين
نتس توازنه بفوزه على مضيفه فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز  109-114أم ــس األول ،فــي دوري كــرة
السلة األميركي للمحترفين.
ً
وسـقــط لـيـكــرز لـلـمــرة الـثــانـيــة تــوالـيــا على
أرضه بعد األولى أمام غولدن ستايت -114
 121ا لـثــا ثــاء فــي ا فـتـتــاح ا لـمــو ســم ،وانعكس
ذلـ ــك ع ـل ــى الع ـب ــي ال ـف ــري ــق ال ـ ــذي غ ـ َّـي ــر ج ـلــده
ً
بــال ـكــامــل ت ـقــري ـبــا ب ـعــد ف ـش ـلــه ف ــي االح ـت ـفــاظ
بــال ـل ـقــب ال ـم ــوس ــم الـ ـم ــاض ــي ،ح ـي ــث ت ـشــاجــر
نجماه أنتوني ديفيس ودوا يــت هــوارد قبل

أن يتدخل زمالؤهما على دكة البدالء إلبعاد
أحدهما عن اآلخر.
وق ــال ه ــاوارد "ك ــان هـنــاك خــاف حــول إحــدى
الكرات ...نحن متحمسون ،وكبار ،وقمنا بتسوية
المشكلة .هذه أشياء تحدث .إنه أخي ،إنه زميلي
في الفريق .ال توجد مشكلة بيننا ،ال أريد أن يقول
أحد إن هاوارد يحاول التسبب في مشكلة ،فأنا
لست كذلك".
وف ــي ال ـثــان ـيــة ،ق ــاد كـيـفــن دوران ـ ــت بــروكـلـيــن
نتس الــى فــوزه األول هــذا الموسم عندما تغلب
على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز  109-114بعد
خسارته المدوية أمام ميلووكي باكس 127-104
في المباراة االفتتاحية الثالثاء.

ماكس فيرستابن

ارت ـف ـع ــت أمـ ــس األول حــدة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوتـ ـ ــر ب ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـه ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدي
مــاكــس فيرستابن (ري ــد بــول)
والبريطاني لويس هاميلتون
(مــرسـيــدس) قبل يومين على
خوض معركة في سباق جائزة
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ال ـك ـبــرى،
الـمــرحـلــة الـســابـعــة ع ـشــرة من
بطولة العالم للفورموال واحد،
عـ ـل ــى حـ ـلـ ـب ــة أوس ـ ـ ـتـ ـ ــن ،ح ـيــث
وصـ ـ ــف الـ ـه ــولـ ـن ــدي م ـنــاف ـســه
على اللقب بأنه "أحمق غبي"

فــي الجولة الثانية للتجارب
الحرة.
وأثار هاميلتون ،بطل العالم،
غضب فيرستابن عندما رفض
ال ـس ـمــاح ل ــه ب ــال ـم ــرور ف ــي أحــد
المنعطفات فــي بــدا يــة الجولة
ال ـثــان ـيــة م ــن ال ـت ـج ــارب ال ـح ــرة،
وكاد يخرجه عن الحلبة ،ورفع
الهولندي يده اليمنى عن عجلة
القيادة ليقوم بإيماءة بإصبعه
األوسط.
واش ـت ـك ــى ف ـيــرس ـتــابــن ،عبر

راديو الفريق ،من أن هاميلتون
كان "أحمق غبيا".
وأن ـه ــى فـيــرسـتــابــن الـجــولــة
الثانية ثامنا بعدما حل ثالثا
في األولى.
ول ــم يـتـطــرق هــامـيـلـتــون الــى
الـحــادث على اإلط ــاق ،واكتفى
بــالـقــول" :بشكل عــام كــان يوما
جـيــدا وم ـث ـمــرا ،عـلــى الــرغــم من
أن ــه ال ي ــزال هـنــاك عـمــل يتعين
القيام به".
وي ــأت ــي ه ــذا ال ـتــوتــر لـيـغــذي

المنافسة القوية على اللقب هذا
ا لـمــو ســم بين السائقين ،حيث
يـسـعــى األول ف ــي س ــن الــرابـعــة
والـعـشــريــن إل ــى لـقـبــه العالمي
األول ،ب ـي ـن ـمــا ي ـط ـمــح ال ـثــانــي
( 36ع ــام ــا) إلـ ــى ل ـق ـبــه ال ـثــامــن،
وف ــض ش ــراك ــة ال ــرق ــم الـقـيــاســي
في عــدد األلـقــاب مع األسطورة
األلماني مايكل شوماخر.
ويتصدر فيرستابن الترتيب
بفارق  6نقاط أمــام هاميلتون
قبل  6مراحل من نهاية الموسم.

