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« »The Crown 5يكشف
أسرار «بانوراما» ديانا ص 13

الصدر لخامنئي :لن أزوركم قبل تشكيل
حكومتنا ...وقادر على ضمان أمني

برلمانيات

05
أمير قطر للغانم:
عالقاتنا بالكويت أخوية
تاريخية

مقتدى رفض دعوة للمشاركة في اجتماع بطهران للقوى الشيعية حول أزمة االنتخابات العراقية
ً
• تلقى تحذيرا من مندوب المرشد :انتبه من االغتيال ...والفوز بمقاعد إضافية ال يجعلك أقوى
طهران  -فرزاد قاسمي

ك ـش ــف مـ ـص ــدر فـ ــي «ف ـي ـل ــق ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس» ،ال ـ ـ ــذراع
الخارجية للحرس الثوري اإليراني ،أن زعيم التيار
الـصــدري في الـعــراق ،رجــل الدين الشيعي النافذ
مقتدى الصدر ،رفض للمرة الثانية دعوة وجهها
إليه المرشد اإليراني األعلى علي خامنئي ،لزيارة
طـهــران والمشاركة فــي اجتماع موسع مــع باقي
زعماء القوى السياسية الشيعية العراقية ،للتفاهم
على حلول ترضي الجميع في أزمة تشكيل حكومة
جديدة بعد االنتخابات التي اعترض حلفاء طهران
العراقيون على نتائجها.
وأف ــاد المصدر «الـجــريــدة» بــأن مـنــدوب «فيلق
ّ
القدس» سلم الدعوة مباشرة هذه المرة إلى الصدر،
الفائز األول في االنتخابات التشريعية العراقية
التي جرت في  10الجاري ،ال عبر وسيط كالمرة
األولى ،في محاولة إلظهار جدية مساعي طهران،
إال أنه فوجئ عندما رد الزعيم العراقي بأنه يفضل
عدم زيارة طهران قبل تشكيل حكومة ،وأنه سيكون
ً
مسرورا أن يزورها بعد حل األزمة.
وقال المصدر إن مندوب خامنئي أبلغ الصدر
مخاوف المرشد واألجـهــزة األمنية اإليرانية من

وقوع فتنة بين الشيعة في العراق ،أو إشعال فتيل
حرب شيعية – شيعية ،وأن طهران تتحرك فقط
بـهــدف تـفــادي هــذا األم ــر ولـيــس لديها اعـتـبــارات
أخرى.
وأضاف أن المندوب نقل للصدر رؤية خامنئي
بأن السبيل الوحيد لتجنب التصادم هو إيجاد
صيغة للتعاون بين القوى الشيعية ،وأنه ال يجب
على أي تيار أن يتصور أنه أقوى من باقي التيارات
االنتخابات.
بمجرد كسبه عدة مقاعد إضافية في ّ
وك ـش ــف ال ـم ـص ــدر أن ال ـم ـن ــدوب ح ـ ــذر ال ـصــدر
مــن سيناريو اغـتـيــاالت ،تكون وراء ه ــا إسرائيل،
تـسـتـهــدفــه وش ـخ ـص ـيــات شـيـعـيــة أخ ـ ــرى ،بـهــدف
تغذية الخالفات الشيعية وصب الزيت على النار،
ونصحه باالنتقال إلى طهران لضمان أمنه ،لكن
ال ـصــدر رف ــض بشكل ح ــازم ،وق ــال إن ــه ق ــادر على
ضمان أمنه الشخصي.
وبحسب المصدر ،قال الصدر للموفد اإليراني
إنه اذا كانت إيران لديها معلومات عن مخططات
الغـتـيــال شخصيات شيعية ،فـلـمــاذا لــم ت ـ ُ
ـدع أي
شخصية بخالفه للجوء إلى طهران؟

وزير الدفاع يعتمد
ترقية ضباط الدفعتين
 22و23

محليات
مقتدى الصدر

علي خامنئي

ً
«التربية» :مراكز مسائية للطلبة الساير يستقيل من «التشريعية» اعتراضا على تركيبتها
لتعويض الفاقد التعليمي

اليعقوب :العودة الكاملة للدراسة في نوفمبر بيد «الصحة»
●

فهد الرمضان

أعلنت وزارة التربية أنها ستفتتح
الشهر المقبل مراكز مسائية لمعالجة
الفاقد التعليمي للطلبة وتعويض ما
فاتهم من مهارات دراسية خالل جائحة
كــورونــا ،بالتنسيق مــع وزارة الصحة
لتطبيق االشتراطات االحترازية.

هشام الصالح :انقالب في اللجنة ...وقرار باستبعاد األجانب منها
●

وص ـ ـ ــرح وكـ ـي ــل «الـ ـت ــربـ ـي ــة» د .عـلــي
اليعقوب ،أمــس ،بــأن ال ــوزارة أجــرت 34
ً
ً
مـسـحــا تـشـخـيـصـيــا لـلـطـلـبــة وخــرجــت
ً
بنتائج عــديــدة وعـلـيــه وضـعــت حـلــوال
مناسبة لتحسين مستواهم.
وأكـ ــد الـيـعـقــوب أن ال ـع ــودة الـكــامـلــة
ل ـلــدراســة فــي نــوفـمـبــر تـخـضــع لتقدير
السلطات الصحية.
٠٣

فهد تركي وعلي صنيدح

شهدت اللجنة التشريعية ،خالل
اجـتـمــاعـهــا أمـ ــس ،اس ـت ـقــالــة الـنــائــب
مـهـنــد ال ـس ــاي ــر م ــن عـضــويـتـهــا بعد
ت ــزك ـي ــة ،ال ـن ــائ ــب د .ع ـب ـيــد الــوس ـمــي
ً
ً
رئيسا لها ود .هشام الصالح مقررا،
ف ـ ــي وقـ ـ ــت ع ـل ـم ــت «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،مــن
مصادرها ،أن الساير استقال بعدما
ف ـق ــدت كـتـلــة الـ ـ ـ  31سـيـطــرتـهــا على

ً
ً
اللجنة ،خــافــا لما كــان متفقا عليه
في االجتماع الذي عقدته في ديوانية
أمـيــن ســر مجلس األم ــة الـنــائــب فــرز
الديحاني.
ً
وفي تعليقه ،كشف الساير أنه «برا
ً
بقسمي واحتراما للشعب الكويتي
تـ ـق ــدم ــت ب ــاس ـت ـق ــال ـت ــي مـ ــن ال ـل ـج ـنــة
ً
التشريعية» ،مشيرا إ لــى أن الشعب
ال ـكــوي ـتــي ت ــاب ــع ان ـت ـخ ــاب ــات ال ـل ـجــان
وكيف انتهت األمور واستحوذ على

ّ
«الميزانية» توقف مشروع الرتقة النفطي بايدن و«الطبيعة األم» يغيران
معالم الشرق األوسط
توقف مشروع استراتيجي للتنقيب عن النفط في حقل الرتقة
النفطي بالكويت ،و ســط مشاكل الميزانية المستمرة فــي قطاع
الطاقة في البالد.
ولم تقدم شركة نفط الكويت ،العميل في المشروع الــذي تبلغ
ً
ً
ً
قيمته  405ماليين دوالر ،إشـعــارا للمقاول بالمضي قدما ،وفقا
للمعلومات التي حصلت عليها شركة ميد بروجكتس.
ويشمل نطاق المشروع ربط  402بئر للنفط الثقيل في حقل نفط
جنوب الرتقة بالرؤوس الحالية ،لتعزيز واستدامة إنتاج النفط
ً
ً
الثقيل ،في شمال الكويت ،من  60ألف برميل يوميا إلى  120ألفا.

اللجنة التشريعية مجموعة محسوبة
على رئيس المجلس.
ً
وأضـ ـ ــاف ال ـس ــاي ــر« :ك ــون ــي م ـق ــررا
ً
ســاب ـقــا ل ـل ـج ـنــة ،ف ـم ـس ـب ـقــا أسـتـطـيــع
العلم إلى أين ستتجه ،ولذلك تقدمت
باالستقالة ،وفي نفس الوقت بطلب
استعجال القوانين التي عملنا عليها
ف ــي ال ـ ـ ــدور ال ـم ــاض ــي وه ـ ــي ج ــاه ــزة
لتقديمها للمجلس ،و مـنـهــا علنية
ان ـت ـخــاب رئ ـيــس الـبــرلـمــان02 ،

16

اقتصاديات
تقرير
اقتصادي

الثانية

٠٤
السفيرة التركية :تركيا
تتقدم بخطوات حازمة
نحو المستقبل

اقتصاد

11
«المالية» :ارتفاع أسعار
النفط لن يلغي قانون
َّالدين العام

دوليات

الرفاهية الزائفة تخفض جودة المعيشة

١٦

٠٨

«التجاري» يربح
 40.8مليون دينار
في  9أشهر

 450.6مليون
دوالر أرباح
«األهلي المتحد»
في  9أشهر

09

السودان يواجه عزلة
دولية بعد إجراءات
الجيش

09

قرداحي يجر لبنان إلى أزمة دبلوماسية مع الخليج
ً
• الكويت والسعودية تحتجان رسميا على تصريحات وزير اإلعالم اللبناني
ّ
• ميقاتي أمام خيار استقالة وزير إعالمه أو ضغوط قد تفجر حكومته
●

بيروت ـ منير الربيع

بسبب تصريحات لوزير إعالمه جورج قرداحي
حـ ــول حـ ــرب ال ـي ـم ــن ،أس ـ ــاء ف ـي ـهــا إلـ ــى ال ـس ـعــوديــة
واإلمـ ــارات ودول التحالف مجتمعة ،وجــد لبنان،
الذي تحيط به األزمات واالنفجارات من كل الجوانب،
نفسه في قلب أزمة دبلوماسية مع الخليج ،أمس.

وح ـ ــاول رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة نجيب
ً
مـيـقــاتــي اح ـت ــواء ال ـمــوقــف ،م ـ ــرددا ف ــي أك ـثــر من
م ـح ـط ــة ،م ـن ــذ مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول ،أن ت ـصــريــح
قــرداحــي ،الــذي اتهم السعودية واإلم ــارات بشن
ً
عدوان على اليمن زاعما أن المتمردين الحوثيين
يدافعون عن أنفسهم ،ال يعبر عن موقف الحكومة
الحريصة على أفضل العالقات مع الدول العربية

ً
وال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،وخ ـص ــوص ــا ال ـس ـع ــودي ــة ،وكــذلــك
تنصلت «الخارجية» اللبنانية من مواقفه ،إال أن
ً
قرداحي خرج بلهجة متحدية ،رافضا االستقالة
أو االعتذار.
وت ـصــدرت الـكــويــت الـتـحــركــات الدبلوماسية
ً
المنددة ،بدءا من اجتماع بين السفير الكويتي في
بيروت عبدالعال القناعي ونظيره السعودي وليد

البخاري جاء عقب مشاورات بين سفيري المملكة
ً
واليمن ،وصــوال إلــى استدعاء وزارة الخارجية
الكويتية للقائم باألعمال اللبناني فــي البالد،
هادي هاشم ،وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية
تتضمن رفض الكويت التام لتصريحات قرداحي.
وقــالــت «ال ـخــارج ـيــة» الـكــويـتـيــة ،فــي ب ـيــان ،إن
تصريحات الــوزيــر اللبناني «تتنافى 02

رياضة

١٨
األزرق يهزم
بنغالدش ويتربع
على قمة «الرابعة»

ةديرجلا

•
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األمير :هجوم ديالى عمل إرهابي ينافي الشرائع وزير الدفاع يعتمد ترقية ضباط
الدفعتين  22و23
سموه عزى صالح والكاظمي بالضحايا
ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
بـبــرقـيـتــي تـعــزيــة إل ــى الــرئـيــس
العراقي د .برهم صالح ،ورئيس
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـص ـط ـف ــى
الكاظمي ،أ ع ــرب فيهما سموه
ع ــن خ ــال ــص ت ـع ــازي ــه وصـ ــادق
م ــواس ــات ــه ب ـض ـحــايــا ال ـه ـجــوم
اإلرهابي الذي وقع في محافظة
ديالى ،وأسفر عن سقوط عدد
مـ ــن ال ـض ـح ــاي ــا وال ـم ـص ــاب ـي ــن،
سائال سموه الباري جل وعال
أن يتغمد ضحايا هذا الحادث
اإلرهابي األليم بواسع رحمته
ومغفرته ،وأن يسكنهم فسيح
جناته ،و يـمــن على المصابين
بسرعة الشفاء وتمام العافية،
مؤكدا سموه استنكار الكويت
وإدانـتـهــا الشديدة لهذا العمل

• محمد الشرهان

اإلرهــابــي اآلث ــم ال ــذي استهدف
أرواح األبرياء اآلمنين والمنافي
لكل الشرائع والقيم اإلنسانية.
وبعث صاحب السمو ببرقية
تهنئة إلى الحاكم العام لدولة
سانت فينسنت والغرينادينز
س ـ ـ ـ ـ ــوزان دوغ ـ ـ ـ ـ ــان نـ ـ ــي راي ـ ـ ـ ــان،
ع ـبــر فـيـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ل ـب ــاده ــا ،مـتـمـنـيــا ل ـهــا مــوفــور
الصحة والعافية ولدولة سانت
فينسنت والغرينادينز وشعبها
ال ـص ــدي ــق ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـقــدم
واالزدهار.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األح ـمــد ،وسمو
ال ـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد رئـيــس
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـب ــرق ـي ــات
مماثلة.

«الحرس» و«المعلومات المدنية»
يوقعان مذكرة للنظم الجغرافية
وقعت الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع الحرس الوطني
أمس ،مذكرة تفاهم مشتركة تهدف لتوفير خدمات نظم المعلومات
الجغرافية عبر بوابة المعلومات المكانية.
وق ــال الـمــديــر الـعــام للهيئة مساعد العسعوسي ،فــي تصريح
ً
صحافي ،إن االتفاقية تأتي تفعيال لقرار مجلس الوزراء رقم 560
المتعلق بتوسيع االستفادة من خدمات نظم المعلومات الجغرافية،
التي تقدمها "المعلومات المدنية" للجهات الحكومية والقطاع
الخاص والتي تجاوزت  170جهة.
وأضاف العسعوسي أن بوابة المعلومات المكانية توفر خدمات
للكثير من الجهات مثل خريطة األساس لدولة الكويت باللغتين
العربية واإلنكليزية ،إضافة إلى خدمات االستعالم عن العناوين
ومواقعها وخدمات "كويت فايندر" وغيرها من الخدمات ضمن
بيئة آمنة ومحمية تشكل حماية البيانات وخصوصيتها فيها
العنصر الرئيسي.
ً
وأشار إلى أن هذه الخدمات سيتم توفيرها من الهيئة مجانا
ما يسمح ويدعم توجه الدولة بتقليل التكاليف والعمل لتنفيذ
ذات المشاريع.
وذ ك ـ ــر أن هـ ــذه اال ت ـف ــا ق ـي ــة ه ــي ن ـت ــاج اإلدراك ا ل ـم ـش ـت ــرك مــن
الـمـســؤولـيــن فــي كــا الجانبين ألهـمـيــة الـتـعــاون فــي الـمـجــاالت
ً
التكنولوجية ،والذي سينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة
للمواطن والمقيم ويساعد على تحسين وزيادة فعالية الخدمات
الحكومية المقدمة.
من جانبه ،قال وكيل الحرس الوطني الفريق الركن المهندس
هاشم الرفاعي ،في تصريح مماثل ،إن توقيع مذكرة التفاهم
ً
يأتي استكماال للتعاون المشترك بين الحرس الوطني والهيئة
ويعكس ا هـتـمــام ا لـحــرس بمواكبة تــو جـهــات ا لــدو لــة فــي تعزيز
الربط اإللكتروني بين المؤسسات الحكومية في المجاالت كافة.

أبلغت مصادر عسكرية مطلعة "الجريدة" أن نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر،
اعتمد قــرار ترقية ضباط الدفعتين  22و 23من رتبة
عقيد ال ــى رتـبــة عميد بـعــد ص ــدور الـمــرســوم الـخــاص
بترقيتهم.
وذكرت المصادر أن الوزير الجابر سيقلد الضباط
المرقين رتبهم الجديدة صباح اليوم بحضور رئيس
االرك ــان العامة للجيش الفريق الــركــن خالد الصباح،
ونــائــب رئـيــس االركـ ــان الـعــامــة للجيش الـفــريــق الــركــن
فهد الناصر.
في مجال آ خــر ،شــارك وفد من الجيش الكويتي،
ب ــر ئ ــا س ــة م ـ ـعـ ــاون ر ئـ ـي ــس األر ك ـ ـ ـ ــان ل ـه ـي ـئــة اإلدارة
وا لـقــوى البشرية ،ا لـلــواء الركن خالد الكندري ،في
اجتماعات عقدت خالل األيام األربعة الماضية في
العاصمة البنغالدشية دكا ،واختتمت أمس بتوقيع
مسودة االتفاقية الكويتية  -البنغالدشية للتعاون
العسكري.

حمد الجابر

«التراث» تطلق موسمها
الثقافي والترفيهي الجديد

توقيع اتفاقية المنحة لمشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية
ومتابعة وتحليل النتائج وتأمين استدامة المشروع.
وأفاد بأن االتفاقية ستسهم في تحقيق مجموعة من
أهداف التنمية المستدامة أبرزها الهدف الـ  11المعني
بخلق مدن ومجتمعات محلية مستدامة والهدف الـ 13
المعني بتوسيع نطاق تدابير التخفيف من آثار تغير
المناخ والتكيف معه والـهــدف ال ـ  17المعني بتعزيز
ال ـشــراكــات الـعــالـمـيــة وال ـت ـعــاون فــي تحقيق األه ــداف
اإلنمائية.

من جهتها ،قالت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة
وال ـمــديــرة الـتـنـفـيــذيــة لـلـبــرنــامــج مـيـمــونــة شــريــف ،إن
االتفاقية ستسهم في التقليل من العواصف الرملية
العابرة للحدود وتأثيرها على المدن والصحة العامة
للمواطنين الكويتيين والبيئة.
وأضــافــت شــريــف أن الـمـشــروع سيسهم فــي إع ــادة
تــأه ـيــل ال ـم ـنــاطــق ال ـم ـتــأثــرة م ــن ال ـع ــواص ــف الـتــرابـيــة
والرملية بشكل مستدام والتخفيف من آثارها السلبية.

«الزكاة» :نتعاون مع جهات حكومية «حولي البلدي» توافق على إضافة مكونات
وأهلية لتنفيذ المشاريع الخيرية
على «الواجهة البحرية»
أك ــد م ــراق ــب اإلع ـ ــام المتحدث
الرسمي لـ"بيت الزكاة" ،حمد المري،
أن ال ـب ـيــت ي ـت ـع ــاون م ــع عـ ــدد من
الجهات الحكومية واألهلية لتنفيذ
مشاريعه الخيرية داخل البالد ،من
خالل إنشاء صناديق مشتركة مع
هذه الجهات.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــري ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي ،إن فكرة الصناديق قائمة
على تعزيز التعاون المشترك بين
الـبـيــت وهـ ــذه ال ـج ـهــات م ــن خــال
االشتراك في التمويل المالي لهذه
الصناديق ،حتى تستمر في عملها
لخدمة الفئات المعنية بها ،مشيرا
إلى أن البيت يتعاون مع عدة جهات
حكومية وأهلية رغــم عــدم وجود
صناديق مشتركة معها للتحقيق
أهدافه الخيرية واإلنسانية.
وذكر المري أن عدد الصناديق
الـمـشـتــركــة بـيــن "ال ــزك ــاة" وبعض
الجهات الحكومية واألهلية بلغت
إلى اآلن  7صناديق هي :صندوق
وزارة التربية الخاص بمساعدة
طلبة األســر المحتاجة في جميع
المراحل التعليمية من االبتدائي
إل ــى ال ـث ــان ــوي ،وص ـن ــدوق الهيئة

حمد المري

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
وصندوق جامعة الكويت المختص
بـتـقــديــم الـمـســاعــدة للطلبة التي
تعاني أســرهــم ضعفا فــي الدخل
وم ـمــن ال تنطبق عليهم ش ــروط
اإلعانة التي تصرفها الدولة للطلبة
الكويتيين ،وكذلك صندوق وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل لدعم
بعض أنشطة ومـشــاريــع ال ــوزارة
مثل نزالء دور الرعاية ،وصندوق
جمعية إعانة المرضى لمساعدة

المرضى غير القادرين على توفير
الـعــاج ،وصندوق لجنة البعوث
الطالبية التابعة لجمعية عبدالله
النوري لتقديم المساعدة للدارسين
ف ــي ال ـج ــام ـع ــات ال ـخ ــارج ـي ــة على
نفقتهم ال ـخــاصــة ،وال ـتــي تعاني
أسرهم ضعفا في الدخل المالي،
وصندوق رعاية التائبين التابعة
لـلـجـنــة "ب ـش ــائ ــر ال ـخ ـي ــر" لـتـقــديــم
الـمـســاعــدة الـمــالـيــة للتائبين من
ال ـت ـع ــاط ــي واإلدم ـ ـ ـ ـ ــان خـصــوصــا
العاطلين عن العمل منهم.
وأكد المري ،حرص "بيت الزكاة"
عـلــى تحقيق الـتـعــاون الـبـنــاء مع
كــل الـجـهــات الحكومية واألهلية
لـتـحـقـيــق ال ـت ـك ــاف ــل االج ـت ـم ــاع ــي،
وتحقيق أه ــداف البيت السامية
ف ــي ال ـع ـمــل ع ـلــى ن ـشــر ال ـخ ـيــر في
المجتمع ،وتوفير عوامل االستقرار
ً
لجميع الفئات المستحقة ،مستفيدا
من أمــوال الزكاة والصدقات التي
ً
يـتــم جمعها ،ش ــاك ــرا المحسنين
ال ـكــرام على دعمهم الــدائــم للبيت
لتمكينه من مواصلة عمله وأداء
رسالته.

جانب من اجتماع اللجنة

• محمد جاسم
واف ـ ـ ـقـ ـ ــت لـ ـجـ ـن ــة مـ ـح ــافـ ـظ ــة ح ـ ــول ـ ــي فــي
المجلس البلدي على طلب إضافة مكونات
إلــى مـشــروع الواجهة البحرية – المرحلة
الخامسة "مارينا مول".
وأحالت اللجنة ،خالل اجتماعها برئاسة مقرر
اللجنة عبدالعزيز المعجل ،إلى الجهاز التنفيذي
طلب الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن
الكريم والسنة النبوية وعلومها نقل تبعية مركز
السيرة النبوية والحديث الشريف في جنوب
ضــاحـيــة م ـبــارك الـعـبــدالـلــه إلـيـهــا ،كـمــا أحــالــت
للجهاز طلب وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
تخصيص موقع سكن عائلي لإلمام والمؤذن

داخل حدود مسجد أبوسنان األسدي في منطقة
بيان الختيار موقع بديل داخل حدود الموقع،
ً
بشرط أن يكون بعيدا عن القسائم السكنية.
كما وافقت اللجنة خالل اجتماعها على طلب
وزارة األوق ــاف تخصيص موقع سكن عائلي
لــإمــام وال ـمــؤذن داخ ــل ح ــدود مسجد عبدالله
ً
شعيب فــي منطقة بـيــان ،وواف ـقــت أيـضــا على
طلب "األوقاف" بتوسعة مسجد بدر العازمي في
منطقة سلوى قطعة  .2وكذلك ،وافقت اللجنة على
طلب وزارة الشؤون االجتماعية تقسيم موقع
"ســوق الخضار" في المركز اإلداري والتجاري
بشارع بيروت في منطقة حولي ،كما وافقت على
طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
نقل محطة تحويل ثانوية غير قائمة في منطقة

ً
لدعم الدول النامية واألكثر فقرا
ش ــارك ــت ال ـكــويــت ،أمـ ــس ،ف ــي الـســوق
الخيري لألمم المتحدة الــذي سيذهب
ريع مبيعاته إلى دعم وتمويل عدد من
الـمـشــاريــع الـخـيــريــة فــي ال ــدول النامية
واألكثر فقرا والتي باتت معاناتها أشد
في ضوء األضرار التي خلفتها تداعيات
جائحة فيروس كورونا.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى األمم
المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في
جنيف السفير جمال الغنيم إن الحرص
على المشاركة في السوق الخيري لألمم
ً
الـمـتـحــدة ه ــذا ال ـعــام يــأتــي ان ـطــاقــا من
ال ـت ــزام ال ـكــويــت بـمــواصـلــة دعـمـهــا لكل
جهد يـهــدف إلــى دعــم العمل اإلنساني
في العالم.
وأضــاف الغنيم ،لـ "كــونــا" ،أن السوق
عاد هذا العام بعد توقفه العام الماضي
ب ـس ـبــب ج ــائ ـح ــة "ك ـ ــورون ـ ــا" لـيـسـتــأنــف
دوره في المجاالت اإلنسانية والثقافية
ً
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،م ــوض ـح ــا أن م ـشــاركــة
الـكــويــت فــي ه ــذا الـمـحـفــل ال ــذي استمر
ي ــوم ــا واح ـ ـ ـ ــدا ت ــدع ــم أيـ ـض ــا ص ــورت ـه ــا
بصفتها رائدة للعمل الخيري اإلنساني
في العالم.

أطلق مركز "قيم وهمم"،
التربوي التابع لجمعية
إحياء التراث اإلسالمي،
موسمه الثقافي والترفيهي
الجديد بفتح باب التسجيل
لألوالد فيه بمنطقة
الصباحية ،ويتضمن
أنشطة عديدة ومتنوعة
تسعى لغرس وتعزيز القيم،
باإلضافة إلى برامج تربوية
ورياضية.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إن "التسجيل يبدأ
مطلع نوفمبر ،وسيكون
لألوالد فقط من عمر  12إلى
 20سنة ،من الكويتيني ومن
سكان محافظة األحمدي".
ودعت الجمعية أولياء
األمور إلى استغالل مثل
هذه املراكز واألنشطة ،بما
يعود على األبناء بالفائدة
واستثمار الوقت فيما هو
نافع ،ويطور من مستوى
األبناء الفكري والجسدي،
مما يساهم في بناء مجتمع
قوي ينعكس أثره على
الوطن.

«الرحمة» :متطوعو «خيرك
بلس» دعموا  150مشروعًا

الكويت تشارك في السوق الخيري لألمم المتحدة
وقال إن الكويت حرصت كعادتها على
المشاركة بتقديم مــورو ثـهــا التاريخي
من أعمال الصوف والصناعات اليدوية
والتي تحظى بإقبال من زوار السوق من
ً
مختلف دول العالم ،مضيفا أن اإلقبال
كان أيضا على موروث الكويت الثقافي
مــن خ ــال مطبوعاتها الـمـشـهــورة مثل
مجلتي العربي والكويت اللتين حظيتا
باهتمام ليس فقط الزائرين العرب بل
أيـضــا محبي الـثـقــافــة الـعــربـيــة مــن غير
الناطقين بها.
وأشار الغنيم إلى أن ريع مبيعات هذا
السوق سيذهب إلى عدد من المشاريع
الخيرية في الدول النامية واألكثر فقرا
والتي تعاني اآلن بشكل مكثف بسبب
تداعيات "كورونا".
ولفت إلى أن إلزام الزوار بالتعليمات
مثل القناع الواقي والتعقيم والتباعد لم
يكن عائقا أمام الحضور بل كان مشجعا
ل ـهــم ح ــرص ــا ع ـلــى االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن هــذه
المناسبة السنوية ليس فقط لدعم العمل
الخيري اإلنساني عبر شراء المنتجات
المعروضة بل أيضا من أجل التواصل
الثقافي بين مختلف الحضارات ال سيما

السفارة األلمانية تحذر
من «محتال تأشيرات»
حذرت السفارة األملانية
لدى الكويت من الوقوع
في عمليات احتيال يقوم
شخص يدعي منح ضحاياه
تأشيرات عمل أو دراسة إلى
أملانيا مقابل مبالغ مالية
تتراوح بني  350و 550
دينارًا.
وقالت السفارة ،في بيان
لها أمس ،إنها تلقت عددًا
من الشكاوى من أشخاص
وقعوا ضحية املحتال الذي
يدعي أنه مواطن أملاني وله
القدرة على إقناع ضحاياه
بأنه سيعالج مثل هذه
التأشيرات لهم .وأكدت
السفارة أنه ال يمكن التقدم
للحصول على تأشيرة عمل
أو دراسة ألملانيا إال من
خالل قسم التأشيرات في
السفارة األملانية مشددة
على أنها ال تعمل أبدًا مع
وسطاء.

 4ماليين دينار لتمويل مشروع «العواصف
الرملية» على الحدود الكويتية  -العراقية
وقع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية،
أمس ،مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
اتـفــاقـيــة مـنـحــة بـقـيـمــة أرب ـعــة مــايـيــن دي ـنــار لتمويل
مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية
العابرة للحدود بين العراق والكويت.
وق ــال الـمــديــر ال ـعــام لـلـصـنــدوق مـ ــروان ال ـغــانــم ،في
تصريح صحافي ،على هامش التوقيع ،إن المشروع
س ـي ـس ـهــم ف ــي ت ـق ـل ـيــص ك ـم ـي ــات وعـ ـ ــدد فـ ــرص ح ــدوث
العواصف الرملية والترابية بنسبة  40في المئة من
إجمالي الرمال واألتربة التي تتساقط على الكويت.
وأض ــاف الغانم أن االتفاقية ستساعد فــي تخفيف
فــرص حــدوث العواصف مــن منطقتين فــي محافظتي
ً
(مثنى وذي قار) في العراق إذ تقع حوالي  250كيلومترا
ش ـمــال ال ـح ــدود الـكــويـتـيــة وال ـتــي تــؤثــر م ـبــاشــرة على
ً
الكويت وصوال إلى قطر.
وأوض ـ ـ ــح أن الـ ـمـ ـش ــروع ي ـه ــدف إلـ ــى ال ـت ـع ــرف عـلــى
المسببات الرئيسية التي تــؤدي إلى تكون العواصف
الرملية والترابية من النواحي المناخية والجيولوجية
والكيميائية لحماية ورفع إمكانات التكيف والصمود
واستيعاب آثارها السلبية.
وذك ـ ــر أن ال ـم ـش ــروع ي ـت ـكــون م ــن أربـ ـع ــة عـنــاصــر
أساسية ،هي إعداد المؤشرات الفنية واالقتصادية
والـ ـصـ ـحـ ـي ــة ووث ـ ــائ ـ ــق شـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـم ـ ــواد والـ ـخ ــدم ــات
وعـ ـ ـق ـ ــود ال ـت ـن ـف ـي ــذ واألع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـمـ ـي ــدانـ ـي ــة ورص ـ ــد

سلة أخبار

الجابرية قطعة رقم  8إلى القطعة رقم .4
ووافـقــت اللجنة على طلب وزارة الكهرباء
والماء بتخصيص موقعين لمحطات تحويل
ثانوية في منطقة السالمية قطعة رقم  ،6كما
تمت الموافقة على الكتاب المقدم مــن أهالي
منطقة مشرف قطعة  5بشأن مد الشارع الخامس
جادة  1ليتصل بالشارع رقم  6لتسهيل الدخول
والخروج إلى الشارع الرئيسي.
من جانب آخر ،تقدم مقرر اللجنة عبدالعزيز
المعجل باقتراح تسمية شارع باسم المغفور له
ً
زبن يوسف الزبن على أحد شوارع الكويت ،نظرا
إلى الــدور الكبير الذي قدمه الزبن في األعمال
الخيرية واهتمامه في قطاع المساجد وتحفيظ
القرآن الكريم.

الساير يستقيل من...
وتنظيم مهنة المحاماة ،وتعديل قانون المحكمة
الدستورية ومحكمة ال ــوزراء ،وتنظيم الفتوى
التشريع إلى جانب تعديل قانون التحقيقات».
أم ــا ال ـصــالــح ،ف ـقــال« :نـحــن أم ــام ان ـقــاب على
الـلـجـنــة وتـغـيـيــر آل ـيــة ال ـع ـمــل ،وسـيـتــم التعامل
مــع المقترحات كحزم تشريعية ال ردود أفعال
مــن خ ــال ك ــود علمي واق ـت ـبــاس أع ـمــال اللجان
والمقارنات المعمول بها في البرلمانات األوربية
ً
وأميركا» ،مؤكدا أن رئيس اللجنة الوسمي قرر
استبعاد المستشارين األجانب منها واالستعانة
بكوادر وكفاء ات وطنية من مختلف القطاعات
ً
بدال منهم.

قرداحي يجر لبنان إلى أزمة...

الغنيم في جناح الكويت بالسوق الخيري السنوي لألمم المتحدة أمس
ان ال ــدول الـمـشــاركــة تـتـبــارى فــي تقديم
أفضل ما لديها لآلخرين.
يذكر أن األمم المتحدة تعقد في هذا
ً
الوقت من كل عام سوقا خيريا تشارك
فـيــه الـبـعـثــات الــدبـلــومــاسـيــة المعتمدة
لــديـهــا بــإعــداد وبـيــع أطـعـمــة ومــأكــوالت

شعبية إلــى جانب مشغوالت يدوية أو
منتجات من الصناعات التقليدية فيها
ثــم تـقــوم اللجنة المشرفة على السوق
بتوجيه المبيعات الى مشروعات تنموية
في عدد من الــدول النامية واألكثر فقرا
في العالم.

مع الواقع ،وال ّ
تمت للحقيقة بصلة ،وتتعارض
مــع أب ـســط قــواعــد الـتـعــامــل بـيــن الـ ـ ــدول» ،معربة
عــن «اسـتـنـكــار ورف ــض دول ــة الـكــويــت الشديدين
لتصريحات وزير اإلعالم اللبناني تجاه المملكة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة ودولـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات الـعــربـيــة
الـمـتـحــدة ،وال ـتــي اتـهــم فيها الـبـلــديــن باتهامات
باطلة تتناقض مــع ال ــدور الكبير والمقدر الــذي
يقومان به في دعم اليمن وشعبه ،والتي لم تعكس
الواقع الحقيقي لألوضاع الحالية في اليمن».
ً
واعتبرت أن «هــذه التصريحات تعد خروجا
ً
عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية ،وتغافال

عبرت جمعية الرحمة
العاملية عن شكرها العميق،
لداعمي ومتطوعي خدمتها
"خيرك بلس" ،لجهودهم
الداعمة في نشر مشروعات
الجمعية الخيرية واإلنسانية،
واملساهمة في تحقيق
مستهدفات الحمالت الخيرية.
وقال األمني املساعد لالتصال
وتكنولوجيا املعلومات
بالجمعية د .عدنان الحداد،
إن املشاركني واملتطوعني
في خدمة "خيرك بلس"
ساهموا بنشر ودعم نحو
 150مشروعًا عامًا وموسميًا،
مشيرًا إلى أن "الرحمة" أطلقت
الخدمة نهاية عام  ،2019في
إطار توفير قنوات للتبرعات
الخاصة بمشروعات األيتام
واألرامل والفقراء واملحتاجني.

عــن الـ ــدور ال ـم ـحــوري ال ـهــام للمملكة واإلم ـ ــارات
والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن».
كما استدعت «الخارجية» السعودية السفير
اللبناني لدى الرياض ،لتسليمه مذكرة احتجاج
رسمية ،معتبرة أن تصريحات قرداحي ال تعكس
حقيقة العالقات المميزة بين الشعبين اللبناني
والسعودي.كما قامت البحرين بالمثل.
مواقف الكويت و السعودية والبحرين ،إضافة
إلى موقف األمانة العامة لــدول مجلس التعاون
الخليجية ،ستستتبع بمواقف خليجية أ خــرى،
مـمــا يـضــع حـكــومــة نجيب ميقاتي أم ــام مشكلة
حقيقية ،وأمام خيارين؛ إما استقالة قرداحي ،وإما
انتظار تبعات وإجراءات قاسية ،مما قد يهدد دور
ً
الحكومة وعملها ،وحتى استمراريتها ،خصوصا
ً
معتبرا أنه ّ
عبر عن رأيه وأن
أن قرداحي أكد موقفه،
ً
المقابلة ّ
سجلت معه قبل أن يصبح وزيرا ،وأنه لن
يخضع لالبتزاز وهو جزء من حكومة متكاملة.
وك ـش ـف ــت مـ ـص ــادر دب ـل ــوم ــاس ـي ــة خـلـيـجـيــة أن
الـسـعــوديــة تعتبر أن مــوقــف ق ــرداح ــي يعبر عن
جهات موجودة في الحكومة ،وهذا دليل أن لبنان
لم ينجح في تغيير سياسته الخارجية وتبني
سياسة تتالءم مع التوجهات العربية ،الفتة إلى أن
المملكة تعتبر أن هناك حاجة الستقالة قرداحي.

ةديرجلا
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محليات
العتيبي لـ ةديرجلا  :زيادة اللجان الطبية بـ «اإلعاقة»
•

ً
وقف التعامل الورقي قريبا وتسريع إصدار الشهادات المنتهية
جورج عاطف

كشف وزير الشؤون عن
انفراجة قريبة في ملف تسكين
الشواغر داخل هيئة اإلعاقة،
السيما على صعيد القياديين.

أك ــد وزي ــر الـكـهــربــاء وال ـمــاء
وال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة ،وزي ـ ــر
الشؤون االجتماعية والتنمية
المجتمعية د .مشعان العتيبي،
زي ـ ــادة أع ـ ــداد ال ـل ـجــان الـطـبـيــة
المتنوعة المعنية بتشخيص
وت ـحــديــد ن ــوع ودرج ـ ــة وش ــدة
اإلعـ ــاقـ ــة وت ـق ــدي ــم مــواع ـيــدهــا،
لتالفي تأخير بعضها ،كاشفا
ع ــن إن ـش ــاء م ــرك ــز لــات ـصــاالت
داخ ــل الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـشــؤون
ذوي اإلع ـ ــاق ـ ــة ُي ـع ـن ــى بـتـلـقــي
الشكاوى واالستفسارات كافة
ال ـخــاصــة بــإن ـجــاز الـمـعــامــات

آل ـ ـيـ ـ ًـا ،والـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ع ـل ـي ـهــا بــأقـصــى
سرعة ممكنة.
وقــال العتيبي ل ـ «الجريدة»
إ نــه تلبية لتوجيهات مجلس
الـ ـ ــوزراء الــرام ـيــة إل ــى الـتــوســع
فــي اس ـت ـخــدام األنـظـمــة اآللـيــة،
والـ ـتـ ـح ــول ال ــرقـ ـم ــي لـتـحـقـيــق
مـتـطـلـبــات ال ـمــرح ـلــة الــراه ـنــة،
وضمان تقديم أفضل الخدمات
للمستفيدين دون تكبدهم عناء
ً
ال ـمــراج ـعــة ،اخ ـت ـص ــارا لـلــوقــت
والجهد المبذولين في سبيل
ذلك ،نسعى خالل فترة وجيزة
إلـ ـ ــى وقـ ـ ــف ال ـت ـع ــام ــل ال ــورق ــي

المبيلش مديرة للهيئة

ً
أصــدر الوزي ــر العتيبي ،قرارا بتكليف هنادي المبيلش
بـمـنـصــب ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـش ــؤون ذوي
ً
اإلعاقة خلفا للدكتورة شفيقة العوضي ،التي أحيلت
إلى التقاعد.

●

وت ـ ـحـ ــويـ ــل جـ ـمـ ـي ــع إج ـ ـ ـ ـ ــراءات
الـهـيـئــة عـبــر خــدمــة األون ــاي ــن
التي أثبتت جدواها ،الفتا إلى
أنه سيتم تحديد تاريخ ُمعين
ل ــوق ــف اس ـت ـق ـب ــال ال ـم ـعــامــات
الورقية ،على أن تقتصر فقط
على النظام اآللي.

شهادات اإلعاقة
وشدد العتيبي على تسريع
وتـيــرة اص ــدار جميع شهادات
اإلع ــاق ــة المنتهية س ــواء التي
تـصــدر ب ـ  5س ـنــوات ألصـحــاب
اإلعاقات البسيطة والمتوسطة،
أو م ـ ـ ــدى ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ل ــاع ــاق ــات
الـشــديــدة ،مــؤكــدا حــرصــه على
تلمس سبل االرتقاء بالخدمات
كافة المقدمة لذوي اإلعاقة.
وق ــال :أجرينا الـيــوم (أمــس)
زي ـ ــارة تـفـقــديــة لـهـيـئــة اإلعــاقــة
اطـ ـلـ ـعـ ـن ــا خ ــالـ ـه ــا عـ ـل ــى س ـيــر
العمل ،والتقينا مجموعة من
القياديين والمسؤولين الذين

«الطرق»« :المالية» تعتمد 5
مشاريع إلنشاء مجارير األمطار

مشعان العتيبي

طلبنا منهم ض ــرورة تبسيط
اج ــراء ات استقبال المعامالت
وتـ ـس ــري ــع وتـ ـ ـي ـ ــرة انـ ـج ــازه ــا،
ً
فضال عن ضرورة التوسع في
استخدام الخدمات اإللكترونية،
ب ـمــا يـضـمــن ان ـج ــاز مـعــامــات
ذوي اإلعاقة في منازلهم دون
الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة،
كاشفا عــن انـفــراجــة قريبة في
مـلــف تـسـكـيــن ال ـشــواغــر داخ ــل
ال ـه ـي ـئــة ،الس ـي ـمــا ع ـلــى صعيد
القياديين.

سيد القصاص

كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للطرق والنقل البري
عن اعتماد وزارة المالية خمسة مشاريع و«اتفاقيات مصاحبة لها»
النشاء مجارير األمطار والسيول في المناطق الحرجة ضمن خطة
الهيئة لتنفيذ تلك المشاريع الحيوية الهامة التي توليها الهيئة
أولوية ضمن مشاريعها.
وبينت الـمـصــادر ل ـ «الـجــريــدة» أن تلك المشاريع تمثلت في
مـشــروع إنـشــاء وإنـجــاز وصيانة مـجــرور لصرف مياه األمـطــار،
(المجرور الرئيسي) في صباح األحمد وجنوب صباح األحمد
والخيران والوفرة الى مخرج النويصيب مع إنشاء محطة ضخ
على أن يكون تاريخ اإلنجاز للمشروع في  14مارس  ،2027وكذلك
مـشــروع الحماية مــن السيول لمناطق جنوب عبدالله المبارك
والمطالع مع بحيرات صرف ،ومتوقع انجازه في  14مارس .2025
وذكرت أن المشروع الثالث هو إنشاء مجرور لتصريف مياه
األمطار من منطقة جنوب عبدالله المبارك ،ومتوقع انجازه في 13
فبراير  ،2024مبينة أن المشروع الرابع هو إنشاء خزانات لصرف
مياه األمطار لتحسين الشبكة القائمة بمناطق متفرقة في المناطق
الحرجة ،والمشروع الخامس خاص بإنشاء مجرور لصرف مياه
األمطار من منطقة غرب عبدالله المبارك ،ومتوقع أن يكون تاريخ
انـجــازه  12فبراير  .2025وأش ــارت إلــى أن الهيئة العامة للطرق
حرصت على أن تكون هذه المشاريع ضمن أولوياتها لعدم تكرار
حوادث تجمعات األمطار مستقبال ،حيث تعمل هذه المشاريع على
تسيير حركة مياه األمطار والسيول في المواقع المختلفة ،حفاظا
على األرواح والممتلكات العامة.

«التربية» :نخطط لمراكز مسائية لتعويض الفاقد التعليمي

الصحية
السلطات
لتقدير
تخضع
نوفمبر
في
للدراسة
الكاملة
العودة
اليعقوب:
•
ً
ً
• غياب الطالب عن المدارس أكثر من  18شهرا تسبب في تأخرهم تعليميا
فهد الرمضان

أجرينا 34
ً
اختبارا
ً
تشخيصيا
للطلبة وخرجنا
بنتائج لوضع
الحلول
المناسبة
اليعقوب

أكد وكيل وزارة التربية ،د .علي
اليعقوب ،وجود خطة تعويضية
ل ـم ـع ــال ـج ــة ال ـ ـفـ ــاقـ ــد ال ـت ـع ـل ـي ـمــي
ستبدأ الشهر المقبل ،مــن خالل
افتتاح مراكز مسائية لتعويض
ال ـط ـل ـب ــة ،بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع وزارة
ال ـص ـحــة لـتـطـبـيــق االش ـت ــراط ــات
ً
االحـتــرازيــة ،الفتا إلــى أن العودة
ال ـك ــام ـل ــة لـ ـل ــدراس ــة ف ــي نــوفـمـبــر
المقبل تخضع لتقدير السلطات
الصحية.
وقـ ــال ال ـي ـع ـقــوب ،ف ــي تصريح
صـحــافــي ،أم ــس ،خ ــال حـضــوره
مـلـتـقــى ال ـفــاقــد الـتـعـلـيـمــي ال ــذي
نظمته منطقة حولي التعليمية،
بحضور مدير المنطقة وليد بن
غيث ،انــه تــم تشخيص وتحليل
حاالت الطلبة في مختلف المراحل
التعليمية ،و«لدينا حلول ناجعة
ف ــي م ـح ــاول ــة ت ـعــديــل وتـحـسـيــن
مستوى الـطــالــب» ،الفـتــا إلــى أنه
تم إجراء  34اختبارا تشخيصيا
للطلبة ،و«خرجنا بنتائج عديدة
لوضع الحلول المناسبة».

وأش ــار إل ــى أن غـيــاب الـطــاب
عن المدارس أكثر من عام ونصف
ال ـعــام تسبب فــي تــأخــر تعليمي
متفاوت ،و«لهذا ستكون الخطط
مراعية لحالة كل طالب على حدة،
ب ـح ـيــث ي ـت ــم ت ـع ــوي ــض م ــا ف ـقــده
مــن م ـه ــارات ،وال ـتــي تختلف من
طالب آلخر.
وذك ــر أنــه فــي كــل نـهــايــة شهر
«لدينا مراجعة للخطط التربوية،
وس ـن ـع ـم ــل مـ ــع «الـ ـصـ ـح ــة» عـلــى
مــراجـعــة جميع اإلجـ ـ ــراء ات ،بما
فيها زمــن الحصة وآلـيــة ال ــدوام،
ً
مشددا على أن «التربية» ملتزمة
بالتنسيق مع السلطات الصحية
لضمان سالمة الطلبة ،منوها الى
احتمال فتح المدارس في الفترة
ال ـم ـســائ ـيــة ك ـم ــراك ــز تـعــويـضـيــة
للطالب.
مــن جــانـبــه ،أكــد الـمــديــر الـعــام
لتعليمية حولي وليد بن غيث ان
ادارة المنطقة عملت خالل االشهر
ال ـمــاض ـيــة ع ـلــى م ـش ــروع الـفــاقــد
ال ـت ـع ـل ـي ـمــي ل ـل ـط ــاب ف ــي جـمـيــع

عادل سامي

في إطار خطة وزارة الصحة الرامية إلى
زيــادة وتيرة التطعيم في البالد ،والحرص
على تطعيم جميع الشرائح والفئات ومنها
مــن تـعــذر حـصــولــه عـلــى الـلـقــاح الــواقــي من
مــرض «كوفيد  »19ألي سبب من األسباب،
كشفت مصادر صحية مطلعة أن عدد العمالة
ال ــواف ــدة الـتــي تلقت التطعيمات الـمـضــادة
لمرض «كوفيد  »19منذ شهر أبريل الماضي
وحتى اآلن تجاوزت الـ  300ألف شخص.
وأك ــدت الـمـصــادر ل ـ «ال ـجــريــدة» أن حملة
التطعيم الميدانية الشاملة تواصل تقديم
خ ــدم ــات ـه ــا ل ـل ـع ـمــالــة ف ــي م ـخ ـت ـلــف مـنــاطــق
الكويت ،حيث استهدفت الحملة أمس تطعيم
العاملين فــي س ــوق الـمـبــاركـيــة فــي منطقة
العاصمة من الذين لم يحصلوا على التطعيم
الواقي من «كوفيد .»19
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن ال ـح ـم ـل ــة م ـس ـت ـم ــرة فــي
تـقــديــم خــدمــاتـهــا لـجـمـيــع مـنــاطــق الـكــويــت

الخدمات الصيدالنية
من جانب آخر ،أعلن األمين العام للجمعية
ال ـص ـيــدل ـيــة ال ـص ـيــدلــي ع ـلــي ه ـ ــادي تـقــديــم
مقترح إلقرار بدل خاص عن تقديم الخدمات
ال ـص ـيــدالن ـيــة الـتـخـصـصـيــة ي ـش ـمــل جميع
الصيادلة في المستشفيات والمراكز الطبية
واإلدارات الصيدالنية في القطاع الحكومي.
وق ـ ــال ه ـ ــادي إن ه ــذا االقـ ـت ــراح يتضمن
تحديثا لشروط شغل المستويات الوظيفية
لمهنة الصيدلة ،وجاء نتيجة لرؤية مشتركة
م ــن الـجـمـعـيــة الـصـيــدلـيــة الـكــويـتـيــة وكلية
الصيدلة في جامعة الكويت.

جانب من ملتقى «الفاقد التعليمي» أمس
ال ـمــراحــل ،وذل ــك بالتنسيق بين
التواجيه الفنية ومراقبي المراحل
وتــوج ـيــه ال ـح ــاس ــوب ،ح ـيــث بــدأ
ال ـع ـمــل ع ـلــى تـطـبـيــق اخ ـت ـبــارات
م ـس ـح ـيــة تـشـخـيـصـيــة ل ـل ـطــاب،
موضحا انه تم عمل االختبارات

وأش ــار إل ــى الـتـطــور ال ــذي شـهــدتــه مهنة
الصيدلة عالميا ،إذ إن مسؤوليات الصيدلي
توسعت إلى حد كبير في الدول الرائدة في
مجال الخدمات الصيدالنية لتشمل مهام
تخصصية جــد يــدة فــي ممارستهم لمهنة
الصيدلة ،والصيادلة في دولة الكويت على
ق ــدرة علمية وعملية عالية لتقديم أفضل
رعاية ممكنة للمرضى الذين يعانون أمراضا
ً
تعقيدا ورعاية
مزمنة ويتطلبون أدوية أكثر
صيدالنية متخصصة.
وأش ـ ـ ــاد ب ـم ــواك ـب ــة ك ـل ـيــة ال ـص ـي ــدل ــة فــي
جامعة الـكــويــت هــذا الـتـطــور فــي برنامج
الصيدلة الـجــديــد ،والـتــي تؤهل مناهجه
ال ــدراس ـي ــة خــري ـجــي تـخـصــص الـصـيــدلــة
لـ ـتـ ـق ــدي ــم جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات األس ــاسـ ـي ــة
والمتقدمة والقيام بالمزيد من األنشطة
والخدمات المهنية التخصصية التي من
شأنها أن تخدم احتياجات نظام الرعاية
الصحية وفق المعايير العالمية الجديدة
لمهنة الصيدلة.

الغانم :إزالة حصوات معقدة ملتصقة بدعامة
أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس وحـ ـ ــدة ال ـم ـس ــال ــك ال ـب ــول ـي ــة فــي
مستشفى جابر للقوات المسلحة د .محمد الغانم
نجاح عملية إزالة حصوات معقدة لمريضة في
الثالثينيات من العمر ،مبينا أن المريضة راجعت
المستشفى الشهر الماضي ،وكانت تعاني آالما
شديدة في أسفل البطن مع آالم في الكلى وتدمم
في البول مصاحب لحرقان ،وبعد معرفة التاريخ
المرضي للمريضة تبين أنه تمت إزالة حصوة من
الحالب مع تركيب دعامة له.
وأشار الغانم ،في تصريح صحافي ،أمس ،إلى
أن فحوصات الفريق الطبي أكدت وجود حصوة
ضخمة فــي المثانة البولية يصل حجمها إلى
نـحــو  5س ــم ،وكــانــت ملتصقة فــي الــدعــامــة ،مع
وج ــود عــدد مــن الـحـصــوات فــي الـحــالــب ،وكذلك
حصوة متكونة في الكلى.
وذكـ ــر أن ــه «ت ــم إج ـ ــراء مـنـظــار جــديــد للمثانة
البولية والكلى لتفتيت الحصوات وإزالة الدعامة،
مع احتمالية اللجوء إلى تركيب درنقة ،أي قسطرة

خارجية للبول ،عــن طريق الكلى ،فــي حــال عدم
استطاعتنا إزال ــة الــدعــامــة بــالـكــامــل» ،موضحا
أن العملية تــم إجــراؤهــا تحت التخدير الكامل،
واستغرقت نحو ساعتين ونصف.
وأوضح أن «الفريق الطبي قام في البداية بعمل
منظار للمثانة البولية ،واكتشف أن الحصوة
الكبيرة ملتصقة بالدعامة ،فقمنا بتفتيتها إلى
حصوات صغيرة عن طريق جهاز الهيدروليك ،ثم
حاولنا إزالة الدعامة فاكتشفنا أن حركتها صعبة،
فقمنا بعمل منظار للحالب لتفتيت الحصوات،
وبعدها استخدمنا المنظار المرن ،ووصلنا إلى
نهاية الدعامة في الكلى».
ون ـصــح ال ـمــرضــى ب ـض ــرورة ات ـب ــاع إرشـ ــادات
الطبيب ومراجعته فــي الموعد الـمـحــدد ،داعيا
المرضى الذين يقومون بتركيب دعامة إلى تذكر
الموعد المحدد إلزالتها حتى ال تتفاقم الحالة،
وضــرورة شرب الماء بكميات كبيرة وبانتظام،
وعدم التعرض لإلمساك.

الصالح شارك باجتماع
اللجنة العسكرية الخليجية

شارك رئيس األركا ن العامة
للجيش الفريق الركن خالد
الصالح ،في اجتماع الدورة
الـ  18للجنة العسكرية
العليا لرؤساء أركان القوات
المسلحة في دول مجلس
التعاون الخليجي الذي
عقد ،صباح أمس ،عبر
تقنية االتصال المرئي.
ً
وأصدرت اللجنة العليا عددا
من القرارات والتوصيات
التي تسهم في دعم التكامل
والتعاون العسكري بين
القوات المسلحة بدول
المجلس.

«نقابة التعليم العالي»
لالرتقاء بالمؤسسات
دعا نائب رئيس اتحاد
الموظفين الكويتيين ،رئيس
نقابة العاملين في وزارة
التعليم العالي ،د .خالد
البراك ،اللجنة التعليمية
البرلمانية وأعضاءها للنظر
إلى ملف التعليم ،وقضايا
موظفي الوزارة بشكل خاص،
واالرتقاء بالمؤسسات
التعليمية واألكاديمية،
لتحقيق الرغبة السامية
بكويت جديدة «،»2035
ً
مشددا على ضرورة المطالبة
بإنجاز مبنى «التعليم العالي»
على وجه السرعة ،إلنقاذ
الموظفين مما يواجهون من
صعوبات ومشاكل يومية،
للتخفيف عنهم ،وتسهيل
إجراءات معامالت الطلبة
ومراجعي الوزارة وإنجازها.

ً
ً
إبعاد  662وافدا مخالفا
خالل أسبوع

لـ ـح ــوال ــي  102ال ـ ــف طـ ــالـ ــب فــي
مختلف المراحل والتخصصات.
وأضــاف أن توجيه الحاسوب
عـ ـم ــل عـ ـل ــى ت ـح ـل ـي ــل الـ ـبـ ـي ــان ــات
ودراس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا وتـ ـح ــويـ ـلـ ـه ــا الـ ــى
الـ ـت ــواجـ ـي ــه ال ـف ـن ـي ــة الـ ـت ــي قــامــت

بدورها بتشخيص حالة الطالب
وتـحــديــد نـقــاط الضعف ووضــع
خـ ـط ــة ل ـت ـع ــوي ـض ـه ــم مـ ــا فـ ـق ــدوه
بـسـبــب االن ـق ـط ــاع ع ــن ال ـم ــدارس
الكثر من عام ونصف ،الفتا الى
ان المشروع مر بعدة مراحل منها

االع ـ ــداد وال ــرص ــد والـتـشـخـيــص،
وصوال الى خطة اعالمية لتوعية
الـطـلـبــة وأول ـي ــاء االم ــور بأهمية
تعويض الفاقد التعليمي ،مشددا
على أهمية تعاون االسرة في هذا
المجال.

ً
 300ألف عامل تلقوا تطعيم «كورونا» منذ أبريل «أفنان» تنظم لقاء مفتوحا
●
للتوعية بسرطان الثدي
ومحافظاتها خــال ا لـفـتــرة المقبلة ،الفتة
إ لــى أن حملة التطعيم الميدانية الشاملة
أنجزت خدماتها في مناطق سوق الجمعة
وبـنـيــد ال ـقــار وحــولــي والـســالـمـيــة وجليب
الشيوخ والمهبولة والصليبية والفروانية
ومنطقة شرق.

سلة أخبار

محمد الغانم

كشفت اإلدارة العامة
للمؤسسات اإلصالحية عن
إبعاد  662وافدا مخالفا
للقانون خالل أسبوع ،من
الفترة  17إلى  25الجاري.
وأصدرت إدارة اإلبعاد
وشؤون التوقيف المؤقت
إحصائية ،أوضحت فيها أن
عدد المبعدين من الرجال
بلغ  ،447بينما بلغ عدد
المبعدات من النساء  215من
مختلف الجنسيات ،بالتعاون
والتنسيق مع سفارات
بالدهم.
وقالت اإلدارة ،في بيان ،أمس،
إن إجراءات اإلبعاد جاءت
بناء على توجيهات وزير
الداخلية الشيخ ثامر العلي،
وتعليمات ومتابعة وكيل
وزارة الداخلية الفريق الشيخ
فيصل النواف ،بسرعة اتخاذ
اإلجراءات القانونية بحق
المضبوطين من مخالفي
القانون ،والعمل على إبعادهم
عن البالد.

مستشفى الجهراء« :البيولوجي»
أحدث عالجات «الصدفية»

الشارخ يتوسط الشمري إلى اليمين وإحدى المشاركات في اليوم التوعوي (تصوير ميالد غالي)

●

عادل سامي

ن ـظ ـمــت ش ــرك ــة م ـج ـمــوعــة «أفـ ـن ــان الــدول ـيــة
ً
ً
القابضة» ،صباح أمس ،لقاء توعويا مفتوحا،
لـلـتــوعـيــة ب ـســرطــان ال ـث ــدي ،ف ــي مـجـمــع زه ــرة
بمنطقة السالمية.
وقــال مستشار التسويق وعالقات العمالء
فــي الـمـجـمــوعــة ري ــاض ال ـش ــارخ ،فــي تصريح
صحافي على هامش اللقاء ،إن أي قطاع خاص
ذكي فاعل يجب أن يربط أنشطته وطموحاته
ً
وأهدافه بخدمة المجتمع ،وأن يكون متفاعال
مع مجريات المجتمع لترك أثــر إيجابي بين
جمهور المستخدمين.
وأضاف الشارخ ،أن شركة مجموعة «أفنان»
تمثل القطاع الخاص الذي يعمل في أكثر من
نشاط منها تكنولوجيا المعلومات والحلول
الــذك ـي ــة لـلـمـبــانــي وت ــوف ـيــر ال ـط ــاق ــة واألغ ــذي ــة
وخـ ــدمـ ــات ال ـم ـط ــاع ــم وغ ـي ــره ــا م ــن األن ـش ـطــة
والخدمات.
مــن جانبها أك ــدت ،مــديــرة تطوير األعـمــال
في الشركة سارة الشمري ،أن اللقاء التوعوي
ال ـم ـف ـت ــوح ت ـخ ـل ـلــه فـ ـق ــرات تـثـقـيـفـيــة تــوعــويــة

وترفيهية عن أهمية الوقاية والحماية من هذا
ً
الـمــرض .وأضــافــت أن شركة «أفـنــان» وحرصا
منها كقطاع وطني خاص رأت أنه من الواجب
والحس االجتماعي أن يكون لها دور توعوي
داعم للحمالت التوعوية التثقيفية واإلعالمية
لـلـتــوعـيــة ب ـس ــرط ــان الـ ـث ــدي ال ـ ــذي يـعـتـبــر آفــة
العصر.

«الماموغرام»
م ــن جــان ـب ـهــا ،أك ـ ــدت اخ ـت ـصــاصــي أول في
بــرنــامــج الـكـشــف الـمـبـكــر لـســرطــان ال ـثــدي في
وزارة الصحة بسمة السعدون أن وزارة الصحة
خصصت  5مراكز مجهزة إلجــراء فحوصات
«الماموغرام» لتغطية جميع المحافظات ،وهذه
المراكز منتشرة في جميع مناطق ومحافظات
الكويت ،وهي مركز شيخان الفارسي في السرة،
مــركــز الــزهــراء بــالــزهــراء جـنــوب ال ـســرة ،مركز
خيطان الجنوبي فــي خيطان ،مركز العقيلة
في العقيلة ،مركز النعيم في الجهراء ،إضافة
إلى المركز الرئيس في مركز فيصل اإلشعاعي
بمنطقة الصباح الطبية التخصصية.

قال مدير مستشفى الجهراء
د .غالب البصيص ،إن
«الصدفية» عبارة عن مرض
جلدي شائع مزمن وعادة ما
يكون على شكل بقع حمراء
محددة مختلفة األحجام
بارزة عن سطح الجلد تغطيه
ً
قشور فضية اللون ،الفتا إلى
أن أي جزء من الجسم معرض
لإلصابة بهذا المرض.
وأكد البصيص ،في تصريح
صحافي ،أمس ،على هامش
احتفال منطقة الجهراء
الصحية ممثلة بقسم
األمراض الجلدية باليوم
العالمي للصدفية ،تزايد
االهتمام بهذا المرض في
األوساط العلمية وتوسع
اللقاءات العلمية في مختلف
البلدان ،بهدف المزيد من
الدراسة واكتشاف الجوانب
العلمية والعالجية التي
تصب في مصلحة المريض.
بدوره ،قال رئيس قسم
الجلدية بمستشفى الجهراء
د .محمد العتيبي ،إن العالج
البيولوجي يعتبر من أحدث
العالجات الفعالة لمرض
الصدفية.
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«التقدم العلمي» تكرم الطالبة غال المطيري
فازت بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي للطفل
الفوز انعكاس
لجهود
المؤسسة في
تعزيز التعليم
واحتضان
المهارات

الفاضل

أش ــاد الـمــديــر ال ـعــام لمؤسسة
الـكــويــت للتقدم العلمي د .خالد
ال ـفــاضــل ب ــاإلن ـج ــاز الـ ــذي حققته
الـطــالـبــة الكويتية غــا المطيري
المتمثل في فوزها بمنصب النائب
الثاني لرئيس البرلمان العربي
للطفل في دورته الثانية.
جــاء ذلــك خــال تكريم الفاضل
للطالبة المطيري التي تدرس في
ف ـصــول الـمــوهـبــة الـتــابـعــة لمركز
صباح األحمد للموهبة واإلبــداع،
أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم
الـعـلـمــي ،بـحـضــور ال ـمــديــر الـعــام
للمركز بالتكليف د .صالح العقيلي.
وق ــال الـفــاضــل إن فــوز الطالبة

المطيري في تلك الدورة التي جرت
بــدولــة اإلمـ ـ ــارات مــن خ ــال تقنية
االت ـ ـصـ ــال ال ـم ــرئ ــي ف ــي أغـسـطــس
الماضي يعكس مدى الجهود التي
تبذلها المؤسسة في سبيل تعزيز
عملية التعليم فيها ،واحتضان
مهارات الطلبة والناشئة والشباب،
وتهيئة البيئة المناسبة إلطالق
مواهبهم.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـ ـ ـ ــرص ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة
عـلــى الــرعــايــة الـمـسـتـمــرة للطلبة
والشباب وتشجيعهم على التميز
والتحصيل العلمي السـيـمــا في
المجاالت العلمية التي تركز على
األول ـ ــوي ـ ــات ال ـت ــي ت ـح ـت ــاج إلـيـهــا

عايشة هالل سايان
كويتاك *
ً
الفاضل مكرما غال المطيري
الكويت لدفع عملية التنمية فيها،
باعتبارهم األمل المعول عليه في
تحقيق نهضتها وازدهارها.
وأش ــار إلــى ال ــدور الفاعل الــذي
ي ـ ــؤدي ـ ــه مـ ــركـ ــز ص ـ ـبـ ــاح األحـ ـم ــد

لـلـمــوهـبــة واإلب ـ ـ ــداع ف ــي اكـتـشــاف
ورعــايــة المتميزين والموهوبين
وال ـم ـب ــدع ـي ــن م ــن أبـ ـن ــاء ال ـكــويــت
مــن خ ــال توفير البيئة والمناخ
المالئمين على النحو الــذي يبرز

تميزهم ومــواهـبـهــم وإبــداعــاتـهــم
وينميها ،ويتيح الفرص المالئمة
لـتـحــويــل أف ـك ــاره ــم إل ــى إب ــداع ــات
ملموسة.

«أمانة التخطيط» تنظم ندوة الوساطة لتسوية النزاعات

•

محمد جاسم

عقدت األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية ن ــدوة الكترونية حــول الــوســاطــة لتسوية
النزاعات بالتعاون مع مركز الكويت للتحكيم التجاري
وبرنامج تطوير القانون التجاري ب ــوزارة التجارة

األميركية ،وذلك بحضور السفيرة األميركية في الكويت
ألينا رومانوسكي ،واألمـيــن العام للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية ،د .خالد مهدي ،إضافة إلى األمين
العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري د .أنس التورة.
وأكــد مهدي أهمية الوساطة كطريقة بديلة لحل
وتسوية الـنــزاعــات ،السيما في المجاالت التجارية

تركيا تتقدم
بخطوات حازمة
نحو المستقبل

والقانونية ،موضحا أن الوساطة ليست مفهوما جديدا
على المجتمع الكويتي ،بل هي من ضمن الثقافة التي
تربى عليها المجتمع.
وأوضح أن الندوة تناولت مجموعة من المواضيع
المتخصصة في مجال الوساطة ،ومنها :الوساطة
الدولية في شبه الجزيرة العربية ،والوساطة والشريعة،

إضافة إلى قواعد المفاوضات وفن الوساطة.
شارك في الندوة مجموعة من األفراد يمثلون عددا
مــن الـجـهــات المختصة فــي ه ــذا ال ـم ـجــال ،كالقضاة
بالمحكمة الكلية وبعض مستشاري إدارة الفتوى
والتشريع ومجموعة من األكاديميين في مجال القانون،
ّ
وحل النزاعات وعدد من المحامين المختصين.

«األوقاف» 300 :مواطن تقدموا «زكاة الرميثية» تطلق
الختبار األئمة والمؤذنين
مشاريع تعليمية في الهند
•

محمد راشد

ذكــر وكيل وزارة األوقــاف والـشــؤون اإلسالمية
المساعد لقطاع شــؤون المساجد ،بــدر العتيبي،
ً
ً
أن "ال ــوزارة نظمت أمــس األول ،اختبارا تحريريا
ألكثر من  300مواطن تقدموا لشغل وظائف األئمة
والمؤذنين".
وق ــال العتيبي ،فــي تصريح صـحــافــي ،أم ــس ،إن
"الـ ـ ــوزارة دأب ــت عـلــى تنظيم مـثــل ه ــذه االخ ـت ـبــارات
التحريرية للراغبين من الكويتيين ،لتكويت الوظائف
ً
الدينية انسجاما مــع استراتيجيتها" ،مشيرا إلى
أنه "تم استثناء المتقدمين المتقاعدين الحاصلين
عـلــى درج ــة الــدك ـتــوراه فــي الـتـخـصـصــات الشرعية
من االختبار التحريري ،بشرط اجتيازهم المقابلة
الشفوية ،تسهيال على هذه الشريحة للعمل بوظائف
اإلمامة والخطابة".
وتـمـنــى الـتــوفـيــق وال ـن ـجــاح لـجـمـيــع الكويتيين
المتقدمين لالختبارات ،ليساهموا في خدمة بيوت
ال ـلــه م ــن ع ـلــى م ـنــابــرهــا ،وأن ي ـكــونــوا ص ـمــام أم ــان
لمجتمعنا ،مؤكدا "سعي الــوزارة إلى سرعة العمل
ً
على إعالن نتائج االختبارات التحريرية ،انتقاال إلى
المرحلة الثانية التي ستشمل االختبار الشفهي".

أعلن مدير "زكاة الرميثية" ،التابعة لجمعية
الـنـجــاة الـخـيــريــة ،سـلـمــان م ـب ــارك ،إط ــاق عــدة
مشاريع تعليمية بالهند ،داعيا المحسنين إلى
المساهمة في هــذه المشاريع التي تهدف إلى
نشر العلم بين أبناء المسلمين.
وأش ــار مـبــارك ،فــي تصريح صحافي ،أمــس،
إلى أن باكورة هذه المشاريع عبارة عن مدرسة
تتسع لـ 120طالبا ،وتكلفتها  7500دينار ،ويتم
بناؤها فــي منطقة تفتقر إلــى وج ــود م ــدارس،
ومدة تنفيذ بناء المدرسة  12شهرا.
ً
وأضـ ـ ـ ــاف :ل ــدي ـن ــا أيـ ـض ــا مـ ـش ــروع ال ـف ـصــول
الــدراس ـيــة ،ويمكن للمتبرع مــن خــالــه التبرع
بفصل دراس ــي أو أك ـثــر ،وتـبـلــغ تكلفة الفصل
الواحد  2750دينارا ،ويستفيد منه  50طالبا.

بنك الطعام يوزع كوبونات
القرطاسية على الطلبة األيتام

ً
وفر المستلزمات الدراسية لـ  1020طالبا
أ عـلــن البنك الكويتي للطعام
انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء ح ـ ـم ـ ـلـ ــة "ك ـ ــوب ـ ــون ـ ــات
ال ـق ــرط ــاس ـي ــة" ل ـت ــوزي ــع األدوات
ال ـمــدرس ـيــة عـلــى الـطـلـبــة األي ـتــام
الــذيــن يــرعــاهــم ،والـبــالــغ عــددهــم
.1020
وق ـ ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة الـبـنــك ،مشعل األن ـصــاري،
إن ا ل ـح ـم ـل ــة ا سـ ـتـ ـه ــد ف ــت 1020
ط ــال ـب ــا م ــن األي ـ ـتـ ــام الـمـسـجـلـيــن
ً
فــي بـنــك الـطـعــام ،مـشـيــرا إل ــى أن
الحملة نجحت في توزيع حقيبة
مــدر سـيــة متكاملة تحتوي على
جـمـيــع الـمـسـتـلــزمــات الــدراس ـيــة
التي يحتاج إليها الطالب ،عقب
عودتهم إلى مقاعد الدراسة ،بعد
توقف دام قرابة عام ونصف العام
بسبب جائحة "كورونا".
وأش ــار األنـصــاري إلــى حرص
الـبـنــك عـلــى الـمـشــاريــع الـخــاصــة
باأليتام التي ترتبط بالجوانب
ً
النفسية والترفيهية ،ال فـتــا إلى
أن هذه المشاريع لها أثر إيجابي
بــالــغ فــي نـفــوس األي ـتــام وتــرســم
البسمة على شفاههم.
وأضاف أن البنك حريص على

جانب من توزيع كوبونات القرطاسية
تقديم الدعم الكامل ألبنائه األيتام
في قطاع التعليم من أجل دعمهم
فــي مــواصـلــة دراسـتـهــم ،وهــو ما
ً
ً
يعطيهم ش ـعــورا ج ـيــدا لكونهم
ً
جزءا من نسيج المجتمع ،ويعزز
انتماءهم وتفاعلهم اإليجابي مع
أفراد المجتمع.
وأوضح األنصاري ان "الطعام"
ي ـهــدف إل ــى تخفيف األع ـب ــاء عن
كاهل األيتام ،وبث روح التكافل
وال ـ ـمـ ــودة وال ــرحـ ـم ــة ب ـي ــن أفـ ــراد
المجتمع.

ً
نحتفل غدا بالذكرى الـ  98لتأسيس جمهورية تركيا.
ّ
أود أن أشكر أصدقاء نا في الكويت الذين لم يتركونا في هذه
المناسبة الوطنية العزيزة وحدنا ،بل شاركونا فرحتنا برسائل
التهنئة.
نحن فخورون جدا ،تركيا منذ نشأتها  -أي منذ ما يقارب قرن
من الزمان  -اكتسبت مكانة كبيرة في منطقتها وفي العالم ،ببنيتها
الديموقراطية واستقاللها االقتصادي والسياسي.
ً
ً
لقد حققنا تقدما كبيرا خاصة في السنوات الـ  19األخيرة في
الجوانب الحيوية كافة من التعليم إلــى الصحة ،ومــن األمــن إلى
ً
العدالة ،ومن النقل إلى الطاقة ،وصوال إلى تحقيق نقلة نوعية على
مستوى الفرد والدولة .وبهذه اإلنجازات ،أنشأنا البنية ّالتحتية
األساسية لرؤيتنا  2053و 2071و"أهداف  "2023التي أعلنا عنها
في إشارة إلى الذكرى المئوية لجمهوريتنا.
على مدار العامين الماضيين ،ظل العالم يتصارع مع المشاكل
العميقة والمدمرة والتحويلية الناجمة عن وبــاء كــورونــا .ولكن
تركيا بقيت كواحدة من الدول القليلة التي نجحت في المحافظة
على قوتها ،بل ازدادت قوة في هذه الفترة الصعبة.
قبل كــل ش ــيء ،لقد أظـهــر وب ــاء "ك ــورون ــا" مــدى أهمية الرعاية
الصحية الجيدة وسهولة الوصول إليها ،حيث تقوم المستشفيات
التي قمنا بتنفيذها بشراكة بين القطاعين العام والخاص ،بتقديم
الخارج.
خدماتها لكل مواطنينا ،وأيضا لضيوفنا القادمين من ً
وأنا على يقين بأن أصدقاءنا الكويتيين سيستفيدون أيضا من
الخدمات الصحية العالية الجودة التي ّ
تقدمها تركيا.
في عام  ،2020الذي يمكن أن نطلق عليه ذروة الوباء ،أصبحنا
ثاني دولة ذات أعلى معدل نمو بنسبة  1.8بالمئة .وأكدنا أن ذلك
لم يكن بمحض المصادفة ،حيث بلغت معدالت النمو  7.2بالمئة
في الربع األول من عام  2021و 21.7بالمئة في الربع الثاني .نتوقع
أن نستكمل عام  2021بنمو يصل إلى  9بالمئة.
تــرك ـيــا ه ــي واحـ ـ ــدة م ــن الـ ـ ــدول ال ـق ـل ـي ـلــة ف ــي مـنـظـمــة ال ـت ـعــاون
االقـتـصــادي والتنمية التي زادت مــن فــرص العمل لديها مقارنة
بفترة ما قبل الجائحة.
وبينما انخفضت االستثمارات على المستوى العالمي بنسبة 35
بالمئة خالل فترة الوباء ،يمكننا القول إنه لم يتم تسجيل تباطؤ
ُيذكر في تركيا .نتطلع إلى زيادة حجم االستثمارات الدولية في
بالدنا إلى مستوى أعلى .لذا ،نسعى لتعديالت في نظام حوافز
االستثمار لجعلها أكثر جاذبية.
ً
أصبحنا من بين أكثر  3دول نجاحا في العالم بتقنيات الطائرات
ّ
المسيرة ( .)UAVوسنجعل أسطولنا من هذه الطائرات األول على
مستوى العالم من خالل تزويدها بالنظم القتالية.
نحن مــن بين  10دول فــي العالم التي يمكنها تصميم وبناء
وصيانة السفن الحربية الخاصة بها .وفيما يخص المركبات
البرية والبحرية ،فإننا نلبي احتياجات الدول الصديقة والحليفة،
إضافة إلى تلبية احتياجاتنا .وفي الوقت الحالي تحتل  7شركات
مكانها في قائمة أفضل  100شركة صناعات دفاعية في العالم.
في العام المقبل ،نخطط لتشغيل أول غواصة من الفئة التي
نمتلكها .أما في مجال صناعة السيارات فإننا نهدف إلى إطالق
تصاميمنا الخاص بسياراتنا الكهربائية ،بحلول نهاية عام .2022
في العام الماضي ،ونتيجة للمسح الزلزالي والــدراســات التي
قمنا بها بواسطة سفن الحفر العميقة ،تم اكتشاف  540مليار متر
مكعب من الغاز الطبيعي في البحر األسود .وقد كتبت تركيا قصة
نجاحها ليس في أنشطة االستكشاف والحفر والتنقيب فحسب،
إنما في االستخدام الواسع النطاق للغاز الطبيعي وتوصيله إلى
المنازل.
وفــي النتيجة ،عند مقارنتها بالماضي ،فإننا نــرى أن تركيا
تمكنت من مضاعفة دخلها القومي  3أضعاف ،وتقدمت إلى المرتبة
 11فــي العالم مــن حيث تكافؤ الـقــوة الشرائية ،وحطمت األرقــام
القياسية في االستثمار واإلنتاج والصادرات والتوظيف والنمو.
وعلى الرغم من التحديات المتعددة األبـعــاد التي مررنا بها
في الفترة الماضية ،فإن المسافة التي قطعتها بالدنا في مجال
الديموقراطية والتنمية تعد إنجازات واعدة لمستقبلنا.
يعيش العالم تـحــوالت جــديــدة وجــذريــة ،ولدينا مــزايــا كبيرة
ّ
اللحاق بهذه الـثــورة الجديدة ،والتي تشمل العديد من
تخولنا
ّ
ّ
العناصر المعقدة مــن تغير المناخ إلــى الــذكــاء االصطناعي .لن
تفوت تركيا هذا التغيير الجديد في النظام العالمي ،وستصل إلى
المستويات التي تهدف إليها على جميع الصعد.
وفي هذا السياق ،أتمنى من أعماق قلبي االستمرار في تعزيز
وتـقــويــة ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة وال ـت ـعــاون بـيــن تــركـيــا وال ـكــويــت في
المجاالت كافة.
وأنتهز هذه المناسبة ،ألتمنى ألمير دولــة الكويت صاحب
السمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح ،وولي العهد سمو
الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح ،دوام الصحة والعافية
والعمر المديد ،ودوام التقدم واالزدهــار لدولة الكويت حكومة
وشعبا.
* سفيرة تركيا لدى دولة الكويت
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أمير قطر للغانم :عالقاتنا بالكويت أخوية تاريخية

5

برلمانيات

نافذة نيابية

حمادة لمهلهل المضف 464 :مليون دينار
تكلفة «عافية» خالل  5سنوات
ً
مستقبال الغانم والوفد المرافق له
ٔامير قطر
استقبل أمير قطر سمو الشيخ تميم بن
حمد ،في الدوحة أمس ،رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له.
ونقل الغانم في مستهل اللقاء تحيات
س ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـمــد
للشيخ تميم وتمنياته لدولة قطر الشقيقة
بـ ــدوام ال ـت ـقــدم واالزدهـ ـ ـ ــار ،ف ــي حـيــن حمل
أمير قطر رئيس مجلس األمة نقل تحياته
الصادقة وتقديره الكبير لصاحب السمو،
ً
مؤكدا أن العالقات الكويتية القطرية هي

عالقات أخوية تاريخية ذات خصوصية،
َ
وأن قيادتي البلدين تسعيان على الــدوام
لترسيخها وتعزيزها.
وقدم الغانم خالل اللقاء التهنئة للشيخ
تميم على نجاح أول انتخابات تشريعية
القطري ومــا تمثله تلك
لمجلس الـشــورى َ
االنتخابات من نقلة نوعية ،مشيدا بدعم
أمير قطر لتلك الخطوة السياسية الفارقة.
ح ـضــر ال ـل ـقــاء رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـش ــورى
القطري حسن بن عبدالله الغانم وأعضاء

الوفد البرلماني المرافق للغانم ،الذي ضم
أمين سر المجلس فرز الديحاني ومراقب
ال ـم ـج ـلــس أس ــام ــة ال ـش ــاه ـي ــن وال ـ ـنـ ــواب د.
عبدالله الطريجي وناصر الدوسري ومبارك
الخجمة وسلمان الحليلة ،إضافة إلى سفير
دولة الكويت لدى الدوحة حفيظ العجمي.
يــذكــر أن مجلس األم ــة هــو أول برلمان
يزور مجلس الشورى القطري عقب إجراء
ً
أول انتخابات تشريعية له في قطر أخيرا.

االجتماع األول لـ«التشريعية» :استقالة وسجاالت

ً
ً
اللجنة زكت الوسمي رئيسا لها والصالح مقررا والساير يغادرها
●

علي الصنيدح

بينما زكت لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية البرلمانية النائب د .عبيد
الوسمي رئيسا والنائب د .هشام الصالح
م ـقــررا ل ـهــا ،أع ـلــن الـنــائــب مـهـنــد الـســايــر
تقدمه باستقالة من اللجنة.
وصرح الساير من مجلس األمة ،أمس:
ً
ً
"ب ــرا بقسمي واحـتــرامــا لنفسي وللعهد
الذي عاهدت به الشعب الكويتي ،تقدمت
(أم ــس) باستقالتي مــن عضوية اللجنة
ً
ال ـت ـشــري ـع ـيــة" ،مـضـيـفــا أن جـمـيــع اب ـنــاء
الشعب الكويت تابع أحداث جلسة أمس
األول ،وكيف آلت األمور في بعض اللجان
خ ـصــوصــا م ــا ح ــدث ف ــي "الـتـشــريـعـيــة"،
موضحا أن األغلبية التي حازت عضوية
اللجنة محسوبة على رئيس المجلس.
وق ــال الـســايــر إن ــه تقلد منصب مقرر
اللجنة في دور االنعقاد الماضي ويدرك
مسبقا إلى أين ستتجه بموجب تركيبتها
الحالية ،لذلك تقدمت (أمس) باالستقالة،
مع طلب استعجال وإدراج مجموعة من
االقتراحات بقوانين التي عملت عليها في
دور االنعقاد المنصرم.
وب ـي ــن أن ت ـلــك االقـ ـت ــراح ــات ف ــي شــأن
تعديل الالئحة الداخلية وعلنية انتخاب
رئيس المجلس ،وتنظيم مهنة المحاماة،
وإنـ ـش ــاء الـمـحـكـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة الـعـلـيــا
ومحكمة الــوزراء ،وتنظيم إدارة الفتوى
والتشريع ،وتعديل قانون االدارة العامة
ً
للتحقيقات فــي وزارة الداخلية ،مؤكدا

أن هــذه االقتراحات اختصاص أصيل لـ
"التشريعية" وتم العمل عليها وأصبحت
جاهزة للتقديم في أول جلسة مقبلة.
وبين أن وجــوده في اللجنة قد يكون
ً
سببا اللتزامه بقراراتها بتأجيل مثل هذه
القوانين ،ولذا أصبح لزاما عليه العودة
إل ــى ص ـفــوف ال ـن ــواب ف ــي قــاعــة عـبــدالـلــه
السالم واستعجال مثل هذه القوانين في
الجلسات العادية وسحبها في حال عدم
تقديمها س ــواء فــي الجلسة المقبلة أو
الجلسات الالحقة ،معقبا" :لهذا السبب
قدمت استقالتي".
وفي ختام تصريحه تمنى الساير عدم
تعطيل االقتراحات بقوانين التي تم العمل
عليها وإنجازها من قبل أعضاء اللجنة
في دور االنعقاد الماضي.

«دمى» الرئيس وجوهر
ب ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ــال عض ـ ــو اللجنـ ــة الن ـ ــائب
د .عبدالله الطريجي في رده على تصريح
الساير" :األخ الكريم مهند الساير عندما
اخ ـت ــار اع ـض ــاء ال ـل ـج ـنــة ال ــدك ـت ــور عبيد
ً
الوسمي رئيسا ،والدكتور هشام الصالح
ً
م ـق ــررا ،فــإنـنــا اخـتــرنــا قــامــات أكــاديـمـيــة
وبالتزكية" ،مضيفا" :أهل الكويت
ومهنية
ّ
الكرام ينتظرون منا اإلنجاز والعمل ،أما
ُدم ــى الــرئـيــس ُ
ودم ــى حسن جــوهــر فأنا
أنزهك عن هذه الكلمات".
إلى ذلك ،قال المقرر الصالح إن اللجنة
وضـعــت خــارطــة طــريــق لعملها ستكون

ن ـق ـلــة ن ــوع ـي ــة ،ح ـيــث س ـت ـتــم االس ـت ـعــانــة
بــالـمـشــاركــة الشعبية فــي الـتـشــريــع كما
ستتم االستعانة بالعناصر الوطنية من
دون العنصر األجنبي فــي عملها ،على
غــرار تـجــارب أعـمــال اللجان التشريعية
األخرى في البرلمانات األجنبية.
وقـ ــال ال ـص ــال ــح ،ف ــي اج ـت ـمــاع اللجنة
التشريعية ،إن رئيسها عبيد الوسمي
ق ــرر اس ـت ـب ـعــاد ك ــل ال ـع ـنــاصــر األجـنـبـيــة
والمستشارين منها ،واالستعانة بالكوادر
والكفاءات الوطنية من مختلف القطاعات،
للعمل مستشارين في التشريعية
وأض ــاف الـصــالــح «بـعــد مناقشة آلية
عمل اللجنة يبدو أننا أمام انقالب عليها،
وتغيير آلية العمل ،وسيتم التعامل مع
المقترحات كحزم تشريعية ال ردود أفعال
مــن خ ــال ك ــود عـلـمــي ،واق ـت ـبــاس أعـمــال
ال ـل ـجــان وال ـم ـقــارنــات الـمـعـمــول بـهــا في
البرلمانات األوروبية وأميركا».
وأك ـ ـ ــد ض ـ ـ ـ ــرورة وأهـ ـمـ ـي ــة ال ـم ـش ــارك ــة
الشعبية فــي الـتـشــريــع ،س ــواء مــن خالل
برنامج يساهم في التشريع أو الحضور
إلــى اللجنة ،للمشاركة وإب ــداء الــرأي في
ً
المقترحات ،الفتا إلــى ضــرورة مشاركة
مؤسسات المجتمع المدني في مناقشة
االق ـتــراحــات الـمـقــدمــة ،السيما مــع رغبة
أعـضــاء اللجنة أن يـكــون التشريع أكثر
ن ـض ـجــا ،و»ي ـت ـح ـمــل الـجـمـيــع مـســؤولـيــة
سوء التشريع».
وأعرب الصالح عن استغرابه اعتراض
النائب مهند الساير على تشكيل لجنة

ال ـشــؤون التشريعية وإع ــان انسحابه
منها ،بعدما وافق على االنضمام إليها،
كـمــا واف ــق عـلــى تــزكـيــة الـنــائــب د .عبيد
الوسمي رئيسا لها.
وقال د .الصالح ،في تصريح صحافي،
إن «اللجنة التشريعية قامت على التزكية،
ولم يكن هناك أي انتخابات لعضويتها»،
مخاطبا الساير بقوله« :إذا كانت اللجنة
ال تعجبك فلماذا قبلت بتزكيتك؟ ،ولماذا
دخلتها أصــا؟ أمــا أن تدخل اللجنة ثم
تقدم استقالتك ،فهذا األمــر نضع عليه
مليون عالمة استفهام».
وأضاف أن «اللجنة اختارت باإلجماع
الوسمي رئيسا لها وأنا مقررها ،أليس
هذا توقيعك وأنت أول من وقع على تزكية
الــوسـمــي رئـيـسـ ًـا وأن ــا م ـقــرر؟ فـمــا الــذي
اختلف ال ـيــوم؟ ومــا ال ــذي جعلك تحتج
على تشكيل اللجنة وتقدم استقالتك؟».
ولـفــت إل ــى أن ــه «ف ــوق كــل ذل ــك تصرح
اآلن بــأن اللجنة ال تعجبك ،وال يعجبك
ت ـش ـك ـي ـل ـت ـهــا .أمـ ـ ــرك غ ــري ــب ،وإذا كــانــت
ال ـع ـم ـل ـيــة ب ـه ــذه ال ـط ــري ـق ــة فــاس ـت ـقــل مــن
مجلس األمة».
وقال «الحقيقة التي يجب أن يعلمها
الشعب الكويتي هي أن السبب الحقيقي
الستقالتك هو أنك طلبت مني أن تكون
أن ــت ال ـم ـقــرر وأنـ ــا أبـلـغـتــك أن ــي منحتك
هذا األمر السنة الماضية ،ولن أستطيع
مـنـحــك إي ــاه ف ــي ه ــذه ال ـس ـنــة ،وبــالـتــالــي
يتضح السبب الحقيقي لالستقالة».

لهذه األسباب استقال الساير

في رده على ســؤال برلماني للنائب مهلهل
المضف ،نفى وزير المالية وزير الدولة للشؤون
االقتصادية واالستثمار خليفة حمادة صحة ما
نشر في صفحات إخبارية بشأن إلغاء تأمين
عافية للمتقاعدين.
وقال حمادة في رده ،الذي حصلت "الجريدة"
على نسخة منه ،إن المصروف على بند تأمين
عــافـيــة مـنــذ الـسـنــة الـمــالـيــة  2017 /2016حتى
ً
نـهــايــة الـسـنــة الـمــالـيــة  2021 /2020بـلــغ ،وفـقــا
ً
للحسابات الختامية 464 ،مليون دينار ،الفتا
إلى أن صرف تلك المبالغ من اختصاص وزارة
الصحة ال "المالية".

خليفة حمادة

عبدالكريم الكندري يقترح
تجريم تعارض المصالح
تقدم النائب د .عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون لتجريم
تعارض المصالح ،بعد أن ألغت المحكمة الدستورية القانون
السابق ،وهو قانون معني بتجريم تغليب المصالح الخاصة
ً
على العامة ،تنفيذا لقانون  ٤٧لسنة  ،٢٠٠٦بشأن موافقة الكويت
على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ِّ
المطر يحذر من خطورة سحب
التعويضات المليارية البيئية

حــذر الـنــائــب د .حمد المطر
وزير النفط وزير التعليم العالي
د .مـحـمــد ال ـف ــارس مــن خـطــورة
سحب التعويضات المليارية
ال ـب ـي ـئ ـيــة والـ ـمـ ـم ــارس ــات ال ـتــي
ت ـعــانــي م ـن ـهــا ن ـق ـطــة االرتـ ـب ــاط
الكويتية ،واستبعادها للكفاءات
الكويتية.
وق ــال المطر فــي تـصــريــح :ال
ت ــزال نقطة االرت ـبــاط الكويتية
(التعويضات البيئية من األمم
ال ـم ـت ـحــدة) ت ـعــانــي ش ـلــا تــامــا،
ً
مــوضـحــا أن "األم ـيــن ال ـعــام لها
ت ـسـتـبـعــد ال ـ ـكـ ــوادر ال ـكــوي ـت ـيــة،
و %80م ـ ــن ا لـ ـم ــو ظـ ـفـ ـي ــن غ ـيــر
كويتيين".