مان يونايتد المنتشي يواجه ليفربول في قمة «الممتاز» اليوم

صالح نجم ليفربول

يواجه مانشستر يونايتد ،المنتشي من فوز أوروبي متأخر
وثمين ،اختبارا صعبا أمام غريمه األزلي ليفربول المتألق
بقيادة نجمه المصري محمد صالح ،اليوم ،على ملعب
"أول ــد تــرافــورد" ،في قمة المرحلة التاسعة من الــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.
بعدما كــان يونايتد على مشارف خسارة قاسية أمام
أتاالنتا اإليطالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات
لــدوري أبطال أوروبــا األربعاء ،عـ ّـوض تأخره بهدفين
في الشوط األول إلــى فــوز مثير  ،2-3بفضل نجمه
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو صاحب الهدف
القاتل.
وخـفــف ذل ــك الـعــبء قليال عــن كــاهــل الـمــدرب
النرويجي أولي غونار سولشاير الذي كان تحت
ضغوطات اإلقالة ،بعدما تجنب خسارة خامسة
في ثماني مباريات في مختلف المسابقات،
إال أن تلك الضغوطات ستعود مجددا عندما
يالقي يونايتد خصمه التقليدي ليفربول،
الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة
بعد في الدوري هذا الموسم.

ويقدم فريق المدرب األلماني يورغن كلوب مستويات رائعة،
وحقق الثالثاء فوزه الثالث في دوري األبطال هذا الموسم ،ليبقى
بالعالمة الكاملة ،بتفوقه  2-3في عقر دار أتلتيكو مدريد اإلسباني،
بفضل نجمه محمد صالح الذي سجل له هدفين رافعا رصيده الى
 12هدفا في  11مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.
ويحتل ليفربول المركز الثاني في الــدوري برصيد  18نقطة،
بفارق  4نقاط خلف تشلسي المتصدر والفائز أمس على نورويتش
سيتي بسبعة أهداف دون مقابل ،ومتقدما بأربع على مانشستر
يونايتد السادس الذي فشل في تحقيق أي فوز في مبارياته الثالث
االخيرة في الدوري (هزيمتان وتعادل).
وال يزال سولشاير ،الذي وصل الى منصب المدير الفني ليونايتد
في ديسمبر  ،2018يبحث عن فوزه األول على كلوب في منافسات
البرميرليغ (ثالثة تعادالت وهزيمتان).
ويشكل ليفربول تهديدا قويا على دفاع يونايتد المهزوز ،بعد أن
سجل ثالثة أهداف أو أكثر في  7مباريات خارج معقله في مختلف
المسابقات هذا الموسم.
ولم يتعرض ليفربول ألي خسارة في مختلف المنافسات منذ
أبريل الفائت ،في سلسلة ممتدة على  21مباراة هي األطول منذ 24
مباراة بين يناير ومايو .1989

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 :

ورغ ــم ذل ــك ي ــرى كـلــوب أن الـفــريــق لـيــس فــي أفضل
مستوياته بعد ،وقال بعد الفوز على أتلتيكو" :ال نملك
تلك الثقة المطلقة بأنفسنا صراحة .نعرف نقاط
ضعفنا ومشاكلنا ولكن نحاول تجاهلها أحيانا".

سباعية لتشلسي أمام نوريتش
من جانبه ،عزز تشلسي صدارته بفوزه
الكبير على نوريتش سيتي صاحب المركز
األخ ـي ــر بـسـبــاعـيــة نـظـيـفــة بـيـنـهــا هــاتــريــك
لمايسون ماونت أمس.
وسجل ماونت ( 8و 85من ركلة جــزاء و ،)90+1وكالوم
هودسون أودوي ( ،)18وريس جيمس ( ،)42وبن تشيلويل (،)57
وماكسيميليان جيمس أرونز ( 63خطأ في مرمى فريقه) األهداف.
وحسم النادي اللندني ،الذي خاض المباراة في غياب مهاجميه
البلجيكي روميلو لوكاكو ،واأللماني تيمو فيرنر بسبب اإلصابة،
نتيجة المباراة في شوطها األول بتسجيله ثالثة أهداف ،قبل أن
يضيف أربعة في الثاني.