وأضاف أن "لم يجدد لها منذ
أك ـثــر مــن سـنــة ووج ــوده ــا غير
قانوني واستبدالها بمتخصص
واجب" ،الفتا الى أن مستشارها
الـقــانــونــي عليه مــاحـظــات من
جهات رقابية.
ودعـ ــا ال ــى "عـ ــودة ال ـك ـفــاءات
الكويتية كما تعهد الوزير أمام
اللجنة البيئية ،ونحن بانتظار
ت ـف ـع ـي ـل ـهــا" ،الف ـت ــا أن "اج ـت ـمــاع
لـ ـجـ ـن ــة الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ـق ـ ــادم ح ــول
التعويضات المليارية البيئية
وانـ ـعـ ـك ــاسـ ـه ــا عـ ـل ــى ت ـن ـف ـيــذهــا
بــإشــراف األمــم المتحدة واجــب
علينا مراقبته ،حتى ال تسحب
األموال ،وهذا وارد".

عبدالكريم الكندري

حمد المطر

المضف للرومي :ما عدد األوامر
التغييرية للمناقصات منذ 2010؟
وجه النائب عبدالله المضف سؤاال إلى نائب
رئيس مجلس الــوزراء وزيــر العدل وزيــر الدولة
لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي ،استفسر
فيه عن عدد األوامر التغييرية الصادرة من لجنة
المناقصات المركزية منذ عام .2010
وقال المضف ،في سؤاله" ،ان الفقرة الخامسة
مــن ال ـمــادة الـســابـعــة مــن الـقــانــون رق ــم  49لسنة
 2016ب ـش ــأن ال ـم ـنــاق ـصــات ال ـعــامــة وتـعــديــاتــه
الصادرة بالقانون رقم  74لسنة  2019والئحته
التنفيذية ،حددت البت في األوامر التغييرية على
المناقصات ،وهي إحدى المهام المنوطة للجهاز

الفني في لجنة المناقصات المركزية ،والكثير
من هذه األوامر تكون بالمخالفة لشروط العقود
ومواصفات ومعايير طرح المناقصة باألساس".
وس ـ ـ ــأل" :ك ـ ــم ع ـ ــدد األوام ـ ـ ــر ال ـت ـغ ـي ـيــريــة عـلــى
الـمـنــاقـصــات الـمـعــروضــة عـلــى اللجنة مـنــذ عــام
2010؟ وكــم عــدد األوام ــر التغييرية الـتــي صدر
قرار بالموافقة عليها من قبل لجنة المناقصات
المركزية منذ 2010؟ وما قيمة تلك األوامر التي
صدر قرار بالموافقة عليها منذ عام 2010؟ وكم
ع ــدد الـمـنــاقـصــات الـتــي حـصـلــت عـلــى الـمــوافـقــة
بأوامر تغييرية ولم يتم تنفيذها؟".

السويط يسأل عن تأخر البيانات التنموية

ً
وجه استفسارا للفارس عن األرقام القياسية ألسعار المستهلك
الساير ونواب في جلسة أمس األول
أكـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب مـ ـهـ ـن ــد
الـ ـس ــاي ــر أنـ ـ ــه اسـ ـتـ ـق ــال مــن
عضوية اللجنة التشريعية
البرلمانية ،بعد أن فقدت
ك ـت ـلــة «الـ ـ ـ ـ  »31سـيـطــرتـهــا
متفقا
خالفا لما كان
عليها،
ً
ً
عـلـيــه ف ــي االج ـت ـم ــاع ال ــذي
عقدته بديوانية أمين سر
مجلس األمة فرز الديحاني.

 4أعضاء
وقال الساير لـ«الجريدة»،
إن االتفاق كان على ترشح
 4أ ع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ــن ا لـ ـكـ ـتـ ـل ــة
ل ـع ـض ــوي ــة «ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة»
باعتبارها دينامو مجلس
األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ل ـ ـ ـكـ ـ ــن «فـ ـ ــوج ـ ـ ـئـ ـ ـ ُـت
بــانـسـحــاب أح ــد األع ـضــاء،
وحـسـمـهــا بــالـتــزكـيــة ،على
إث ــر ذلـ ــك ،لـكــل م ــن ال ـن ــواب:
ع ـب ـي ــد الـ ــوس ـ ـمـ ــي وهـ ـش ــام
الصالح وعبدالله الطريجي
وسـلـمــان الحليلة ومـبــارك
الخجمة وحمد روح الدين»،
األمر الذي أغضب الساير،
ب ـع ــد أن ت ـب ـيــن ل ــه خ ـس ــارة

اللجنة لألغلبية بها.
وأضــاف« :فوجئت أثناء
جلسة ،أمس األول ،بالطلب
مني التوقيع على محضر
ت ــزكـ ـي ــة ال ـ ـنـ ــائـ ــب د .عـبـيــد
رئيسا والنائب د.
الوسمي
ً
وقمت
،
مقررا
الصالح
هشام
ً
ُ
ب ــال ـت ــوق ـي ــع ح ـت ــى ال يـفـهــم
أن ال ـ ـهـ ــدف هـ ــو ال ـح ـصــول
على منصب ،وهذا آخر ما
يعنيني».
وتابع الساير ،ال يهمني
من الرئيس أو مقرر اللجنة،
بـ ـق ــدر أن تـ ـك ــون األغ ـل ـب ـيــة
ل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــا ،ح ـ ـتـ ــى ن ـس ـت ـط ـيــع
ت ـمــريــر ال ـقــوان ـيــن الـمـهـمــة،
التي ينتظرها الشعب منا،
وح ـ ـتـ ــى ال يـ ـتـ ـك ــرر مـشـهــد
دور االنـعـقــاد األول ،حيث
ك ـن ــا أق ـل ـي ــة ف ـت ــم رك ـ ــن تـلــك
القوانين في أدراج اللجنة
ولم نستطع تمريرها.

ّ
وج ــه الـنــائــب ثــامــر السويط
سـ ـ ـ ــؤاال ب ــرل ـم ــان ـي ــا إلـ ـ ــى وزيـ ــر
المالية وزي ــر الــدولــة للشؤون
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
خ ـل ـي ـف ــة ح ـ ـ ـمـ ـ ــادة ،ب ـ ـشـ ــأن أث ــر
ت ــأخ ــر ال ـب ـي ــان ــات اإلح ـصــائ ـيــة
االقتصادية على خطة التنمية
وبرنامج عمل الحكومة ،وأثر
نقصها وتــأخــرهــا ،وال ـصــادرة
عن اإلدارة المركزية لإلحصاء
على االقتصاد الكلي ،وخطط
اإلصالح المالي واالقتصادي.
وتساء ل عن الوضع الراهن
ل ــدول ــة ال ـك ــوي ــت ف ــي م ــؤش ــرات
أه ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة
التي أقرتها األمم المتحدة في
عام  ،2015وطلب موافاته بما
نـشــر مــن ب ـيــانــات مــن مجموع
المؤشرات المطلوب توفيرها
ً
دول ـ ـيـ ــا ،والـ ـت ــي ال ت ـت ــوف ــر لـهــا
بيانات للرصد ،ودور األمانة
ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـلـ ــى
للتخطيط والتنمية بالتعاون
م ـ ــع "اإلح ـ ـ ـص ـ ـ ــاء" ف ـ ــي ت ــوف ـي ــر
الـبـيــانــات وإج ـ ــراءات معالجة
نـقــص الـبـيــانــات ،إذ إن اإلدارة
المركزية هــي الجهاز المعني
ب ـج ـمــع ون ـش ــر ال ـب ـي ــان ــات وفــق
ال ـق ــان ــون رق ــم  27لـسـنــة 1963
بشأن اإلحصاء والتعداد.
ك ـمــا سـ ــأل وزي ـ ــرة األش ـغ ــال

ثامر السويط

الـعــامــة وزي ــرة ال ــدول ــة لـشــؤون
االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت وتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
ال ـم ـع ـلــومــات ،د .رن ــا ال ـف ــارس،
ب ـ ـشـ ــأن إرس ـ ـ ـ ــال بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
ً
المركزي كتابا إلى "اإلحصاء"
عــن أس ـبــاب تــوقــف اإلدارة عن
رصد األرقام القياسية ألسعار
الـمـسـتـهـلــك ،بـمــا يـعــرقــل رصــد
مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـك ـل ــي
للدولة ،وهو الرقم الذي يقيس
م ــؤش ــر ال ـت ـض ـخــم ف ــي ال ــدول ــة،
وع ـل ـي ــه ت ـت ــم دراس ـ ـ ــة أثـ ــر غ ــاء
األسعار على دخل الفرد.
واسـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــر عـ ـ ــن األرقـ ـ ـ ـ ـ ــام
الـقـيــاسـيــة ألس ـعــار المستهلك
ف ــي دولـ ــة ال ـكــويــت ل ـعــام 2021

على أســاس شـهــري حتى آخر
إص ـ ــدار ،وم ــا الـمـعـيــار الــدولــي
للتوقيت الزمني لنشر األرقــام
الـقـيــاسـيــة ألس ـعــار المستهلك
الـتــي يجب أن تلتزم بــه الــدول
في نشر مثل هذه األرقام؟ وإذا
ك ــان رق ــم الـمــؤشــر فــي الـكــويــت
ً
مـ ـت ــأخ ــرا ،وفـ ــق هـ ــذا ال ـم ـع ـيــار،
يــرجــى اإلفـ ـ ــادة ع ــن س ـبــب هــذا
التأخير ،وأسباب تعطل إجراء
المسوح االقتصادية للمنشآت
في القطاع الخاص.
وتـ ـس ــاءل ع ــن س ـبــب تـعـطــل
ن ـشــر الـمـجـمــوعــة اإلحـصــائـيــة
السنوية ،حيث إن آخر إصدار
ف ــي ال ـم ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي كــان
لعام  ،2018بالمخالفة للمادة
( )9من القانون رقم ( )27لسنة
 1963بشأن اإلحصاء والتعداد،
واإلجـ ــراء ات المتخذة لتطوير
الـ ـجـ ـه ــاز اإلحـ ـص ــائ ــي ل ـل ــدول ــة
(اإلدارة الـمــركــزيــة لــإحـصــاء)،
وفــي حــال وجــود توجه إللغاء
اإلدارة ودمجها مع جهة أخرى،
يرجى تزويدي بالدراسة التي
أجريت في هذا الشأن ،ومقارنة
ً
ذلـ ــك م ــع م ــا ه ــو م ـت ـبــع دول ـي ــا
ً
وإقليميا في استقاللية األجهزة
اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة ،وف ـ ــق ال ـم ـب ــادئ
الدولية في العمل اإلحصائي.

محليات
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«اتحاد مصر» :نستغرب عدم تعميم
أحكام الجمع بين العمل والدراسة

«البقع الشمسية» بعدسة كويتية

●

ُ
تـظـهــر ه ــذه ال ـص ــورة الـجـمـيـلــة لـلـشـمــس إحـ ــدى البقع
الشمسية التي تنشأ بسبب االضطراب الشديد في المجال
المغناطيسي ،حيث تمنع البالزما مــن التدفق للخارج،
فتبدو القطعة داكنة مقارنة ببقية سطح الشمس ،وتكون
درجــة الـحــرارة فــي هــذه البقعة حــوالــي  3500درجــة
مئوية ،مقارنة ببقية سطح الشمس ،حيث تصل
درجة الحرارة إلى  5500درجة.
ال ـصــورة مــن تـصــويــر الـمـصــور الفلكي
عبدالله الحربي.

أحمد الشمر ي

أصدرت الدوائر اإلدارية في
المحكمة الكلية أمس ما يقارب
 10أحـ ـك ــام ق ـضــائ ـيــة لـصــالــح
موظفين في عدد من الجهات
الحكومية يرغبون استكمال
دراستهم الجامعية والدراسات
العليا ،من ماجستير ودكتوراه
خارج البالد ،رغم رفض ديوان
الخدمة المدنية ذلك.
وقـ ـ ـ ــررت ال ـم ـح ــاك ــم أح ـق ـيــة
الموظفين في إتمام دراستهم
الجامعية والــدراســات العليا،
غـيــر أن تـلــك األح ـك ــام مــازالــت
ابتدائية ،ومن المتوقع الطعن
عليها أمام محكمة االستئناف
من دفاع الحكومة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـحـ ــامـ ــي دوي ـ ـ ــم
المويزري إن هناك  60دعوى
قضائية أ خ ــرى سيتم رفعها
لصالح مواطنين يرغبون في
الجمع بين الــدراســة والعمل،
ً
مبينا أن الـعــديــد مــن الــدوائــر
ا لـقـضــا ئـيــة تستند فــي تقرير
أحقية جمعهم بين الوظيفة
والدراسة إلى أحكام سابقة من
محكمة التمييز.
وبالتزامن ،استغرب أمين
ص ـ ـنـ ــدوق االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــوط ـن ــي
لطلبة مصر د .ناصر العتيبي،

ناصر العتيبي

ع ــدم ات ـخــاذ ق ــرار مــن الجهات
المعنية للجمع بين الوظيفة
والدراسة حتى اآلن.
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ع ـب ــر
«ال ـج ــري ــدة» بـ ـض ــرورة تعميم
الحكم على جميع الموظفين
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف ال ـ ـج ـ ـه ـ ــات
المسؤولة عــن دراس ــة الطلبة
ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــو ظ ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــن ،وأال ي ـ ـكـ ــون
مقتصرا على الذين يحصلون
ع ـلــى اح ـك ــام قـضــائـيــة تسمح
ل ـه ــم ب ــال ـج ـم ــع ب ـي ــن ال ــدراس ــة
والوظيفة.

«المهندسين» العتماد بيئة ذكية ونظيفة محافظة حولي تدعم المكفوفين بأجهزة برايل
دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رئ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــس ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة
الـمـهـنــدسـيــن ال ـكــوي ـت ـيــة رئـيــس
اتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن ال ـ ـعـ ــرب،
م .ف ـي ـصــل الـ ـعـ ـت ــل ،إل ـ ــى إش ـ ــراك
المجتمع المدني للوصول إلى
بـيـئــة ذك ـيــة ونـظـيـفــة ،الف ـتــا الــى
أن الحاجة إلى إشراك المجتمع
الـ ـم ــدن ــي ب ــالـ ـمـ ـج ــاالت ال ـب ـي ـئ ـيــة
والتنمية المستدامة تصبح أثر
إل ـحــاحــا بــالـتــزامــن مــع الـتــوســع
ال ـع ـمــرانــي واس ـت ـن ــزاف ال ـم ــوارد
البيئية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خالل
افتتاح المؤتمر العربي الدولي
«حان الوقت للتحول إلى البيئة
ال ــذكـ ـي ــة» ت ـح ــت شـ ـع ــار «ال ـب ـي ـئــة
الذكية  -حياة كريمة» ،الذي عقد
بكلية الصيدلة في جامعة عين

ً
ً
العتل متوسطا راعي المؤتمر وعددا من المنظمين
ش ـم ــس ب ــال ـع ــاص ـم ــة ال ـم ـصــريــة
ّ
القاهرة ،ونظمه االتحاد العربي
لـلـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة والـبـيـئــة
وكلية الدراسات العليا والبحوث
الـبـيـئـيــة بـجــامـعــة ع ـيــن شـمــس،

بالتعاون مــع رابـطــة الجامعات
اإلسالمية ومركز التنمية اإلدارية
المصري.
وأع ــرب عــن األم ــل فــي تفعيل
مشاركة الجمعية في الضبطية
القضائية التي ّتتضمنها مذكرة
ال ـت ـف ــاه ــم ال ـم ــوق ـع ــة م ــع الـهـيـئــة
ال ـعــامــة لـلـبـيـئــة ،لـنـكــون شــركــاء
حقيقيين ف ــي رص ــد انـتـهــاكــات
البيئة ،والعمل على الحد منها،
ومعاقبة المخالفين وفق القانون
البيئي بالكويت.
وأشـ ـ ــار ال ـع ـتــل الـ ــى االن ـت ـهــاء
من االستعداد لتوقيع الجمعية
م ــذك ــرة ل ـل ـت ـع ــاون م ــع االتـ ـح ــاد
ا ل ـعــر بــي للتنمية لــد عــم البحث
الـعـلـمــي الـهـنــدســي ،ولــانـطــاق
نـ ـح ــو الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة فـ ـ ــي ال ـت ـن ـم ـي ــة
المستدامة والبيئة.

أكد محافظ حولي علي األصفر توفير المحافظة
كل الدعم واالهتمام لشريحة المكفوفين وذلك خالل
استقباله لرئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين
فايز العازمي وأمين السر منصور العنزي.
وق ــدم الـمـحــافــظ أج ـهــزة ت ـقــوم بـتـحــويــل شاشة
الـكـمـبـيــوتــر إل ــى طــريـقــة بــرايــل للمكفوفين ،حيث
تساعد الطالب على قــراء ة شاشة الكمبيوتر عبر
ال ـج ـهــاز ،األم ــر ال ــذي سـيـســاهــم فــي اط ــاع الطلبة
وال ـط ــال ـب ــات م ــن ف ـئ ــة ال ـم ـك ـفــوف ـيــن ع ـل ــى ال ـب ـحــوث
والدراسة واالستفادة من خدمات االنترنت بشكل
كامل عبر أجهزة الكمبيوتر.
واعتبر العازمي أن هذه المبادرة ستساهم في
خدمة الطلبة والطالبات في جامعة الكويت والهيئة
ً
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،متقدما بالشكر
باسم منتسبي الجمعية للمحافظ والعاملين في
المحافظة لما شهدوه من دعم وتواصل.

الثانية
«الصفا» :المرحلة ً
من «دفء الشتاء» غدا

ّ
نفذت جمعية الصفا
الخيرية اإلنسانية،
المرحلة األولى لمشروع
«دفء الشتاء» لهذا
ً
العام ،وتستعد غدا
إلطالق المرحلة الثانية
منه ،والذي يتزامن مع
االنخفاض الملحوظ
في درجات الحرارة في
قيرغيزيا .وقال رئيس
مجلس إدارة الجمعية،
محمد الشايع ،إن «الصفا
الخيرية حرصت على
تنفيذ المرحلة من هذا
المشروع مع بداية دخول
فصل الشتاء ،حرصا على
توفير الكسوة والفحم
والبطانيات لتلك القرى
الفقيرة في قيرغيزيا،
للمحافظة على حياتهم،
وحمايتهم من برد الشتاء،
وتخفيف معاناتهم وسد
احتياجاتهم».
ودعا أصحاب األيادي
البيضاء إلى المساهمة في
المشروع إلغاثة إخوانهم
في قيرغيزيا« ،إذ يمكن
المساهمة عبر الموقع
اإللكتروني للجمعية أو
االتصال بالخط الساخن».

«المؤسسات التعليمية»
إلخضاع اإلداريين للتدريب

ً
األصفر مستقبال مجلس إدارة جمعية المكفوفين

وسام اآلمر الدولي للمكراد
منح األمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية ياب مارياتو،
على هامش اجتماع المجلس التنفيذي الـ  54للمنظمة ،المنعقد
في جنيف ،رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد المكراد وسام
ً
المنظمة بدرجة «اآلمر الدولي»؛ تقديرا لجهود الكويت المميزة في
دعم الدول والشعوب في حاالت األزمات والكوارث لحماية األرواح
والممتلكات والبيئة.
وشكر المكراد األمين مارياتو على هذا التكريم الذي يعكس
مكانة دولة الكويت لدى المنظمة وتقديرها لجهودها الدولية
التي تنصب في مساعدة البشر للتغلب على تداعيات األزمات
والكوارث.

المكراد يتسلم الوسام

«الراية» لزيادة
صناديق اقتراع
«طلبة بريطانيا»

هاشم المزيدي

●

سلة أخبار

فيصل متعب

ط ــال ــب ال ـم ـن ـس ــق الـ ـع ــام
لقائمة الراية التي تخوض
انتخابات االتحاد الوطني
لـطـلـبــة الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة،
هــاشــم الـمــزيــدي ،بـضــرورة
زيادة صناديق االقتراع في
أك ـثــر مــن مـقــاطـعــة ومــديـنــة
بــال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـح ــدة ،وال
يجب اقتصارها فقط على
مــديـنــة ل ـنــدن ،نـظــرا إل ــى أن
ه ـن ــاك ال ـع ــدي ــد م ــن الـطـلـبــة
فـ ــي م ـن ــاط ــق أخ ـ ـ ــرى تـبـعــد
م ـســافــات طــوي ـلــة يــرغـبــون
فــي الـتـصــويــت والـمـشــاركــة
بالعرس الديموقراطي.
وت ـ ــاب ـ ــع الـ ـ ـم ـ ــزي ـ ــدي ،فــي
تصريح لـ «الجريدة»« ،إننا
ن ـط ــال ــب ب ـ ــأن يـ ـك ــون ه ـنــاك
صـ ـ ـن ـ ــدوق آخ ـ ـ ـ ــر ف ـ ــي مـ ــدن
الـ ـشـ ـم ــال ،م ــع إط ــال ــة وق ــت
التصويت أمام الطلبة ،حتى
يكون هناك وقت متسع لهم
للتصويت وزيادة المشاركة
الطالبية».
وذك ـ ـ ـ ـ ــر أن «م ـ ـ ـ ـ ــدة ف ـت ــح
ب ــاب ال ـق ـيــد ف ــي الـتـصــويــت
باالنتخابات  5أيــام ،لكننا
نطالب بضرورة فتح الباب
لمدة أطول».

أكد أمين سر الجمعية
الكويتية إلداريي
المؤسسات التعليمية ،بدر
الحضرم ،أهمية الدورات
التدريبية للموظفين،
والتي تساعد على تطوير
أدائهم ،وتكسبهم الخبرات
الجديدة ،وتعدهم لتقلد
المناصب القيادية في
المستقبل .وقال الحضرم،
في تصريح صحافي« :مع
العودة الشاملة لجميع
قطاعات الدولة وجهات
العمل ،فإنه أصبح من
الضروري التوجه نحو
إقامة الدورات التدريبية
الخاصة لموظفي
المؤسسات التعليمية،
الكتساب المهارات اإلدارية
الالزمة إلنجاز المهام
ً
الموكلة إليهم ،خصوصا
بعد العمل بشكل غير
منتظم مدة عام ونصف
العام داخل مقار أعمالهم
وعبر األونالين».
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لماذا الكتابة عن األرمن؟!
حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
معرفتي بــاألرمــن تـعــود إلــى السبعينيات مــن الـقــرن الماضي
ً
في بيروت ،كانوا جــزء ا من المجتمع اللبناني المتعدد األعــراق،
اشـتـهــروا بكونهم "مـجـمــوعــة منظمة" تمتهن ال ـحــرف كصناعة
وتجارة الذهب والخياطة واألحذية وميكانيك السيارات وتعاملهم
ً
الواضح والصريح مع اآلخرين ،فاألرمني عنده كلمة واحدة بعيدا
عن المساومة في عالم التجارة.
وجــودهــم فــي لبنان منذ الـحــرب العالمية األولــى بعد مجزرة
اإلبـ ــادة الـتــي تـعــرضــوا لـهــا عـلــى يــد العثمانيين ،فــانـتـشــروا في
"برج حمود" و"مجدل عنجر" بصفة خاصة ،بعدها دخلوا الحياة
السياسية واالجتماعية والثقافية في لبنان فبات "األرمني" عملة
خــاصــة ،س ــواء فــي لغته الـعــربـيــة ،بلفظ الـمــؤنــث مــذكــر والعكس
صحيح ،أو في مجمل األنشطة االجتماعية والحياتية.
في الكويت توطدت العالقة أكثر ،فزاملت في "القبس" الرسام
فؤاد تومايان ،الذي هاجر إلى أستراليا ،أثناء الحرب العراقية–
اإليــران ـيــة ،ول ــي فـيـهــا ص ــداق ــات كـثـيــرة مـنـهــم غ ــارو كيوميجيان
والسيدة الفاضلة مارينا والـمـطــران ماسيس زوبــايــان وآخــرون
يعملون في مواقع مختلفة.
ومــع مــرور الوقت نمت العالقة وكبرت بواسطة مجموعة من
رجال الكنيسة والمطارنة الذين باتوا في حكم العالقات األخوية،
ً
وقد تكون هذه المقدمات سببا للقول إنني في سبيل إصدار كتاب
يوثق قصة األرمــن في الكويت وعــن هجراتهم والبدايات األولــى
لمجيئهم إلى هذا البلد.
ً
ً
كنت وما زلت عاشقا للشخصية األرمنية نظرا لما تتصف به
من خصال حميدة ونجاحات في مختلف البلدان التي عاشوا فيها
منذ تهجيرهم مــن بــادهــم عــام  ،1915ربما كــان لصديقة ابنتي
إيمان في دراستها الجامعية في بيروت دور في إعطائنا جرعات
من الثقافة األرمنية واآلالم التي الحقتهم حتى اليوم نتيجة اإلبادة
التي تعرضوا إليها.
أمامي نموذجان لشخصيتين أرمنيتين ال تربطني عالقة بهما
بقدر ما شاعت نجاحاتهما وأخذت صدى عالميا :األول "فارتان
ً
غريغوريان" الذي رحل عن دنيانا منذ أسبوعين تقريبا ،وروى لي
ً
الصديق الباحث يعقوب يوسف اإلبراهيم جزءا من حياته ،وهو
ما أفردت له الصحافة العالمية صفحات كاملة للحديث عن هذا
ً
المبدع والخالق الذي خرج من أسرة متواضعة جدا ،ولد في مدينة
تبريز ،شمال إيران وانتقل إلى بيروت واستقر في أميركا ،ويتحدث
ً
سبع لغات ،أهمية هذا الرجل أنه كان طوال حياته مناصرا للتعليم،
حصل على الــدكـتــوراه مــن جامعة ستانفورد عــام  1964وكانت
أطروحته بعنوان "التقليدية والحداثة في اإلسالم" ،مارس مهنة
التدريس في الجامعات األميركية وتولى رئاسة جامعة بنسلفانيا
وغيرها من الجامعات ،ثم شغل منصب رئيس مكتبة نيويورك
العامة وكان له الفضل في إحيائها من جديد وهو المنقذ األكبر لها.
وصفوه بأنه نموذج مرئي للغاية لألرمن ،تحدث عن التعليم في
أرمينيا فقال" :أول شيء يجب على أرمينيا أن تستثمر فيه ،مثل
الدول اإلسكندنافية ،هو التعليم ،حتى في الجيش األرميني ،يجب
عليهم تدريس علوم الكمبيوتر والرياضيات" ،كما دعا الكنيسة
األرمنية إلــى االستثمار فــي التعليم وهــو بالمناسبة عضو في
مجلس محافظي أول مدرسة داخلية دولية في أرمينيا.
معروف بالتزامه بحقوق اإلنسان وتأسيسه لجائزة "أورورا
ً
إليـقــاظ اإلنـســانـيــة" هدفها تكريم األف ــراد الــذيــن عملوا إنسانيا
بــالـنـيــابــة عــن الـنــاجـيــن مــن اإلبـ ــادة الـجـمــاعـيــة ،ك ــان أح ــد "األكـثــر
ً
ً
احتراما وتكريما في أميركا وأكثر المعلمين والقادة شهرة في
التعليم العالي".
ً
ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـث ــان ـي ــة -وهـ ــو أيـ ـض ــا ن ـت ــاج ال ـم ـج ـت ـمــع والـبـيـئــة
اللبنانيين -يدعى "أردم باتابوتيان" ،حائز جائزة نوبل للطب عام
 2021بفضل "تحديد آليات كيفية إدراك البشر للحرارة والضغط من
خالل النبضات العصبية" ،وهذا أحد األبحاث التي عملها لمرحلة
ما بعد الدكتوراه ،تلك نماذج أردت إلقاء الضوء عليها لما لها من
أثر إنساني عالمي وقف وراءه عالمان أرمنيان.
لقد استطاع األرمن إثبات حضورهم وتميزهم رغم النكبات التي
ً
أصابتهم ،وكانوا ضيوفا محترمين في المجتمعات التي لجأوا
إليها ،ولهذا نشأت حالة من العشق بيني وبينهم تخطت حدود
"االنحياز لهم" كما كتب عنهم مرة الصديق محمد السنعوسي أو
كما تناولهم الزميل أحمد الصراف في روايته ومقاالته.

اسـ ـتـ ـض ــاف ــت روس ـ ـيـ ــا م ـ ـحـ ــادثـ ــات مـ ـتـ ـع ــددة الـ ـج ــوان ــب
حــول أفغانستان يــوم األرب ـعــاء  20أكـتــوبــر ،وكــانــت هذه
المحادثات الفتة ألنها شملت حكام أفغانستان المنتمين
ً
ُ
دول مـجــاورة
إلــى حــركــة "طــال ـبــان" ،ود ِع ـيــت إليها أيـضــا َ
مثل باكستان والصين ،وفي المقابل ،لم تتلق "طالبان"
د عــوة للمشاركة فــي محادثات مجموعة العشرين حول
أفغانستان منذ أسبوعين.
حضر وفــد كبير مــن "طــالـبــان" إلــى موسكو ،وهــي أول
قـمــة تـضــم الـحــركــة مـنــذ سـيـطــرتـهــا عـلــى أفـغــانـسـتــان في
شهر أغسطس الماضي ألن الحكومات لم تعترف بها بعد
كحاكمة شرعية للبلد.
ّ
ركــزت المحادثات على إعــادة بناء االقتصاد األفغاني
ً
الذي أصبح منهارا في الوقت الراهن ،وتم تعليق معظم
المساعدات الخارجية التي كــان البلد يتكل عليها بعد
ّ
وتجمد
عــودة " طــا لـبــان" ،كذلك ،توقفت عمليات التجارة
النظام المالي المحلي منذ وصول السلطات الجديدة إلى
ُ
الحكم ،وال يحصل  %95مــن األ فـغــان على كميات كافية
من الغذاء ،وفق معطيات برنامج األغذية العالمي التابع
ً
لألمم المتحدة ،حتى أن األهالي عمدوا أحيانا إلى بيع
أوالدهم لتسديد ديونهم بسبب الحرمان الذي يعيشونه.
ً
ً
كــان اإلره ــاب أيـضــا ج ــزء ا مــن مواضيع الـنـقــاش :تريد
روس ـي ــا أن تــدفــع "ط ــال ـب ــان" إل ــى اح ـت ــواء تـنـظـيــم "ال ــدول ــة
اإلســامـيــة فــي والي ــة خــراســان" ال ــذي ي ـعــارض السلطات
ً
الجديدة ،وكان مسؤوال عن عدد من االعتداء ات األخيرة،
الهجوم في مطار كابول في آخر أيام اإلجالء
بما في ذلك ُ
ً
الغربي حيث ق ِتل نحو  170شخصا.
م ــن نــاحـيــة مـعـيـنــة ،تـهـتــم روس ـي ــا بــأفـغــانـسـتــان ألنـهــا
ً
ت ـت ـقــاســم حـ ـ ــدودا واسـ ـع ــة وغ ـي ــر خــاض ـعــة ل ـل ـحــراســة مع
طاجيكستان ،و هــي دو ل ــة سوفياتية سابقة تملك فيها
ُ
روسـ ـي ــا ح ـت ــى اآلن ق ــاع ــدة ع ـس ـك ــري ــة ،وت ـع ـت ـب ــر ح ـكــومــة
طاجيكستان اليوم من أشرس خصوم "طالبان".
اسـ ـتـ ـض ــاف ح ــاك ــم ط ــاج ـي ـك ـس ـت ــان ،إمـ ـ ــام ع ـل ــي رح ـم ــن،
قــادة "مقاومة بنجشير" التي تشمل مجموعة مسلحين
ينتشرون في وادي بنجشير ،آخر منطقة أفغانية وقعت
ً
بيد "طالبان" ،و كــان رحمن في السلطة أيضا خالل عهد
"طالبان" السابق في أواخر التسعينيات في أفغانستان،
وهو يشعر بالقلق من ارتباط الحركة بتجارة المخدرات،
واحتمال تصدير التطرف اإلسالمي إلى آسيا الوسطى،
ونشوء أزمة الجئين جديدة قد تزعزع استقرار بلده.
تعني مشاركة "طالبان" في قمة موسكو ،بعد غيابها عن
محادثات مجموعة العشرين ،أن األهداف السياسية التي
ُ
يحملها هذا المؤتمر قد تحقق نتائج معينة ،وقد تكون
تصرفات "طالبان" التي تتوق إلى اكتساب شرعية دولية
ً
مؤشرا على فرصة حصولها على اعتراف دبلوماسي من
ً
دول مثل روسيا مستقبال.
* مجلة «نيوستيتمنت»

االتحاد األوروبي
في وضع يدعو للقلق

د .سلطان ماجد السالم

تعليق ومقتطفات عن الشفافية المطلوبة حول الحوار والعفو
انطلق الحدث المرتقب الذي لطالما
ان ـت ـظــره -عـلــى أح ــر مــن الـجـمــر -أطـيــاف
الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي ك ــاف ــة ،والـ ــذي أخــذ
اســم "ال ـحــوار الــوطـنــي" بــرعــايــة سامية
م ــن ال ـم ـق ــام ال ـس ــام ــي ل ـصــاحــب الـسـمــو
األ م ـيــر ،و ق ــد كــا نــت المشكلة الحقيقية
في اختالط المفاهيم عند البعض في
ا لـشــارع الكويتي ،بحيث اعتقد الكثير
أ نــه فــي ا لــوا قــع ليس اجتماعا نخبويا
لـ ـ ـح ـ ــوار وط ـ ـنـ ــي يـ ـجـ ـم ــع قـ ـل ــة مـ ـخـ ـت ــارة
ف ـح ـســب ،ب ــل اع ـت ـقــد ال ـك ـث ـيــرون أن هــذا
الـ ـح ــوار ال ــوط ـن ــي ه ــو "م ــؤت ـم ــر وط ـنــي"
يجمع أطـيــاف الـشــارع الكويتي مــن كل
مـشــار بــه و تـيــارا تــه السياسية وأقطابه
المجتمعية و هـكــذا ،ليتم ر ســم خريطة
ط ــري ــق لـلـمـسـتـقـبــل وح ـل ـح ـلــة الـقـضــايــا
المستعصية وما إلى ذلك.
ك ـ ــل هـ ـ ــذا ل ـ ــم ي ـ ـتـ ــم ،لـ ـك ــن ف ـ ــي الـ ــواقـ ــع
انتهت جلسات ا لـحــوار الوطني وسط
"ت ـ ـ ـغـ ـ ــريـ ـ ــدات" وم ـ ـقـ ــابـ ــات ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة
و"مانشيتات" صحف جعلت المواطن
بين "حانة ومانة وضايع بالطوشة" ال
أكثر ،وعالوة على هذا كله أصبح العفو
ع ــن أص ـح ــاب الـ ــرأي الـمـهـجــريــن ف ــي يد
لجنة تضع معاييره مــن خــال رؤ ســاء
الـجـهــات ال ـثــاث الـسـيــاديــة فــي الــدولــة،
ومن بعد هذا كله أصبحت تصريحات
بعض ا لـنــواب تتركز على تــوز يــر أبناء
قبيلة في الحكومة ،وكذلك طمأنة عن أنه
ال تحصين لرئيس الحكومة أو سحب
استجوابات!!
ستالحظ عــزيــزي ال ـقــارئ أن الـحــوار
ب ـح ــد ذاتـ ـ ــه قـ ــد أدى م ـه ــام ــه األص ـل ـي ــة،
وأخ ــذ مــن الـمـشــاركـيــن فـيــه الـمــواضـيــع
ال ـ ـتـ ــي تـ ـه ــم الـ ـ ـش ـ ــارع الـ ـك ــويـ ـت ــي (الـ ـ ــذي
ل ــم ي ـش ــرك ف ــي ال ـ ـحـ ــوار أص ـ ــا) بـحـســب
ب ـع ــض ال ـت ـص ــري ـح ــات ،ول ـك ــن م ــا ح ــدث
ح ــول ج ـل ـســات الـ ـح ــوار وت ــأث ـي ــر بعض
ال ـت ـص ــري ـح ــات واألقـ ـ ـط ـ ــاب ك ـ ــان مــري ـبــا

(وم ــازال) للمواطن البسيط ،إلــى درجة
أنـ ــه ت ــم ربـ ــط ت ـح ــرك ــات ب ـع ــض الـ ـن ــواب
بمسألة العفو ومقايضة ذلك الملف مع
ملف الدين العام وملف الضرائب غير
العادلة ،وتدور الدوامة مرة أخرى ومن
جــديــد ،وت ـبــدأ الـشــائـعــات الـتــي لطالما
تكلمت و حــذرت منها شخصيا بسبب
انعدام الشفافية.
خــاصــة ال ـقــول أن الـمــواطــن يــريــد أن
تـحــل كــل الـقـضــايــا بـمــا فــي ذل ــك مسألة
العفو ،ولكن ليس على حساب الوطن
وب ـق ـيــة ال ـمــواط ـن ـيــن ،ولـ ــن ي ـق ـبــل (حـتــى
الـمـهـجــرون أنـفـسـهــم) أن تـتــم مقايضة
ملفهم فيما يضر ا لــو طــن والمواطنين
وأن تـتــرســخ مـفــاهـيــم غـيــر حـمـيــدة في
المجتمع .نريد كشعب أن تتم المسائل
وتعرض بشفافية وأن تتلخص األمور
وتنشر وقائع هذا الحوار الوطني كما
دعا إلى ذلك أحد النواب في البرلمان،
وأن نفهم حيثيات المسألة وباألخص
م ــا وراء ت ـحــركــات األيـ ــام األخ ـي ــرة لعل
ذل ــك ي ــؤدي إل ــى رأب ال ـصــدع بـيــن كتلة
المعارضة الـ ،31فالضبابية والتحالفات
ت ـحــت ال ـط ــاول ــة أدت إل ــى ان ـق ـســامــات ال
تـحـمــد عـقـبــاهــا ش ــرذم ــت وفـتـتــت الـكــل،
لماذا كل هذه السوداوية والتشاؤم من
جهتي؟! ببساطة الدالئل والتصريحات
المريبة من "البعض" مسح فرحة العفو
وإغـ ـ ــاق ذاك ال ـم ـلــف ال ـ ــذي أرق أهــالــي
الكثير مــن أ صـحــاب ا ل ــرأي ،وللعلم أنا
ال مصلحة لــدي من هــذا كله إال أن أرى
وطني في أمن وراحة واستقرار.
ولعل األيام القليلة القادمة تكشف لنا
جميعا بأنه تم فعال مقايضة مصالح
الـ ـشـ ـع ــب ب ـم ـص ــال ــح الـ ـبـ ـع ــض وإرض ـ ـ ــاء
أل قـطــاب دون األ خ ــرى ليستغل البعض
غ ـط ــاء ال ـ ـحـ ــوار ال ــوط ـن ــي وي ـح ــول ــه إل ــى
(حوار) البنك الوطني فيصبح (حصالة)
تــرضـيــات على حـســاب جيب الـمــواطــن.

إيدو فوك *

ما سبب تواصل روسيا
مع «طالبان»؟

٧

وبــال ـم ـنــاس ـبــة ل ــم ي ـكــن لـ ــدي أدن ـ ــى شــك
بــأن جلسة افتتاح دور اال نـعـقــاد كانت
ستتم لسبب بسيط جدا ،فحضور سمو
األمير ،حفظه الله ورعاه ،ووجوده بين
أبنائه نواب األمة والوزراء له ما له من
االحترام والتقدير مهما كانت الخالفات
السياسية حاضرة ،أما ما ستكشفه لنا
ً
األيام القادمة فسيكون كفيال بمعرفة إذا
ما كان الشعب قد أصاب في اختياراته
أم ال لممثلي األمة!
على الهامش:
نستخدم كلمة "معارضة" في الكويت
ونحن نعلم أن العمل البرلماني فردي
وال ي ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى عـ ـم ــل حـ ــزبـ ــي م ـن ـظ ــم،
واألصـ ــح اس ـت ـخــدام كـلـمــة "مـعـتــرضـيــن"
ألن ال ـ ـنـ ــواب ب ـب ـســاطــة ال ي ـج ـم ـع ـهــم إال
التصويتات وأعمال اللجان فقط ،وفي
الـحـقـيـقــة ل ــو ك ــان ال ـع ـمــل ف ــي الـبــرلـمــان
ً
ً
منظما وحزبيا لما انقسمت واختلفت
كتلة المعارضة ود بــت فيها الخالفات
األسـبــوع الـمــاضــي ،وب ــدأ نشر الغسيل
بهذا الشكل ،وعليه ضــاع الناخب بين
هذا كله.
هامش أخير:
اط ـل ـع ــت ع ـل ــى م ـق ـت ــرح ك ـت ـلــة ال ـس ـتــة
النيابية لبرنامج عمل الحكومة للفصل
التشريعي ا لـســادس عشر 2022/2021
الـمـعـنــون بــ"اسـتـقــامــة واس ـت ــدام ــة"،وإذ
أثـ ـم ــن ال ـع ـم ــل ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــوم بـ ــه اإلخـ ـ ــوة
ال ـنــواب وجـهــودهــم وال أشــك فــي صــدق
نــوايــاهــم ،إال أنـنــي أؤم ــن ب ــأن أي خطة
لعمل الحكومة ال تتضمن عنصر البحث
وال ـت ـطــويــر الـعـلـمــي والـتـقـنــي هــي عمل
منقوص يحتاج إلى مراجعة لما لذلك
الـبـحــث مــن إيـجــابـيــات فــي خـلــق رواف ــد
مستقبلية لالقتصاد الوطني.

زوايا ورؤى

أ .د .محمد أمين الميداني*
ودع قادة االتحاد األوروبي في قمتهم األخيرة رقم ( ،)107والتي
ُعقدت يومي  21و 22أكتوبر ،المستشارة األلمانية أنجيال ميركل،
التي على وشك مغادرة منصبها ،بانتظار تكليف مستشار ألماني
جديد ،ومن المرجح أن يكون (أوالف شولتز) الذي كان وزيرا للمالية
في حكومتها وزعيم الحزب الديموقراطي االشتراكي ،وبعد أن
قررت ميركل االنسحاب من الحياة السياسية وقد أمضت  16عاما
مستشارة أللمانيا.
ورسمت ميركل في خطابها األخير أمــام هــؤالء القادة مالمح
الـتـحــديــات الـتــي ت ــرى أن عـلــى االت ـحــاد األوروبـ ــي االهـتـمــام بها،
والـسـعــي إليـجــاد حـلــول مناسبة لـهــا ،بقصد أن تستمر مسيرة
هــذه المنظمة األوروبـيــة والتي بــدأت منذ منتصف خمسينيات
القرن الفائت.
ويمكن أن نلخص أهم ما جاء في هذا الخطاب بمجموعة من
النقاط أولـهــا :مــوضــوع الطاقة ،والـتـســاؤل عــن نــوع الطاقة التي
ستعمد عليها مستقبال دول االتـحــاد ،في الوقت الــذي استغنت
فيه ألمانيا عــن الطاقة الـنــوويــة ،ومشكلة ارتـفــاع أسـعــار الطاقة
التي يعانيها سكان هذه الدول وبخاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
ســؤال الهجرة والمهاجرين الذين طرقوا أبــواب دول االتحاد،
نقطة ثانية مهمة تطرقت إليها ،وبخاصة األعــداد الكبيرة التي
وصلت دول االتحاد عامي  2015و ،2016وعدم التجانس والتنسيق
بين سياسات هذه الدول بخصوص اإلجراءات التي تتعلق بقبول
الـمـهــاجــريــن وإقــامـتـهــم وتــوطـيـنـهــم ،يـضــاف إل ــى ذل ــك مــا تشهده
حاليا الحدود بين روسيا البيضاء وبولونيا من تدفق لالجئين
واألوضـ ــاع الـبــائـســة الـتــي يعيشون فيها بــانـتـظــار إم ــا عودتهم
لروسيا البيضاء أو دخولهم لبولونيا ،وتقف دول االتحاد مكتوفة
األيدي تاركة حل المشكلة لسياسات هاتين الدولتين واحدة في
االتحاد واألخرى خارجه.
نقطة أخرى تتعلق بمواقف بعض بلدان االتحاد من التشريعات
والمؤسسات األوروبية وبالذات كل من هنغاريا وبولندا ،حيث
تفجرت أزمة قانونية ومؤسساتية مع هذه األخيرة حين أصدرت
المحكمة الدستورية البولندية فــي (وارس ــو) حكما يقضي بأن
معاهدات أوروبية تتعارض مع دستور بولندا ،وهو ما رفضته
المفوضية األوروبية مؤكدة علوية قانون االتحاد األوروبي على
القوانين الوطنية لــدول االتـحــاد ،ويعكس هــذا الموقف مخاوف
المفوضية من أن تحذو محاكم عليا في دول أخرى في االتحاد حذو
المحكمة الدستورية في بولندا ،واألنظار تتجه بهذا الخصوص
إلــى هنغاريا ومــا تتبعه أحيانا من سياسات ،واإلج ــراء ات التي
تتخذها حكومة رئيس ال ــوزراء الحالي (فيكتور أورب ــان) والتي
تتناقض أحـيــانــا مــع قــانــون االتـحــاد األوروب ــي ومــواقــف غالبية
بلدانه ،وكانت نصيحة المستشارة األلمانية هي السعي لمواصلة
الحوار مع مثل هذه الدول وإيجاد مخرج وتغليب التفاهم لكل أزمة
تواجه االتحاد ومؤسساته.
ولعل الجملة التي بقيت في أذهان القادة األوروبيين ،ولفتت
نظر المراقبين والصحافيين ،وتلخص بشكل الفت للنظر ما سبق
ما عرضناه من بعض التحديات التي تواجه االتحاد األوروبــي
مستقبال ،هــي مــا عبرت عنه المستشارة األلمانية مــن أن وضع
االتحاد األوروبــي يدعو بالفعل للقلق ،وهو ما يحتاج بالتأكيد
إلــى تضافر الجهود من قــادة هــذا االتـحــاد ،ومختلف مؤسساته
لمواجهة هذه التحديات وإيجاد الحلول المناسبة والناجعة لها.
وليسمح لي القارئ الكريم أن أشير إلى ثالث نقاط في الختام:
التصفيق الحار لقادة االتحاد األوروبي وقوفا للمستشارة األلمانية
في نهاية خطابها األخير أمامهم ،وكان واضحا لمن تابع المشهد
مصداقية وحماس وإخالص هؤالء القادة في وداعهم لها.
ولفت نظري تواضع المستشارة األلمانية في أثناء االجتماع
األوروبي وفي نهايته ،وكنت أتابع ذلك عبر شاشة التلفاز ،وكيف
أنها كانت تصافح وتتحدث مع بقية المشاركين من رؤساء دول
ورؤساء وزراء ،وكيف قصدت بعضهم وهم جلوس لتسلم عليهم
وتتحدث معهم ،وأضــرب مثاال رئيس وزراء هنغاريا مثال وقد
فوجئ بها تأتي إليه وتسلم عليه وتحدثه وكــان جالسا فوقف
احـتــرامــا لها وت ـبــادل الـحــديــث معها ،على الــرغــم مــن االنـتـقــادات
الكثيرة التي وجهها االتحاد األوروبي لسياساته الداخلية والتي
لم تتوافق دائما مع سياسات هذا االتحاد وأهدافه.
والنقطة األخيرة التي أريد أن أختم بها هي اقتباس لما قاله
رئيس المجلس األوروبي (شارل ميشيل) وهو يودع المستشارة
األلمانية قائال :االتحاد األوروبــي من دون المستشارة األلمانية
كمدينة روما من دون الفاتيكان ،ومدينة باريس من دون برج إيفل!
* أكاديمي وكاتب سوري مقيم بفرنسا.

يان فيرنر مولر*

مـحـافـظـون بال ِسـمـات
يتعين على
الديموقراطيين
المسيحيين وقوى
يمين الوسط في عموم
األمر أن يعيدوا النظر
فيما يمثلونه ،بعيدا
عن ادعاء الكفاءة
التكنوقراطية ،ويتعين
عليهم أيضا أن يقرروا
أين يرسمون الخط
الذي يفصلهم عن
اليمين المتطرف.

المنظرون
القانونيون
والديموقراطيون
كانوا محقين عندما
قالوا إن الحزب
االستبدادي في
الداخل من المرجح
ً
أن ُيـظ ِـهـر ميوال
استبدادية في الحكم

في عام  ،1899تحدث الكاتب الساخر كارل كراوس
َ
عن موطنه النمسا قائال" :عندما ُيـنـت َـهـك الدستور،
يتثاء ب الناس فحسب" ،ومــن غير الواضح إلــى أي
م ــدى شعر الـنـمـســاويــون بــاالنــزعــاج حقا قبل أيــام
ُ
عندما ات ِـهـم المستشار سباستيان كورتز بالفساد،
لـكــن االت ـهــامــات -والـتـســريـبــات العلنية لمحادثات
خطيرة بالدرجة
مبتذلة شملت كورتز وزمالءه -كانت
ُ
الكافية لدفع شريكه في االئتالف ،حزب الـخـضر ،الذي
كان بعيد االحتمال بعض الشيء دائما ،إلى إسقاطه.
َ
ُيـنـظـر إلى سقوط كورتز على نطاق واسع على أنه
سيخلف عواقب تتجاوز حــدود النمسا :فقد جرى
ال ـتــرويــج ألسـلــوبــه عـلــى أن ــه ن ـمــوذج ألحـ ــزاب يمين
الوسط في مختلف أنحاء أوروبا ،وخاصة في ألمانيا،
حيث يعيش الديمقراطيون المسيحيون حالة من
الفوضى بعد خسارتهم االنتخابية المثيرة الشهر
الماضي ،لكن "طريقة كورتز" كانت تركز في المقام
األول واألخ ـيــر على األس ـلــوب والتكتيكات ال على
أفكار سياسية جديدة ،أو تحالف مستدام بين القوى
االجتماعية ما دمنا نتحدث في هذا الصدد ،واألسوأ
من هذا هو أن نموذج كورتز يفرض خطرا صريحا
يهدد الديموقراطية.
الواقع أن كورتز ،الذي ال يتجاوز من العمر خمسة
وثالثين عاما ،يتميز بكونه اآلن مستشارا سابقا
لمرتين بالفعل ،كــان دوم ــا األكـثــر شبابا واألس ــرع
حركة :فكان وزير خارجية في السابعة والعشرين من
عمره ،ومستشارا وعمره واحد وثالثون عاما ،وكان
سريعا أيضا عندما يتعلق األمــر بتبديل المواقف
السياسية :كــان ليبراليا في البداية ،ثم تحول إلى
التشدد في ما يتصل بأمور ترتبط بسياسة الهجرة
والالجئين ،محاكيا ودامجا بذلك في حقيقة األمر
حزب الحرية اليميني المتطرف ،ثم في عام ،2017
جرى
دخ ــل فــي تحالف مــع ح ــزب الـحــريــة ،وعـنــدمـ ُـا َ
تشكيل حكومة مماثلة في النمسا عام  ،2000أط ِـلـقـت
أجـ ــراس اإلن ـ ــذار فــي مختلف أن ـحــاء أوروبـ ـ ــا ،وهــذه
المرة ،ومع كون المجر وبولندا دولتين رائدتين منذ
ذلك الحين في إضفاء الطابع االستبدادي على دول
االتحاد األوروب ــي ،لم يستفز إنشاء تحالف كورتز
سوى التثاؤب.
ك ــان إدمـ ــاج اليمين الـمـتـطــرف اتـجــاهــا عــامــا في
مختلف أنـحــاء أوروبـ ــا ،وهــو مــا يــرجــع جزئيا إلى
حقيقة مفادها أن أحــزاب يمين الوسط مجردة من
أي ــة أف ـكــار ،لـسـنــوات عــديــدة ،س ــاد اعـتـقــاد م ـفــاده أن
الــديـمــوقــراطـيــة االجتماعية تمر بــأزمــة قــاتـلــة ،لكن
الحقيقة هي أن رجل الشارع العادي قادر على التعبير

عن مجمل األمر بالتقريب ،لم يكن األمر ذاته صادقا
في حالة قوى يمين الوسط :فلم يعد الديموقراطيون
المسيحيون ،بشكل خاص ،يدفعون باتجاه التكامل
األوروبــي أو يقدمون نموذجا مميزا ،بما يتفق مع
الـعـقـيــدة االجـتـمــاعـيــة الـكــاثــولـيـكـيــة ،لـلــوســاطــة في
المنازعات بين رأس المال والعمل.
حتى بعد سقوط سور برلين ،كانوا يعتمدون على
استراتيجية الحرب الباردة التي تصورهم في هيئة
الوسط المعتدل الذي عمل كحصن ضد الشيوعية،
كما اكتشف حزب االتحاد الديموقراطي المسيحي
األلماني قبل بضعة أسابيع ،فــإن االعتماد عليهم
َ
ُيـنـظـر إلـيــه على نـطــاق واس ــع على أنــه عــامــة على
اليأس واإلفــاس الفكري ،ألن التحذيرات من تهديد
أحمر لم تعد قابلة للتصديق إلى حد كبير.
لم يحل كورتز مشكلة المحافظين المجردين من
أية سمات ،لكنه برع في إدارة العالقات العامة :حيث
أوحت إعادة تسمية حزب الشعب النمساوي الرصين
باعتباره "حركة" بدينامية الشباب ،ويشير مصطلح
"حــركــة" ضمنا إلــى الحماسة الشعبية والمشاركة،
لكن الواقع كان العكس :ذلك أن ما باعه كورتز على
أنه "أسلوب جديد" كان يشتمل في حقيقة األمر على
اضطرار حزب الشعب النمساوي إلى قبول هيمنته
الكاملة ،فاتفق شيوخ الحزب على أن كورتز هو وحده
ال ــذي سيتخذ ال ـق ــرارات بـشــأن المرشحين ويحدد
االتجاه المبرمج لما أعيد تسميته "قائمة سباستيان
كورتز" .لم يكن األخير حزبا شعبيا أعيد اختراعه
لعصر جديد؛ بل كان وال يزال حزب الشخص المنفرد.
ربـمــا القــت زعــامــة كــورتــز بعد عــام  2017القبول
بين شريحة كبيرة مــن الـنــاس داخ ــل حــزب الشعب
الـنـمـســاوي وخــارجــه ،فقد كــانــت قـيــادتــه متناقضة
م ــع الـ ـتـ ـن ــازع الـ ــدائـ ــر داخـ ـ ــل االئ ـ ـتـ ــاف األكـ ـب ــر بـيــن
الديموقراطيين االجتماعيين والمسيحيين الذين
هيمنوا على السياسة النمساوية بعد الحرب ،وفي
حين كــان حــزب الشعب النمساوي منقسما لفترة
طويلة بفعل التنافس بين البارونات الذكور القدامى
الذين سيطروا على الواليات الفدرالية الفردية ،كان
فريق كورتز منضبطا ،وظل ملتزما برسالته ،وكان
ممتازا في السيطرة على شركاء التحالف ،سواء كان
ذلك في أقصى اليمين أو اليسار ،إذا كانت اتهامات
سلطات مكافحة الفساد صادقة ،فإنهم يجيدون أيضا
التالعب بالصحافة وتأجيج نيران الصراع السياسي،
ما دام ذلك يخدم طموحات رجلهم.
كان المنظرون القانونيون والديمقراطيون محقين
عندما قالوا إن الحزب االستبدادي في الــداخــل من

المرجح أن ُيـظ ِـهـر ميوال استبدادية في الحكم .كان
كورتز في حقيقة األمر يحاكي رئيس الوزراء المجري
فيكتور أوربان ،بهجماته المتكررة على المؤسسات
اإلخبارية المستقلة والسلطة القضائية (ومثله كمثل
سيلفيو بيرلسكوني ،صور نفسه على أنه الضحية
البريئة لمؤامرة ضخمة من تدبير مؤسسة يسارية
شائنة).
لــم ينجح كــورتــز بالدرجة التي أحــرزهــا أورب ــان،
ولكن من السابق لألوان أن نستنتج أن تيار الوسط
في المنطقة الواقعة غرب الستار الحديدي السابق
سيظل صامدا دائما .الواقع أن كورتز ذاته ،الذي َو َعـد
ُ
ـخـب للتو
بالتنحي جانبا (ولكن ليس االنسحاب) ،انت ِ
زعيما لمجموعة حزبه البرلمانية ،حيث بلغ دعمه
 %98.7في تصويت ســري ،وهــو أمــر متوقع تماما
َ
عندما ُيـقـتـل أي شــيء يشبه الديموقراطية داخــل
الحزب (حتى الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب،
الذي أعاد تشكيل الحزب الجمهوري ليتحول إلى ما
يشبه العبادة الشخصية ،لم يتمكن من تحقيق مثل
هذا اإلنجاز الفذ).
في ألمانيا ،من المرجح أن يهيمن ماركوس زودر،
زعيم حزب االتحاد االجتماعي المسيحي (الشقيق
البافاري لحزب االتـحــاد الديموقراطي المسيحي)
على يمين الوسط في السنوات المقبلة؛ فهو انتهازي
مثل كورتز وال يقل عنه قسوة ،الواقع أن الديموقراطي
المسيحي المحترم فولفغانغ شويبله بذل قصارى
جهده لمنع زودر من أن يصبح مرشح الحزب لمنصب
المستشار األلماني في الربيع الماضي ،خشية أن
يعمل زودر ،على طريقة كــورتــز ،على إف ــراغ حزبه
وتدميره في واقع األمر.
يتعين على الديموقراطيين المسيحيين وقوى
يمين الوسط في عموم األمــر أن يعيدوا النظر في
ما يمثلونه ،بعيدا عن ادعاء الكفاءة التكنوقراطية،
ويتعين عليهم أيضا أن يقرروا أين يرسمون الخط
الــذي يفصلهم عن اليمين المتطرف ،فالبديل ،كما
يبين مثال كورتز بكل وض ــوح ،هو السياسة شبه
السلطوية التي ترى في المؤسسات الديموقراطية
مثل القضاء والصحافة الـحــرة عقبات مزعجة في
طريق زعيم يتمتع بشخصية كاريزمية وشعبية.
* أستاذ العلوم السياسية في جامعة برينستون،
وزميل «المعهد الجديد» في هامبورغ .أحدث
مؤلفاته كتاب «الديموقراطية تحكم».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع
الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

7.598

7.035

5.954

2.412 2.852 3.315

تقرير اقتصادي

الرفاهية الزائفة تخفض جودة المعيشة

الخدمات العامة
مستوى
في
انخفاض
قابله
المالي
اإلنفاق
زيادة
على
التركيز
•
ً
• تراجع ترتيب الكويت في مؤشر «ليغاتوم» للرفاهية من  31عالميا إلى  58خالل  10سنوات
مهمة أي إدارة عامة هي
تحويل جانب مهم من
المليارات التي تنفقها
الدولة إلى منافع مستدامة
ذات أثر اقتصادي واجتماعي
لبلوغ الرفاهية الحقيقية
ال الزائفة ،وهذا بالضبط ما
فعلته دول مثل الدنمارك
والنرويج وسويسرا ،وما
زالت تتصدر مؤشر ليغاتوم
«الرخاء  -الرفاهية»
لـ ً
سنويا.

شـهــد ع ــدد مــن مــؤسـســات الــدولــة خ ــال االســابـيــع الماضية
اعتصامات ومطالبات متعددة بمجموعة من المزايا المالية
بالتزامن مع االرتفاع القوي السعار النفط العالمية في خطوة
تعيد لألذهان العديد من المطالبات التي شهدتها البالد في
العشرية األولــى من األلفية الحالية ،بالتزامن كذلك مع ارتفاع
اس ـع ــار ال ـن ـفــط وف ـت ـحــت  -حـيـنـهــا  -ال ـب ــاب لـسـيــل م ــن ال ـك ــوادر
والزيادات المالية والمكافآت التي تعدت اثارها تحميل الميزانية
العامة للدولة أعباء طويلة االمد الى ترسيخ "الشعور الزائف
بالرفاهية" بالمجتمع.
والشعور الزائف بالرفاهية ريعي بطبيعته يستنزف مليارات
الدنانير بضخ األمــوال المباشرة على المواطنين عبر االنفاق
الجاري على شكل رواتــب او منح او كــوادر ...الخ بحيث ترتفع
المطالب ومــا يواكبها من قوانين ومقترحات في اتجاه طلب
مزيد من المال اعتقادا بأنه كلما زاد الدخل الشخصي فإن ذلك
سينعكس ايجابا على جودة الحياة في حين ال تجد مقومات
ا لــر فــا هـيــة الحقيقية ،و مــن ابسطها السكن والتعليم وا لـعــاج
وجـ ـ ــودة ال ـخ ــدم ــات الـ ــى ض ـبــط م ـس ـتــويــات ال ـت ـض ـخــم وم ـتــانــة
أنظمة الضمان االجتماعي واالهتمام بمعايير البيئة وصوال
إل ــى تحقيق آل ـيــات الـحـكــم الــرشـيــد وض ـمــان ال ـحــريــات الـعــامــة
والشخصية.

أعراض سلبية

إنفاق مرتفع على
التعليم والطرق
و«األعمال»
والنتائج مخيبة
عند المقارنة بدول
العالم

ومشكلة الشعور الزائف بالرفاهية ان اعراضه السلبية تتجاوز
تضخم االعباء المالية الى تخريب العديد من مناحي الحياة،
اذ تبين االرقام والمؤشرات ان ارتفاع الدخل او المنافع المالية
ال يؤدي بالضرورة الى رفاهية حقيقية في المجتمع ،فالكويت
التي تعتبر من اغنى دول العالم من حيث الدخل مقارنة بعدد
السكان والثروات سجلت تدهورا في ترتيبها وفق مؤشر معهد
ليغاتوم البريطاني المتخصص في قياس درجة " الرفاهية -
الرخاء " في مختلف دول العالم.

تضخم وتدهور
وبالتزامن مع تضخم االنفاق الحكومي على الكوادر والزيادات

الـمــالـيــة بـشـكــل غـيــر مـسـبــوق  ,وال ـتــي ك ــان بعضها لتعويض
االخفاق التنموي او لتفادي الدخول في صراع سياسي  ,تدهور
ترتيب الكويت في مؤشر ليغاتوم من  31عالميا في عام 2010
الى الـ  58عالميا في عام  ،2020وهذا المؤشر ال يقيس الرفاهية
والرخاء من منطلق مالي انما بمعايير اخــرى كجودة الحياة
االقتصادية والتعليم والصحة والسالمة واألمن والبيئة ،فنجد ان
الكويت احتلت في هذا المؤشر  -مع مؤشر المنتدى االقتصادي
العالمي (دافــوس)  -مراتب متدنية لم تحصل عليها افقر دول
العالم ،فبالدنا التي تنفق ما يوازي  10في المئة من ميزانياتها
السنوية على التعليم (معظمها روات ــب) بما يتجاوز ملياري
دينار ،تقع في الترتيب الـ 104عالميا في التعليم االساسي ،ورغم
إنفاقها نحو  1.2مليار دينار خالل  4سنوات على اعمال الطرق،
فترتيبها  84على مستوى العالم من حيث جودة الطرق ،وكذلك
ممارسة
فإن الكويت في الترتيب الـ  97عالميا في مؤشر سهولة ّ
أنشطة األعمال رغم اعالنها منذ  20عاما ان خططها مسخرة في
اتجاه التحول الى مركز تجاري ومالي.

دخل الفرد
وحتى مع تجاوز المؤشرات الدولية فإن ازمة الشعور الزائف
بالرفاهية تبدو ماثلة بشكل يومي عندما نعرف ان متوسط
دخــل الـفــرد فــي الكويت يعتبر تاسع افضل دخــل سنوي في
العالم بـ  68ألف دوالر ،غير ان استيفاء اكثر ضروريات الحياة
كتملك منزل يبدو من المصاعب الجمة في ظل تراكم نحو 150
الف طلب اسكاني بال تنفيذ فيما كانت اوضاع العقار السكني
مثال في عام  2000بمتوسط دخل فرد ال يتجاوز  20الف دوالر
بالسنة ،اسهل بكثير ،وكان من المتاح لمعظم منتسبي الطبقة
المتوسطة شراء منزل بعد تدبيرات بسيطة لميزانية االسرة.
بل ان ازمة السكن اليوم تعاظمت بسبب ذلك الشعور الزائف
بالرفاهية فتحول قطعة العقار السكني لقناة استثمار وربما
ثروة بدال من ان يكون مأوى ،وبالتالي صارت هذه االزمة عبئا
ليس فقط على الطبقة المتوسطة انما ايضا على الدولة ،اذ
اعترف وزير االسكان شايع الشايع هذا االسبوع بأن "االستمرار
ً
على النهج ا لـحــا لــي فــي توفير ا لــر عــا يــة السكنية مكلف جــدا
وغير مستدام" ،كما أن جانبا من التكلفة مرتبط بـ"عدم وجود

منتجات إسكانية بمواصفات متنوعة الحجم والجودة تلبي
احتياجات مختلف الفئات" ،وهذه تصريحات ال يمكن وصفها
بأنها شجاعة ما لم يواكبها برنامج تنفيذي يعالج مجموعة
من السياسات غير السليمة التي ضاعفت األزمة خالل السنوات
الماضية ،وأبرزها االعتراف بأن الرعاية السكنية تتطلب إعادة
صياغة مفهوم السكن للمواطنين حسب حاجاتهم بما يقلل
التكلفة عليهم وعلى الدولة خصوصا فيما يتعلق بتكاليف
استهالك الطاقة الكهربائية او كلفة العمالة المنزلية واالهم
ً
من ذلك كله ان يجعل الحصول على المنزل امرا متاحا للجميع
بغض النظر عن مستوى الثراء.

اختفاء التضخم!
ولعل أكثر األحداث غرابة في الكويت خالل األشهر الماضية،
والذي يشير الى اهمال حكومي جسيم في التعامل مع المتطلبات
المعيشية للمستهلكين ،يتمثل فــي توقف الجهاز الحكومي
المختص ببيان اثر صرف االموال على االقتصاد والمستهلكين،
وه ــي االدارة الـمــركــزيــة لــاحـصــاء ،عــن اص ــدار بـيــانــات األرق ــام
القياسية ألسعار المستهلك "مؤشر التضخم" منذ ابريل الماضي
دون حتى بيان اسباب توقفها عن اصدار بيانات مهمة تتعلق
بمؤشر يقيس بيانات الغالء واتجاهات اإلنفاق.

األمثلة على اآلث ــار السلبية للشعور الــزائــف بالرفاهية في
(المجتمع  -االقتصاد) الكويتي عديدة ،يتعلق معظمها بتردي
مستوى الخدمات كالتعليم والصحة ،مما يجعل بعض االسر
تنفق امواال طائلة على التعليم الخاص او الخدمات الصحية
الخاصة رغم توفرها مجانا في القطاع العام ،لكنها تفضل دفع
ضريبة سوء او ضعف الخدمة المجانية  ,فاالولوية اليوم مع
التوازن النسبي  -وربما المؤقت  -السعار النفط وإعادة هيكلة
المطالبات ،ليس بغرض تكرار اخطاء الماضي كالحصول على
مزايا مالية اضافية ،انما في اتجاه الضغط لتحسين االدارة
العامة التي تدير مختلف اوجه متطلبات الرفاهية.

«اإلحصاء» توقفت
عن إصدار بيانات
«التضخم» دون
بيان األسباب

الكويتي صاحب
تاسع أفضل دخل
سنوي في العالم
ال يستطيع شراء
منزل

أخبار الشركات
صدور حكم استئناف ضد «الرابطة»
قـ ـض ــت م ـح ـك ـم ــة االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف فــي
ق ـض ـيــة م ــرف ــوع ــة م ــن ش ــرك ــة «سـكـلـيــر
غ ــروب» لـلـتـجــارة الـعــامــة ضــد ممثلها
الـ ـق ــان ــون ــي ،ووك ـ ـيـ ــل وزارة ال ـت ـج ــارة
والصناعة بصفته ،والممثل القانوني
لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل،
بقبول االستئنافين شكال ورفضهما
موضوعا ،وتأييد الحكم المستأنف،
وأل ـ ـ ــزم ـ ـ ــت كـ ـ ــل مـ ـسـ ـت ــأن ــف مـ ـص ــاري ــف
استئنافه ،والمقاصة بأتعاب المحاماة.
وك ــان ــت مـحـكـمــة أول درج ـ ــة قضت

نمو مستمر بأداء السوق الرئيسي وكتلة أجيليتي تنشط بقوة
علي العنزي

اسـتـمــر األداء اإلي ـجــابــي الـكـبـيــر،
وحـقـقــت جميع مــؤشــرات الـبــورصــة
نموا أمس ،واستطاع مؤشر السوق
العام أن يخترق مستوى  7آالف نقطة
للمرة األولى ،وحقق نموا بنسبة 0.51
نقطة مئوية ،أي  35.92نقطة ،ليبلغ
م ـس ـتــوى  7035.08ن ـق ـطــة ،بسيولة
كبيرة ،ولكنها اقــل من سيولة أمس
األول ،حـيــث بلغت أم ــس  83مليون
دينار تداولت  615.2مليون سهم عبر
 20400صفقة ،وتم تداول  147سهما،
ربح منها  ،88بينما خسر  ،43واستقر
 16دون تغير.
ورب ــح مــؤشــر الـســوق األول كذلك
نسبة مقاربة بلغت  0.48بالمئة هي
 36.28ن ـق ـطــة ،لـيـصــل الـ ــي مـسـتــوى
 7598.1نقطة ،بسيولة بلغت 34.2
مليون دينار ،وهي متراجعة مقارنة
مــع سيولة أمــس األول التي وصلت
الـ ــى  50م ـل ـيــونــا ،وتـ ــم ت ـ ــداول 97.3
مليون سهم أمس ،عبر  4129صفقة،
وارت ـف ـعــت أس ـعــار  18سـهـمــا ،بينما
تراجع  3أسهم ،واستقر  4دون تغيير.
واسـتـمــر ال ـســوق الــرئـيـســي ب ــأداء
قوي جدا ،حيث ربح نسبة أكبر بلغت
 0.61بالمئة هي  36.24نقطة ،ليقترب
أكثر من اختراق مستوى  6آالف نقطة،
وأقـفــل أمــس على مستوى 5954.46
نقطة ،بسيولة كبيرة تجاوزت سيولة
السوق األول بقوة ،حيث وصلت الى
 48.7م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وال ـت ــي تعتبر

albaghli74@gmail.com

أولوية المطالب

مؤشر البورصة يتجاوز  7آالف نقطة
والسيولة  83مليون دينار
●

محمد البغلي

بــإلـغــاء ق ــرار الجمعية الـعــامــة العادية
للشركة المدعى عليها شركة الرابطة
بــالـمــوافـقــة عـلــى مـنــح مـكــافــأة ألعـضــاء
م ـج ـل ــس اإلدارة عـ ــن ال ـس ـن ــة ال ـمــال ـيــة
المنعقدة الـمــرفــوعــة مــن قـبــل «سكلير
غروب» ضد ممثلها القانوني ،ووكيل
وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة بـصـفـتــه،
وال ـم ـم ـثــل ال ـق ــان ــون ــي ل ـشــركــة الــراب ـطــة
بمبلغ ألف دينار ،ورفضت ما عدا ذلك
من طلبات.

«ريم» :شطب دعوى
أعلنت شركة «ريــم» العقارية أنه تم صدور قرار من المحكمة بشطب دعوى
بطالن قــرار مجلس اإلدارة والمرفوعة مــن ضــرار الحميدي ضــد وكيل وزارة
التجارة والصناعة بصفته الممثل القانوني للشركة.

 ...وإحالة شركة إلى مجلس التأديب

قياسية تداولت أكثر من  517.8مليون
سـهــم عـبــر  16271صـفـقــة ،ورب ــح 70
سهما مقابل تــراجــع  ،40واسـتـقــرار
 12دون تغيير.

نمو متنوع
استطاعت كتلة أجيليتي وأسهم
ّ
ال ـب ـن ــوك ال ـق ـي ــادي ــة أن ت ـب ــث الـثـقــة
مـجــددا فــي تعامالت الـســوق األول
ال ـت ــي تــراج ـعــت لـمـصـلـحــة ال ـســوق

ال ــرئ ـي ـس ــي خـ ــال ب ــداي ــة األس ـب ــوع
واك ـب ـه ــا ن ـم ــو ل ـك ـث ـيــر م ــن األس ـه ــم
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ،وس ــط
عـمـلـيــات ش ــراء مـسـ ّتـمــرة تـفـتــر في
بعض الـفـتــرات ،لكنها ســرعــان ما
ت ـعــود ب ـقــوة أك ـبــر لـتــرفــع األس ـعــار
بقيادة سهم جي إف إتش ،أمس ،في
الرئيسي والوطنية العقارية ،بينما
ّ
تصدر الوطني وأجيليتي وعقارات
الكويت وبنك الخليج السوق األول،
وعادت مجموعة كبيرة من األسهم

النفط يتراجع  %1بعد زيادة
مخزونات الخام والوقود األميركية
ن ــزل ــت أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط أمـ ـ ــس ،بـعــدمــا
أظهرت بيانات زيــادة مخزونات الخام
أك ـث ــر م ــن ال ـم ـت ــوق ــع ،ف ــي ح ـيــن ارت ـف ـعــت
مخزونات الوقود على نحو غير متوقع
فـ ــي األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي فـ ــي الـ ــواليـ ــات
المتحدة ،أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت
 94سـنـتــا أو  1.1ف ــي الـمـئــة إل ــى 85.46
دوالرا لـلـبــرمـيــل ،بـعــدمــا سـجـلــت أعـلــى
م ـس ـت ــوى ع ـن ــد اإلغ ـ ـ ــاق خـ ــال  7أعـ ــوام
أمس األول.
ون ـ ــزل خـ ــام غـ ــرب ت ـك ـســاس الــوس ـيــط
األميركي  1.02دوالر أو  1.2في المئة إلى
 83.63دوالرا للبرميل ،بعد زيادتها 1.1

بالمئة في الجلسة السابقة.
وانخفض سعر برميل النفط الكويتي
 33سنتا ،ليبلغ  85.22دوالرا للبرميل في
تداوالت أمس األول مقابل  85.55دوالرا
فــي ت ــداوالت يــوم االثـنـيــن ،وفـقــا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وقــالــت م ـصــادر فــي ال ـســوق نـقــا عن
ب ـيــانــات م ــن مـعـهــد ال ـب ـتــرول األم ـيــركــي،
امس األول ،إن مخزونات الخام األميركية
زادت بمقدار  2.3مليون برميل على مدار
األسبوع المنتهي في  22أكتوبر.
وزادت مـخــزونــات الـبـنــزيــن  500ألــف
برميل ،في حين سجلت مخزونات نواتج
التقطير زيادة قدرها مليون برميل.

الصغيرة الى االرتفاع.
وك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت األسـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة
الـمـتــراجـعــة م ـح ــدودة ج ــدا ،بعضها
ت ـحــت عـمـلـيــات ج ـنــي األرب ـ ـ ــاح ،مثل
ال ـ ـب ـ ـيـ ــت ومـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــزه ـ ــات وإن ـ ـ ـجـ ـ ــازات
وصلبوخ ،بينما حققت أسهم جي إف
إتش ومينا ووطنية عقارية مكاسب
بنسب فاقت  2بالمئة ،وارتفع مركز
سلطان بـتــداوالت نشيطة بنسبة 7
في المئة ،وكذلك التخصيص ،بينما
تصدر الرابحين سهم رمــال بنسبة

ارت ـفــاع بلغت  18.5بالمئة ،وبـفــارق
بسيط لحق به سهم العقارية ،لتنتهي
الجلسة على ارتفاع الثقة وإيجابية
المؤشرات والمتغيرات على حد سواء.
خـلـيـجـيــا ،ت ـبــايــن أداء م ــؤش ــرات
أســواق المال بدول مجلس التعاون،
حيث ربحت أســواق الكويت وعمان
والبحرين ،بينما تراجع البقية ،وهي
سوقا اإلم ــارات ،والسعودية ،وقطر،
وك ــان ــت أس ـع ــار ال ـن ـفــط ت ـح ــوم حــول
مستوى  85.5دوالرا لبرميل برنت.

ذكرت شركة ريم العقارية أنها تسلمت إخطارا من قبل هيئة أســواق المال،
بصدور قرار مجلس الموضين بالموافقة على توصية لجنة الشكاوى والتظلمات،
وفق مذكرة رئيس اللجنة المؤرخة في  13أكتوبر  2021ومرفقاتها بشأن الشكوى
رقم  21لسنة  ،2021والمقدمة من ضرار الحميدي ضد الممثل القانوني لـ«ريم»
العقارية بصفته ،بشأن مخالفة أحكام الكتاب العاشر (اإلفصاح والشفافية) من
الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  ،2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال،
وتنظيم األوراق المالية بإحالة ملف الشكوى الى مجلس التأديب.

«وطنية د ق» تربح  1.11مليون دينار
ح ـق ـقــت ال ـش ــرك ــة الــوط ـن ـيــة الــدول ـيــة
الـقــابـضــة  1.11مـلـيــون دي ـنــار ،بمقدار
 5.28فلوس خالل الفترة المنتهية في
 30سبتمبر  ،2021مـقــا بــل تحقيقها

أربـ ــاحـ ــا ب ـق ـي ـمــة  1.22م ـل ـي ــون ،ب ــواق ــع
 5.81فلوس في نفس الفترة من العام
الماضي.

السعودية :تراخيص لـ  44شركة دولية لفتح مقرات بالرياض
أعلنت السعودية أنها منحت تراخيص لـ 44
شركة دولية إلنشاء مقرات إقليمية في العاصمة
ً
الرياض ،ضمن سعي المملكة ألن تصبح مركزا
ً
تجاريا إقليميا والتنافس على جــذب رؤوس
األموال والمهارات األجنبية.
وتشمل القائمة شركات متعددة الجنسيات
ف ــي ق ـط ــاع ــات مـنـهــا ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا واألغ ــذي ــة
والمشروبات واالستشارات والتشييد ،ومنها
يونيليفر وبيكر هيوز وسيمنس.
وكانت السعودية ،وهي أكبر مصدر للنفط
فــي الـعــالــم ،أف ــادت فــي فـبــرايــر الـمــاضــي بأنها
ستمنح الشركات األجنبية فرصة حتى نهاية
 2023لتأسيس مقرات لها أو المخاطرة بخسارة
ً
عقود حكومية نظرا إلى أنها تنافس من أجل
جذب رؤوس أموال ومهارات أجنبية.
وقال فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة
الملكية لمدينة الرياض ،في بيان ،إن المقرات

الجديدة ستضيف  67مليار ريــال ( 18مليار
دوالر) إل ــى االقـتـصــاد وسـتــوفــر نـحــو  30ألــف
فرصة عمل بحلول .2030
وتوقع الرشيد لـ"رويترز" أن تنتقل الشركات
ً
الـ  ٤٤إلى الرياض في غضون عام ،مضيفا أن
بعضها اتخذ هــذه الخطوة بالفعل .وذكــر أن
الهدف هو  480شركة بحلول .2030
وأعلنت المملكة هذا العام أن  24شركة أبرمت
اتفاقات إلنشاء مكاتب إقليمية رئيسية منها
بيبسي وشلمبرجير وديلويت وبي دبليو سي
ً
وبكتل ،بــدال من مراقبة عملياتها عن بعد من
دبي في اإلمارات.
وق ــال ــت ش ــرك ــة دي دب ـل ـي ــو إف األوروب ـ ـيـ ــة
للمحاماة أمــس ،إن الــريــاض ستصبح مقرها
اإلقليمي للخدمات التي تقدمها للشركات.
وذكـ ــر الــرش ـيــد أن ه ــذه ال ـخ ـطــوة ال تـهــدف
لتفكيك عمليات الشركات في بقية األنحاء.

وصرح لرويترز" :نقول ببساطة :يتعين أن
يكون لكم مقر إقليمي هنا ،ألن هــذا ببساطة
ً
ً
ليس عقدا اقتصاديا يمكنكم االستمرار به أو
االنسحاب منه ،نريد أن نراكم لمدة طويلة".
ووصـ ــف رش ـيــد ال ـم ـق ــرات اإلقـلـيـمـيــة بــأنـهــا
تؤوي جميع مهام اتخاذ القرار الرئيسية ،لكن
لم يتضح كيف تصف جميع الشركات المقرات
السعودية.
ويقول بعض األشخاص في دوائر األعمال
إن من المستبعد أن تغلق الشركات عملياتها
في اإلمارات ،وقد تقوم ببساطة بتحويل بعض
عملياتها إلى السعودية.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت شـ ــركـ ــة فـ ـيـ ـسـ ـت ــاس ال ــدنـ ـم ــاركـ ـي ــة
المتخصصة فــي صـنــاعــة تــوربـيـنــات الــريــاح
وال ـت ــي لـيـســت ضـمــن قــائـمــة ال ـشــركــات ال ـ ـ ،٤٤
لـ"رويترز" ،إنها ستنقل مقر مبيعاتها في الشرق
األوسط من دبي إلى الرياض.

وب ـ ــدأت ال ـس ـعــوديــة إص ــاح ــات اقـتـصــاديــة
واجـتـمــاعـيــة تـهــدف إل ــى تـحــويــل المملكة إلــى
مكان أسهل لإلقامة والعمل وتقليل اإلجراءات
الروتينية التي تعرقل الشركات منذ أمد طويل
لكن بعض الحاضرين في قمة مبادرة مستقبل
االستثمار ،التي صــدر خاللها اإلع ــان أمــس،
وتحدثوا بشرط عدم ذكر هوياتهم ،أشاروا إلى
استمرار الضبابية بشأن القواعد التنظيمية
وا لـضــرا ئــب والتكاليف التشغيلية المرتفعة
ونقص القوة العاملة المحلية الماهرة.
وق ـ ــال ب ـع ـض ـهــم ،إن أحـ ــد األم ـث ـل ــة ه ــو ق ــرار
المملكة المفاجئ في مايو  2020رفع ضريبة
القيمة المضافة إلــى ثالثة أمثالها .وأضافوا
أن األم ــور المتعلقة بــالـتـفــاوض بـشــأن رســوم
الكهرباء ستجعل انتقال شــركــات الصناعات
التحويلية أكثر صعوبة من الشركات المالية.
(رويترز)
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«التجاري» يربح  40.8مليون دينار
الدعيج :سنواصل سياستنا الحصيفة نحو بناء قاعدة مخصصات ألي خسائر غير متوقعة
ارتفع الدخل من الرسوم
والعموالت بنسبة  7.9في
المئة ليصل إلى  28.8مليونا
لألشهر التسعة األولى من
 2021مقارنة بمبلغ 26.7
مليونا لنفس الفترة من
.2020

أعلن البنك التجاري النتائج المالية
لفترة األشهر التسعة المنتهية في 30
سبتمبر ا لـمــا ضــي ،حيث حقق البنك
ً
أربــاحــا صافية مقدارها  40.8مليون
دينار مقارنة بمبلغ  17.1مليونا عن
نفس الفترة من العام الماضي بزيادة
ملحوظة فــي األرب ــاح الصافية بلغت
 23.7مليونا للفترة المنتهية في 30
سبتمبر .2021
ً
وت ـع ـق ـي ـبــا ع ـل ــى ال ـن ـت ــائ ــج ال ـمــال ـيــة
ل ـل ـب ـن ــك ،ق ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة
"ال ـت ـجــاري" الـشـيــخ أحـمــد الــدعـيــج إنــه
بالرغم من تحسن اآلفــاق االقتصادية
واالجتماعية بعد انحسار الجائحة إلى
حد بعيد ،فإ البنك سيواصل سياسته
الحصيفة والمتحفظة نحو بناء قاعدة
مخصصات ألي خسائر غير متوقعة.
ً
وأوض ــح أن الـبـنــك قــد ق ــام ،الـتــزامــا
بمبدأ الحيطة والحذر ،بتجنيب مبلغ
 25.8مليونا كمخصصات احترازية
إضافية خــال الفترة الحالية ،ليصل
إجـمــالـيـهــا لــديــه  131.4مـلـيــونــا ،كما
في  30سبتمبر  ،2021وهــو ما يمثل
 5.8ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـم ــال ــي محفظة
ً
القروض ،األمر الذي يجعل البنك مهيئا
المتصاص أي خسائر مستقبلية غير
متوقعة ،وكذلك اقتناص فرص النمو
المستقبلية في أنشطة أعماله.
وفـ ـ ـ ــي ت ـع ـل ـي ـق ــه ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ـق ـطــاعــات
ال ـن ـش ــاط ،قـ ــال ال ــدع ـي ــج :إن "تـخـفـيــف
القيود المفروضة على السفر ،وزيادة
أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط ب ـس ـبــب أزم ـ ــة ال ـطــاقــة،
والجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة
في سبيل زيادة وتيرة توفير اللقاحات
المضادة للوباء ساهمت مجتمعة في
ن ـمــو ق ـطــاعــات ال ـن ـش ــاط .وق ــد شـهــدت
ً
ً
الـفـتــرة ن ـمــوا كـبـيــرا فــي اإلي ـ ــرادات من
الـ ــرسـ ــوم والـ ـعـ ـم ــوالت وم ـ ــن إي ـ ـ ــرادات
عمليات القطع األجنبي .نأمل أن تكون
الفترات المستقبلية القادمة مبشرة،
وأن يصبح الوضع أفضل مما كان عليه
قبل تفشي الوباء في ."2020
وبــالـنـظــر إل ــى ال ـت ـطــورات الـخــاصــة
بمبادرات البنك الرقمية ،أكد أن خطط
أع ـ ـمـ ــال "ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري" االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ً
لـلـتـحــول الــرق ـمــي تــأخــذ دائ ـم ــا بعين
االعتبار أفضل الممارسات المتعارف
عليها في القطاع المصرفي .وأضاف
ً
موضحا أنه في ظل التحديات الصعبة
التي فرضتها الجائحة خــال الفترة
ً
ً
الماضية ،فقد شهد البنك نموا مطردا
فـ ــي أع ـ ـ ـ ــداد م ـس ـت ـخ ــدم ــي ال ـم ـن ـت ـجــات

والخدمات المصرفية الرقمية المقدمة
منه ،حيث نفذ العمالء عددا كبيرا من
ال ـم ـعــامــات الـمـصــرفـيــة ع ـبــر تطبيق
ال ـب ـن ــك ع ـل ــى الـ ـه ــوات ــف ال ــذكـ ـي ــة وم ــن
خالل االنترنت "أونالين" ،و"هــذا يدل،
ً
بما ال يــدع مـجــاال للشك ،على نجاح
االستراتيجية التي يتبناها مصرفنا،
ويبرهن على أن الخدمات المصرفية
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ب ــات ــت ت ـش ـكــل مستقبل
الصناعة المصرفية".
وقــد جــاءت أهــم المؤشرات المالية
للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2021
على النحو التالي:
• ارتفعت األربــاح الصافية بنسبة
 138.6في المئة لتصل إلى  40.8مليون
دينار لألشهر التسعة األولى من 2021
م ـق ــارن ــة بـمـبـلــغ  17.1م ـل ـيــونــا لنفس
الفترة من .2020
• ان ـخ ـف ـضــت األرب ـ ـ ــاح الـتـشـغـيـلـيــة
بنسبة  %4.1لتصل إلى  66.1مليونا
ل ــأش ـه ــر ال ـت ـس ـعــة األول ـ ـ ــى م ــن 2021
م ـق ــارن ــة بـمـبـلــغ  68.9م ـل ـيــونــا لنفس
الفترة من .2020
• ارت ـف ـعــت نـسـبــة ال ـم ـصــاريــف إلــى
اإليــرادات بنسبة  1.8في المئة لتصل
إل ــى  30.6فــي الـمـئــة لــأشـهــر التسعة
األولى من  2021مقارنة بنسبة  28.8في
المئة لنفس الفترة من .2020
• ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ال ـ ــرس ـ ــوم
والعموالت بنسبة  7.9في المئة ليصل
إلى  28.8مليونا لألشهر التسعة األولى
من  2021مقارنة بمبلغ  26.7مليونا
لنفس الفترة من .2020
• ارتـفــع الــدخــل مــن عمليات القطع
األجنبي بنسبة  9.3فــي المئة ليصل
إلى  4.7ماليين لألشهر التسعة األولى
مــن  2021مـقــارنــة بمبلغ  4.3ماليين
لنفس الفترة من .2020
• ان ـخ ـف ـض ــت ق ـ ـ ــروض وس ـل ـف ـي ــات
العمالء بنسبة  4.3في المئة لتصل إلى
 2.2مليار لألشهر التسعة األولــى من
 2021مقارنة بمبلغ  2.3مليار لنفس
الفترة من .2020
• انخفض إجمالي األصول بنسبة
 6.7في المئة ليصل إلى  4.2مليارات
ل ــأش ـه ــر ال ـت ـس ـعــة األول ـ ـ ــى م ــن 2021
مقارنة بمبلغ  4.5مليارات لنفس الفترة
من .2020
وقد جاء ت النسب الرقابية للفترة
المنتهية في  30سبتمبر  2021قوية
وج ـيــدة ،حيث بلغ مـعــدل كفاية رأس
الـمــال نسبة مـقــدارهــا  18.6فــي المئة
مقارنة بالنسبة الرقابية المقررة 11.0

أحمد الدعيج
في المئة .وبلغـت نسبة تغطية السيولة
 151.1في المئة ،ونسبة صافي التمويل
المستقر  104.3في المئة ،ونسبة الرفع
المالي  12.1في المئة.
وه ــذه الـنـســب ت ـفــوق بـشـكــل مــريــح
الـ ـح ــد األدنـ ـ ـ ــى ل ـل ـن ـســب الـ ـمـ ـق ــررة مــن
ال ـج ـه ــات ال ــرق ــاب ـي ــة ال ـم ـت ـم ـث ـلــة بـبـنــك
الكويت الـمــركــزي ،وستتم االستفادة
منها في تمويل التوسع في األصــول
عالية الجودة.
وتـ ـمـ ـث ــل ال ـ ـم ـ ـصـ ــدات ال ــرأس ـم ــال ـي ــة
المتاحة عامل ومصدر قــوة جوهرية
لـلـبـنــك ت ـح ـقــق االسـ ـتـ ـف ــادة لـمـصــرفـنــا
بالتوسع في أعماله المصرفية ،وبما
يتفق مع استراتيجية النمو المطبقة.
وفــي إطــار المسؤولية االجتماعية
لمصرفنا ،يــواصــل الـبـنــك دع ــم حملة
"لـ ـنـ ـك ــن عـ ـل ــى دراي ـ ـ ـ ـ ــة" ال ـ ـتـ ــي أط ـل ـق ـهــا
"ال ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي" ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع اتـ ـح ــاد
مصارف الكويت ،وذلــك بنشر رسائل
توعوية متنوعة بين موظفيه وعمالئه
والمواطنين والمقيمين من خالل موقع
البنك اإللكتروني وتطبيقه االلكتروني
على الهواتف الذكية ،وفروعه المنتشرة
وح ـســابــاتــه ع ـلــى م ـن ـصــات ال ـتــواصــل
االجـتـمــاعــي ،وقـســم األسـئـلــة الشائعة
على البوابة اإللكترونية للبنك.
ً
واختتم الدعيج حديثه ،معربا عن
تقديره لكل اإلج ــراء ات التي اتخذتها
الـحـكــومــة الـكــويـتـيــة ،وال ـتــي أدت إلــى
ً
ان ـح ـس ــار الـ ــوبـ ــاء ،م ـتــوج ـهــا بــالـشـكــر
م ــن ال ـج ـهــات الــرقــاب ـيــة الـمـتـمـثـلــة في
"ال ـ ـمـ ــركـ ــزي" ع ـل ــى دعـ ـم ــه ال ـم ـت ــواص ــل
للقطاع المصرفي الكويتي ،واإلدارة
الـتـنـفـيــذيــة لـلـبـنــك وج ـم ـيــع مــوظـفـيــه،
لتفانيهم وجهودهم الحثيثة في خدمة
العمالء.
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اقتصاد