اإلعالنات:

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

رونالدو نجم مانشستر يونايتد

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :
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آخر كالم
حوار كيميائي

إهمال وقرارات غير
مدروسة والعملية
التعليمية هي الضحية

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

د .حمد محمد المطر

ً
نعاني في الكويت كثيرا من القرارات غير المدروسة ،إضافة إلى
اإلهمال والتأخير غير المفهوم لتسكين المناصب القيادية في كثير
ً
من المؤسسات ،وخصوصا المؤسسات المعنية بالتعليم واألبحاث
وما يتصل بها ،ولنبدأ بقطاع الحضانات الذي يتبع وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل ،وهي التي تراقب عمله ،على خالف كثير من الدول،
ُ
ً
وخصوصا أن الحضانات في الكويت مؤسسات تعليمية ،وتعرف
على أنها إحدى مراحل التعليم األساسية ،ولذلك البد من دراسة هذا
القطاع واإلشراف عليه من جهة تعنى بالعملية التعليمية والتربوية
وليس من وزارة الشؤون.
أما وزارة التربية فيعاني قطاع التوجيه الفني من عدد كبير من
الــوظــائــف الـشــاغــرة ،وهــو مــا ينعكس مـبــاشــرة عـلــى ج ــودة العملية
الـتـعـلـيـمـيــة ،ف ــإذا ك ــان مـعـظــم وظــائــف ه ــذا الـقـطــاع الـحـيــوي شــاغــرة
ً
وخصوصا الوظائف اإلشرافية فيه فمن الطبيعي أن ينخفض مستوى
التحصيل الدراسي للطلبة في القراءة والرياضيات وغيرها من المواد
األســاسـيــة ،كما هــو حــاصــل اآلن .واألم ــر نفسه ينطبق على جامعة
الكويت  -المؤسسة الرئيسية للتعليم العالي في البالد  -وهي بدون
ً
مدير إلى اآلن ،فضال عن أن معظم الكليات فيها تعاني عدم تسكين
المناصب القيادية ،فهل يعقل أن تبقى الجامعة بــدون مدير وكذلك
غالبية كلياتها؟
واألمر نفسه ينطبق على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
الـتــي لــم يعين لها مــديــر حتى اآلن ،وكــذلــك معهد الكويت لألبحاث
ّ
العلمية بال مدير ،وكالعادة تشكل لجنة وتزكى أسماء وال يتم تعيين
مــد يــر يــن للجامعة وللتطبيقي ولمعهد األ ب ـحــاث ،فهل يعقل أن كل
المؤسسات التعليمية تفتقر للقياديين ،وال يمكن تفسير هذا التقصير
إال بعدم اهتمام الحكومة بمجمل العملية التعليمية في البالد ،ويمكن
ذكر المجلس األعلى للتعليم (ولو أننا ال نعرف دوره حتى اآلن) إال
ً
أنه بدون مدير أيضا.
ومن القرارات الهامة والضرورية التي يجب أن يالحظها التشكيل
الحكومي القادم أن تكون وزارتا التربية والتعليم العالي تحت قيادة
وزير واحد ،وذلك في ظل محدودية عدد الوزراء ألسباب دستورية ،فقد
أثبتت التجربة أن وجود وزير واحد للوزارتين أفضل ألسباب تتعلق
بسالسة العملية التعليمية وتكاملها ،وعدم تشتيت بعض المؤسسات
بين الوزارتين كالهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
وتحتاج الكويت إ لــى مــن ينفض مؤسساتها ،ويستكمل تعيين
المناصب القيادية فيها ،فليس من المعقول أن نتحدث عن التطوير
وننتظر نتائج إيجابية مــن مؤسسات مناصبها القيادية شاغرة،
ً
و خ ـصــو صــا ا لـمــؤ سـســات ا لـتــي تتصل بالعملية التعليمية فــي كل
مراحلها ،هذه العملية التي تعتبر األهم في حاضر الكويت ومستقبلها،
والتي عــادة ما توليها الــدول المتقدمة كل اهتمامها وتضعها على
رأس أولوياتها.
***
« »Catalystمادة حفازة:
حكومة جادة  +استثمار حقيقي = إصالح التعليم