 450.6مليون دوالر أرباح «األهلي المتحد»

العثمان :أداء ُمرض رغم الظروف السائدة في السوق
أعـلــن البنك األهـلــي المتحد تحقيق
أربـ ـ ـ ـ ـ ــاح صـ ــاف ـ ـيـ ــة عـ ـ ــائـ ـ ــدة ل ـم ـس ــاه ـم ــي
ال ـم ـج ـمــوعــة األم ب ـل ـغــت  152.1مـلـيــون
دوالر ،خ ــال ال ــرب ــع ال ـثــالــث م ــن ،2021
بزيادة قدرها  31.2في المئة عن أرباح
نفس الربع من  ،2020التي بلغت 115.9
مليونا.
وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة
بـ ـ ــزيـ ـ ــادة ف ـ ــي صـ ــافـ ــي دخ ـ ـ ــل ال ـ ـفـ ــوائـ ــد،
وانـخـفــاض فــي مـسـتــوى المخصصات
االئتمانية .وبلغ كل من العائد األساسي
والـمـخـفــض للسهم  1.5سـنــت أمـيــركــي
عن فترة الربع الثالث من  ،2021مقارنة
ب ـ  1.1سنت للربع ذات ــه مــن  .2020كما
بـلــغ الــدخــل الـشــامــل الـعــائــد لمساهمي
المجموعة  156.0مليون دوالر للربع
الثالث مــن ( 2021الــربــع الثالث:2020 /
 129.7مليونا ،بزيادة  20.3في المئة).
وبلغ صافي دخل الفوائد  222.5مليون
دوالر في الربع الثالث من ( 2021الربع
الـثــالــث 193.2 :2020 /مـلـيــونــا ،بــزيــادة
 15.2فــي الـمـئــة) ،وبـلــغ إجـمــالــي الدخل
التشغيلي  274.0مليونا في الربع الثالث
مــن ( 2021الــربــع ال ـث ــال ــث247.4 :2020/
مليونا ،بزيادة  10.8في المئة).
وأع ـ ـلـ ــن "األه ـ ـلـ ــي ال ـم ـت ـح ــد" ش.م.ب
تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي
ال ـم ـج ـمــوعــة – ب ـعــد اس ـت ـث ـنــاء حصص
األق ـل ـي ــة – بـلـغــت  450.6م ـل ـيــون دوالر
ل ــأش ـه ــر ال ـت ـس ـع ــة األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ،2021
ب ــزي ــادة قــدرهــا  10.1فــي الـمـئــة مـقــارنــة
بــأربــاح نفس الفترة من العام السابق،
وال ـت ــي بـلـغــت  409.3مــايـيــن مــدعــومــة
بالزيادة في هوامش الربحية لصافي
الفوائد واالنخفاض في المخصصات
المرصودة لمحفظة االئتمان واالستثمار
في  ،2021ونظرا لكفاية المخصصات
االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة اإلض ــافـ ـي ــة االس ـت ـث ـنــائ ـيــة
الخاصة بالمرحلتين األولى والثانية من
إجمالي مخصصات الخسارة االئتمانية
المتوقعة ( ،)ECLوالتي تم تكوينها خالل
األشـهــر التسعة األول ــى مــن  2020على
أصول المخاطر المنتظمة ،والتي بلغت
 78.4مليون دوالر لمواجهة المستويات
الـمــرتـقـبــة م ــن الـمـخــاطــر ف ــي االقـتـصــاد
الكلي ومختلف القطاعات االقتصادية
بسبب جائحة كوفيد .-19وبلغ كل من
العائد األساسي والمخفض للسهم عن
فترة األشهر التسعة األولى من عام 2021
مبلغ  4.3سـنـتــات ،مـقــابــل  3.9سنتات
لنفس الفترة من العام السابق.
كـ ـم ــا بـ ـل ــغ الـ ــدخـ ــل الـ ـش ــام ــل ال ـع ــائ ــد
لمساهمي المجموعة  493.8مليون دوالر
لألشهر التسعة األولى من ( 2021األشهر
الـتـسـعــة األول ـ ـ ـ ـ ــى 287.1 :2020/مـلـيــون

دوالر ،ب ــزي ــادة  72.0ف ــي ال ـم ـئــة) .وبـلــغ
صــافــي دخ ــل ال ـفــوائــد لــأشـهــر التسعة
األول ــى مــن عــام  2021مــا قيمته 644.2
مليونا (األشـهــر التسعة األولـ ــى:2020/
 599.9مليونا ،بــزيــادة  7.4فــي المئة)،
ويعزى ذلك للتحسن الطارئ على نطاق
هامش الفوائد ،وتراجع كلفة السيولة
والتحسن العام في ظروف السوق.
وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 826.2
مـلـيــون دوالر لــأشـهــر الـتـسـعــة األول ــى
من ( 2021األشهر التسعة األولى:2020/
 823.0مليونا ،بزيادة  0.4في المئة).
وعـلــى صعيد الـمـيــزانـيــة العمومية،
فقد ارتفع إجمالي الحقوق العائدة إلى
حملة أسهم المجموعة بنسبة  8.6في
الـمـئــة لـيـبـلــغ  4.3م ـل ـيــارات دوالر ،كما
ف ــي  30سـبـتـمـبــر  31( 2021د يـسـمـبــر
 4.0 :2020مليارات) .وسجل العائد على
متوسط حقوق المساهمين معدل 13.7
فــي الـمـئــة لــأشـهــر الـتـسـعــة األولـ ــى من
( 2021األش ـه ــر الـتـسـعــة األول ـ ـ ــى:2020/
 ،)12.7%فــي حين سجلت الموجودات
اإلجمالية للمجموعة ارتفاعا بلغ 3.6
في المئة لتبلغ  41.5مليار دوالر ،كما
ف ــي  30سـبـتـمـبــر  31( 2021د يـسـمـبــر
 40.1 :2020مليارا) ،األمــر الــذي يعكس
نموا متزنا في الميزانية العمومية ،بما
يتوافق مع األوضاع التشغيلية الحالية
فــي األس ــواق الـتــي يخدمها الـبـنــك .كما
س ـجــل ال ـع ــائ ــد ع ـلــى م ـتــوســط األصـ ــول
ص ـعــودا ليبلغ  1.6فــي الـمـئــة عــن فترة
األشهر التسعة األولى من العام الحالي
(األشـهــر التسعة األول ـ ــى 1.4 :2020/في
المئة) ،مدعوما بالتحسن الملموس في
مستويات الربحية.
واسـتـمــر الـبـنــك فــي الـمـحــافـظــة على
أفـضــل مــؤشــرات ج ــودة األص ــول ،حيث
لم تتعد القروض غير المنتظمة نسبة
 2.5ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـم ــال ــي الـمـحـفـظــة
االئتمانية ( 31ديسمبر  2.6 :2020في
الـمـئــة) ،مــع توفير نسبة تغطية عالية
من المخصصات المحددة المرصودة
تجاه هذه األصول ،حيث بلغت  82.2في
المئة ( 31ديسمبر  85.9 :2020في المئة)،
وهي نسبة تغطية محتسبة على أساس
المخصصات النقدية الصافية التي تم
تجنيبها تجاه أي مخاطر محتملة لهذه
األصول ،وبمعزل عن الضمانات العينية
الكبيرة من الرهونات العقارية واألوراق
المالية المتاحة للبنك كبدائل إضافية
الستيفاء سداد تلك الديون.
ومــن ناحية أخــرى ،فقد سجل البنك
أيضا معدالت عالية للكفاءة التشغيلية،
محتويا نسبة التكاليف إ لــى إجمالي
ال ــدخ ــل ع ـنــد  29.0ف ــي ال ـم ـئــة (األش ـه ــر

مشعل العثمان
التسعة األول ـ ــى 28.6 :2020/فــي المئة)،
ويرجع الفضل في ذلك إلى تركيز البنك
على رقمنة خدماته وعملياته بنجاح
ضـمــن خـطــة ال ـت ـحــول الــرق ـمــي الـشــامـلــة
للمجموعة.
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى ه ــذه ال ـن ـتــائــج ،صــرح
مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس
إدارة مجموعة "األهلي المتحد" بالقول:
"عـمـلــت حـكــومــات المنطقة عـلــى تنفيذ
ب ــرام ــج تـطـعـيــم نــاجـحــة شـمـلــت أغلبية
سكانها ،كما اتخذت خطوات استباقية
بهدف فتح أسواقها المحلية واستعادة
ثقة العمالء".
وم ـ ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،ت ـش ـه ــد ال ـف ـت ــرة
الحالية أيضا ظهور متحورات لفيروس
كوفيد -19في عدة أجزاء من العالم ،مما
يلقي بظالله على مناخ األعمال المتأثر
أصال بالشح في المواد الخام والمكونات
الالزمة لسير عجلة اإلنتاج بسالسة في
عدة صناعات رئيسية .لذلك ،فإن األسواق
المالية العالمية التزال عرضة للتقلبات
فــي ظــل الـتـغـيــرات المتسارعة والمناخ
االقتصادي الذي يشوبه عدم اليقين.

أداء مرض
وأضاف "ورغم هذه الظروف السائدة
في السوق ،فقد أحرز البنك أداء مرضيا
فــي نتائجه المالية والتشغيلية خالل
األش ـهــر التسعة األول ــى مــن ع ــام ،2021
وخـ ـ ــال س ـب ـت ـم ـبــر  ،2021أكـ ـم ــل الـبـنــك
بنجاح إص ــدار صـكــوك إسالمية بفترة
استحقاق مدتها  5سنوات ،ليجمع بذلك
مبلغ  600مليون دوالر كجزء من عملية
التنويع المستمر لقاعدته التمويلية.
وقد القى اإلصدار – المدرج في بورصة
لندن – إقباال قويا أدى لتغطيته أكثر من
مرتين ونصف ،األمر الذي يعكس المكانة
المالية القوية للبنك وثقة المستثمرين
فيه".
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شركات صينية تتخلف عن سداد  9مليارات دوالر

رقم قياسي جديد لعمليات خفض التصنيف االئتماني للمطورين العقاريين الصينيين
تخلف المقترضون الصينيون
عن سداد حوالي  9مليارات
دوالر من السندات الخارجية
هذا العام ،إذ تمثل صناعة
العقارات ثلث هذا المبلغ.
يأتي ذلك في وقت تضغط
السلطات على النفوذ المفرط
في قطاع العقارات وسط أزمة
في شركة تشاينا إيفرغراند
غروب.

انضمت شركة «مودرن الند»،
مطور العقارات التي تستخدم
التقنيات الخضراء ،إلى سلسلة
الشركات الصينية التي تتخلف
عن سداد ديونها.
ولــم تقم شركة م ــودرن النــد،
ب ـســداد أص ــل الــديــن أو الـفــائــدة
على سندات بقيمة  250مليون
دوالر مـسـتـحـقــة يـ ــوم االثـنـيــن
ً
ال ـمــاضــي ،وف ـقــا إليـ ــداع صباح
الثالثاء.
وق ــال إف ـصــاح الـشــركــة ،إنها
تعمل مع مستشارها القانوني
سيدلي أوستن وتتوقع توظيف
مستشارين ماليين مستقلين
ً
قريبا.
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،خـ ـفـ ـض ــت وك ــال ــة
فيتش للتصنيفات االئتمانية،
تصنيف شركة مودرن الند ،إلى
درجة التعثر المقيد من درجة C
في وقت متأخر من الثالثاء بعد
التخلف عن السداد.
وأ فـ ـ ـ ـ ـ ــادت مـ ـنـ ـص ــة Cailian
المالية الصينية بــأن المطور
الـعـقــاري ح ــاول تصفية بعض
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات واالقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض
وإض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــري ـ ــن
استراتيجيين قبل التخلف عن
الـ ـس ــداد .ك ـمــا ق ــدم ــت األس ـب ــوع
ً
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي اقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــا ب ـت ـمــديــد
اسـت ـح ـقــاق ال ـس ـنــد ل ـمــدة ثــاثــة

أشـ ـه ــر .وت ـخ ـلــف ال ـم ـق ـتــرضــون
الـصـيـنـيــون ع ــن سـ ــداد حــوالــي
 9مـلـيــارات دوالر مــن السندات
الخارجية هــذا الـعــام ،إذ تمثل
ص ـن ــاع ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ث ـل ــث ه ــذا
المبلغ.
يــأتــي ذل ــك فــي وق ــت تضغط
السلطات على النفوذ المفرط
في قطاع العقارات وســط أزمة
ف ــي شــركــة تـشــايـنــا إيـفــرغــرانــد
غ ــروب ،الـتــي تــركــت العديد من
المستثمرين فــي جميع أنحاء
العالم على حافة الهاوية.
وتخلف العديد من المطورين
عــن ســداد ديونهم هــذا الشهر،
على الرغم من قيام إيفرغراند
بدفع كوبون األسبوع الماضي
قبل انتهاء فترة السماح.
وم ـ ـ ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـ ـ ـ ــإن دائ ـ ـ ـنـ ـ ــي
إي ـفــرغــرانــد يـسـتـعــدون إلع ــادة
هيكلة الديون في نهاية المطاف
والـتــي يمكن أن تـكــون مــن بين
األكبر على اإلطالق في الصين.
فـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاول صـ ــان ـ ـعـ ــو
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات مـ ـن ــع مـ ـث ــل ه ــذه
المشاكل مــن التضاعف .حيث
ط ـل ـب ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـص ـي ـن ـيــة
مــن ا لــر ئـيــس التنفيذي لشركة
إيفرغراند ،الملياردير هوي كا
يان ،استخدام ثروته الشخصية
ل ـل ـت ـخ ـف ـيــف مـ ــن أزم ـ ـ ــة ال ــدي ــون

مؤسس «إيفرغراند» مطالب بدفع ديونها من ماله الخاص
أبلغت السلطات في الصين ،مؤسس
شــركــة إي ـفــرغــرانــد ال ـم ـل ـيــارديــر ه ــوي كا
يان ،بأنه يتوجب عليه استخدام أمواله
الخاصة لسداد ديون الشركة ،بحسب ما
ً
أفادت وكالة بلومبرغ نقال عن أشخاص
مطلعين على األمر.
وأض ــاف ــت الــوكــالــة أن الـتــوجـيــه صــدر
بعد أن فوتت شركة الـعـقــارات العمالقة
الموعد النهائي األولــي في  23سبتمبر
لدفع قسيمة بقيمة  84مليون دوالر على
سـنــدات مقومة بالعملة األميركية ،لكن
ً
إيفرغراند ســددت الحقا القسيمة خالل
ً
فترة السماح البالغة  30يوما.
ومن غير المرجح أن تكون ثروة هوي
وح ــده ــا كــاف ـيــة إلن ـق ــاذ ش ــرك ــة الـتـطــويــر
ً
العقاري المثقلة بالديون .فوفقا لمؤشر
ب ـلــوم ـبــرغ ل ـل ـم ـل ـيــارديــرات ،يـبـلــغ صــافــي
ثــروتــه حــوالــي  7.6مليارات دوالر ،وهي
ثـ ـ ــروة «ب ـس ـي ـط ــة» م ـق ــارن ــة ب ـج ـبــل دي ــون
ً
المتفاقمة في إيفرغراند ،وفقا
لمصادر مطلعة تحدثت لوكالة
«بلومبرغ».
وبشكل منفصل ،دعت اللجنة
الوطنية للتنمية واإلصالح في
ال ـص ـيــن ال ـش ــرك ــات إلـ ــى ات ـخــاذ

ً
إيفرغراند البالغ  300مليار دوالر اعتبارا
من يونيو من هذا العام.
ومــن غير الــواضــح مــا إذا كــانــت ثــروة
ً
هوي الشخصية أمواال سائلة بما يكفي
لـلـمـهـمــة .وأض ــاف ــت بـلــومـبــرغ أن ثــروتــه
مـسـتـمــدة إل ــى حــد كـبـيــر مــن أسـهـمــه في
إيفرغراند وأرباحها النقدية.
وتعرضت األس ــواق فــي جميع أنحاء
ال ـع ــال ــم الض ـ ـطـ ــراب ب ـس ـبــب أزمـ ـ ــة دي ــون
إيـفــرغــرانــد ،إذ يخشى المستثمرون من
انتقال الـعــدوى عبر االقتصاد العالمي.
والمطور العقاري لديه دفعة فائدة بقيمة
 45مليون دوالر تستحق يوم الجمعة.
وأضـ ــافـ ــت ب ـل ــوم ـب ــرغ أن ال ـح ـكــومــات
المحلية فــي الـصـيــن تــراقــب الحسابات
الـمـصــرفـيــة ل ـشــركــة إي ـفــرغــرانــد لـضـمــان
استخدام أمــوال الشركة إلكمال مشاريع
ً
اإلسكان قيد اإلنشاء ،بدال من استخدامها
لسداد المستحقات للدائنين.

اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات نـ ـشـ ـط ــة لـ ـس ــداد
السندات الخارجية في ندوة مع
بعض الشركات في الصناعات
الرئيسية يوم الثالثاء.
وت ـســارعــت عـمـلـيــات خفض
التصنيف االئتماني للمطورين

«الوطني» يعلن الفائز في سحب «الجوهرة» الشهري
يواصل بنك الكويت الوطني
م ـ ـك ـ ــاف ـ ــأة عـ ـ ـم ـ ــائ ـ ــه ب ـم ـن ـح ـه ــم
مجموعة مميزة من السحوبات
والجوائز والعروض على مدار
الـ ـع ــام ،وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار أعـلــن
الـبـنــك اس ــم الـفــائــز فــي السحب
الـ ـشـ ـه ــري ل ـح ـس ــاب ال ـج ــوه ــرة
ل ـش ـه ــر أ كـ ـت ــو ب ــر  ،2021حـيــث
فازت القاصر كوثر هاشم ميرزا
عبدالله بمبلغ  125000دينار.
ويـ ـ ـق ـ ــدم ح ـ ـسـ ــاب الـ ـج ــوه ــرة
للعمالء فرصة لدخول السحب
وربـ ـ ـ ــح ج ـ ــوائ ـ ــز ب ـق ـي ـم ــة 5000
دي ـ ـنـ ــار أسـ ـب ــوعـ ـي ــا ،و125000
دي ـ ـ ـنـ ـ ــار شـ ـ ـه ـ ــري ـ ــا ،والـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة
الـكـبــرى بقيمة  250000دينار
ربـ ــع سـ ـن ــوي ،ح ـيــث إن ك ــل 50
ديـنــارا يقوم العميل بإيداعها
ف ــي ح ـس ــاب ال ـج ــوه ــرة تمنحه
فرصة ليكون الفائز التالي ،وفي
حــال عــدم قيام العميل بعملية
س ـح ــب نـ ـق ــدي أو ت ـح ــوي ــل مــن
حساب الـجــوهــرة خــال الفترة
ال ـم ـط ـل ــوب ــة ،ف ـ ــإن ف ـ ــرص ال ـف ــوز
تتضاعف مقابل كل  50دينارا
في الحساب.
وت ـ ـع ـ ـق ـ ـي ـ ـبـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـسـ ـح ــب
الشهري ،قال نائب المدير العام
لمجموعة الخدمات المصرفية
ال ـش ـخ ـص ـيــة ف ــي ب ـن ــك ال ـكــويــت
الوطني هشام النصف« :يعتبر
حساب الجوهرة وسيلة مميزة
أم ــام الـعـمــاء لــادخــار والــربــح

هوي كا يان

ال ـص ـي ـن ـي ـي ــن ب ـش ـك ــل أك ـ ـبـ ــر فــي
أك ـت ــوب ــر ،ل ـت ـصــل إلـ ــى مـسـتــوى
ق ـي ــاس ــي ل ـل ـش ـهــر ال ـث ــان ــي عـلــى
التوالي.
ً
وكـ ـ ــان هـ ـن ــاك  44تـخـفـيـضــا
في القطاع من وكــاالت موديز،

وفيتش ،وستاندرد أنــد بــورز،
ً
ب ـ ـعـ ــد  34خ ـ ـف ـ ـضـ ــا ف ـ ـ ــي ش ـه ــر
سبتمبر بأكمله.
«العربية نت»

«بتكوين» تتراجع
بفعل جني األرباح
ت ــراج ـع ــت «ب ـت ـكــويــن»،
أمس ،إلى أدنى مستوى
فـ ـ ـ ــي أس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع ون ـ ـصـ ــف
األسبوع لتفقد أكثر من
 13بالمئة ،ألول مرة ،منذ
أن سـجـلــت أع ـل ــى زي ــادة
ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق ،لـكـنـهــا ال
تزال تتجه صوب تحقيق
أف ـضــل أداء ش ـهــري منذ
فبراير.
ونزلت ّ«بتكوين» ،أكبر
عملة مشفرة في العالم،
 3.7بالمئة ،إلــى 58100
دوالر ،وهو أقل مستوى
لـ ـه ــا مـ ـن ــذ  15الـ ـ ـج ـ ــاري،
و فـقــدت  13بالمئة ،منذ
صـ ـ ـع ـ ــوده ـ ــا إلـ ـ ـ ــى أعـ ـل ــى
م ـس ـت ــوى ع ـل ــى اإلط ـ ــاق
أ مـ ـ ـ ــس األول ،م ـس ـج ـلــة
 67016دوالرا.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـحـ ـل ــل ل ــدى
م ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــة االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار
األس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة سـ ـيـ ـت ــي
إندكس ،توني سيكامور،
إن الـخـســائــر تــرجــع إلــى
جني األرباح بعد موجة
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـعـ ـ ــود ف ـ ـ ــي اآلون ـ ـ ـ ــة
األخيرة.
وصـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـع ـ ـم ـ ـلـ ــة
الرقمية بنحو  35بالمئة،
هذا الشهر ،وإذا حافظت
على هذا األداء فسيكون
األفضل في  8أشهر.

«بوبيان» يواصل دعم حملة
«لنكن على دراية»
البراك :مخاطر كبيرة الستخدام شبكات التواصل

هشام النصف

ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه ،ون ـحــن نــؤكــد
حــرصـنــا عـلــى مـكــافــأة الـعـمــاء
من خالل السحوبات األسبوعية
والشهرية وكذلك ربع السنوية،
كـ ـم ــا ن ـ ــواص ـ ــل مـ ـن ــح ع ـمــائ ـنــا
المزيد من المكافآت والحمالت
ال ـف ــري ــدة واالس ـت ـث ـنــائ ـيــة الـتــي
ترسخ تميزهم واستفادتهم من
تفوق الوطني وريادته».
وت ــاب ــع ال ـن ـص ــف« :ن ـتــواصــل
مـ ــع ع ـم ــائ ـن ــا ب ـش ـك ــل مـسـتـمــر
للتعرف على احتياجاتهم ،كما
نعمل على قياس مدى رضاهم
ع ــن الـمـنـتـجــات ال ـتــي نـقــدمـهــا،
حـيــث لـمـسـنــا زي ـ ــادة ملحوظة
في مستوى رضا العمالء فيما
ي ـخــص ال ـخ ــدم ــات وال ـم ـم ـيــزات
الـ ـت ــي ي ــوف ــره ــا الـ ـبـ ـن ــك ،وال ـت ــي

الغانم يتسلم الجائزة
تأتي فــي إطــار التزامنا بإثراء
تجربتهم المصرفية».
وأكــد حــرص «الوطني» على
سهولة وسرعة إنهاء إجراء ات
فتح حساب الجوهرة عن طريق
زيــارة أقــرب فرع للبنك ،إضافة
إلـ ـ ــى إم ـك ــان ـي ــة ف ـت ــح ال ـح ـس ــاب
مــن خ ــال خــدمــة الــوط ـنــي عبر
الموبايل أو خدمة الوطني عبر
اإلن ـت ــرن ــت لـلـعـمــاء الـحــالـيـيــن،
وذل ـ ــك ف ــي إط ـ ــار اسـتــراتـيـجـيــة
ال ـب ـنــك لـلـتـحــول ال ــرق ـم ــي ،الـتــي
تــوفــر تـجــربــة مـصــرفـيــة رقمية
متكاملة لعمالئه ،تمكنهم من
إجراء كل معامالتهم المصرفية
دون زيارة الفرع.

م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ت ــم إع ــان
أسماء الرابحين في السحوبات
األسـبــوعـيــة لحساب الجوهرة
لمبلغ  5000دينار ،وهم :عبدالله
حمزة عباس جراغ ،حانان مويز
بير ،ماجد جليل األلفي.
وتــم إجــراء السحب مباشرة
عبر حساب بنك الكويت الوطني
على «إنستغرام» ،بحضور ممثل
عــن وزارة الـتـجــارة والصناعة
إلــى جانب ممثلي البنك ،علما
أن سحوبات الجوهرة الشهرية
وربـ ــع ال ـس ـنــويــة ت ـتــم بـحـضــور
مـ ـمـ ـث ــل ع ـ ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــة ديـ ـل ــوي ــت
العالمية.
ويقدم بنك الكويت الوطني

منذ عام  2012مكافآت لعمالئه
من خالل السحوبات األسبوعية
وال ـ ـش ـ ـهـ ــريـ ــة ورب ـ ـ ـ ــع ال ـس ـن ــوي ــة
لحساب الجوهرة ،بجوائز تبلغ
قيمتها اإلجـمــالـيــة 2.200.000
ً
دينار سنويا.
وإل ــى جــانــب تـقــديـمــه أفضل
الـخــدمــات المصرفية وأكثرها
ً
ً
تـ ـط ــورا وأمـ ــانـ ــا ،ي ـح ــرص بنك
ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي ع ـلــى تـقــديــم
مجموعة متنوعة من العروض
والـمـكــافــآت والـجــوائــز للعمالء
الـ ـت ــي ت ـم ـتــد ع ـل ــى مـ ـ ــدار ال ـع ــام
وتتماشى مع اهتماماتهم.

أكــد الـمــديــر األول فــي إدارة الــرقــابــة الشرعية ببنك بوبيان
الشيخ محمد البراك أن االستخدام المتزايد واالنتشار السريع
لشبكات التواصل االجتماعي أدى إلــى كثير من المخاطر ،إذ
أفرز أنواعا جديدة من الجرائم ،وهي «الجرائم المعلوماتية»،
كجرائم االختالس والتزوير التي تتم بالوسائل اإللكترونية،
وإطالق الحسابات الوهمية بقصد ارتكاب أنواع مختلفة للجرائم
اإللكترونية.
وأضاف البراك« :اتسعت في العصر الحديث دائرة استخدام
الشبكات الدولية للمعلومات كوسيلة لالتصال في شتى مجاالت
الحياة ،لتحقيق ما تصبو إليه اإلنسانية من اختصار للوقت
والمسافات والجهد البدني والذهني ،وأصبحت شبكات وسائل
التواصل االجتماعي تحوي معلومات ال تقع تحت حصر ،تتعلق
بكل ميادين الحياة الشخصية واالقتصادية والعلمية وغيرها».
وأردف« :جــاء ت شريعتنا اإلسالمية الغراء التي سعت إلى
المحافظة على األموال بأقوم الطرق وأعدلها ،وأعظمها وأنفعها،
إذ تعد األموال أحدى الضروريات الخمس التي جاءت شريعتنا
بــوجــوب حمايتها ودرء الـمـفــاســد عـنـهــا ،وم ــا ذل ــك إال لـمــا في
التفريط فيها من الفساد واإلثم العظيم ،والخطر األكيد».
من ناحية أخــرى ،اكد البراك دعم البنك لمبادرة «لنكن على
درايــة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد
مـصــارف الكويت والبنوك المحلية ،مــن أجــل رفــع الــوعــي لدى
المواطنين والمقيمين باألنشطة المصرفية المختلفة.
وتابع« :حاصل ما ذكر أن من صور أكل أموال الناس بالباطل
الـمـنـتـشــرة ال ـي ــوم ه ــي عـمـلـيــات االح ـت ـيــال اإلل ـك ـتــرونــي ،فإنها
جرائم عابرة للحدود ،يمكن أن توقع أي فرد كضحية لعمليات
االستغالل المختلفة لتحقيق المكاسب المادية ،تلك الجرائم
تسبب خسائر للمجتمع كله على جميع المستويات االقتصادية
واالجتماعية والثقافية واألمنية».

محمد البراك

«األهلي» يجري سحب «التحويل تغيير» «بيتك تكافل» :التأمين الشامل على المنازل
من خالل تطبيقنا يوفر حماية للمباني ضد األضرار

أعلن البنك األهلي الكويتي
أسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــزي ـ ــن األرب ـ ـع ـ ــة
بـ ــال ـ ـس ـ ـحـ ــب ال ـ ـ ـثـ ـ ــامـ ـ ــن ل ـح ـم ـل ــة
الـ ـتـ ـح ــوي ــل ت ـغ ـي ـي ــر ألصـ ـح ــاب
ح ـســابــات ال ــرائ ــد والـبــرسـتـيــج
وح ـس ــاب ــات ال ــرات ــب م ــن عـمــاء
النخبة .وتم إجراء السحب في
 24الجاري ،تحت إشراف وزارة
التجارة والصناعة.
أمـ ـ ـ ـ ـ ــا أسـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـف ـ ــائ ـ ــزي ـ ــن
ف ـه ــي :فــاط ـمــة س ــال ــم ع ـبــدال ـلــه،
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز ع ـ ـلـ ــي دش ـ ـتـ ــي،
وبرينسيس رودريـجــز ،وضفر
محمود فقير.
يـ ــذكـ ــر أن الـ ـسـ ـح ــب ال ـ ـقـ ــادم
سيقام في  16نوفمبر المقبل،
وفضال عن ذلك ،سيكون هناك
 4فـ ــائـ ــزيـ ــن ك ـ ــل شـ ـه ــر ل ــدي ـه ــم
فــرصــة لـلـفــوز بــاس ـتــرداد قيمة
رواتـبـهــم ( 2مــن الكويتيين و2
من الوافدين) .وللتأهل لدخول

ال ـس ـحــب ،يـحـتــاج ال ـع ـمــاء إلــى
إيــداع راتــب واحــد في حسابهم
قـبــل شـهــر مــن تــاريــخ الـسـحــب.
وإضافة إلى ذلك ،فإنه عند فتح
حساب الراتب لدى البنك األهلي
ال ـك ــوي ـت ــي ،ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـع ـمــاء
اختيار إحدى المكافآت التالية:
هــديــة ن ـقــديــة ت ـصــل إل ــى 1000

ديـنــار للكويتيين ،وق ــرض من
دون فوائد يصل إلــى  100ألف
ديـنــار للكويتيين ،وق ــرض من
دون ف ــوائ ــد ي ـصــل إل ــى  5آالف
دي ـ ـنـ ــار لـ ـل ــواف ــدي ــن ،ع ـل ـم ــا ب ــأن
العرض مفتوح لعمالء الراتب
الجدد فقط.

أك ــد عـضــو مجلس اإلدارة والــرئ ـيــس التنفيذي
لشركة بيتك تكافل قتيبة النصف أن «التأمين المنزلي
الشامل» يوفر حماية للمباني السكنية ومحتوياتها
ضد أي حوادث تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره،
ً
شامال إخطار العواصف واألعاصير والفيضانات
ً
واألمطار الغزيرة ،طبقا للتغطيات التأمينية التي
تصل إلى  500ألف دينار ،بأقساط سنوية تبدأ من
ً
 25دي ـنــارا إلــى  500ديـنــار حسب حجم التغطيات
ومبالغ التأمين.
وق ــال ال ـن ـصــف ،فــي تـصــريــح صـحــافــي أم ــس ،إن
«التأمين المنزلي الشامل» معتمد من الهيئة الشرعية
ً
ويوفر الحماية طبقا للتغطيات التأمينية الممنوحة
وحسب الشروط واالستثناءات الموضحة في جدول
ً
وثيقة التأمين ،مشيرا إلى أن وثيقة التأمين المنزلي
الشامل تتضمن مجموعة من التغطيات التامينية
األســاسـيــة مـثــل :الحريق واالن ـف ـجــارات والصواعق

«األڤنيوز» يطلق «ما في عذر» للتوعية بسرطان الثدي
تضامنا مع المبادرة العالمية لرفع وعي المجتمع بمخاطر
ســرطــان الـثــدي ،وأهمية الكشف المبكر لعالجه؛ أطلق مجمع
األڤنيوز حملة «ما في عذر» لتشجيع السيدات على الفحص من
أجل الوقاية من سرطان الثدي والكشف المبكر ،بالتعاون مع
الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان).
ووجهت حملة «ما في عــذر» ،التي وجــدت في منطقة سكند
أڤنيو لمدة  4أي ــام ،رســالــة إلــى كــل الـسـيــدات ،مضمونها أنــه ال
يوجد أي عذر للتأخير في الفحص واالطمئنان على صحتهن
للوقاية من سرطان الثدي ،كما تضمنت مشاركة متخصصين
من حملة كان ،الذين وجدوا في الحملة لتقديم المعلومات الطبية
والحقائق الصحية حول سرطان الثدي لزوار األڤنيوز ،إضافة
إلى توزيع البروشورات والكتيبات الطبية حول أهمية الفحص
الذاتي والكشف المبكر لسرطان الثدي ،كما شارك في الفعالية
عدد من المتعافيات الالتي حرصن على تقديم النصائح للسيدات
من الزوار من خالل تجاربهن.
وشـهــدت الحملة مشاركة ال ــزوار الــذيــن حــرصــوا على طرح

أسئلتهم ح ــول ســرطــان ال ـث ــدي ،واالس ـت ـف ــادة مــن المعلومات
المقدمة من المتخصصين والمتعافيات ،كما بادر العديد من
زوار «األڤنيوز» إلى التسجيل لحضور المحاضرات التي تقدمها
الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (ك ــان) ،إضافة إلى
الندوات التي توفرها الحملة حول الفحص الذاتي لسرطان الثدي،
كما بادرت العديد من السيدات من زوار األڤنيوز إلى التسجيل
لدى «كان» للتطوع مع الحملة.
ويهدف «األڤـنـيــوز» ،من خــال الحملة ،إلــى توعية السيدات
بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي ،ورفــع الــروح المعنوية
لمحاربات سرطان الثدي ،وغرس روح التفاؤل لديهن ،واالستفادة
مــن ت ـجــارب المتعافيات ،كما تــأتــي ه ــذه ال ـم ـبــادرة إيـمــانــا من
«األڤـنـيــوز» بالمسؤولية االجتماعية ،وال ـحــرص على التأثير
اإليجابي على المجتمع ،حيث يدعم «األڤنيوز» العديد من حمالت
التوعية سنويا ،بهدف رفــع مستوى الــوعــي حــول العديد من
القضايا الصحية والمجتمعية ،بالتعاون مع العديد من الجهات
والمؤسسات ذات الصلة.

والزالزل والعواصف والفيضانات ،والشغب وانفجار
أو طفح خــزانــات المياه ،وانفجار مواسير المياه،
واالرتطام أو االصطدام بالمنزل وغيرها ،إضافة إلى
التغطيات الخاصة مثل السرقة والمسؤولية اتجاه
الـغـيــر والـمـحـتــويــات ،الـثــاجــة وال ــزج ــاج واألدوات
الصحية وخـســارة اإليـجــار والمصاريف اإلضافية
للسكن البديل .ولفت إلــى أن المستندات المطلوبة
لوثيقة التامين تشمل األوراق الثبوتية وشهادة بقيمة
البناء وقيمة محتويات المنزل.
وشدد على حرص الشركة على استخدام الوسائل
التقنية الحديثة للتسهيل على العمالء طريقة إصدار
الــوثــائــق التأمينية مــن خــال موقعها اإللكتروني
 kfhtakaful.comوتطبيق  .kfhtakafulإذ تواصل
شركة «بيتك تكافل» سعيها الدائم لخدمة عمالئها
عبر االستمرار بسياسة التطوير واالرتقاء بمستوى
الخدمة ،واالهتمام بالعميل.

قتيبة النصف

«وربة» يعلن فائزي «الحصالة»
أع ـلــن بـنــك ورب ــة أس ـم ــاء ف ــائ ــزي سـحــوبــات
 Bloomاألسـبــوعـيــة ،وه ــو الـحـســاب الـخــاص
بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  15و25
سنة .ويجري البنك سحبا أسبوعيا كل يوم
أربعاء طوال العام على جميع عمالء شريحة
 Bloomو مـمــن لديهم حصالة رقمية سارية
طــوال الشهر األسـبــق للسحب ،ويتم السحب
بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
وموظفي بنك وربة لتتويج  5رابحين بـ 100
دينار لكل منهم.
كما يقوم بنك وربة في أول أربعاء من بداية
كل شهر ،بعمل سحب خاص لعمالء Bloom
ممن حولوا المكافأة الطالبية التي يتسلمونها
ً
من الدولة إلى البنك لتتويج  5رابحين شهريا
بمبلغ  200دينار لكل منهم.

وبـ ـ ــارك ال ـب ـنــك ل ـف ــائ ــزي س ـحــب «ال ـح ـصــالــة
الرقمية األسـبــوعــي» لعمالء  Bloomالتاسع
والعشرين لهذا العام وهم كل من :تركي طالل
الـعـتـيـبــي ،وفـيـصــل صــالــح ال ـش ـمــري ،وخــالــد
أحمد العنزي ،ومها محمد الـهــاجــري ،ودانــة
علي العنزي.
يذكر أن بنك وربة ميز شريحة عمالء Bloom
بـتـجــربــة مـصــرفـيــة رقـمـيــة ف ــري ــدة م ــن نوعها
ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي تعتبر
ركيزة التطور من خالل تطبيق مصرفي خاص
واألول من نوعه ليس في الكويت فحسب؛ بل
في المنطقة بأسرها ،مستوحى من تطبيقات
ً
وسائل التواصل ،األكثر استخداما من حيث
تصميم والــواجـهــة وط ــرق التصفح واختيار
ً
األلوان خصيصا للشباب.
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اقتصاد

أموال «الدين» ستوجه إلى مشاريع االستدامة
جراح الناصر

جهات حكومية
لم تلتزم بسقف
ميزانياتها...
و"المالية" أعادتها
لها

ق ــال ــت مـ ـص ــادر م ـس ــؤول ــة فــي
وزارة الـمــالـيــة إن وصـ ــول سعر
بــرمـيــل الـنـفــط ال ــى  85دوالرا لن
يلغي الحاجة الــى قــانــون الـ ّـديــن
ال ـ ـعـ ــام ،م ـش ـي ــرة الـ ــى أن أول ــوي ــة
القانون ال ترتبط بأسعار النفط
الـحــالـيــة ،رغــم ارت ـيــاح الميزانية
العامة بانخفاض العجز.
وبينت أن الميزانية ستتنفس
الـ ـصـ ـع ــداء ب ـع ــد وصـ ـ ــول أس ـع ــار
النفط الــى سعر الـتـعــادل البالغ
ً
 90دوالرا ،مبينة أن هذه األسعار
ستعطي ال ــوزارة مساحة للعمل
باإلصالحات دون ضغوط ،بعد
ّسـلـسـلــة م ــن االن ـخ ـفــاضــات الـتــي
أثرت على أوجه الصرف للجهات
الحكومية ،ووص ــول العجز الى
 10.8مليارات دينار.
وت ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر،
لـ "الجريدة" ،من أن يكون ارتفاع
النفط ذريعة للجهات الحكومية
بـعــدم االل ـتــزام بترشيد النفقات
وتـجــاوز السقف المسموح لها،
بدليل تأكيد المسؤولين بوجود
عدة جهات تجاوزت الحد األعلى
من االعتماد لسنة ،2023 /2022
ح ـيــث ق ــام ــت "ال ـم ــال ـي ــة" ب ــإرج ــاع
ال ـم ـيــزان ـيــات ال ــى ت ـلــك ال ـ ــوزارات
إلعـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـنـ ـظ ــر ب ـ ـهـ ــا ،ل ــالـ ـت ــزام
بالسقف المحدد لها ،مع التنبيه
عليها بضرورة ترتيب األولويات
وأهمية المشاريع ،وإرسالها الى
ً
"المالية" مجددا.
َّ
وع ـ ــن م ـص ـيــر الـ ــديـ ــن ف ــي ظــل
وصول سعر النفط الى مستويات
عــال ـيــة ،قــالــت إن ــه سـ ُـي ـطــرح دون

تأجيل ،فالتشريعات الحكومية
ق ــائ ـم ــة دون ت ـغ ـي ـي ــر ،ولـ ـ ــن يـتــم
العدول عنها بسبب أسعار النفط،
م ـش ـي ــرة ال ـ ــى أن أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط
الحالية ستساهم فــي تخفيض
العجز وإراحة الميزانية ،والعمل
وفق منظومة اإلصالحات الكاملة،
م ـض ـي ـفــة أن "الـ ـم ــالـ ـي ــة" سـتـضــع
األزم ــات السابقة التي مـ ّـرت بها
بعين االعتبار.
وذكــرت أن "المالية" ستبحث
عن بدائل لتخفيف االعتماد على
النفط لتذبذب أسعاره ،السيما أن
اتجاه العالم الحالي نحو الطاقة
النظيفة والمتجددةّ ،مشيرة الى
أن ناقوس الخطر يتمثل في حال
استغنت الــدول عــن النفط خالل
السنوات المقبلة ،فلن يصبح له
قـيـمــة ،مــوضـحــة أن ــه ال يـمـكــن أن
نخرج عن التوجه العالمي.
وع ــن كيفية تـنــويــع مـصــادر
الدخل مع عدم المساس بذوي
الدخل المحدود ،قالت المصادر
إن اإلص ـ ــاح ـ ــات االق ـت ـص ــادي ــة
متنوعة األف ـكــار ،وإن أي دولــة
تـ ـتـ ـخ ــذ ق ـ ـ ـ ـ ــرارا س ـت ـت ـج ــه ن ـحــو
تخفيض الدعوم التي ال ّ
تمس
أصـ ـح ــاب ال ــدخ ــل الـمـنـخـفــض،
وهــذا ما قامت به "المالية" في
أسـ ـع ــار ال ـك ـيــروس ـيــن وال ــدي ــزل
الــذي تم تخفيضه ،إضافة الى
رفع أسعار بنزين ألترا ،وهو ما
ال يؤثر على المواطن وحياته،
مبينة أن الدولة تقدم الخدمات
ً
الرئيسية مجانا ،حيث ال توجد
ض ــري ـب ــة السـ ـتـ ـخ ــدام ال ـط ــري ــق،

وال ـخ ــدم ــات الـصـحـيــة مـكـفــولــة
بــالـكــامــل ،كــذلــك التعليم ،وهــي
أهم  3نقاط لدى المواطن.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن الـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــه إلـ ــى
الدين العام الهدف منه تمويل
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــاريـ ـ ــف الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة
ل ـلــدولــة ،وال ـت ــي بـهــا اس ـتــدامــة،
ومــن الممكن توجيه جــزء منه
للمصروفات الضرورية ،وهو ما
ينص عليه القانون لالقتراض.

تحقيق االستدامة
وفي سؤالها عن نفاد سيولة
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،وج ـ ـ ــواز
استخدام أموال الدين العام في
توفير السيولة للرواتب ،قالت
الـ ـمـ ـص ــادر ن ـف ـس ـهــا إن ـ ــه ي ـجــوز
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ،ل ـك ــن ل ـي ــس ه ــذا
الغرض من ّ
الدين العام ،حيث إن
الغرض هو مساعدة الميزانية
في تمويل احتياجاتها ،ولذلك؛
ل ـمــاذا نـتـجــه ال ــى ال ــروات ــب ،في
ح ـي ــن ب ــإم ـك ــان ـن ــا الـ ــذهـ ــاب ال ــى
الـمــدن اإلسكانية؟ فنحن نريد
أن تكون لدينا أمــوال تساعدنا
في تحقيق استدامة تجلب لنا
إي ــرادات مستقبلية ونستطيع
السداد كذلك.
وأكدت أنه باإلمكان استخدام
أمـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ــدي ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،ك ــذل ــك،
ف ــي ت ـمــويــل ال ـم ــدن اإلس ـكــان ـيــة
ك ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــاع وجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوب س ـع ــد
ال ـع ـبــدال ـلــه ،مــوضـحــة أن هـنــاك
اقتراضا من أجل أن تكون لدى
الدولة موارد مالية إضافية ،لكن
على الدولة توظيفها التوظيف

ُ
الـ ـصـ ـحـ ـي ــح ،حـ ـي ــث ال تـ ـص ــرف
فــي أوج ــه مــن دون م ــردود ،وال
يـسـتـطـيــع أخ ــذ ال ــدي ــن وصــرفــه
بالكامل على المرتبات ،فإننا
بذلك ال نكون عملنا شيئا ،بل
يجب بناء وتشييد بنى تحتية
ومشاريع رأسمالية ،وهــذا هو
الهدف منه.
ولفتت إلى أن مكافأة الصفوف
األم ــامـ ـي ــة ل ــن تـ ـم ـ ّـول م ــن ق ــان ــون
ال ــدي ــن ال ـع ــام ،الس ـي ـمــا أن الــديــن
العام له شروط وقوانين خاصة
لالقتراض ،مفيدة بأنه لو كانت
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة ان ـت ـهــت من
إجراءاتها خالل الفترة الماضية
ّ
لبدأنا بالصرف ،إل أن التأخير
في التدقيق على األسماء ساهم

في عرقلة الـصــرف ،بدليل عودة
األسماء الى ديوان الخدمة.
وأوصـ ـ ـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر وزارة
المالية بـضــرورة الــدفــع بإقرار
ق ــان ــون ال ــدي ــن ال ـع ــام م ــع بــدايــة
دور االنـعـقــاد الحالي لمجلس
ً
األمة ،نظرا ألهميته لإلنقاذ من
مخاطر نفاد السيولة ،وتوفير
جزء من "الكاش".
وأشــارت الى أن الحديث عن
إص ـ ــدار س ـن ــدات ت ـكــون مـتــاحــة
لـلـمــواطـنـيــن ســابــق ألوان ـ ــه في
الوقت الــراهــن ،خاصة أن إدارة
الـ ــديـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ت ـ ـ ــزال تـ ــدرس
إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراض ب ـش ـكــل
غ ـي ــر م ـب ــاش ــر م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن
أو ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،مــن

خــال إص ــدار سـنــدات وصكوك
حكومية ،مفيدة بــأن "الـصــورة
ال تزال غير واضحة".
وأشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر ال ـ ــى أن
خـ ـ ـي ـ ــارات إق ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ــدي ـ ــن الـ ـع ــام
مطروحة لمعالجة العجز ،مفيدة
بــأن ـهــا م ـط ـلــب ح ـكــومــي رس ـمــي،
ول ـيــس ب ــاألم ــر ال ـج ــدي ــد ،خــاصــة
أن قــانــون الــديــن الـعــام فــي أروقــة
مـجـلــس األم ــة باللجنة الـمــالـيــة،
حـيــث عـطــل فــي ال ـف ـتــرة الـســابـقــة
لعدم وجود وفاق بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية.
وأكدت أن الحكومة ستحاول
فـ ـ ــي دور االنـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاد الـ ـح ــال ــي
االسـ ـتـ ـع ــداد ل ـطــرحــه ب ـق ــوة في
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،وسـ ـيـ ـك ــون

"ب ــاكـ ـي ــج" ض ـم ــن حـ ـل ــول إن ـق ــاذ
ال ـم ـي ــزان ـي ــة م ــن ال ـع ـج ــز ون ـف ــاد
ال ـس ـيــولــة ،رغ ــم ارت ـف ــاع أسـعــار
النفط.
يــذكــر أن وزي ــر الـمــالـيــة قــال،
فـ ــي بـ ـي ــان سـ ــابـ ــق ،إن ارتـ ـف ــاع
إيــرادات النفط أخيرا "ال يغطي
الـتــزامــات الميزانية وال يؤجل
ّ
أو يقلل من العزم لسن قوانين
تهدف إلــى توفير السيولة في
خزينة الدولة" ،مضيفا أن "سعر
ال ـت ـع ــادل ف ــي م ـيــزان ـيــة ال ــدول ــة
للسنة المالية  2022 /2021يبلغ
 90دوالرا لبرميل النفط ،حتى
يـصـبــح ال ـع ـجــز ف ــي الـمـيــزانـيــة
صفرا".

ندوة «االقتصادية» ناقشت تحديات رؤية كويت 2035
الدويسان :القطاع ًالخاص غير قادر على توفير فرص عمل حقيقية وجيدة
المناور :نعاني قيودا عالية في ممارسة التجارة وجذب االستثمار
•
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اتفق مستشار التنمية والجودة د .طارق
الدويسان ،وعضو الهيئة العلمية للمعهد
العربي للتخطيط د .فيصل المناور على
فشل نصف الـطــريــق لــرؤيــة كــويــت ،2035
حيث إن "الخطة بــدأت عــام  ،2010ونحن
اليوم عشنا  10سنوات منها ،ويفترض أن
يكون اإلنجاز في المشاريع تجاوز  50في
المئة على أقل تقدير".
وش ـ ـ ــدد الـ ــدوي ـ ـسـ ــان وال ـ ـم ـ ـنـ ــاور ،خ ــال
الندوة التي أقامتها الجمعية االقتصادية،
أمــس ،على "ض ــرورة القيام باإلصالحات

االقتصادية ،واإلســراع في معالجة الخلل
بالخطة ،وإال لن نصل إلى نتيجة مرضية".

مؤشر التنافس
مــن جــانـبــه ،عــرض الــدويـســان مستقبل
خطة التنمية  2035مــن حيث التحديات
والمؤشرات ،مثل مؤشر التنافس عالميا،
ومؤشر السفر والسياحة ،وبعض الخطط
اإلنمائية الثالث من بداية الرؤية ،الخطة
اإلنمائية األول ــى  ،2015-2010ثــم الخطة
اإلنمائية الثانية ،ثم األخيرة .2025-2020
وأش ـ ــار إل ــى أن "م ــوض ــوع الـتـنـمـيــة في
الـمـنـطـقــة م ـهــم جـ ــدا ،وبــالـنـسـبــة لـلـكــويــت

أسعار صرف العمالت العالمية

أعتقد أنه مع مرور السنوات ستزيد أهمية
التنمية ،ونحن على بعد  10سنوات أعتقد
أنها مهمة جــدا ،ولكي نحسن االستفادة
منها نحتاج إلى أن ننظر إلى األمر بجدية،
وعلى المستوى الشخصي أشعر بالقلق
نوعا ما".
واستدرك" :نحن أمام معضلة كبيرة ،إذ
نحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص ،لكنه
غير قادر على أن يوفر فرص عمل حقيقية
وجيدة ،يستطيع من خاللها إنقاذ الحال،
وهناك تحد آخر في الخطة ،وهو نجاحنا
الباهر في إفالس صندوق االحتياطي العام
خالل  5سنوات ،وإن لم نتدارك األمر حسب

الـخـطــة فــإنـنــا سـنـنـجــح ف ــي ال ـق ـضــاء على
صندوق األجيال القادمة بحلول عام ."2035

القدرة االستهالكية
من جهته ،تناول المناور الخطط اإلنمائية
من عدة جوانب ،وتطرق إلى بعض النقاط
بها ،مثل مؤشر كفاءة التشغيل ومستوى
سيادة القانون ومؤشر سيادة القانون في
مؤشرات الحوكمة للبنك الــدولــي ،حيث إن
نسبة الكويت  0.1فــي المئة ،وأعـلــى درجــة
 ،+2.5وتطرق ايضا إلى مؤشر الطرق كون
الكويت أسوأ دولة في هذا المؤشر.
وأضــاف" :في مسح الدخل تبين لنا أن

مؤسسة البترول تبرم مذكرة «أسواق المال» تطلق استراتيجية
تفاهم مع «موئل»
التحول الرقمي

خالل توقيع المذكرة

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ا ل ـقــدرة االستهالكية للمواطن انخفضت
بنسبة  8فــي المئة ،بــدون ادخ ــار مــن قبل
الـمــواطــن ،أي أن الـقــدرة الفعلية للمواطن
اليوم انخفضت إلى  8في المئة بين تقرير
 2013و 2018أي خــال  5سـنــوات ،إضافة
إل ــى أن تــأخــر م ـش ــروع اإلس ـك ــان وضـعــف
التعليم أدى إلى تكبد المواطن مبالغ كبيرة
للقطاع الـخــاص وااليـ ـج ــارات ،وأصبحت
هناك إشكالية على مستوى قدرة المواطن
على الصمود في وجه هذه االلتزامات".
ولفت إلى أن "تحويل الكويت إلى مركز
مالي وتجاري يواجه إشكالية في تسهيل
التجارة واالستثمار بالكويت ،وهــذا أول

تحطيم ،وثاني إشكالية هي إلغاء الوكيل،
وذلك يعني أن لدينا مشكلة في الوكيل أو
الشريك المحلي ،بالرغم من أن بيئة األعمال
واقتصادنا صغير ومحتكر".
وأوضح أن الكويت فرضت قيودا عالية
ال تسمح بحرية ممارسة التجارة وجذب
االسـتـثـمــار ،ويــوجــد احتكار كــامــل لقطاع
االتصال الثالث ،ولألسف إنتاجيته ضعيفة
م ـقــابــل ال ـش ــرك ــات األخ ـ ـ ــرى ،وب ـخ ـصــوص
تشجيع روح الـمـنــافـســة احـتـلــت الـكــويــت
الترتيب  108في كفاءة سياسات المنافسة،
وال ـتــرت ـيــب  89ف ــي ك ـف ــاءة أسـ ــواق الـسـلــع،
السيما أن الجهاز المؤسسي ضعيف.

•
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أبرمت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مذكرة تفاهم مع
برنامج األمــم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل" لتحقيق أهداف
ً
التنمية المستدامة وتحديدا مكافحة التصحر والحفاظ على البيئة.
وتعنى المذكرة بتوفير إطار للتعاون يقوم من خالله برنامج "موئل"
ً
ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة بالعمل سويا للمساهمة في تحقيق
ً
أهــداف التنمية المستدامة وتحديدا الهدف الحادي عشر ،بهدف جعل
المدن والمستوطنات البشرية في الكويت شاملة وآمنة وق ــادرة على
الصمود ومستدامة.
ً
وتشمل المذكرة أيضا التعاون بين الطرفين داخل الكويت ،من خالل
التركيز على تعافي البيئة والحوكمة الحضرية ودعم القدرات ،واإلندماج
االجتماعي وإدارة الخدمات األساسية ،بما في ذلك األنشطة األساسية
المرتبطة بمدن دولة الكويت.
وتحض المذكرة على تعاون الطرفين في برامج التعاون المشترك
ً
لتنفيذ مشاريع محددة تهدف لجعل مؤسسة البترول نموذجا للمؤسسات
ً
المستدامة والقادرة على الصمود ،والعمل سويا من أجل تحقيق أهداف
التنمية المستدامة.
ويتضمن التعاون في نتائجه األولية تحسين األداء البيئي لمؤسسة
البترول وشركاتها التابعة ودولة الكويت وتقديم االستشارات البيئية
واستشارات االستدامة ذات الصلة بمشاريع القطاع النفطي بما يحقق
ً
أه ــداف التنمية الحضرية المستدامة وأيـضــا التعاون من أجــل تنفيذ
المشاريع البيئية الجديدة في القطاع النفطي.
كما يتضمن المساهمة في دعم تنفيذ المشاريع البيئية الجديدة التي
لديها أهداف مشتركة مع الغرض من هذه المذكرة والتعاون في إعداد
الدراسات لضمان تنفيذ األغراض األساسية من هذه المذكرة ،بما يؤدي
ً
إلى منع التصحر نهائيا.
كما يركز التعاون على تعزيز الوضع البيئي للمناطق المفتوحة في
الكويت ،وتأمين االستدامة البيئية ،والعديد من األنشطة المرتبطة بها
في نطاق المدن ،ومنها مكافحة الزحف الرملي ،وتعزيز التخضير ،وزراعة
النباتات الفطرية ،والتعاون في إطالق مشاريع مشتركة تساهم في تحقيق
أهداف هذه المذكرة.

فــي إ طــار مضيها فــي تحقيق رؤ يـتـهــا "أن
تكون هيئة تنظيمية إشرافية رقابية رائدة
ومتطورة تسعى إلى االرتقاء بأسواق المال
ف ــي دولـ ــة ال ـكــويــت وخ ـلــق بـيـئــة اسـتـثـمــاريــة
ج ــاذ ب ــة تـحـظــى بـثـقــة ا ل ـم ـس ـت ـث ـمــر يــن" ،تعمل
هـيـئــة أ سـ ــواق ا ل ـم ــال ،بــا س ـت ـمــرار إ ل ــى تقييم
وتحسين أعمالها بهدف رفع كفاء ة األعمال
ً
وفعاليتها ،انطالقا من استراتيجية الهيئة
ً
الحالية ( )2023/2022-2019/2018وتحديدا
هـ ــدف االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـث ــان ــي عـ ـش ــر ،ال ــذي
ينص على "تطوير البناء المؤسسي وتنمية
الموارد البشرية".
وأطلقت الهيئة عدة مبادرات استراتيجية
في إطار ذلك إحداها مبادرة برنامج التحول
الــرق ـمــي لـهـيـئــة أس ـ ــواق الـ ـم ــال ،ال ـت ــي ج ــاء ت
مـنـسـجـمــة م ــع رؤي ـ ــة ال ــدول ــة وأهـ ـ ــداف خـطــة
الـتـنـمـيــة وبــرنــامــج ع ـمــل ال ـح ـكــومــة ،وتـلـبـيــة
متطلبات الواقع المعاصر لتعدد التقنيات
وو تـيــرة تطورها المتسارعة وأ ثــر ذ لــك على
أداء المؤسسات وبيئة األعمال.
ً
ً
وي ـم ـثــل ال ـب ــرن ــام ــج ت ــوج ـه ــا اس ـتــرات ـي ـج ـيــا
ً
ً
ورقميا مهما للهيئة نحو تحقيق التوجهات
االستراتيجية التنموية للدولة ،التي تسعى
إلى تحقيقها حتى عام  2035كجزء من رؤية
"كويت جديدة  "3035وبالتحديد رؤية "تحقق
التنمية البشرية والتنمية المتوازنة ،وتوفر
بنية أساسية مالئمة".
ً
ك ـم ــا ي ـس ــاه ــم أيـ ـض ــا ف ــي م ــرتـ ـك ــزات خـطــة
ً
الـتـنـمـيــة الــوطـنـيــة وت ـحــديــدا ضـمــن الــركــائــز
"إدارة ح ـكــو م ـيــة ف ـع ــا ل ــة وا قـ ـتـ ـص ــاد م ـت ـنــوع
ومستدام ورأسمال بشري ابداعي".
و بــدأت لبنة البرنامج فــي ديسمبر 2019
إذ تم إ طــاق برنامج التحول الرقمي لهيئة
أسواق المال في ذلك الحين عن طريق تشكيل
لجنة عليا تحت مسمى اللجنة التوجيهية
لبرنامج التحول الرقمي لهيئة أسواق المال
وتحديد مهامها واختصاصاتها ،التي جاء ت
أو ل ــى تــو صـيــا تـهــا بتشكيل فــر يــق خــاص من
كـ ــوادر الـهـيـئــة مـعـنــي ب ــإع ــداد اسـتــراتـيـجـيــة
التحول الرقمي لهيئة أ ســواق المال ،بحيث
تـكــون االستراتيجية هــي المرجع الرئيسي
إلطالق مبادرات البرنامج وقياس تحقيقها
ألهدافها.
وق ـ ــام ال ـف ــري ــق ب ــإع ــداد دراسـ ـ ــة تـفـصـيـلـيــة
لمتطلبات إعداد استراتيجية التحول الرقمي

شاملة التوصيات ،وتضمنت الدراسة تقييم
الهيئة من جانب الجاهزية الرقمية إضافة
إل ــى إجـ ــراء م ـقــارنــات م ـع ـيــاريــة م ــع ع ــدد من
المؤسسات المثيلة ضمن مجموعة مختارة
مــن ا ل ــدول بـغــرض اال ط ــاع على الممارسات
ال ـم ـط ـب ـق ــة والـ ـ ـ ـ ــدروس ال ـم ـس ـت ـف ــادة مـ ــن تـلــك
التجارب.
ً
ك ــذل ــك ش ـم ـلــت ال ــدراس ــة ت ـح ـل ـيــا ل ـجــوانــب
ً
ا ل ـقــوة وا لـضـعــف و تـقـيـيـمــا للبيئة ا لــدا خـلـيــة
ً
التقنية والبشرية ،ثم تحديدا للفجوات ما
ً
بين الوضع القائم والطموحات ،وصوال إلى
التوصيات النهائية للخطوات التصحيحية
الالزمة لتحقيق التحول الرقمي للهيئة ،التي
عـلــى ض ــوء مـخــر جــا تـهــا ب ــدأ ا لـفــر يــق بالعمل
ع ـلــى إع ـ ــداد اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ـح ــول الــرق ـمــي
باتباع منهجية األداء المتوازن Balanced
 Scorecardللتخطيط االستراتيجي.
و تــم إ طــاق استراتيجية ا لـتـحــول الرقمي
ل ـه ـي ـئ ــة أ سـ ـ ـ ــواق ا ل ـ ـمـ ــال فـ ــي أ كـ ـت ــو ب ــر ،2021
و جــاء ت االستراتيجية مبنية على  4ركائز
ا سـتــرا تـيـجـيــة-1 :إدارة فـعــا لــة لـلـبـيــا نــات-2 ،
تجربة متكاملة ألصحاب المصلحة -3 ،تفوق
تشغيلي -4 ،توجيه الموارد.
ً
ً
و ضـمــت هــذه ا لــر كــا ئــز  12هــد فــا مؤسسيا
ً
و 12مؤشر قياس استراتيجيا ،يتم تحقيقها
مــن خــال  14مـبــادرة رئيسية .و تـتــدرج هذه
األهداف والمؤشرات من المستوى المؤسسي
ً
ً
إ لــى المستوى التنظيمي ب ـ  28هــد فــا فرعيا
ً
و 34مؤشرا للقياس وما يزيد على  40مبادرة
فــرع ـيــة ،وت ــم ت ـقــديــر ال ـم ــدد الــزم ـن ـيــة إلن ـجــاز
المبادرات وتراتبيتها ضمن خريطة طريق
تمتد إ لــى سنة  2025ويتحقق مع اكتمالها
انـ ـتـ ـق ــال نـ ـم ــوذج ع ـم ــل ال ـه ـي ـئ ــة إل ـ ــى ن ـم ــوذج
ً
يعتمد على التقنيات الرقمية بالكامل ،بدء ا
مــن تـقـنـيــات الـمـيـكـنــة وال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي
والبيانات الكبيرة والحوسبة السحابية.
وتـتـطـلــع الـهـيـئــة مــن خ ــال إدارة الـتـحــول
الرقمي عبر استراتيجية خاصة إلى تحقيق
اال سـتـغــال ا ل ـمــدروس وا لـمــو جــه لالستثمار
في هذه التقنيات بما يدعم دورها الرئيسي
المنصوص عليه في قانون إنشائها ،وبما
يضمن مساهمتها في تحقيق رؤ يــة الدولة
 ،2035وتحسين المؤشرات العالمية للدولة
في هذا النطاق.

سيارات ١٢
الغانم» تطلق إم جي 2022 GT
«عادل
ً
الجديدة كليا في الكويت
ةديرجلا
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• مجهزة بمحرك
 4سلندرات ًبقوة
 173حصانا

يوسف العبدالله insta: @Yousfalabdullah

كشفت شركة عادل الغانم
للسيارات الوكيل الحصري
لعالمة مركبات إم جي
البريطانية ًعن إم جي GT
الجديدة كليا بعد خروجها
بمحرك  4سلندرات1.5ً ،
ليتر يولد  173حصانا،
و«الجريدة» تسلط الضوء
عليها اليوم بعد إطالقها
ً
رسميا في البالد في حفل
الفت بحضور سفيرة المملكة
المتحدة بيلندا لويس لدى
الكويت.

في حفل الفت ،أطلقت شركة
عادل الغانم للسيارات -إم جي
ً
سيارتها الجديدة كليا "إم جي
 GTفي البالد بحضور سفيرة
المملكة المتحدة لدى الكويت
بيلندا لويس.
ً
وتأتي إم جي الجديدة كليا
لتعكس التزام العالمة التجارية
ب ــري ـط ــان ـي ــة ال ـم ـن ـش ــأ ب ـت ـنــويــع
مجموعة مركباتها عبر الكشف
عن طراز رياضي جديد.
ّ
وتقدم "إم جي  "GTالجديدة
ّ ً
ً
كليا للعمالء في الكويت بديال
ً
ج ـ ــدي ـ ــدا ب ــالـ ـك ــام ــل ضـ ـم ــن فـئــة
ً
س ـي ــارات ال ـس ـي ــدان ،خـصــوصــا
ّ
أن ـه ــا ت ـت ـمــتــع بـمـظـهــر ريــاضــي
جـ ـ ـ ـ ـ ــريء وخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــارات ألنـ ـظـ ـم ــة
تــول ـيــد ال ـح ــرك ــة تـشـمــل م ـحـ ّـرك
سعة  1.5ليتر وآخــر سعة 1.5
ل ـي ـت ــر مـ ــع شـ ــاحـ ــن ت ــورب ـي ـن ــي،
لتوفير مستويات ّ
القوة واألداء
القصوى.
و تـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــد "إم جـ ـ ـ ــي "GT
ً
الجديدة كليا اإللهام من سيارة
 MGBا لــر يــا ضـيــة الكالسيكية،
ُ
وهــي تعد ثالث سـيــدان تنضم
إلى مجموعة "إم جي" المتنامية
من السيارات ّ
الفعالة من ناحية
ال ـك ـل ـفــة وذات ال ـق ـي ـمــة الـعــالـيــة
للمال.
ومع تركيز العالمة التجارية
على العمالء الشباب ،كما يظهر
فلسفة "إل ــى أقـصــى ح ـ ّـد"،
وف ــق
َّ
فمن المتوقع أن يحظى الطراز
الجديد بكثير من التفاعل بين
أوسـ ــاط الـسـكــان فــي المنطقة،
ألنه يعكس استقاللية العمالء
ّ
وتطلعاتهم وشغفهم وروحهم
ـام ــرة ،وك ـ ــل ه ـ ــذا نـتـيـجــة
الـ ـمـ ـغ ـ ِ
ل ـط ــري ـق ــة ت ـف ـك ـيــرهــم الـنـشـيـطــة
والجريئة.
وتأتي "إم جي  "GTطراز 1.5T
ّ ً
يا مع ّ
محرك رباعي
الجديدة كل

سـفـيــرة المملكة المتحدة
في الكويت بيلندا لويس
السلندرات عالي الكفاء ة سعة
 1.5ل ـي ـتــر ب ـشــاحــن تــورب ـي ـنــي،
وه ــو يـتـصــل م ــع عـلـبــة ت ــروس
ّ
 ،DCTم ـمــا ي ــول ــد قـ ـ ّـوة قـصــوى
ً
ً
تبلغ  173حصانا وعزما أقصى
ً
م ـقــداره  250نـيــوتــن-مـتــرا ،مما
يـتـيــح ال ـت ـس ــارع م ــن ص ـفــر إلــى
ثوان.
 100كلم/س في غضون ٍ َّ 8
مزودة
أما سيارة  1.5Lفتأتي
بـ ـمـ ـح ـ ّـرك سـ ـع ــة  1.5ل ـي ـت ــر مــن

السفيرة البريطانية« :إم جي»
مشهورة في جميع أنحاء العالم

الغانم :إضافة
استثنائية

عبرت سفيرة المملكة المتحدة في الكويت
بيلندا لويس عن تمنياتها الطيبة لعالمة إم
جــي فــي الـســوق ،معبرة بقولها" :يسعدني أن
أرى سيارة بريطانية جديدة يتم إطالقها في
الكويت اليوم .تعد صناعة السيارات في المملكة
ً
ً
المتحدة جزءا مزدهرا من االقتصاد البريطاني،
إذ تساهم بحوالي  60مليار جنيه إسترليني
ً
سنويا في حجم المبيعات وتوفر حوالي 800
ألف وظيفة".
وقالت لويس ،في تصريح خالل الحفل ،إن
السيارات البريطانية "واحدة من أكثر الصادرات
ذات قيمة إلــى الكويت ،وتعد سـيــارات إم جي
ً
ً
جــزء ا مثيرا من هذا ،وهي مشهورة في جميع
أنحاء العالم بالموديالت التاريخية والجوائز
وإنجازات السيارات .أتمنى لشركة  MGعادل
الغانم للسيارات كل التوفيق والنجاح".

أكـ ــد رئ ـي ــس ش ــرك ــة ع ــادل
ال ـغ ــان ــم ل ـل ـس ـي ــارات م ـ ــرزوق
ع ــادل الـغــانــم ،أن إم جــي GT
تـعـتـبــر إض ــاف ــة اسـتـثـنــائـيــة
لسيارات إم جي في الكويت.
ً
إذ تـ ـعـ ـتـ ـب ــر  GTتـ ـت ــو يـ ـج ــا
لسنوات من البحث والتطوير
إضافة إلى التميز البريطاني.
وأض ـ ــاف ال ـغ ــان ــم ،أن MG
 GTتـ ـ ـق ـ ــدم ت ـ ـجـ ــربـ ــة ق ـ ـيـ ــادة
رائ ـعــة وتـلـبــي بشكل مثالي
احتياجات زبائننا الشباب
إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب أن ـ ـهـ ــا م ـت ـم ـيــزة
بـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات ع ــالـ ـي ــة وف ــائـ ـق ــة
مغر.
الجودة بسعر ٍ

ّ
يتميز بفعاليته
الجيل ا لــرا بــع
ف ــي اس ـت ـه ــاك ال ــوق ــود وق ـ ّـوت ــه
ً
ال ـب ــال ـغ ــة  118حـ ـص ــان ــا ،وه ــو
يتصل بعلبة تروس  .iCVTويتم
ّ
تزويد الطرازين بنظام التحكم
الديناميكي بــاالنـحــراف ،XDS
ّ
مما يعزز تجربة القيادة أكثر.
وتـتــوفــر ل ــأداء الديناميكي
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ـمـ ـس ــاع ــدة عـبــر
الشاسيه الرياضي المصنوع

مـ ـ ـ ــن األل ـ ـ ــومـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم مـ ـ ـ ــن ف ـئ ــة
ّ
والمتميز
الصناعات الفضائية
ّ
بـبـنـيـتــه ال ـم ـ َ
ـدم ـج ــة ،م ـمــا يــولــد
مـ ـسـ ـت ــوي ــات ع ــالـ ـي ــة م ـ ــن راح ـ ــة
ً
ً
القيادة وثباتا أكثر تماسكا.
ُ
وتـعـ ّـد "إم جــي  "GTالجديدة
ّ ً
كليا أول سيارة سيدان رياضية
ّ
من العالمة التجارية تتألق عبر
الجيل الثالث مــن لغة تصميم
عائلة السيارات.

الطراز المثالي للشباب
ذكر المدير التنفيذي لعمليات "إم جي موتور" في الشرق
ّ ً
األوســط تــوم لي أن "إم جي  "GTالجديدة كليا تشكل شهادة
ّ
ّ
تتميز بها عالمتنا التجارية مع سعينا
التي
التحدي
على روح
ّ
ّ
ّ
المستمر لتخطي التوقعات ،وفي الوقت ذاته طرح توجه جديد
ّ
فيما يتعلق بلغتنا التصميمية.
ّ
وق ــال تــوم لــي :تتميز هــذه الـسـيــارة بأنها جـيــدة التجهيز
ّ
ّ
المتنوعة لمجموعتنا االستثنائية
وسوف تعزز أكثر الطبيعة
في الشرق األوســط ،كما أنها الطراز المثالي للعمالء الشباب
الذين يبحثون عن سيارة رياضية عالية الفعالية من ناحية
ً
ّ
ّ
وتقدم ً
مشوقة
أداء قويا ،وتمنح السائقين تجربة قيادة
الكلفة،
ً
وممتعة ،بينما تعكس أيضا روح المغامرة لديهم.

جانب الحضور

من اليسار سفيرة المملكة المتحدة والغانم والعميد خالد مساعد المدير العام للمرور

مــرزوق عادل الغانم رئيس شركة
عادل الغانم للسيارات
وي ـن ـف ـصــل ال ـش ـب ــك األم ــام ــي
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر بـ ـنـ ـم ــط شـ ـك ــل ال ـل ـه ــب
الــرقـمــي عــن األضـ ــواء األمــامـيــة
ّ
النحيفة من نوع  ،LEDمما يعزز
الحضور الـقــوي والديناميكي
للسيارة.
ول ـت ـك ـم ـل ــة ال ـش ـك ــل الـ ـج ــريء
الـ ـمـ ـضـ ـغ ــوط ل ــأسـ ـف ــل ل ـغ ـط ــاء
الـ ـمـ ـح ـ ّـرك ،ت ـض ــم "إم ج ــي "GT
ّ ً
ال ـج ــدي ــدة ك ــل ـي ــا خـلـفـيــة بنمط

ً
م ـق ـلــوب األطـ ـ ــراف ق ـل ـيــا ،األم ــر
ّ
ال ــذي ي ـعــزز المظهر الــريــاضــي
أك ـ ـثـ ــر .وه ـ ـ ــذا ل ـي ــس كـ ــل شـ ــيء،
ً
فهناك أيضا الخط الكرومي من
ال ـطــرف لـلـطــرف بــاإلضــافــة إلــى
الكتف العريض للسيارة ،وكذلك
العجالت السبيكية االختيارية
ب ـن ـمــط فـ ــأس ال ـت ــوم ــاه ــوك (مــن
أنـ ــواع ف ــؤوس ال ـه ـنــود الـحـمــر)
(إطــارات ميشالن) ،مما ُيضفي

المزيد من المظهر واإلحساس
َ
الراقيين.
وي ـبــرز المظهر واإلح ـســاس
الــديـنــامـيـكـيــان فــي الـمـقـصــورة
ً
الــداخـلـيــة أي ـضــا ،والـتــي تتوفر
ب ــال ـل ــون األحـ ـم ــر ال ـم ـعــاكــس أو
األسودّ .
ً
وتـتـبــنــى الـمـقــاعــد تصميما
ي ــأخ ــذ ب ـع ـيــن االعـ ـتـ ـب ــار أس ــس
السلس المتناغم مع
االستخدام ِ
طريقة عمل الجسم ،مما يمنح
ً
الراحة المثلى للسائق ومزيدا
من الدعم للجسم.
وتوجد شاشة كبيرة تعمل
ب ــال ـل ـم ــس حـ ـج ــم  10ب ــوص ــات
َ
كتجهيز قـيــا ســي ،مــع تقنيتي
 Android Autoو Apple
ّ
 ،CarPlayمما يمكن السائقين
من استخدام أجهزتهم الذكية
بسهولة في السيارة.
و تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوا ف ـ ـ ــق "إم ج ـ ـ ــي "GT
ّ ً
الجديدة كليا مع سمعة "إم جي"
بـتــوفـيــر الـقـيـمــة الـعــالـيــة ،وهــي
بالتالي تأتي جيدة التجهيز مع
باقة من التقنيات التي تعكس
ِّ
ا لـتـ ّ
المتقد م
ـوجــه ذات التفكير
للعالمة التجارية.
ّ
ويضم الطراز نظام التحكم
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ب ـث ـب ــات ال ـه ـي ـكــل،
ورادار  PDCلـلــرجــوع للخلف،
باإلضافة إلــى نظام MG Pilot
ال ــذك ــي ل ـل ـم ـســاعــدة ب ــال ـق ـي ــادة،
ونـ ـظ ــام ال ـم ــراق ـب ــة الـمـحـيـطـيــة
بـ ـنـ ـط ــاق  360درج ـ ـ ـ ــة ،ونـ ـظ ــام
ّ
التحكم بسرعة المالحة ،ونظام
التحذير من التصادم األمامي
وغيره من األنظمة األخرى.

« »Mouthful of Airيدور
حول اكتئاب ما بعد الوالدة
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مورت سال

ب ــذل ــت ال ـم ـم ـث ـلــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،أم ــان ــدا
سيفريد ،الكثير من الجهد ليخرج فيلمها
الجديد "جــرعــة ه ــواء" أو "Mouthful of
 ،"Airالذي يدور حول المعاناة مع اكتئاب
ما بعد الوالدة ،إلى النور.
الـفـيـلــم مـقـتـبــس م ــن روايـ ــة تـحـمــل االس ــم
ن ـف ـس ــه صـ ـ ــدرت فـ ــي  2003ل ـل ـك ــات ـب ــة إي ـم ــي
كوبلمان ،و ج ــاء ت فـكــرة تحويلها إ لــى فيلم،
بعدما استمعت كوبلمان إلى امرأة تتحدث في
اإلذاعة عن معاناتها مع هذا االضطراب ،وبعدها
تواصلت مع سيفريد لمعرفة إمكانية تقديم فيلم
يسلط الضوء عليه.

وبعد بحث غير موفق عن مخرج للفيلم ،قررت
كوبلمان أن تتولى مهمة اإل خ ــراج بنفسها ،رغم
أنها ال تملك أي خبرة سينمائية ،وستتولى شركة
سوني بيكتشرز توزيع الفيلم.
وقالت سيفريد "سيساعد الجمهور على فهم ما
تمر به المرأة عندما ترزق طفال ،وعندما تصاب
باكتئاب ما بعد الوالدة وعندما تصاب بصدمة،
كل هذه األمــور التي يخشى الناس مناقشتها .ال
تزال هذه األمور تشكل وصمة ،لماذا؟".
(رويترز)

أماندا سيفريد

رحيل الكوميدي الساخر
ً
مورت سال عن  94عاما

ليدي غاغا تغني «la vie
 »en roseبرفقة طفلة

«كورونا» ترفع عدد مشاهدي
المسلسالت في أميركا

رحل النجم األميركي مورت سال ،الذي
أح ــدث هــزة فــي عــالــم الكوميديامنتصف
ال ـقــرن الـمــاضــي بـنـظــرتــه الـنـقــديــة للحياة
والسياسة األميركية ،أمــس األول ،عــن 94
عاما ،في منزله بالقرب من سان فرانسيسكو.
وك ـ ــان ل ـس ــال ال ـف ـضــل ف ــي ال ـتــأث ـيــر على
ممثلين كوميديين مثل جورج كارلين وودي
ً
آل ــن وجــونــاثــان ويـنـتــرز ،كما ك ــان صديقا
لليني بروس ،أحد رواد الكوميديا.
كان (مورت سال آت صن ست) الذي صدر
عام  ،1955أول ألبوم كوميدي ارتجالي من
عروضه على مسارح بــرودواي .وكان سال
يصعد للمسرح ويطلق أحاديثه الكوميدية
الساخرة عما جرى خالل اليوم بإيقاع سريع،
وكان يقول لجمهوره في كثير من األحيان
"أنــا ال ألقي نكاتا بل محاضرات صغيرة"،
وكان يسألهم "هل هناك مجموعة لم انتفدهم
بعد؟" ،حيث لم يترك في ذلك ال الجمهوريين
(رويترز)
وال الديموقراطيين.

انـتـشــر عـبــر مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
وال ـص ـحــف األج ـن ـب ـيــة مـقـطــع ف ـيــديــو جــديــدا
للمغنية الشهيرةليدي غاغ ا من حفلها األخير،
وهي تغني أغنية النجمة العالمية الراحلة إديت
بياف "."la vie en rose
وأثـ ـ ـ ــار ال ـم ـق ـطــع ال ـغ ـن ــائ ــي ت ـف ــاع ــا كـبـيــرا
للمتابعين وج ـم ـهــور الـمـغـنـيــة ،إذ ل ــم تقدم
األغنية بمفردها بل كانت برفقة طفلة صعدت
من كراسي جمهور الحفل وشاركتها الغناء
بطريقة أبـهــرت الجميع ،وق ــدم الثنائي ديو
عفويا ولطيفا نال إعجاب رواد الحفل ،وحقق
نسبة مشاهدة كبيرة عبر مواقع التواصل.
م ــن نــاحـيــة أخ ـ ــرى ،تـتــرقــب غــاغــا ان ـطــاق
ع ــروض فيلمها الجديد "،"house of Gucci
المقرر طرحه الشهر المقبل ،من إخراج ريدلي
سكوت ،ويشاركها بطولته النجم األميركي آدم
درايـفــر ،وتلعب فيه دور باتريسيا ريجياني
الـتــي لـجــأت إل ــى قــاتــل مــأجــور للتخلص من
زوجها موريزيو غوتشي.

أظهرت دراس ــة حديثة زي ــادة في عــدد مشاهدي
المسلسالت التلفزيونية خــال جائحة كوفيد19 -
في الواليات المتحدة ،خصوصا التي تصور التنوع
الثقافي.
ويلحظ هذا التقرير الذي أجرته جامعة كاليفورنيا
في لوس أنجلس بعنوان "تقرير التنوع في هوليوود"
عالقة بين نسب المشاهدة المسجلة العام الماضي،
ّ
والتنوع في اختيار الممثلين وكــتــاب السيناريو،
خصوصا لدى األسر المتحدرة من األقليات.
ُ
وسجلت نسب المشاهدة األعلى لدى أسر األغلبية
مع المسلسالت المصنفة "متنوعة نسبيا" ( 31في
المئة إلى  40في المئة من األقليات) .ولدى األسر التي
تصنف نفسها بأنها من األقليات العرقية ُسجلت
أعلى نسب المشاهدة لألعمال التي ينتمي أكثر من
نصف ممثليها لتلك األقليات.
وأكدت الدراسة أن "نجاح المسلسالت التي تضم
ّ
فــريـقــا مــن الـكــتــاب الـمـتـحــدريــن مــن األقـلـيــات الـعــام
الماضي يجسد رغبة المشاهدين في تمثيل الفئات
(أ ف ب)
المختلفة بصورة حقيقية".

ليدي غاغا

فلك

« »The Crown 5يكشف
أسرار «بانوراما» ديانا

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :اضطراب وقلق على مصير عملك
ً ً
مما يجعلك حذرا جدا.
ً
عاطفياّ :
قصتك مع الحبيب طويلة وفيها
الكثير من المعاناة.
ً
ً
اجتماعيا :حتى لو كنت عادال مع األهل
فثمة من ال يعجبه تصرفك.
رقم الحظ.17 :

المسلسل يسلط الضوء على مقابلتها التلفزيونية عام 1995
من المقرر أن يسلط الموسم الخامس
م ــن الـمـسـلـســل ال ــدرام ــي الـشـهـيــر "The
 ،"Crownا لـ ـ ــذي ت ـن ـت ـجــه م ـن ـصــة ا ل ـبــث
الـمـبــاشــر "نـتـفـلـيـكــس" ،وتـ ــدور أحــداثــه
حـ ــول ال ـع ــائ ـل ــة ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـبــري ـطــان ـيــة،
الـ ـض ــوء ع ـل ــى ال ـم ـقــاب ـلــة الـ ـت ــي أج ــراه ــا
ب ــر ن ــا م ــج " ب ـ ــا ن ـ ــورا م ـ ــا" عـ ـ ــام  1995مــع
األميرة ديانا ،وتصدرت وقتها عناوين
الصحف.
وكانت المقابلة ،التي أجراها آنذاك
مـ ــارتـ ــن ب ـش ـي ــر ،ال ـص ـح ــاف ــي فـ ــي هـيـئــة
اإلذا ع ـ ــة ا ل ـبــر ي ـطــا ن ـيــة ( ،)BBCت ـصــدرت
عـ ـن ــاوي ــن الـ ـصـ ـح ــف الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،ح ـيــث
تحدثت أميرة ويلز خاللها صراحة عن
زواجها من أمير ويلز ،وكشفت العديد
من األ ســرار حين قالت" :لقد كان هناك
 3في هذا الزواج ،لذلك فقد كان مزدحما
بعض الشيء" .ونقلت صحيفة "ذا صن"
البريطانية الشعبية ،عن مصدر مطلع،
"يرى صانعو  The Crownأن المقابلة
(التي أجريت مع ديانا) ستكون اللحظة
ال ـح ــاس ـم ــة ف ــي ال ـم ــوس ــم ال ـخ ــام ــس مــن
المسلسل".
وسيخوض الجزء الخامس ،المقرر
عــر ضــه فــي نــو فـمـبــر  ،2022فــي مرحلة
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،وهـ ــي ف ـت ــرة مـضـطــربــة
ج ـ ـ ــدا ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ الـ ـع ــائـ ـل ــة ال ـم ـل ـك ـي ــة،
وتـنـتـهــي أحـ ــداث الـمـسـلـســل م ــع عــرض
الجزء السادس ،الذي تقف أحداثه عند
أوائـ ــل الـعـقــد األول م ــن ال ـق ــرن ال ـحــادي
والعشرين ،ولن تشمل األحداث كواليس
زواج األم ـيــر ه ــاري مــن مـيـغــان مــاركــل،
وتـ ـف ــاصـ ـي ــل ح ـي ــات ـه ـم ــا داخ ـ ـ ــل ال ـق ـصــر
الملكي ،و مــن المقرر أن يــؤدي الممثل
البريطاني دومينيك ويست 52 ،عاما،
دور أ م ـيــر و ي ـل ــز ،وأن تـجـســد ا لـمـمـثـلــة
األسترالية إليزابيث ديبيكي 31 ،عاما،
دور ديانا.
مــن جــا نـبـهــا ،كـتـبــت د يـبـيـكــي تعليقا
على انضمامها إلى العمل الهام" :روح

أغلفة بعض المسلسالت

األم ـيــرة ديــانــا وكـلـمــاتـهــا وتـصــرفــاتـهــا
م ـ ــازال ـ ــت ح ـي ــة فـ ــي قـ ـل ــوب ال ـك ـث ـي ــري ــن"،
مـضـيـفــة" :ش ــرف حـقـيـقــي لــي أن أنـضــم
لهذا المسلسل الرائع ،ا لــذي تعلقت به
كثيرا".
ويعد مسلسل " "The Crownأحد أهم
إنتاجات الشبكة العالمية "نتفليكس"
ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق ،ح ـيــث فـ ــازت م ــن خــالــه
ب ـك ـب ــرى الـ ـج ــوائ ــز الـ ـت ــي ك ــان ــت تـصـبــو
إليها ،إذ نال  11جائزة في الدورة الـ73
م ــن ج ــوا ئ ــز " "EMMYا ل ـتــي أ قـيـمــت في
لوس أنجلس الشهر الماضي ،وحصد
مكافآت " "EMMYفي مجال السيناريو
واإلخ ـ ـ ــراج ،ف ـضــا ع ــن جــائــزتــي أفـضــل
ممثل وممثلة في دور ثانوي واللتين
ك ــان ـت ــا م ــن ن ـص ـيــب ت ــوبـ ـي ــاس م ـي ـنــزيــز
و ج ـي ـل ـيــان أ نـ ــدر سـ ــون (ا لـ ـت ــي أدت دور
مارغريت ثاتشر) ،إضافة إلى الجوائز
الممنوحة في الفئات التقنية.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ع ـل ــق م ــؤل ــف ال ـم ـس ـل ـســل
بيتر مورغن على هذا التتويج بقوله:
"ال أجد الكلمات المناسبة .وأنا ممتن
جدا جدا".
كما تمكن المسلسل من الفوز بأبرز
جوائز اختيار النقاد األميركية ،حيث
حازت الممثلة العالمية إيما كورين (25
عاما) جائزة أفضل ممثلة في مسلسل
درامي عن تجسيدها شخصية األميرة
د يــا نــا ،كما فــاز الممثل جــوش او كــو نــر
( 30ع ــا م ــا) ب ـج ــا ئ ــزة أ ف ـض ــل م ـم ـثــل فــي
مسلسل درامي عن تجسيده دور األمير
ت ـش ــارل ــز ،ك ـمــا حـ ــاز ال ـم ـس ـل ـســل جــائــزة
أ فـضــل عمل درا م ــي ،مثلما حصل على
نفس ا لـجــا ئــزة فــي حفل جــوا ئــز غولدن
غلوب ،كما حصدت جيليان أندرسون
ج ـ ــائ ـ ــزة أف ـ ـضـ ــل م ـم ـث ـل ــة م ـ ـسـ ــاعـ ــدة فــي
مسلسل درامي.
(د ب أ)

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :زميل لك يقول ما ُيناسبك لكنه ال
يقول الحقيقة.
ً
عاطفيا :تكثر الشائعات حول حبكما مما
يضطرك الى اتخاذ قرار سريع.
ً
ً
اجتماعيا :إذا أردت أن تكون مطمئنا فانظر
الى الناس على ما هم عليه.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :العمل ضمن مجموعة م ــردودة
أفضل بكثير من العمل الفردي.
ً
ً
ّ
تنجر دائما وراء أحاسيسك
عاطفيا :ال
ً
فالحقيقة قد تكون مختلفة تماما.
ً
اجتماعيا :عندما تكثر في الحديث عليك
التمييز بين ما تعرفه وما تجهله.
رقم الحظ27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :لن ّ
تتعسر األمور أمامك فدواليب
الحظ تدور من حولك.
ً
عاطفيا :أجمل لحظة عند الحبيب متى
ً
رآك آتيا إليه من بعيد.
ً
اجتماعيا :عندما تعترف بخطأك تكون
أكثر حكمة من اليوم الذي ارتكبته فيه.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ّ ً
ً
ً
مهنيا :زد علما بمهنتك وتطورا من خالل

الوسائل اإللكترونية الحديثة.
ً
عاطفيا :حبكما ثابت في وجه العواصف
ألنه عن وعي وإخالص.
ً
اجـتـمــاعـيــا :الـجـمـيــع يـطـلـبــون رأي ــك عند
الضرورة ألنك تحكم بإنصاف.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :اجتناب النقاش والصراع مع زمالء
العمل فطنة بحد ذاتها.
ً
عاطفيا :الشريك في الحياة هو شريك في
جميع األمور األخرى.
ً
اجتماعيا :اع ــرف كيف تـمــارس الصمت
عندما يتكلم أهل البيت.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً ّ
ً
مهنيا :حتى لــو كنت ع ــادال مــع زمالئك
فثمة من ال يعجبه ذلك.
ً
ـط الحبيب مــا يستحقه من
عاطفيا :أع ـ
ِ ّ
الوقت وال تستغل صبره.
ً
اجتماعيا :على ّ
رب العائلة أن يكون قلبه
في رأسه ليستطيع قيادتها.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :أك ـثــر مــن ســاعــات عـمـلــك هــذه
الفترة فالوضع يتطلب ذلك.
ً
عاطفيا :عالقتكما في منتهى الحب وال
ً
ينقصها سوى اتخاذ القرار معا.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أص ـبــح لــديــك اآلن م ـنــزال
تشتهي السكن فيه مع جميع أحبائك.
رقم الحظ.44 :

إليزابيث ديبيكي

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :مــن ج ـ ّـد وج ــد والب ــد أن تحصد
الكثير ألنك زرعت الكثير.
ً
عاطفيا :إهمالك للشريك غير مقصود لكن
ً
ذلك يحزنه كثيرا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تكثر مــن ال ـمــزاح فــي غير
مكانه فينقلب إلى غباء.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

تتويج نجوم «»The Crown

ً
مهنيا :إرادتك الحازمة هي التي ستنشلك
من وضعك الصعب.
ً
عاطفيا :تفاهم مع الحبيب على أن الظرف
ً
صعب وينبغي التعاون معا.
ً
ً
اجتماعيا :ابحث عن هواية ال تكلفك كثيرا
وحاول ممارستها لتنفيس غضبك.
رقم الحظ.56 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :الحرمان يكمن في الكسل فاجتهد
ثمار تعبك.
لتقطف ّ
ً
عاطفيا :كلما تالقيتما تشعران بسعادة
قصوى وهذا هو المقصود.
ً
اجتماعيا :الطبيعة تفتح يديها لك وتنتظر
منك التنزه في أجوائها.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً ُ
مهنيا :تعرض عليك وظيفة على طبق من
فضة فال ّ
تتردد في القبول.
ً
ّ
عاطفيا :يشجعك الشريك على المغامرة
ويقف الى جانبك في كل الظروف.
ً
ً
ً
اجتماعيا :علما بأنك تجتهد كثيرا فإن
ً
الحظ أحيانا يعاندك.
رقم الحظ.22 :
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بوحوش يحتفي بـ «عصير السعادة»
محمد
ّ

ً
كاتب تونسي يحلق في فضاء الشعر والرواية والقصة القصيرة جدا
ال يضل األديب التونسي ،محمد بوحوش ،طريقه إلى أي جنس
أدبي ،فهو شاعر بارع يمتلك لغة شفيفة متدفقة ،وروائي مائز
ِّ
يحلق برشاقة في فضاء السردً ،ومبدع متمكن من أدواته حين
ِّ
يكثف لغته في قصة قصيرة جدا تحمل الكثير من المضامين
والمعاني اإلنسانية ،وربما اليزال في جعبته األدبية المزيد من
المفاجآت الساحرة.
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

أعـ ـل ــن الـ ـك ــات ــب ال ـت ــون ـس ــي،
محمد بوحوش ،عبر صفحته
ع ـل ــى م ــوق ــع "فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك" قـبــل
أي ـ ــام ،صـ ــدور أحـ ــدث ك ـت ــاب له
بـ ـعـ ـن ــوان "ع ـص ـي ــر الـ ـسـ ـع ــادة"،
وهو مجموعة قصص قصيرة
ً
جدا ،ضمن إصــدارات دار رؤى
للنشر والـتــوزيــع ،لصاحبتها
الــروائـيــة زيـنــب عــونــي ،ليفتح
الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــروف ش ـه ـي ــة
الـ ـق ــارئ ال ـعــربــي إل ــى مـطــالـعــة
جديده ،واالستمتاع بنصوصه
ِ
البديعة.
لم يصل الكتاب الجديد إلى
أيادينا بعد ،لكن المتوقع أنه
يحمل بين دفتيه ما يطلع إليه
الـبــاحـثــون عــن مـتـعــة ال ـق ــراءة،
ً
خـصــوصــا أن بــوحــوش ينشر
ً
بـ ـ ـي ـ ــن حـ ـ ـي ـ ــن وآخ ـ ـ ـ ـ ــر قـ ـصـ ـص ــا
ً
قـصـيــرة ج ــدا عـبــر الـســوشـيــال
ميديا ،تعكس موهبة متفردة
ف ــي نـحــت ن ــص مـحـكــم ومفعم
بالحياة ،على الرغم من سطوره
ً
القليلة جدا.
َ ْ
ل ـ ـكـ ــن مـ ـ ــا يـ ـلـ ـف ــت ن ـ ـظـ ــر مـ ـ ــن
ي ـتــابــع ت ـجــربــة ب ــوح ــوش ،هو

ذلــك التنوع الـثــري فــي إنتاجه
األدب ـ ــي ،فـمــع بـلــوغــه حــالــة من
ال ـت ــوه ــج ف ــي ع ــال ــم ال ـق ـص ـيــدة،
ن ـج ــده ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ي ــدور
بقلمه في فلك القصة والرواية،
وهو ال يجد أدنى صعوبة في
هــذا التنقل بين عوالم الكتابة
المختلفة ،إذ إن للشعر صدى
ف ــي قـصـصــه وروايـ ــاتـ ــه مثلما
للسرد أصداء في قصائده.
ق ـ ــد ي ـ ـت ـ ـسـ ــاءل الـ ـبـ ـع ــض عــن
األسـ ـ ـ ــاس ال ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـمــد عـلـيــه
م ـح ـمــد ب ــوح ــوش ف ــي اخ ـت ـيــار
ق ــال ــب الـ ـجـ ـن ــس األدب ـ ـ ـ ــي الـ ــذي
ي ـس ـكــب ف ـي ــه نـ ـص ــه ،وف ـ ــي ه ــذا
اإلطـ ــار ي ـقــول ل ــ"ال ـج ــري ــدة"" :إن
ت ـحــديــد ال ـج ـنــس األدب ـ ــي ال ــذي
ي ـل ـيــق بــال ـف ـكــرة أو ال ـمــوضــوع
يـعـتـمــد عـلــى مـعــايـيــر م ـحــددة،
فـ ـ ـ ــإذا كـ ــانـ ــت الـ ـفـ ـك ــرة م ـشـ َّـب ـعــة
واإليقاع،
واالستعارات
ّ
بالمجاز ّ
فإنها تصنف في خانة النص
ال ـش ـع ــري بــاع ـت ـبــار أن الـشـعــر
انفعال باألساس .أما إذا كانت
الـ ـفـ ـك ــرة ق ــائ ـم ــة ع ـل ــى ت ـق ـنـ ّـيــات
الحكاية من زمكان وشخوص
وح ـ ـ ــدث أو م ـج ـم ــوع ــة أح ـ ــداث
ً
أيضا
وعقدة ،وإذا
الفكرة ّ
كانت ّ
ّ
الجزئي ،فإنها تصنف
في خانة
ً
في باب ّ
القصة القصيرة جـ ّـدا.
ّأمــا في الـ ّـروايــة فيختلف األمر
ّ
ً
ك ـث ـي ــرا ،فــال ـفـكــرة تـتـشــظــى إلــى
أف ـ ـ ـكـ ـ ــار وأح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث وش ـ ـخـ ــوص
وعالقات ،ووصف وسرد وحوار
ّ
وح ـكــايــة مـلـيـئــة بــالــتـفــاصـيــل،
وعـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ـ ــذا األس ـ ـ ـ ـ ــاس ي ـك ــون
االنتماء إلى جنس ّ
الرواية".