عبث وفوضى
م ــرت علينا فــي الـكــويــت ســرقــات
واخـ ـت ــاس ــات غ ـيــر قــاب ـلــة لـلـتـعــداد
وال ـح ـصــر ،وت ـع ــدت مـسـتــوى الفهم
العادي...
ناقالت...
استثمارات...
تأمينات اجتماعية...
مشروعات وطرق...
أراضي...
حسابات بنكية...
مخازن...
موانئ وجمارك...
صناديق داخلية ودفاع...
حتى اإلعاقة تم ادعاؤها للتكسب
المادي...
وغيرها وغيرها!!
ول ـك ــن أن ي ـس ــرق ط ــال ــب جــامـعــي

د .ناجي سعود الزيد
ً
ً
مقررا دراسيا؟! هذه ًلم تحصل حتى
في أكثر الدول فسادا ،والتي تتصف
بكثرة الجرائم!
هذا ما كشفته "الجريدة" األربعاء
الماضي ،إذ يقوم الطالب الجامعي
بالتسجيل فــي مـقــرر ،وبـعــد إغــاق
ال ـش ـع ـب ــة الـ ــدراس ـ ـيـ ــة لـ ــن يـسـتـطـيــع
ال ـطــالــب ال ــذي يـحـتــاج إ ًل ــى وح ــدات
دراس ـي ــة أن يـجــد م ـق ــررا للتسجيل
به ،فيقوم بشرائه ًمن طالب آخر قام
بالتسجيل به مبكرا لكي يقوم ببيع
الدراسي في هذا المقرر
ذلك المقعد
ً
مقابل  70دينارا.
ي ــال ـه ــا م ــن س ـخ ــاف ــة ،وي ــال ـه ــا مــن
مـهــزلــة ،حتى الـمـقــرر الــدراســي يتم
التسجيل بــه وا لـتـمـكــن مــن التربح
من ورائه!

ه ـك ــذا ه ــي الـ ــدراسـ ــة ال ـجــام ـع ـيــة،
وهكذا هي عواقب التطبيق الخاطئ
لنظام المقررات وخياراته!
سرقة مقرر دراسي جريمة كبرى،
وال يـكـفــي تــوق ـيــف ال ـق ـيــد كـعـقــوبــة،
ي ـج ــب ال ـف ـص ــل ال ـ ـتـ ــام مـ ــن الـ ــدراسـ ــة
الجامعية والتحويل للنيابة العامة.
ويـ ـ ـج ـ ــب إع ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـن ـ ـظـ ــر ب ـن ـظ ــام
المقررات والعودة للنظام الفصلي
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار عـ ـل ــى ت ـ ــدري ـ ــس م ـ ــواد
التخصص ،لوقف هذا العبث وهذه
الفوضى!!

وفيات
الجمعة 10/ 22
عبدالفتاح سعدالمال مبارك

 63عاما ،شيع ،ت99990908 ،69998883 :

محمد فهد صالح الفهيد

 70عاما ،شيع ،ت97164525 ،99933132 :

خالف عليج سالم العنزي

 90عاما ،شيع ،ت99733118 ،50903303 :

خليفة أحمد سالم أبوناشي

 80عاما ،شيع ،ت99550450 :

ماجد عايض معيض العازمي

 ،39شيع ،ت60063336 ،97848883 :

علي عباس عبدالله بخش

 60عاما ،شيع ،ت50900360 :

أحمد حسن أحمد محمد

 88عاما ،شيع ،ت66688334 ،60955933 :

السبت 10/23
قاسم أحمد حسين عبدالرحيم

ً
 80عاما ،شيع ،ت90904499 ،99059630 :

فالح عامر عضيب ماضي

ً
 74عاما ،شيع ،ت97803885 :