يتابع :ان "هذا التصنيف ال
ً
يخلو مــن االعتباطية أحيانا
بحكم تداخل األجناس ،ودعني
ـول إن ال ـش ـع ــر ه ــو ان ـف ـعــال
أقـ ـ ـ ّ
بــالــشــيء ،بـحــدث م ــا ،بموقف،
ب ـم ـش ـهــد ،بـ ـح ــال ــة ،وه ـ ــو ب ـهــذا
يـ ـت ــرج ــم الـ ـشـ ـع ــور وال ـع ــاط ـف ــة
والوجدان بطريقة ّ
فنية قوامها
الـمـجــاز واإليـ ـق ــاع ،أم ــا الـقـ ّـصــة
القصيرة جـ ّـد ا فهي استيعاب
لـ ـفـ ـك ــرة أو لـ ـم ــوض ــوع م ـعـ ّـيــن
يشتغل عليه ا ل ـقـ ّ
ـاص بالعقل
أســاسـ ًـا ،بـشــيء مــن الـحـيـ ّ
ـاديــة،
وب ــإي ـج ــاز شــديــد يـنـبـنــي على
ّ
ّ
القص أو بعضها في
تقنيات
إطـ ـ ــار س ــردي ــة نـ ــوويـ ــة .بـيـنـمــا
ال ـ ــرواي ـ ــة ك ـس ــردي ــة كـ ـب ــرى هــي
موضوع واسع يحتمل اإلطناب
والـتـفـصـيــل واسـتـيـعــاب فنون
أخـ ــرى ومــرج ـع ـيــات مـتـنـ ّـوعــة.
إن ـه ــا ب ـحــث وعـ ـم ــارة س ــردي ــة،
وص ـنــاعــة ع ــال ــم مـتـخـ ّـيــل يـعـ ّـج
بالحركة واألحداث والشخوص
والصراعات".
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـنـ ــوع ال ـ ـ ـ ــذي ي ـم ـيــز
ً
تـجــربـتــه ينسحب أي ـضــا على
ال ـل ـغ ــة ال ـت ــي ي ـب ــدع ب ـه ــا ،إذ ال
يكتفي بوحوش بالعربية لغة
لـ ــإبـ ــداع ،ف ـح ـتــى يــوم ـنــا ه ــذا،
أص ــدر األدي ــب التونسي عشر
م ـج ـم ــوع ــات شـ ـع ـ ّ
ـري ــة بــال ـل ـغــة
الـ ـع ــرب ـ ّـي ــة وروايـ ـ ـت ـ ـ ْـي ـ ــن ،وأرب ـ ــع
مجموعات شـعـ ّ
ـريــة باللغتين
ّ
ّ
الفرنسية واإلنكليزية ،إضافة
ّ
إل ــى  6مـجـمــوعــات فــي الـقــصــة
الـقـصـيــرة جـ ـ ّـدا ،وأنـطــولــوجـيــا
موسومة بـ"أصوات من الجريد

تحديد الجنس
األدبي الذي
يليق بالفكرة أو
الموضوع يعتمد
على معايير
محددة
من إصداراته

محمد بوحوش
ّ
وقص ْ
ونسي"ّ ،
ّ
تين لألطفال.
الت

أزمنة المتاهة
وق ـ ـ ـبـ ـ ــل أش ـ ـ ـهـ ـ ــر م ـ ـ ــن ص ـ ـ ــدور
"عصير السعادة" ،أطلق الكاتب
التونسي الـعـنــان لـمــارد السرد
ً
ال ـ ــذي ب ــداخ ـل ــه ،مـ ـص ــدرا روايـ ــة
"أزم ـن ــة ال ـم ـتــاهــة" ال ـتــي ص ــدرت
ع ـ ــن دار ا لـ ـنـ ـش ــر ذا تـ ـ ـه ـ ــا (رؤى
للنشر وال ـتــوزيــع) ،وهــي روايــة
تقع في  260صفحة من الحجم
ّ
المتوسط.
ّ
وت ـن ـط ـل ــق أحـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـ ــروايـ ـ ــة
م ــن مــديـنــة "ب ـتــرس ـبــرغ" بــواليــة
بـنـسـلـفــانـيــا األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ،حـيــث
ّ
يـ ـج ــري ال ـق ـب ــض ع ـل ــى ال ـمــت ـهــم
ّ
رقــم  ،13الــذي يفشل في اغتيال
ّ
الــزع ـيــم "جـ ـ ــورج" ،بـعــد أن فشل
زمـ ــاؤه الـ ّـســاب ـقــون ،اآلتـ ــون من
المستقبل البعيد ،في ّ
مهمتهم
ت ـل ــك ل ـغ ــاي ــة ت ـغ ـي ـيــر ال ـم ــاض ــي،
وإنقاذ كوكب األرض من الحرب
ال ـنــوويــة والـجــرثــومـ ّـيــة الـكـبــرى
ال ـ ـتـ ــي يـ ـعـ ـت ــزم الـ ـق ــائ ــد جـ ـ ــورج،
باعتباره زعيم أكبر قوة عسكرية
واقتصادية في العالم ،التهديد
ّ
ب ـش ــن ـه ــا ب ـس ـبــب نـ ـ ــزوة اع ـتــرتــه
ّ
نفسي ،هدفهم
ناجمة عن مرض
في ذلك محاولة تغيير الماضي
لـتــأمـيــن مـسـتـقـبــل ال ـح ـيــاة على

كوكب األرض ،ثم يجري القبض
ع ـلــى ال ـم ـب ـعــوث رقـ ــم  ،13عـقــب
ّ
فشله في اغتيال الزعيم جورج،
ّ
العقلية
ويودع بمشفى لألمراض
ّ
والن ّ
ّ
لينضم إلــى عــدد من
فسية
ّ
الـمـبـعــوثـيــن الــســاب ـق ـيــن االث ـنــي
عشرة وبعض المرضى اآلخرين،
ّ
الدكتور
حيث يـتــولــى عالجهم
ّ
ّ
ستيفن كايج الطبيب الن ّ
فسي
ّ
بالمصحة.
ّ
ي ـت ـج ــم ــع ب ــالـ ـق ــاع ــة ال ـك ـب ــرى
لـ ـلـ ـمـ ـشـ ـف ــى ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـمـ ــرضـ ــى
ّ
ويشرعون بتحفيز من الطبيب
ال ـم ـعــالــج وال ـم ـب ـع ــوث رقـ ــم ،13
وه ــو عــالــم أن ـثــروبــولــوج ـيــا آت
مــن المستقبل ،فــي س ــرد رواي ــة
تـ ـتـ ـح ـ ّـدث عـ ــن حـ ـي ــاة ن ـخ ـبــة مــن
كانوا قد نجوا من حادثة
العلماء ّ
الن ّ
ووية الكبرى والزلزال
الحرب
الذي تالها سنة 2180م.
ُ
ـواص ـ ــل ك ــل أع ـم ــال
وهـ ـك ــذا ت ـ ـ ِ
م ـح ـمــد ب ــوح ــوش الـ ـغ ــوص فــي
عــوالــم مـتـنــوعــة ،والتحليق في
فضاء آخر ،بهدف واحد هو خلق
متعة للقارئ عبر حكايات شيقة،
يــرويـهــا بــاسـتـفــاضــة فــي رواي ــة
تــارة ،ويختزلها باحترافية في
قصة ت ــارة أخ ــرى مثل "عناقيد
ً
ً
الدهشة" ،أو يعزفها لحنا جميال
ف ــي ق ـص ـيــدة ،ف ـه ــذا اإلبـ ـ ــداع في
ُمجمله يشبه أحد دواوينه الذي
يحمل عنوان "ليس سوى أغنية".

منال المزيد :حياتنا عبارة عن قصص وحكايات
«الكويت تشهد ظهور كاتبات يسهمن في إثراء األدب المحلي»
نفسها في الكتابات الروائية والمقاالت
تجد الكاتبة منال المزيد
ّ
االجتماعية والتحفيزية التي تسلط الضوء على تقدير الذات والنجاح في
العالقات وبناء الشخصية.
وقالت المزيد إن الكتابة تبقى أقوى مؤثر في كل الثقافات واألزمان على
اختالفها« ،إذ ال يهم ما هي لغتك ،أو أصلك ،أو موطنك ،ما دامت
فكرتك تستحق االنتشار».
«الجريدة» التقتها وعرفت منها تفاصيل عن تجربتها األدبية ،ورأيها
في بعض القضايا.
● أين تجدين نفسك حاليا؟
 أنا ابنة الكويت ،زوجــة وأم ،حاصلةع ـلــى درجـ ــة ال ـب ـكــالــوريــوس ف ــي هـنــدســة
ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــر مـ ــن ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت ع ــام
 ،2004وأعمل حاليا في مجال التخطيط
االستراتيجي وحوكمة تقنية المعلومات
بمنصب مدير إدارة حوكمة القطاع العام
ف ــي الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ــات ـص ــاالت وتقنية
المعلومات ،وفي الحقيقة أن شغفي نحو
ال ـقــراءة والـكـتــابــة هــو الـمـحــرك اإليجابي
نحو مزيد من العطاء في الجانب المهني
والجوانب الحياتية األخرى.
أجـ ــد ن ـف ـســي ف ــي ال ـك ـت ــاب ــات ال ــروائ ـي ــة
والمقاالت االجتماعية والتحفيزية التي
ّ
تسلط الضوء على تقدير الذات والنجاح
فــي ال ـعــاقــات وب ـنــاء الـشـخـصـيــة ،ل ـمــاذا؟
ألنني أؤمن بأن للمعرفة طرقا ومسارات،
واألدب هــو أحــد هــذه الـمـســارات .أنــا أرى
أن م ـش ـهــد ح ـيــات ـنــا ال ـي ــوم ــي ه ــو ع ـب ــارة
ع ــن سـلـسـلــة م ــن ال ـق ـصــص وال ـح ـكــايــات،
واستثمار هذه المشاهد في كتابات ترقى
بعقل القارئ وتترك أثر الفائدة والعبرة
والدروس المستفادة.

التكنولوجيا
سهلت على
األديب الوصول
إلى القارئ
ّ
وتقصي ذائقة
المجتمع

من إصداراتها

أم ـ ـ ــا م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاالت ف ـب ـعــض
المواضيع واألفـكــار والمفاهيم ال بـ ّـد من
تسليط الضوء عليها من منظور واقعي
وأدبــي ،فمثال المقاالت التي تتطرق إلى
التواصل الفعال هي لتعزيز التواصل بين
الشخص وذاته أو بينه وبين اآلخرين .أنا
أسعى من خالل كل ما أكتبه وسأكتبه أن
أترك أثرا إيجابيا لدى القارئ ،ويمكن أن
يساهم هذا األثر في تطوير بعض األمور
والجوانب في حياته لألفضل ،أو تعزيز
فكرة أو مفهوم سينعكس إيجابيا على
المتلقي.

 إن الحديث عن الفورة الروائية التييشهدها الـعــالــم الـعــربــي بشكل عــام منذ
سـنــوات شــيء بديهي ومـفـهــوم ،ولــم ُ
يعد
ب ـحــاجــة إلـ ــى إث ـب ــات أو دالئـ ـ ــل ،ال سيما
بعدما تـصـ ّـدرت الــروايــة المشهد األدبــي،
وص ـ ــارت ال ـســاحــة ال ـن ـقــديــة ب ـحــاجــة إلــى
أن تـ ـت ــوازى م ــع هـ ــذه الـ ـف ــورة ال ــروائ ـي ــة،
ّ
وتحللها بــإمـعــان ،وال ّ
بد
وأن تــرصــدهــا
للنقد أن يكون قادرا على مواكبة اإلبداع
ً
سنويا لقراءة
الروائي المتنامي والمتكاثر
اإلبــداعــات الــروائـيــة مــن مختلف األقـطــار
ال ـعــرب ـيــة .وأع ـت ـقــد أن ال ــرواي ــة الـكــويـتـيــة
يجب أن تــأخــذ مساحة أكـبــر فــي خريطة
النقد العربي.

 على الصعيد المحلي ،تأثرت بكتابةالروائي الراحل إسماعيل فهد إسماعيل
واألس ـ ـتـ ــاذ ط ــال ــب ال ــرف ــاع ــي ود .ســاجــد
العبدلي ،وعلى الصعيد العربي كتابات
مصطفى محمود ونجيب محفوظ ،وعلى
ال ـم ـس ـتــوى ال ـعــال ـمــي أس ـت ـم ـتــع ب ــرواي ــات
الكاتبة إليف شافاق وفيكتور هوغو.

● من المعلوم أن اســم الكويت ارتبط
بالثقافة منذ نشأتها ...كيف ترين الحالة
األدبية والثقافية في الكويت حاليا؟

● بمن تأثرت من األدباء في بداياتك؟

● في ظل الثورة التكنولوجية الحالية،
ما رأيك في موجة مواقع التواصل ،وهل
من الممكن أن تساهم في متابعة القارئ
لإلنتاج األدبي؟
 نعم بالتأكيد ،التكنولوجيا سالح ذوحــديــن؛ أحدهما إيجابي واآلخ ــر سلبي،
ول ـي ــس ف ـق ــط ع ـل ــى ال ـم ـش ـهــد أو ال ـجــانــب
األدبي ،ولكن على كل الجوانب الحياتية
األخرى.
وســأكـتـفــي بــذكــر الـجــوانــب اإليجابية
ل ـل ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ع ـل ــى ال ـم ـش ـه ــد األدب ـ ـ ــي،
فـ ـب ــوج ــود ق ـ ـنـ ــوات مـ ـتـ ـع ــددة ل ـل ـت ــواص ــل
االجتماعي سهل على األدي ــب والــروائــي
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــارئ وت ـق ـ ّـص ــي ذائ ـق ــة
المجتمع ،حيث إن العالم أصبح متصال
م ـن ـف ـت ـحــا عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدوام فـ ــي ظـ ــل وجـ ــود
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،ك ـمــا أن ـه ــا ف ـت ـحــت آفــاقــا
ل ـت ــواص ــل األدب ـ ـ ــاء وال ــروائ ـي ـي ــن بعضهم
البعض ،ولو كان أحدهم في الطرف اآلخر
مــن الـعــالــم .كما أن التكنولوجيا سهلت
الوصول إلى المحتوى والكتب والمقاالت
فــي أس ــرع وقــت وبــأقــل جـهــد ،مــع انتشار
المنصات والمكتبات اإللكترونية.
● م ــاذا عــن وظـيـفــة الـنــاقــد مــن وجهة
ن ـظــرك؟ وه ــل تعتقدين ب ــأن األدب يتخذ
منحى تصاعديا نحو الــرقـ ّـي ،أم أنــه في
تدهور مستمر؟

 ال شك في أن للرواية الكويتية حضوراخـلـيـجـيــا وع ــرب ـي ــا ،ف ـهــي تـحـتــل مـســاحــة
انتشار ال بأس بها ،ومن خالل العودة إلى
التاريخ الروائي في الكويت فإن أول رواية
كانت عام  1948لألستاذ فرحان الفرحان،
وبعدها بــدأت المسيرة فــي الستينيات،
بـيــد أن عـمــر ال ــرواي ــة الفعلي تــأســس مع
الكاتب والروائي إسماعيل فهد إسماعيل،
حيث عرفت الكويت الــروايــة المتسلسلة
المطولة من خالله رحمة الله عليه .لكن
ال ـحــالــة األدبـ ـي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي الـكــويــت
فــي ت ــراج ــع ،مــع األسـ ــف ،فـلــم نـعــد نشهد
اهتماما ملحوظا من الجهات ذات الصلة
بالدولة ،ويجب أن تولى الحركة الثقافية
فــي الـكــويــت اهـتـمــامــا ورعــايــة أفـضــل من
ذلك بكثير ،فاألمم ترتقي وتتقدم بالعلم
والثقافة والقراءة.
● م ــاذا عــن دور ال ـمــرأة الـكــويـتـيــة في
اإلب ــداع الثقافي الكويتي ،وهــل استطاع
األدب النسائي في الكويت أن يكون له دور
منافس خليجيا وعربيا؟
 منذ بدايات األدب في الكويت ،ظهرتعلى الـســاحــة أق ــام نسائية ،مثل نورية
ال ـس ــدان ــي ،وصـبـيـحــة ال ـم ـش ــاري ،وخــولــة
ال ـق ــزوي ـن ــي ،ول ـي ـلــى ال ـع ـث ـمــان .وم ــا زال ــت
الكويت تشهد ظهور أقالم نسائية أدبية
تسهم فــي إث ــراء األدب الكويتي ،وتقديم
إضافة إيجابية للمجتمع.
● م ــا ه ــو م ــوق ــع ك ــات ــب ال ـ ــرواي ـ ــة فــي
المجتمع؟

أنطونيو
سكارميتا...
«لم يحدث أي
شيء"

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

ينسى البعض من قــراء "ألــف ليلة وليلة" ،الــراوي األساسي
الذي َّ
قص على القراء حكاية شهرزاد مع زوجها الملك ّشهريار،
ويظن البعض أن شهرزاد هي التي تقص الحكايات ،لكنها خطة
الــراوي األساسية وحيلته األجمل ،في تسخير شهرزاد ،ورواة
كثر إلكمال حكاياته .وهــذا يقول الكثير حول وجــود الــرواة في
ً
العمل الروائي تحديدا.
ّ
إن أهم ما يجب أن يتنبه إليه أي كاتب روايــة وأي قــارئ هو
ال ــدور الـمـحــوري واألســاســي الــذي ينهض بــه ال ــراوي أو الــرواة
كحلقة وصل بين المؤلف والقارئ ،وأن الراوي في أحيان كثيرة
هــو ممثل الـمــؤلــف األه ــم والـنــاطــق بفكره ووع ـيــه ،لــذا ال بـ َّـد أن
تكون هناك عالقة بين ال ــراوي والحكاية التي ّ
يقص أحداثها،
ومن الضرورة بمكان أن يعرف القارئ كيف َ
عرف الراوي بخفايا
الحكاية ،وعوالم أبطالها ،واألمكنة والبيئات التي جربت فيها.
ُ
بدأت بقراءة رواية لم يحدث أي شيء للكاتب التشيلي
حين
أنطونيو سـكــارمـيـتــا Antonio Skarmetaالـمــولــود عــام ،1940
والذي عرفه العالم برواية ساعي بريد نيرودا ،ومع الصفحات
األولى ،دار ببالي :كم عمر الراوي وهو ّ
يقص الحكاية على القارئ،
وأين تراه مكان وجوده مما يجري؟ وبقيت أتتبع أحداث الرواية
الصغيرة  -ال تتجاوز الـ  83صفحة  -الصادرة عن دار ممدوح
عدوان للنشر ،وبترجمة عبدالسالم باشا ،دون أن أصل إلى إجابة.
ً
صحيح أن هناك إيحاء بعمر الراوي ،وكونه صبيا ،لكن هنا
ً
يـجــب ال ـقــول :ال يمكن لشخص أن يـكــون راويـ ــا ويـقــص حكاية
على مستمع أو قارئ دون أن يكون له عمر لحظة القص ،ودون
ً
وأخيرا ال َّ
ّ
بد أن تكون له
لحظي أثناء القص،
أن يكون له مكان
عالقة بما يقص.
رواي ــة لــم يـحــدث شــيء تـتـنــاول مـجــيء أس ــرة مــن تشيلي إلى
ألمانيا ،هاربة من جحيم الدكتاتور أوغستو بينوشيه الذي حكم
تشيلي الفترة من  ،1990-1973وتأتي الــروايــة بصيغة ضمير
المتكلم ،وعلى لسان الفتى لوتشو ،وهي إذ تقص حكاية ومعاناة
األسرة المكونة من أب وأم ولوتشو الراوي وأخيه األصغر.
ّ
وألن المؤلف أنطونيو سكارميتا كاتب متمرس في صنعة
ّ
الكتابة ،فهو قادر على أن يقود قارئه بحرفية عالية إلكمال الرواية
وبمتعة وتشويق ،لكن القارئ /الدارس الذي يبحث خلف متعة
الـقــراء ة عن توافر عناصر الكتابة اإلبداعية في العمل ،سيرى
ً ّ
بوضوح أن المكان اللحظي غائب تماما ،إل في مشاهد قليلة،
وربما ما أنقذ الرواية ،وأعطاها القيمة األهم ،هو المشهد األخير
بعراك الصبي لوتشو /التشيلي مع األلماني مايكل ،حيث يظهر
ً
ً
ً
للمرة األولــى المكان بوصفه عنصرا أساسيا ومهما لتشكيل
خلفية المشهد ،إضافة إلى إدخال عناصر الطبيعة ،الليل والظلمة
والمطر ،كما أن تصاعد الحدث الدرامي في المشهد ،وحده ّ
قدم
مقولة الرواية األهم ،بأن األغراب الالجئين ،وفي أي مجتمع من
المجتمعات ال يمكن لهم أن ّ
يعمدوا وجودهم اإلنساني دون دفع
ثمن لذلك ،وهذا الثمن وحده ،بضريبته الجسدية والمادية ،ما
ٍ
يضمن االعتراف بهم.
إن انكشاف الترجمة العربية في السنوات األخيرة على شتى
ّ
البعض يتكلم بتفخيم كبير
األسـمــاء األدبـيــة من العالم،
جعل ّ
ّ
عن أي روائية أو روائي ال لشيء إل ألنه قادم من الضفة األخرى،
دون النظر إلى أن دوائر االهتمام األدبي واالجتماعي تختلف من
مجتمع آلخر ،كما أن ذائقة القارئ الغربي ،األوروبي واألميركي،
تختلف بــال ـضــرورة عــن ذائ ـقــة ال ـق ــارئ ال ـعــربــي ،كـمــا أن منابر
اإلعالم والثقافة في الغرب تتلقى وتهتم بالكتابات األخرى ،غير
األوروبية واألميركية ،بما يتناسب ومصلحتها ويصب في خانة
الدعاية التي ُت ّ
روج لها.
رواية لم يحدث أي شيء للتشيلي أنطونيو سكارميتا ،رواية
ً
ً
ً
متعة صغيرة ،ومؤكد أنها أخذت صيتا وحضورا عالميا ،ألن
مؤلفها هو نفسه مؤلف رواية آسرة هي ساعي بريد نيرودا ،وهذا
ّ
ٌ
يقول كيف أن نتاج أي مبدع هو كل ال يتجزأ.

حصاد

«الوطني للثقافة» يوقع مذكرة تفاهم
مع الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان

منال المزيد

من أجواء التوقيع

 تـنـبــع أهـمـيــة ال ـكــاتــب مـمــا يستطيعأن ي ـح ــدث ــه ب ـق ـل ـمــه م ــن ت َّـغ ـي ـيــر م ـش ــروط
باإليجابية ،وحتى يتسنى له ذلك ،ال ّ
بد
أن يكون ابنا َّ
بارا بمجتمعه وبقضايا من
ّ
يشاركونه العيش فـيــه ،وإل أقـعــد نفسه
ُ ِّ
وي ـنــظــر
ع ـلــى ق ـمــة شــاه ـقــة يـنـظــر إل ـي ـهــم
عليهم ،دون أن يستطيعوا حتى رؤيته أو
سماع خطابه ،مما يغريهم باإلعراض عنه،
ً
فيضربون صفحا عن حديثه ومكانته.
وهذه خطوة أولى على طريق ّ
توسعنا
في بحث الخصائص والسمات التي يلزم
توافرها في أرباب الكتابة .وباالنتقال إلى
خطوة أخرى نقول :ال ّ ّبد أن يكون للمادة
المكتوبة مـعـيــار يــرشــح صاحبها لنيل
الصفة المبتغاة ،وال أقــل أن ُيشترط في
هذا المعيار فائدة المكتوب والرأي العلمي
لكاتبه ،والمقصود بــا لــرأي العلمي ذلك
المصحوب بــأدلــة وبراهين تدعم وجهة
نظره أو ّ
تفسر اعتناقه لها.
إن الـكـتــابــة تـبـقــى أق ــوى مــؤثــر فــي كل
الثقافات واألزمــان على اختالفها ،ال يهم
مــا هــي لـغـتــك ،أص ـلــك ،مــوطـنــك ،مــا دامــت
فكرتك تستحق االنتشار ،فثق تماما بأنها
ستصل وتؤثر وتنتشر.

وقع المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب مذكرة تفاهم وتعاون
مع الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان ،بهدف زيادة أواصر التعاون
وبناء جسور الشراكة بين المجلس والجمعيات األهلية وقطاعات
المجتمع المدني بكل هيئاته ومؤسساته ،والتنسيق المشترك بينهما
لتحقيق رؤية الحكومة في مشروع التنمية المستدام.
وقال الناطق الرسمي للمجلس األمين العام المساعد لقطاع الثقافة
د .عيسى األنصاري ،في تصريح صحافي ،إن الجمعية من الهيئات
المستقلة التي تم إشهارها بقانون عام  ،2004وتهدف إلى نشر وتعزيز
ثقافة حقوق اإلنسان في الكويت ،وترسيخ العمل على احترام حقوق
اإلنسان والحريات األساسية .وبين د .األنصاري أن الجمعية تقوم
بذلك عن طريق إصدار المنشورات وتنظيم اللقاءات والمحاضرات
والتعاون مع جمعيات ومنظمات حقوق اإلنسان المحلية والعربية
والدولية المماثلة في األهداف ،وهي من الجمعيات الرائدة في مجالها،
وامتازت بالحصول على الصفة االستشارية في المجلس االقتصادي
واالجتماعي لألمم المتحدة يوليو .2018
وأضــاف أن المذكرة تنص على التعاون في مجاالت عــدة ،منها
تنسيق حملة إعالمية مشتركة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان ،والتسويق
للفعاليات المشتركة وتـبــادل المعلومات والتقارير الخاصة ذات
الصلة بثقافة حقوق اإلنسان وإعــداد المعايير األساسية وتشكيل
لجان متخصصة لخلق رؤيــة واضحة في مجاالت تبادل البحوث
واالستشارات ،وخلق شراكة استراتيجية إنسانية تخدم حق اإلنسان
في التمتع بالحقوق الثقافية.
وأك ــد أن الكويت متميزة بالحضور اإلنـســانــي ال ــذي وصــل إلى
العالمية بعد نيل الكويت لقب مركز العمل اإلنساني ،وحصول سمو
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد ،طيب الله ثراه ،على لقب قائد العمل
اإلنساني ،مشددا على أن المجلس سيسعى إلى دعم أنشطة الجمعية
في الجوانب الثقافية ،لترسيخ مفاهيم حقوق اإلنسان ذات الصلة.
حضر حفل التوقيع من الجمعية أمينها العام حسين العتيبي،
ورئيس مجلس إدارتـهــا خالد العجمي ،ومدير المشاريع ميسون
عبدالرحيم ،ومن المجلس الوطني األمين العام كامل العبدالجليل،
ود .عيسى األن ـصــاري ،ومــديــر إدارة الـعــاقــات الثقافية الخارجية
محمد بن رضا.

توابل ةديرجلا
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الخرجي :أقترح إقامة مهرجان سينمائي في الكويت
خالل العرض الخاص لفيلم «منزل رقم  »5في «سينسكيب »360
فضة المعيلي

اقترحت الفنانة زهرة الخرجي
تنظيم مهرجان سينمائي
سنوي في الكويت ،السيما في
ظل وجود الشباب المبدع،
لتقديم أعمال هادفة.

ملصق فيلم «منزل رقم »5

احـ ـتـ ـضـ ـن ــت "س ـي ـن ـس ـك ـيــب
 "360العرض الخاص لفيلم
" م ـ ـ ـنـ ـ ــزل ر ق ـ ـ ــم  ،"5ب ـح ـض ــور
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ دعـ ـ ـي ـ ــج الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـف ــة،
وفـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــق عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ال ـ ـ ـف ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــم،
ومـجـمــوعــة مــن اإلعــامـيـيــن،
وال ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــوف ،والـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن،
منهم الفنان جمال الردهان،
وال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـش ـ ــام ـ ــي.
وال ـف ـي ـل ــم ق ـص ــة وس ـي ـن ــاري ــو
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار مـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــل م ـ ـح ـ ـمـ ــد،
وإخ ـ ـ ـ ــراج وإنـ ـ ـت ـ ــاج وب ـط ــول ــة
بــدر الـبـلــوشــي ،وشــاركــه في
اإلخ ـ ـ ــراج وال ـت ـم ـث ـيــل ال ـف ـنــان
والـ ـمـ ـط ــرب خ ــال ــد بــوص ـخــر،
وم ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــرج مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد ع ـط ـي ــة
الـ ـشـ ـم ــري ،واإلشـ ـ ـ ـ ــراف ع ـلــى
اإلنتاج ياسر العماري.
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــو ش ـ ـ ــي إن
"ف ـي ـل ــم مـ ـن ــزل رقـ ــم  5ت ـجــربــة
سينمائية جديدة،
ت ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــل مـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرة
الـ ـ ــذيـ ـ ــن س ـب ـق ــون ــا
وأي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا الـ ـ ــذيـ ـ ــن
ي ـح ـضــرون ألف ــام
جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة" ،الفـ ـت ــا
إلى أن كل هدفهم
أن ت ـكــون ا لـحــر كــة
الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ف ـي ـهــا
نـ ـ ـض ـ ــج وت ـ ـ ـطـ ـ ــور،
"إض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى
أ نـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ن ـ ـ ــر ي ـ ـ ــد أن
نشجع الجمهور
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ع ـل ــى
حـ ـ ـض ـ ــور األف ـ ـ ــام

الخرجي والبلوشي وعدد من النجوم أثناء العرض الخاص
ال ـكــوي ـت ـيــة ،ألن لــدي ـهــم نــوعــا
م ــن ال ـت ـخ ــوف ف ــي ال ـح ـضــور
ب ـس ـبــب م ـق ــارن ـت ـه ــا ب ــاألف ــام
األ جـنـبـيــة ،و نـحــرص على أن
نقدم لهم مــادة وعمال جيدا
حتى نستقطبهم و نعطيهم
ثقة في الفيلم الكويتي".

فيلم الصديقات
وعـ ـ ــن أع ـ ـمـ ــالـ ــه ال ـ ـجـ ــديـ ــدة،
أضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :بـ ـ ـ ـ ـ ــإذن الـ ـ ـل ـ ــه ب ـع ــد
م ـن ــزل ر ق ــم  ،5أ ح ـض ــر لـفـيـلــم
ث ـ ـ ــان ع ـ ـنـ ــوانـ ــه الـ ـص ــديـ ـق ــات،
وه ــو تـجــربــة سـيـنـمــائـيــة من
إخ ــراج ــي ،وال ـع ـمــل ف ــي طــور
التحضير ،والفيلم ذو بطولة

نسائية واليت كوميدي ،من
تــألـيــف مــريــم الـهــاجــري التي
ألفت أمر إخالء بجزئيه األول
والثاني".

رعب وإثارة
من جانبها ،ذكرت الفنانة
ز ه ـ ـ ــرة ا لـ ـخ ــر ج ــي أن ا ل ـف ـي ـلــم
فـ ـي ــه رعـ ـ ــب وإثـ ـ ـ ـ ـ ــارة ،ودع ـ ــت
الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر إلـ ـ ــى ح ـ ـضـ ــوره.
و عــن حالة الزخم من ناحية
األفالم على الصعيد المحلي،
اق ـ ـتـ ــرحـ ــت إق ـ ــام ـ ــة مـ ـه ــرج ــان
س ـي ـن ـم ــائ ــي كـ ــل س ـن ــة "ح ـتــى
نستفيد منه ونفيد بوجودنا
السينمائي".

و ش ـ ـ ــددت ع ـل ــى أن " ه ـن ــاك
شـبــا بــا مـبــد عـيــن ،ونستطيع
أن نقدم معهم أفالما جميلة
وهادفة عن الحقبة الماضية
وال ـق ــادم ــة" .وح ــول جــديــدهــا
ق ــال ــت" :ل ـ ــدي م ـس ـل ـســل حـبــي
ال ـبــاهــر ي ـعــرض ف ــي رمـضــان
المقبل ،إضافة إ لــى مسلسل
ذهبت مع الماء".
بدورها ،ذكرت الفنانة ملك
أبوزيد أن الفيلم أول تجربة
ل ـ ـهـ ــا مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة الـ ـبـ ـط ــول ــة
والتمثيل بالسينما ،مشيرة
إل ــى أن ف ـكــرة الـف ـي ـلــم رائ ـعــة،
وعن أعمالها الجديدة أفادت
ب ــأن لــدي ـهــا مـسـلـسـلـيــن هـمــا
"ماما أمينة" و"نوح العين".

15

مسك وعنبر

«أميديا» للمخرج سليمان البسام
تشارك بـ «القاهرة التجريبي»
أنـ ـ ـه ـ ــت ل ـج ـن ـت ــا مـ ـش ــاه ــدة
واختيار العروض المشاركة
ب ـم ـهــرجــان ال ـق ــاه ــرة ال ــدول ــي
للمسرح التجريبي في دورته
" "28أعمالها ،بعد أن شاهدت
ً
ً
 285عرضا مختلفا  ،مقسمة
ً
ً
ً
إلى  167عرضا دوليا "أجنبيا
ً
ً
ً
وعربيا" ،و 118عرضا مصريا.
ت ـش ـك ـلــت ل ـج ـنــة الـ ـع ــروض
ال ــدولـ ـي ــة مـ ــن د .ديـ ـن ــا أم ـيــن
ً
رئ ـي ـس ــا وعـ ـض ــوي ــة :ال ـف ـنــانــة
لـطـيـفــة فـهـمــي ،ال ـف ـنــان أحـمــد
مختار ،السينوغراف األميركي
جـ ـ ـ ـ ـ ــون ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي .واخـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــارت
ً
ً
ال ـل ـج ـن ــة  14ع ـ ــرض ـ ــا دول ـ ـيـ ــا
ه ــي (أنـ ـتـ ـيـ ـج ــون -الـ ـي ــون ــان)،
(مــامــي وات ــا -انـجـلـتــرا)( ،يــوم
ع ـ ـ ـ ــادي ف ـ ــي ح ـ ـيـ ــاة الـ ــراقـ ــص
جريجور -إيطاليا الدنمارك)،
(كاليغوال  -أوكرانيا)( ،اتفاقات
م ــع اإللـ ــه  -أل ـم ــان ـي ــا)( ،م ــاري ــا
زيتون -أندونيسيا)( ،الملهاة
األخ ـي ــرة  -اإلم ـ ـ ــارات)( ،ه ــدوء
ت ــام  -ال ـب ـحــريــن)( ،ال ـخ ـنــزيــر-
الـ ـسـ ـع ــودي ــة)( ،ال ـم ــدي ـن ــة ل ــي-
ال ـ ـم ـ ـغـ ــرب)( ،الـ ـنـ ـس ــر ي ـس ـتــرد
أجنحته  -ال ـســودان)( ،منطق
ال ـط ـي ــر -تـ ــونـ ــس)( ،أمـ ـي ــدي ــا -
ل ـل ـم ـخ ــرج س ـل ـي ـم ــان ال ـب ـس ــام
 الكويت) - 970( ،فلسطين).ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ت ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــت ل ـج ـن ــة
اختيار العروض المصرية
م ــن د .ع ــاي ــدة عـ ــام ،الـفـنــانــة
د .ران ـيــا فـتــح ال ـلــه ،د .محمد
الـخـطـيــب ،د .أيـمــن الـخـشــاب،
الـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــدي ـ ــن ب ـ ــاس ـ ــم صـ ـ ـ ــادق،
وم ـح ـم ــد الـ ــروبـ ــي وال ـم ـخ ــرج

سليمان البسام

هشام عطوة .واختارت عرض
(ديفيليه) إنتاج فرقة الرقص
المسرحي الحديث المصري،
وعـ ـ ـ ــرض (ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوزاء) إنـ ـت ــاج
الهيئة العامة لقصور الثقافة،
داخل المسابقة.
وللمشاركة على الهامش
اخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرت ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض (حـ ـ ــب
ت ــرونـ ـك ــس) إنـ ـت ــاج س ـتــوديــو
عزت عزت للرقص المعاصر،
(الطريقة المضمونة للتخلص
من البقع) إنتاج فرقة أبيض
وأسود للفنون.
ت ـ ـ ـقـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـث ــامـ ـن ــة
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـشـ ـ ــرون مـ ـ ــن مـ ـه ــرج ــان
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ال ـ ــدول ـ ــي ل ـل ـم ـســرح
الـ ـتـ ـج ــريـ ـب ــي م ـ ــن 14إلـ ـ ـ ـ ــى 19
ديـسـمـبــر  2021فــي الـقــاهــرة،
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر عـ ـ ــرض بـعــض
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــات ف ـ ــي عـ ـ ــدد مــن
المحافظات.

خبريات
منة فضالي تشارك
في «ورا كل باب»

تشارك الفنانة منه فضالي
في بطولة حكاية "سر مر"
بمسلسل "ورا كل باب" ،الذي
ينتمي إلى نوعية حلقات
األعمال الدرامية املنفصلة-
املتصلة ،بينما يشاركها في
بطولة العمل مجموعة من
الفنانني منهم ،مراد مكرم،
ومحمد علي رزق ،حيث
ستكون القصة الجديدة آخر
حكايات املسلسل.
الحكاية الجديدة تدور في
إطار اجتماعي ،ويخرجها
محمد عبدالسالم ،في حني
يستغرق تصويرها أسبوعني
بشكل مكثف داخل عدد من
مواقع التصوير الرئيسية
بالقاهرة .منة بدأت تصوير
أول مشاهدها في الحكاية
الجديدة أمس ،حيث ستتفرغ
لالنتهاء منها بشكل كامل
خالل الفترة املقبلة ،السيما
أن فريق العمل سيعمل
تحت ضغط ،بسبب ضيق
الوقت املتبقي على العرض
بالشاشات.

ترشيح أبطال جدد
في «أبو العروسة »3

«البا» تطلق أكاديمية فنون شاملة ومتخصصة لألطفال
خطوة كويتية ريادية باتجاه التعليم البديل
تفتتح أكاديمية لــويــاك للفنون األدائـيــة (الب ــا) أول أكاديمية
فنون شاملة متخصصة باألطفال في الكويت ،لتجربة متكاملة
في الفنون األدائية والبصرية تحت عنوان "."Kids Arts Academy
وتقدم هذه األكاديمية برامج في الموسيقى والدراما والرقص،
إضــافــة إلــى فــن الخطابة لألطفال ،تحت مظلة الفنون األدائـيــة،
كما توفر صفوفا متخصصة في الفنون التشكيلية واليدوية
والتصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي ،إ لــى جانب حصص
اليوغا ،ضمن برنامج الفنون البصرية والتشكيلية.

مناهج إبداعية
وكخطوة إضافية باتجاه التعليم البديل ،تقدم أكاديمية الفنون
لألطفال برنامج الكورال التعليمي ،الذي ال يكتفي بتدريب الغناء
فحسب ،بل يعتمد على خيارات من األغاني العربية واإلنكليزية
واإلسبانية لتعليم اللغات وقواعدها ،وكذلك الجغرافيا والتاريخ
والعلوم ،حسب موضوع كل أغنية وهدف كل حصة.
والــافــت في هــذه المبادرة أنها األولــى من نوعها التي تقدم
للطفل تجربة فنية ومعرفية وثقافية واجتماعية متكاملة ،يمكن
القول إنها ليست أكاديمية فنية فحسب ،بل ثقافة حياة يتعرف

إليها الطفل من خالل الفنون ،وتأتي في وقت أمسى األطفال في
أشد الحاجة لما يعيد لهم التوازن الفكري والنفسي واإلبداعي
بعد قرابة عامين من ظــروف جائحة كورونا التي أبعدتهم عن
بيئتهم وتجاربهم الصحية التي يحتاجونها.