عفراء راشد علي العويدي

أرملة علي حمد علي العويدي
ً
 85عاما ،شيعت ،ت،99707099 ،66663599 :
66887877

مواعيد الصالة
الفجر

04:35

الشروق

05:55

الظهر

11:32

العصر

02:44

المغرب

05:09

العشاء

06:27

الطقس والبحر
العظمى 34
الصغرى 18
ً
أعلى مد  00:50صب ــاحـ ـ ــا
 02:53م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  08:17صب ــاحـ ـ ــا
 08:05م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

اللي بالجدر
يطلعه المالس

حسن العيسى

تهنا وقرفنا مع معارك الشتم بين مجموعة النواب
المطالبين بالعفو عن المهجرين وبعض المحكوم
عليهم بقضايا الرأي ،اتهامات للنائب عبيد الوسمي
ً
بأنه أصبح خاتما بيد السلطة ،واتهامات أشد قسوة
ً
تصوره على أنــه حصان ط ــروادة ،وأنــه لم يكن يوما
صــاحــب قـضـيــة ،وأن ــه صنيعة السلطة مـنــذ الـبــدايــة!
سبحان الله مغير األح ــوال ،مضت بضعة أيــام على
دخوله مجموعة المفاوضين مع الحكم ،وإزاء صمته
ان ـهــالــت عـلـيــه ت ـهــم ال ـخ ـيــانــة ،وه ــو ب ــاألم ــس الـقــريــب
ك ــان أح ــد أفـضــل الــرمــوز السياسية المتحدثين عن
المعارضة ،هل هكذا تتغير األمزجة السياسية بتلك
السرعة؟ "ويــا الله تزيد النعمة" على هــذه السياسة
العاطفية.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،صــاحــب ال ـس ـمــو األم ـي ــر فــوض
رؤس ــاء المؤسسات الـثــاث ـ التشريعية والتنفيذية
والقضائية  -لــوضــع ضــوابــط الـعـفــو ،لكن هـنــاك من
يقول إنه في النهاية ستكون تلك الضوابط تحكمية
خاضعة للبعض الــذيــن يــريــدون تصفية المعارضة
ً
تماما ،ولــن تكون هناك قواعد موضوعية تحكمها،
ً
المقصود هنا تحديدا رئيس المجلس النيابي ورئيس
مجلس الوزراء! لماذا هذه السرعة بإصدار األحكام على
المفوضين دون انتظار ما قد ينتهون إليه؟ وما إذا
كانت هناك نية صادقة لتحقيق العفو أم ال؟
لماذا ال ننتظر ما قد ينتهي إليه الرؤساء الثالثة؟
وعندها يمكن الحكم على نتائج األمــور ،شريطة أن
تحدد المدة التي يمكن أن تصدر بها ق ــرارات العفو
ومن تشمل ومن تستثني وأسباب االستثناء ،وهل كان
الحياد القانوني المجرد هو سيد الموقف في قرارات
العفو أم المزاج الفردي؟
القضية األساسية التي يجب اإليمان بها والعمل
من أجلها هي قضية الحريات والقوانين السيئة ،التي
شرعت جرائم الرأي حسب مدونات االستبداد ،وكانت
 كما كــرر نــا  -هــي مسؤولية السلطتين التشريعيةوالتنفيذية ،أو بلغة أدق هي مسؤولية انفراد سلطة
ال ـح ـكــم ب ــالـ ـق ــرار ال ـس ـيــاســي م ـنــذ الـ ـب ــداي ــة ،ولـ ــم يكن
المجلس النيابي منذ بداياته ،وحسب دستور الدولة
ا لــذي طالما تفاخرنا بــه ،غير "ترقيع شكلي للدولة
الدستورية" وتحصيل حاصل ،فالسلطة المشيخية
كانت ومازالت واحدة لم تتغير.
ً
لنكف عن توجيه االتهامات "حاليا" لعبيد الوسمي
أو غيره ،حتى تتضح األمــور ،فقد يكون بها الكثير
من الظلم المؤلم للدكتور عبيد ،وطبيعي نتحفظ عن
دعوته لالبتسام ،فنحن بدولة ديموقراطية ...وآخر
الكالم ،يقول المثل "اللي بالجدر يطلعه المالس".