منصة فنية نابضة
وتقوم األكاديمية على مبدأ الفصول الموسمية ،ويستمر كل
فصل مدة ال تقل عن  6أسابيع ،بحيث يتمكن الطالب من االنضمام
في الصيف والخريف والشتاء والربيع ،ويختارون في كل موسم
التركيز على حقل من حقول الفنون ،إما األدائية أو البصرية.
أما الفئة العمرية المشمولة بالبرنامج فهي من  4سنوات حتى
 16سنة ،ولكل فئة عمرية صفوفها ومواعيدها األسبوعية التي
تقام وفقا لالشتراطات الصحية ،وخصوصا لناحية األعداد التي
يتم قبولها في كل برنامج ،ويختتم كل فصل بعرض طالبي على
مسرح أكاديمية البا بحضور أولياء األمور واإلعالم.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن أكــادي ـم ـيــة ل ــوي ــاك ل ـل ـف ـنــون األدائـ ـي ــة هي
األكاديمية الوحيدة الحاصلة على رخصة اليونسكو الدولية
في الفنون األدائية.

صف الفنون التشكيلية

غزوة بن إبراهيم ومفتاح يقدمان «ميدلي فن الصوت»
تخوض الفنانة التونسية،
غـ ـ ــزوة بـ ــن إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،ت ـجــربــة
مـغــايــرة فــي م ـشــوارهــا ،حيث
تقدم فن الصوت الذي اشتهر
في الكويت والبحرين ،معتمدة
ع ـل ــى إم ـك ــان ــات ـه ــا ال ـصــوت ـيــة،
وستقدم عمال غنائيا عبارة
عـ ـ ــن م ـ ـيـ ــدلـ ــي ي ـ ـمـ ــر ع ـ ـلـ ــى فــن
الصوت ،وأشهر األغنيات التي
شدا بها الرواد بمعية الفنان
سلطان مفتاح من خــال ديو
مدروس رسمه المخرج حامد
الرندي.
وعـ ــن هـ ــذه ال ـت ـجــربــة تـقــول
ال ـف ـن ــان ــة غـ ـ ــزوة ب ــن إب ــراه ـي ــم:
"س ـع ـيــدة بـهــا كــونـهــا جــديــدة
بــالـنـسـبــة ل ــي ،وال ـه ــدف منها
ت ـخ ـل ـي ــد األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـغ ـن ــائ ـي ــة
ل ـ ـ ــرواد ونـ ـج ــوم ف ــن ال ـص ــوت،
وال أخفيكم تخوفي مــن هذه
الخطوة ،إال أن األساتذة الذين
تعاملت معهم كان لهم دور في

توجيهي حتى يظهر الميدلي
بالشكل المطلوب".
فـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــانـ ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر قـ ــال
سـ ـلـ ـط ــان ال ـ ـم ـ ـف ـ ـتـ ــاح" :س ـع ـي ــد
ب ـ ـم ـ ـشـ ــارك ـ ـتـ ــي م ـ ـ ــع الـ ـفـ ـن ــان ــة
غ ــزوة بــن إبــراهـيــم الـتــي غزت
بصوتها الساحة الكويتية من
خالل غناء ميدلي لفن الصوت
ب ـت ـطــويــر وت ــوزي ــع جــديــديــن،
وقـ ــد شــارك ـت ـهــا ف ــي اك ـث ــر من
مـقـطــع ف ــي ف ــن الـ ـص ــوت ،وفــن
صــوت عــربــي ،وايـضــا شامي،
وهي فنون صعبة تحتاج إلى
إمكانات معينة".
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال ال ـم ـل ـحــن
مـ ـحـ ـم ــد الـ ـبـ ـعـ ـيـ ـج ــان" :غ ـ ـ ــزوة
ص ـ ــوت ع ــرب ــي اصـ ـي ــل مـثـقــف
ف ـن ـيــا ي ـس ـت ـحــق الـ ــدعـ ــم ،وه ــي
مــن األص ــوات التي تحمل في
طياتها الكثير من المفاجآت
المستقبلية لالغنية العربية
ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام .ص ـ ــوت ي ــذك ــرن ــا

بأصوات وطريقة أداء فناني
ال ــزم ــن ال ـج ـم ـيــل ،وهـ ــذا يـعــود
لـلـمـخــزون الـفـنــي ال ــذي تربى
ع ـل ـي ــه ص ــوتـ ـه ــا ،أتـ ـمـ ـن ــى لـهــا
التوفيق في هذا الديو الفني
م ــع ال ـف ـن ــان ال ـكــوي ـتــي ال ـشــاب
الرائع سلطان مفتاح من خالل
ميدلي الصوت".

النتيجة النهائية
كـ ـم ــا عـ ـب ــر ال ـ ـ ـمـ ـ ــوزع ع ـ ــادل
الفرحان عن انبهاره بالنتيجة
ال ـن ـه ــائ ـي ــة الـ ـت ــي سـيـسـتـمـتــع
بسماعها الجمهور من خالل
عمل تراثي وفن صوت جميل
تـ ـ ــم تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه بـ ـشـ ـك ــل مـ ـط ــور
يـ ـن ــاس ــب ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،دون
تشويه هذا الفن الرائع ،و"أبدع
فيه كل من عمل معنا سواء من
عازفينأو مطربين".
ي ــذك ــر أن ف ــري ــق ال ـع ـمــل من

سلطان مفتاح

غزوة بن إبراهيم

الـ ـع ــازفـ ـي ــن ي ـت ـك ــون مـ ــن ع ــود
وك ـ ـ ـمـ ـ ــان  -ج ـ ـ ـ ــراح ل ـ ـ ـحـ ـ ــداري،
وتـ ـشـ ـيـ ـل ــو دك ـ ـ ـتـ ـ ــور  -م ـح ـمــد
ال ـ ـب ـ ـع ـ ـي ـ ـجـ ــان ،ونـ ـ ـ ـ ــاي  -ع ـلــي
الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي ،وغ ـ ـي ـ ـتـ ــار  -أمـ ـي ــن
الفكهاني.

التوني يعرض أعماله بمخبأ عسكري قديم باإلسكندرية
●

القاهرة  -محمد الصادق

افتتح الفنان حلمي التوني أحدث
م ـعــارضــه ب ـع ـنــوان "ال ـس ـم ـكــة" بـقــاعــة
مساحة شيلتر للفنون باإلسكندرية،
و هـ ــو أول مـ ـع ــرض م ـع ــا ص ــر ل ـل ـف ـنــان
التوني بالمدينة الساحلية ،ويستمر
حتى  11نوفمبر القادم.
و ب ـح ـســب إدارة قــا عــة ا ل ـع ــرض ا نــه
"في هذه المجموعة المميزة سنالحظ
ر مــز يــن صاحبا حلمي التوني طــوال
رحلته الفنية؛ الهدهد ،كرمز للسيد
ال ــروح ــي ال ــذي يــرشــد الـتــامـيــذ على
طول الطريق إلى الله ،واألسماك كرمز
للخير والخصوبة التي تمثل المرأة.
وتحمل أعمال الفنان التوني دالالت
ور م ــوزا وا ضـحــة و تـضـفــي تكويناته
في نفس المتلقي الفضول والمتعة".

وقـ ــال ال ـت ــون ــي ع ــن عــال ـمــه ال ـف ـنــي:
ارت ـب ـط ــت ب ــالـ ـت ــراث ال ـش ـع ـب ــي ،حـيــث
ك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـف ـ ـنـ ــون الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة مـ ـص ــدر
إ لـهــام للفنانين كنمط فني لــه كيان
وأسـ ـل ــوب م ـم ـيــز ،وي ــرج ــع لـلـفـنــانـيــن
والـ ـنـ ـق ــاد ف ـض ــل ال ـك ـش ــف ع ــن م ـعــالــم
هــذه ا لـفـنــون وقيمتها الفنية ،حيث
شـهــد فـجــر ال ـحــركــة الـفـنـيــة الـحــديــث
م ـ ـحـ ــاوالت ح ـث ـي ـثــة ل ــرب ــط ال ـح ــاض ــر
بالماضي عندما ا تـجــه جيل ا لــرواد
أمثال محمود مختار ،ومحمد ناجي،
وم ـح ـم ــود س ـع ـيــد إلـ ــى ال ـت ـع ـب ـيــر عــن
طريق الموضوعات الشعبية.
أ مــا قــا عــة مـســا حــة شيلتر للفنون
باإلسكندرية ،فكانت عبارة عن ملجأ
عسكري قديم ،استخدم إبان الحرب
العالمية ا لـثــا نـيــة ،و تــم تحويله إلى
مـتـحــف يـخـلــد حـيــاة مــن عــاشــوا فيه

أث ـن ــاء ال ـح ــرب ،وأط ـل ــق ع ـلــى الـمـلـجــأ
القديم اسم "مساحة شلتر للفنون"،
ويقع المتحف في شارع فؤاد بمدينة
اإلسكندرية.
وقالت المديرة التنفيذية لمساحة
شـلـتــر ،شـيـمــاء رمـ ــزي ،إن الـقــائـمـيــن
عـلــى الـمـكــان ،تــركــوه كـمــا كــان عليه،
مشيرة إ لــى أ نــه تمت مــرا عــاة النمط
المعماري للملجأ.
وأوضحت شيماء :تركنا ذكريات
م ــن ت ــاري ــخ ال ـم ـخ ـبــأ ،ال ـف ـت ـحــات الـتــي
كانت موجودة بالفعل قبل تحويله
لمكان فني ،أردنا أن نظهر للفنانين
ال ــذي ــن س ـي ـض ـعــون أع ـمــال ـهــم الـفـنـيــة
كيف يمكن استخدامه في اللوحات.

ملصق المعرض

بدأت الشركة املنتجة ملسلسل
"أبو العروسة  "3ترشح أبطاال
جددا ،للمشاركة في العمل
املقرر انطالق تصويره الشهر
املقبل .وسيتواصل وجود
الثنائي سيد رجب وسوسن
بدر في العمل ،مع ترشيح
مجموعة من الفنانني الشباب،
للمشاركة في الجزء الجديد،
حيث يعكف السيناريست
هاني كمال على كتابة معالجة
الحلقات خالل الفترة الحالية،
استعدادًا لتوقيع العقود مع
الفنانني املرشحني لالنضمام
إلى األجزاء الجديدة .الجزء
الجديد سيعرض في ،2022
وتصل حلقاته إلى  ،45في
وقت سيجري بدء جلسات
العمل الشهر املقبل بشكل
مكثف ،للحاق بموعد العرض
على الشاشات.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
بايدن و«الطبيعة األم» يغيران معالم الشرق األوسط

التخلي عن النفط والتغير المناخي والزيادة السكانية واألمن الغذائي والمائي تطغى على الصراعات التقليدية

سلة أخبار
باكستان :مقتل  3شرطيين
باحتجاجات ضد فرنسا

قتل  3شرطيين عندما أطلق
أنصار حزب لبيك باكستان
اإلسالمي ،المحظور ،النار
خالل تظاهرة مناهضين
لفرنسا في باكستان أمس.
وأفاد متحدث باسم شرطة
البنجاب بأن نحو  25شخصا
آخرين أصيبوا بالرصاص
خالل مسيرة الحركة المتشددة.
وقال" :استخدم نشطاء الحركة
رشاشات وكالشنيكوف إيه
كي  47ومسدسات الستهداف
مسؤولي الشرطة ،مما أدى إلى
استشهاد العديد منهم".

إسرائيل تتجه لبناء
 3000منزل للمستوطنين

أراض جافة في تركيا
ٍ

توماس فريدمان -
«نيويورك تايمز»

هــل أدى ق ــرار الــرئ ـيــس جــو بــايــدن بسحب
الـقــوات األميركية مــن أفغانستان إلــى تغيير
معالم السياسة في الشرق األوسط وتحسين
مـســارهــا؟ مــن الــواضــح أن ظــاهــرة قــويــة بــدأت
تـغـ ّـيــر قــواعــد اللعبة فــي ال ـشــرق األوس ــط بعد
جمود امتد سنوات .كان قرار بايدن األخير في
ٍ
أفغانستان أقوى عامل مؤثر في هذا المجال،
لـكــن يـسـهــم عــامــل آخ ــر فــي تكثيف الـضـغــوط
التي رافقت انسحاب الواليات المتحدة :إنها
الطبيعة األم الـتــي تتمثل فــي مــوجــات الـحــر،
والـجـفــاف ،والـضـغــوط الديمغرافية ،وتــراجــع
أسعار النفط منذ وقت طويل ،وزيادة اإلصابات
بفيروس كورونا.
من الواضح أننا أصبحنا في مرحلة ُت ّ
مهد
لــان ـت ـقــال م ــن الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،ال ـ ــذي يـتــأثــر
ُ
بقرارات القوى العظمى ،إلى شرق أوسط تحدد
ّ
التحول سيدفع كل
الطبيعة األم معالمه .هذا
زعـيــم إل ــى زي ــادة تــركـيــزه عـلــى بـنــاء شـكـ ٍـل من
المرونة البيئية لكسب الشرعية بــدل االتكال
على مقاومة األعــداء القريبين والبعيدين .ما
زلنا في بداية هذا التحول الجذري من المقاومة
إلى المرونة ،فقد بدأت المنطقة تزداد سخونة
ً
واكتظاظا بالسكان وتتعطش إلى المياه ،ما
يمنعها من الحفاظ على نوعية حياة مقبولة.
فيما يخص قرار االنسحاب من أفغانستان،
ً
كان بايدن محقا ألن الوجود األميركي هناك
والـ ـضـ ـم ــان ــات األم ـن ـي ــة ال ـض ـم ـن ـيــة ف ــي أن ـح ــاء
ّ
وسهلت
المنطقة ساهمت في ترسيخ االستقرار
التحركات الخبيثة (حمالت مقاطعة ،احتالل،
مغامرات متهورة ،تدخالت وحشية).
كان قرار الرئيس باراك أوباما باالنسحاب
من المنطقة ،ثم رفض دونالد ترامب الرد على
ً
إي ــران ،ج ــزء ا مــن الـمــؤشــرات التحذيرية التي

ّ
تثبت أن الواليات المتحدة سئمت من التدخل
ف ــي الـ ـح ــروب الـطــائـفـيــة ال ـتــي ت ـج ـتــاح ال ـشــرق
ً
األوسط .جاء بايدن ليعطي هذا الموقف طابعا
ً
رسميا بكل بساطة .غداة هذه التطورات كلها،
أصبحت المصالحة أفضل حل بعد الخالفات!
تـحــاول مصر واألردن الـيــوم فصل سورية
والـ ـع ــراق ع ــن إي ـ ــران الـشـيـعـيــة .وت ــرغ ــب مصر
ً
أي ـضــا فــي تـصــديــر غــازهــا إل ــى ل ـب ـنــان ،بينما
يسعى األردن ،الذي يواجه ضائقة مالية ،إلى
تجديد روابطه التجارية المربحة مع دمشق.
حتى إن مصر والسعودية واإلم ــارات كسرت
على أمــل إرجاعها
جمود عالقاتها مع تركيا ّ
إلى المحور اإلقليمي كقوة سنية كبرى قادرة
على التصدي إليران.
أما طهران فهي تظن على األرجح أن الواليات
المتحدة لم تعد ترغب في إطالق أي تحركات
عسكرية لمنعها من تخصيب كمية كافية من
اليورانيوم كي تصبح دولة قادرة على تحويل
ً
برنامجها السلمي إلى سالح نووي سريعا.
ي ـق ــول م ــارت ــن إن ــدي ــك ،ال ـم ـب ـعــوث األم ـيــركــي
القديم إلى الشرق األوسط" ،الواليات المتحدة
ال تنسحب من المنطقة بالكامل ،لكنها تتراجع.
ُّ
والسنة اآلن
ويتحرك جميع شركائها العرب
لحماية أنفسهم و تـجــد يــد ا سـتـقــرار المنطقة
في حقبةٍ لم تعد فيها الواليات المتحدة قوة
طاغية هناك .مع ذلك ،ستبقى الواليات المتحدة
قوة ضرورية لردع إيران إذا نجحت في تطوير
قدرات نووية ولتبديد الصراعات األخرى" ،لكن
الـقــوة الـقــادرة على رســم معالم هــذه المنطقة
تأتي بأشكال متعددة.
مثلما أخذت الواليات المتحدة في الماضي
م ـكــان ال ـســوف ـيــات وأص ـب ـحــت ال ـق ــوة ال ـمــؤثــرة
التي ترسم معالم المنطقة ،بدأت الطبيعة األم

تستولي على الــدور األميركي اليوم وتتحول
إلى قوة طاغية هناك.
في الشرق األوسط الخاضع لسلطة الطبيعة
األم ،لــن يحكم الـنــاس على قادتهم بـنـ ً
ـاء على
ق ــوة مـقــاومـتـهــم لبعضهم الـبـعــض أو للقوى
بناء على القدرات التي ّ
العظمى ،بل ً
يطورونها
عصر بدأ فيه
في
وبلدانهم
شعوبهم
لمصلحة
ٍ ُ
وت ّ
سجل
العالم يتخلى عن الوقود األحفوري،
فيه جميع الدول العربية والمسلمة زيادة كبرى
زمن
في عدد السكان
تحت عمر الثالثين ،وفي ٍ
ً
ً
يشهد توسعا واضحا لمظاهر التغير المناخي.
ت ــذك ــر أح ـ ـ ــدث تـ ـق ــاري ــر األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة أن
أفغانستان اجتاحها أسوأ جفاف منذ أكثر من
ثالثين سنة .هذا الجفاف يسحق المزارعين،
ويرفع أسعار السلع الغذائية ،ويوصل 18.8
مليون أفغاني (نصف العدد السكاني اإلجمالي
ً
تقريبا) إلى حالة من انعدام األمن الغذائي.
إضــافــة إل ــى ال ـض ـغــوط ال ـتــي سببتها أزمــة
كورونا ،شهدت إيــران خالل الصيف الماضي
أعمال شغب خطيرة بسبب نقص المياه في
ال ـج ـنــوب ال ـغ ــرب ــي ،وم ــن ال ـم ـتــوقــع أن يصبح
ً
ال ـم ـنــاخ ه ـنــاك أك ـثــر سـخــونــة وج ـف ــاف ــا .كــذلــك،
ت ـح ــاول م ـصــر ال ـت ـعــامــل م ــع ارتـ ـف ــاع مـسـتــوى
البحر األبيض المتوسط ،واندفاع مياه البحر
المالحة نحو أنظمة الري في دلتا النيل .حتى
وإثيوبيا قد تخوضان الحرب بسبب
ان مصر
َ
ا لـســد ا ل ــذي َبنته إثيوبيا لتخزين المياه في
منبع نهر النيل.
ّ
عـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،وق ـع ــت إســرائ ـيــل اتـفــاقــا
لمضاعفة كمية الـمـيــاه الـعــذبــة الـتــي تقدمها
إلى األردن ،وهو واحد من أكثر البلدان جفافا
فــي الـعــالــم .أحــدث رئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي
السابق ،بنيامين نتنياهو ،عاصفة من الردود

ََ
حـيــن ّادعـ ــى ،مــن دون ط ــرح أي أدل ــة ،أن خلفه
نفتالي بينيت يتعرض للخداع حين يوافق
على تقديم المياه إلــى الملك عبدالله الثاني،
فيما يقدم هذا األخير النفط إلى إيران!
إن ـهــا أول م ــرة يـهــاجــم فـيـهــا نتنياهو أحــد
خصومه ألنه تنازل عن كمية مفرطة من المياه،
ال األراضي .يثبت هذا الموقف أن الزمن ّ
تغير
ً
فعال.
ً
حتى ان الواليات المتحدة قد تحتاج قريبا
إلى استئناف جهودها الدبلوماسية الناشطة
إلرساء السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
ً
بناء على مــوارد الشمس والمياه العذبة بدل
األراض ــي .فــي الفترة األخ ـيــرة ،طرحت منظمة
 ،EcoPeace Middle Eastوهي عبارة عن تحالف
بين ناشطين بيئيين إسرائيليين وفلسطينيين
وأردنيين ،استراتيجية مماثلة اسمها "االتفاق
األخضر  /األزرق".
قد يطرح هذا النوع من الدبلوماسية البيئية
ُ
طريقة مستدامة كي تجدد الواليات المتحدة
تــواصـلـهــا م ــع ال ـش ــرق األوس ـ ــط الـ ــذي تحكمه
الطبيعة األم :سـتـكــون جميع ا لـجـهــات هناك
مترابطة من الناحية البيئية ،لكن تبدو هذه
الروابط التي تجمعها شائبة .في هذه الظروف،
تستطيع الواليات المتحدة أن تصبح وسيطة
ج ــدي ــرة بــال ـث ـقــة إلنـ ـش ــاء روابـ ـ ــط ص ـح ـيــة بين
مختلف األفرقاء .لن تكون هذه المقاربة بديلة
عــن اتـفــاق ســام مبني على تقسيم األراض ــي
ً
بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ،بل عامال
ً
ضروريا لبناء الثقة.
ً
أهال بكم في الشرق األوسط الحقيقي الجديد
الذي يخضع لسلطة الطبيعة األم!

السودان يواجه عزلة دولية بعد إجراءات الجيش
• بلينكن يهاتف حمدوك عقب إعادته لمنزله و«ترويكا غربية» تؤكد االعتراف بشرعيته
• إعادة تشغيل مطار الخرطوم وتضارب حول فك حصار «البجا» لميناء بورتسودان
بعد  3أيام على إطاحة قائد القوات المسلحة السودانية
عبدالفتاح البرهان المكون المدني المشارك بإدارة المرحلة
االنتقالية التي أعقبت عزل الرئيس عمر البشير ،تواجه
الـسـلـطــات العسكرية فــي ال ـخــرطــوم مــامــح عــزلــة دولـيــة
ً
متنامية رف ـضــا لـقــراراتـهــا الـتــي تضمنت حــل مجلسي
السيادة والوزراء.
وأفاد بيان صادر عن االتحاد األوروبي ودول "الترويكا" التي
تضم الواليات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا
والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة،
بــاإلضــافــة إلــى ســويـســرا ،بــأن هــذه ال ــدول تــواصــل االعـتــراف
بعبدالله ح ـمــدوك وحـكــومـتــه ك ـقــادة دسـتــوريـيــن للحكومة
االنتقالية ،وطالبوا بالسماح لسفرائهم بمقابلته بـ"شكل عاجل".
وأدان ـ ــت ال ـقــوى الـغــربـيــة األح ـ ــداث األخ ـي ــرة الـتــي شهدها
السودان ،واصفة إياها بـ"التغيير غير الدستوري للحكومة".
ودعــا البيان قــوات األمــن السودانية والعناصر المسلحة
األخ ـ ـ ــرى إلـ ــى "االمـ ـتـ ـن ــاع ع ــن ال ـه ـج ـمــات الـعـنـيـفــة وح ـمــايــة
المتظاهرين" ،وشــددوا على أن "إجــراء حــوار شامل وسلمي
ودستوري في السودان هو السبيل الوحيد للحرية والسالم
والعدالة للجميع".
في موازاة ذلك ،هددت برلين بتعليق كل مساعدتها الفعالة
ودعمها للخرطوم في حال "إذا لم يتم إنهاء االنقالب على الفور".
وذكرت الخارجية األلمانية ،في بيان ،أن "االنقالب العسكري
في السودان تطور كارثي" .وتابع البيان" :يجب عدم السماح
للبرهان وأنصاره بعرقلة طريق الديموقراطية".
كما هــدد مـســؤول السياسة الخارجية واألم ــن باالتحاد
األوروب ــي جوزيب بوريل بإمكانية تعليق مساعدت التكتل
المالية للسودان بعد االنـقــاب .وأضــاف بوريل أن ما حدث
"محاولة لتقويض االنتقال نحو الديموقراطية وأنه غير مقبول".
وفي وقت سابق ،ذكرت وزارة الخارجية األميركية أن الوزير
أنطوني بلينكن تحدث إلى "رئيس الــوزراء عبدالله حمدوك،
ليل الثالثاء ـ األربعاء ،ورحب بإطالق سراحه من االحتجاز".

محتجون ضد قرارات الجيش في مدينة عطبرة أمس (رويترز)
وقالت الوزارة في بيان إن بلينكن عاود التأكيد على مطالبته
القوات المسلحة السودانية باإلفراج عن جميع القادة المدنيين
المعتقلين.
وجاء ذلك بعد إعالن مكتب رئيس الوزراء السوداني ،في بيان،
أنه تمت إعادة حمدوك وزوجته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم،
ووضعه تحت الحراسة المشددة.
وعلى صعيد ردود الفعل بــالـقــارة الـسـمــراء ،قــرر االتحاد
اإلفريقي ،أمس ،تعليق مشاركة السودان في كل نشاطاته حتى
استعادة السلطة المدنية في البالد.
ودان االتحاد في بيان "بشدة سيطرة الجيش السوداني على

ّ
السلطة وحل الحكومة االنتقالية ورفض بشكل كامل تغيير
ً
الحكومة غير الدستوري" الذي اعتبره أمرا "غير مقبول وإهانة
للقيم المشتركة والمعايير الديموقراطية لالتحاد اإلفريقي".
وقال إنه ّ
"يرحب باإلفراج عن رئيس الــوزراء حمدوك الذي
ً
أوقفه صباح االثنين عسكريون" ،داعيا لإلفراج الكامل وغير
المشروط عن جميع المعتقلين ،بينهم الــوزراء والمسؤولون
المدنيون اآلخرون.
ً
وأعلن االتحاد أيضا إرسال "بعثة إلى السودان للتحاور مع
ّ
حل ّ
ودي للمأزق السياسي الحالي".
كل األطراف بهدف إيجاد
في السياق ذاتــه ،أعلن البنك الدولي ،الــذي يشارك في آلية

تخفيف دين الخرطوم ،تعليق مساعدته للسودان ،وقال رئيس
المؤسسة الدولية ديفيد مالباس ،إن "مجموعة البنك الدولي
ّ
علقت صرف أموال كل عملياتها في السودان وتوقفت عن ّ
البت
ّ
بأي عملية جديدة في وقت نراقب ونقيم الوضع عن كثب".
وتأتي المواقف التي تهدد بعزل السلطات السودانية ،رغم
اختتام مجلس األمــن الــدولــي جلسة مـشــاورات مغلقة ،أمس
األول ،بشأن التطورات في الخرطوم ،دون التوصل إلى اتفاق
على موقف موحد.
وقـ ــال نــائــب ال ـم ـنــدوب ال ــروس ــي بمجلس األمـ ــن ديـمـتــري
بوليانسكي ،إنه يتعين على المجلس اإلعراب عن رفضه للعنف
من جميع األطراف.
ً
إل ــى ذلـ ــك ،أف ـ ــادت األن ـب ــاء ال ـ ـ ــواردة م ــن ال ـخــرطــوم ن ـقــا عن
رئيس الطيران المدني ،بإعادة تشغيل مطار العاصمة ،بعد
إغالقه االثنين الماضي وإعالن إلغاء جميع الرحالت القادمة
والمتجهة إليه.
في غضون ذلك ،تضاربت أنباء حول إنهاء "مجلس نظارات
البجا" القبلي إغــاقــه لميناء بــورتـســودان البحري والـطــرق
الرئيسية المؤدية من شرق البالد إلى الخرطوم.
وذكر مستشار قانوني للمجلس الذي طالب بحل حكومة
حمدوك وتشكيل حكومة عسكرية وإلغاء بنود تتعلق بالمنطقة
الشرقية في اتفاقيات السالم التي وقعتها السلطة المركزية مع
حركات متمردة أخيرا ،أن "نظارات البجا" يتجه لفتح المنطقة
الشرقية بشكل تدريجي.
من جانب آخر ،أعلن "تجمع المهنيين" انضمام عمال شركة
"سودابت" النفطية الحكومية إلى حركة العصيان المدني التي
أيدتها نقابات أخرى أمس.
وواص ــل الـســودانـيــون احتجاجهم فــي ش ــوارع العاصمة
وعــدة مــدن رئيسية أمــس ضــد ق ــرارات قائد الجيش .وشــارك
النشطاء بشكل واسع على مواقع التواصل االجتماعي وسم:
"#العصيان_المدني_الشامل".
(الخرطوم ـ وكاالت)

بدأت إسرائيل التحرك ،أمس،
لتنفيذ خطط لبناء حوالي
 3000منزل للمستوطنين
اليهود في الضفة الغربية
المحتلة ،وهي خطط قوبلت
بانتقادات شديدة من حليفتها
الواليات المتحدة .وقال مسؤول
بوزارة الدفاع إن لجنة مختصة
بالتخطيط في مكتب االتصال
اإلسرائيلي مع الفلسطينيين
أعطت موافقة أولية على
خطط البناء بالضفة الغربية
التي يعيش فيها حوالي 440
ألف مستوطن بين  3ماليين
فلسطيني .وكانت واشنطن قد
أبدت معارضة شديدة لخطط
بناء وحدات استيطانية في
الضفة ،قائلة إن مثل هذه
الخطوات تضر بفرص التوصل
إلى حل الدولتين في الصراع
اإلسرائيلي  -الفلسطيني.

تونس :إضراب إذاعي
وإغالق لـ «نسمة» و«القرآن»

أعلن قسم الدواوين والمنشآت
العمومية باالتحاد العام
التونسي للشغل ،أمس ،إضرابا
مدته  48ساعة لجميع العاملين
في الديوان الوطني لإلرسال
اإلذاعي والتلفزي .وقال االتحاد
في برقية اإلضراب التي أرسلها
إلى الوزارات واإلدارات المعنية،
إن رئاسة الحكومة ّتعمدت عدم
تفعيل االتفاق الموقع من قبل
جميع األطراف المتداخلة منذ
 22ديسمبر  .2020إلى ذلك،
قررت السلطات التونسية ،أمس،
إغالق قناة نسمة وإذاعة القرآن
الكريم ،بعد أسابيع من غلق مقر
قناة الزيتونة ،المحسوبة على
حركة النهضة.

اختتام مناورات بحرية -
سعودية  -أميركية

اختتمت القوات البحرية الملكية
السعودية ونظيرتها األميركية،
أمس ،مناورات التمرين البحري
المختلط "المدافع األزرق
 ،"21التي استمرت  10أيام.
وأكد مدير التمرين ،العميد
البحري الركن سعد األحمري،
أن المناورة تهدف إلى تعزيز
العالقات والتعاون العسكري
بين القوات البحرية السعودية
واألميركية .وقال األحمري:
"كما تهدف المناورة إلى رفع
الجاهزية القتالية ،وتبادل
الخبرات في مجال حماية
الموانئ والممرات البحرية
وإزالة األلغام على اليابسة
وتحت الماء".
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ً
رئيسي يعتمد نهجا معدال في التعامل مع «الهجمات الغامضة» و«فيينا» تستأنف خالل أسابيع
على وقع تصاعد حدة
الهجمات اإللكترونية
المتبادلة واستهدافها
المنشآت الخدمية والبيانات
الشخصية ،حذر الرئيس
اإليراني من محاوالت جادة
لإلخالل بالنظام وإثارة غضب
الشارع ،في وقت نشرت
مجموعة هاكرز تفاصيل
شخصية لوزير دفاع إسرائيل
ومئات الضباط والجنود
اإلسرائيليين.

ف ــي م ـحــاولــة عـلــى م ــا يـبــدو
ل ـل ـت ـع ــامــل ب ــأسـ ـل ــوب مـخـتـلــف
مــع الـهـجـمــات الـغــامـضــة التي
تـ ـض ــرب إي ـ ـ ـ ــران ،وال ـ ـتـ ــي تـتـهــم
اس ــرائ ـي ــل ب ــال ــوق ــوف وراء هـ ـ ــا،
أقر الرئيس اإليراني األصولي
إبراهيم رئيسي بتعرض بالده
ل ـه ـج ــوم ك ـب ـي ــر ،وزار بـنـفـســه
أمس محطة وقــود في طهران،
حيث وعد
بـ ـ ـ ـ ـ "االسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـ ـجـ ـ ــاد
للهجمات السيبرانية والوقاية
منها والتجهيز لمكافحتها"،
ً
م ـع ـت ـب ــرا أن الـ ـهـ ـج ــوم األخ ـي ــر
ه ــدف ــه "ت ـع ـط ـيــل ح ـي ــاة ال ـنــاس
وإث ـ ـ ـ ـ ــارة غـ ـض ــب ال ـم ــواط ـن ـي ــن
وخ ـلــق الـفــوضــى واالض ـط ــراب
في حياتهم".
وك ـ ــان ـ ــت حـ ـك ــوم ــة ال ــرئ ـي ــس
السابق حسن روحاني تعاملت
ب ــارت ـب ــاك م ــع ال ـه ـج ـمــات الـتــي
كـ ــانـ ــت تـ ـتـ ـع ــرض لـ ـه ــا الـ ـب ــاد
وسـ ـ ـ ــط الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــر ب ـ ـيـ ــن مـ ــراكـ ــز
ً
القوى خصوصا بين "الحرس
ال ـ ـثـ ــوري" وال ـح ـك ــوم ــة ،ل ـك ــن ال
يبدو أن رئيسي المدعوم حتى
اآلن على ما يبدو من "الحرس"
يواجه هذه المشكلة.
وواج ـهــت حـكــومــة روحــانــي
ً
زل ــزاال فــي طريقة التعامل مع
إس ـقــاط طــائــرة أوكــران ـيــة فــوق
ط ـهــران مـطـلــع ع ــام  2020بعد
اغتيال واشنطن الجنرال قاسم
سليماني.
وحــاولــت أجـهــزة الــدولــة في
ال ـب ــداي ــة الـتـغـطـيــة ع ـلــى ت ــورط
"ال ـ ـحـ ــرس" ب ــاس ـق ــاط ال ـط ــائ ــرة
األوك ــرانـ ـي ــة ال ـت ــي اع ـت ـقــد أنـهــا
طــائــرة عسكرية أميركية ،قبل
أن ت ـجــد نـفـسـهــا م ـج ـبــرة على
االعـتــراف والــدخــول في صراع
مــع الـجـنــراالت كــاد ي ــؤدي إلى
أزمة واسعة.
وفـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق أشـ ـ ــار
رئـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي ،خ ـ ـ ـ ـ ــال اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع
لحكومته أم ــس ،إل ــى ض ــرورة
"تــوقــع الـهـجـمــات اإللكترونية
ومنعها والتجهيز لمكافحتها"،
ً
مشددا على ضرورة "االستعداد
ب ـ ـجـ ــديـ ــة فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال ال ـ ـحـ ــرب
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ،وي ـ ـجـ ــب ع ـلــى
األ جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة ذات ا لـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــة ،مــع
التقسيم المناسب للعمل ،أال
تسمح للعدو بمتابعة أهدافه
الشريرة في هذا المجال وخلق
مشاكل في عملية حياة الناس".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي":يـ ــريـ ــد
ال ـب ـعــض إث ـ ــارة غ ـضــب ال ـنــاس
م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال خـ ـ ـل ـ ــق ال ـ ـفـ ــوضـ ــى
واالضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــراب فـ ــي ح ـي ــات ـه ــم"،
ً
مــوضـحــا أن "ال ـغــرض مــن هــذا
اإلجراء هو تعطيل حياة الناس
حـ ـت ــى ي ـت ـم ـك ـن ــوا مـ ــن تـحـقـيــق
أهدافهم المحددة".
ولفت الرئيس اإليراني إلى
أنه في "هذا الهجوم السيبراني،

سلة أخبار
بايدن يختبر نفسه بانتخابات
والية فرجينيا الرئيسية

في انتخابات تعتبر بمنزلة
اختبار له ،دعم الرئيس
األميركي جو بايدن،
أمس األول ،حملة املرشح
الديموقراطي تيري مكوليف
ملنصب حاكم والية فرجينيا
الرئيسية ،وحض الناخبني
على التغلب على «التطرف»
الجمهوري.
وقبل أيام قليلة من االنتخابات
املقررة في  2نوفمبر ،ظهر
الرئيس الضعيف في
أرلينغتون إلى جانب مكوليف
( 64عاما) الذي حكم هذه
الوالية الواقعة في شرق
الواليات املتحدة من عام 2014
إلى  2018ويرغب في العودة
إلى منصبه .وقال« :كانت لديكم
الشجاعة والحكمة لرفض
ّ
تطرف الحزب الجمهوري في
كل أنحاء أميركا» .وتابع« :إنه
اليوم ال يدافع عن أي شيء
سوى االستمرار في خفض
ضرائب الشركات األغنى
واألقوى».

رئيسي يلتقي إيرانيين أمام محطة بنزين وسط طهران أمس (د ب أ)
لم يربك المسؤولون ،بل تمكنوا
ً
أي ـضــا مــن إدارة الـمــوقــف على
الفور ،كما أظهر الناس وعيهم
في مواجهة هذه المشكلة ،ولم
يسمحوا ألي شخص باإلساءة
واغتنام الفرصة".
وأش ـ ــاد بــالـمـعـلــومــات الـتــي
وردت في الوقت المناسب من
وسائل اإلعالم الوطنية ،وتابع:
ً
"علينا أيـضــا أن نـقــدر بصدق
دعم الشعب وتعاونه".
ودع ــا رئـيـســي إل ــى ض ــرورة
أن ت ـ ـ ـعـ ـ ــوض وزارة ا لـ ـنـ ـف ــط
المتضررين مما ح ــدث ،وقــال
إنه" :بالمقابل على وزارة النفط
أن تتخذ إج ــراء ات للتعويض
ع ــن آثـ ــار االضـ ـط ــراب ،ح ـتــى ال
تضيع حقوق الناس".

مشاكل كثيرة
وأعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن أم ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
األع ـل ــى ل ــأج ــواء االف ـتــراض ـيــة
ف ــي إيـ ــران أب ــو الـحـســن فـيــروز
آبــادي ،السيطرة على الهجوم
ً
ال ـس ـي ـب ــران ــي ،م ــؤك ــدا أنـ ــه كــان
واسع النطاق ،وأدى إلى إحداث
خلل في منظومات  4300محطة
ومركز تزود بالوقود.
واع ـتــرف ف ـيــروز آب ــادي بــأن
الهجوم السيبراني خلق الكثير
م ــن ال ـم ـش ــاك ــل رغـ ــم ال ـس ـي ـطــرة
ً
ً
عليه ،مرجحا شنه انطالقا من
الـخــارج كالهجوم السيبراني

الـ ــذي ت ـعــرضــت ل ــه مـنـظــومــات
سكك الحديد.
وأع ـ ـ ــرب فـ ـي ــروز آب ـ ـ ــادي عــن
أمله في عــودة جميع محطات
الوقود إلــى حالتها الطبيعية
ً
أمس ،مبينا أن الــرأي النهائي
حول الهجوم السيبراني سيتم
اإلعــان عنه في غضون  7إلى
 10أيام.

وفــي النهاية ســوف نستهدف
المكان الذي ال تتوقعه".
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت" :ل ــديـ ـن ــا وث ــائ ــق
س ــري ــة ت ـخ ــص وزارة ال ــدف ــاع
وبـيـنــي غــانـتــس ،لــديـنــا أخـبــار
وت ـق ــاري ــر وخ ــرائ ــط عملياتية
ومـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات عـ ـ ــن إم ـ ـكـ ــانـ ــات
ال ــوح ــدات والـ ـق ــوات ورس ــائ ــل،
سننشر هذه المعلومات إلبالغ
العالم كله بجرائمك" ،بحسب
"يديعوت أحرونوت".

وب ـعــد ســاعــات مــن الـهـجــوم
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـبـ ــرانـ ــي ع ـ ـلـ ــى م ـح ـط ــات
ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــود اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ،نـ ـش ــرت
مـ ـجـ ـم ــوع ــة هـ ـ ــاكـ ـ ــرز ،م ـع ــروف ــة
ب ـ ــاس ـ ــم "عـ ـ ـص ـ ــا مـ ـ ــوسـ ـ ــى" ل ـيــل
ال ـث ــاث ــاء -األرب ـ ـعـ ــاء ،تـفــاصـيــل
شخصية ودقيقة لوزير الدفاع
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ب ـي ـن ــي غــان ـتــس
ووحـ ـ ـ ـ ـ ــدة قـ ـت ــالـ ـي ــة ب ــال ـج ـي ــش
اإلسرائيلي ،وهددت بالمزيد.
ووف ـ ــق ص ـح ـي ـفــة "ي ــدي ـع ــوت
أحـ ـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ـ ــوت" ،ف ـ ـ ـ ــإن م ـج ـم ــوع ــة
"الهاكرز اإليرانية" نشرت ،على
مــوقـعـهــا بــ"الـشـبـكــة المظلمة"
وعـ ـل ــى "ت ـ ـل ـ ـي ـ ـغـ ــرام" ،ت ـفــاص ـيــل
دقيقة تتضمن أسماء وعناوين
ً
ورتبا ووحدات مئات الضباط
وال ـ ـج ـ ـنـ ــود وطـ ـ ـ ــاب ال ـك ـل ـي ــات
العسكرية ،مبينة أنها نشرت
ً
ص ــورا شخصية لغانتس مع
ت ـهــديــد ب ــأن ــه "ت ـح ــت ال ـمــراق ـبــة
ون ـح ــن نـعـلــم جـمـيــع ق ــرارات ــك،

مجرد بداية

«عصا موسى»

ون ـش ــرت ال ـم ـج ـمــوعــة ،الـتــي
سـ ـب ــق أن اخ ـ ـتـ ــرقـ ــت ش ــرك ــات
خــاصــة فــي إســرائ ـيــل ونـشــرت
بـيــانــات الـمـئــات مــن عمالئها،
ملفات تحتوي على التفاصيل
الكاملة لوحدة قتالية بالجيش،
ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك أسـ ـم ــاء ال ـج ـنــود
ورتبهم وتدريباتهم .وتحتوي
ب ـع ــض ال ـم ـل ـف ــات ع ـل ــى قــائ ـمــة
ك ــامـ ـل ــة ب ــالـ ـجـ ـن ــود االحـ ـتـ ـي ــاط
وأسـمــاء ورتــب وأرق ــام هواتف
شخصية .وجاء نشر البيانات
ً
م ــرفـ ـق ــا ب ــرس ــال ــة جـ ـ ــاء ف ـي ـهــا:
"سنواصل القتال حتى كشف
ج ــرائ ـم ـك ــم ،وس ـن ـت ـع ـق ـب ـكــم مــن
ح ـي ــث ال تـ ـ ـ ــدرون ،هـ ــذه م ـجــرد
بداية".
وسبق أن نشر المهاجمون،
ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة م ــن ال ـب ـيــانــات،
قالوا إنهم حصلوا عليها لدى

اختراقهم البريد اإلسرائيلي،
تـتـضـمــن ت ـفــا ص ـيــل شخصية
آلالف الـ ـعـ ـم ــاء ب ـم ــا فـ ــي ذل ــك
األس ـ ـمـ ــاء وال ـع ـن ــاوي ــن وأرق ـ ــام
الهواتف.
وحسب الصحيفة العبرية،
ً
ً
نـشــر "ال ـهــاكــرز" م ــؤخ ــرا أيـضــا
بـيــانــات أخ ــرى بعد اختراقهم
شـ ــركـ ــات إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،بـيـنـهــا
ش ــرك ــة اإلل ـك ـتــرون ـيــات ،Gidel
والشركة المصنعة للبطاريات
العسكرية  ،Epsilorوشركة أمن
المعلومات والحاسوب Dosik
.Technologies

إف  35والتنف
ووسط أنباء عن استخدامها
مـقــاتــات إف  35ذات ال ـقــدرات
العالية في عملياتها البعيدة،
ب ــدأت إســرائ ـيــل بــوضــع خطط
ع ـس ـكــريــة ل ـم ـهــاج ـمــة مـنـشــآت
ن ـ ــووي ـ ــة إيـ ـ ـ ـ ـ ــران ،ال ـ ـتـ ــي ق ــام ــت
بـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا ب ـ ـن ـ ـشـ ــر صـ ـ ــواريـ ـ ــخ
اع ـت ــراض ـي ــة ف ــي س ــوري ــة ،قبل
ن ـق ـل ـه ــا إلـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان وال ـ ـعـ ــراق
ومناطق أخرى.

االتفاق النووي

م ـن ـســق ال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة
ل ــاتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي إنــري ـكــي
مورا ،أعلن التلفزيون اإليراني
االس ـت ـع ــداد إلجـ ــراء مـحــادثــات
م ـبــاشــرة مــع األط ـ ــراف الـثــاثــة
الموقعة على االتـفــاق النووي
في فيينا عام .2015
ونقل التلفزيون عن مصدر
رسمي ،أن "إيــران دعت ممثلي
بــريـطــانـيــا وفــرن ـســا وألـمــانـيــا
لــزيــارتـهــا أو أن تنظم زي ــارات
ل ـ ـعـ ــواص ـ ـم ـ ـهـ ــم إلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ه ـ ــذه
المحادثات ،لكنها لم تتلق أي
رد بعد".
وقـ ـ ـب ـ ــل ل ـ ـقـ ــائـ ــه مـ ـ ـ ـ ـ ــورا ،أكـ ــد
ب ــاق ــري كـنــي أن "إي ـ ــران عــازمــة
على الـتـفــاوض لضمان الرفع
الكامل والفعال للحظر الظالم
وغ ـ ـيـ ــر الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،وضـ ـم ــان
ت ـط ـب ـيــع الـ ـع ــاق ــات ال ـت ـجــاريــة
واالقتصادية ،وتقديم ضمانات
ذات م ـصــداق ـيــة ل ـت ـكــرار نقض
االلتزامات".
وق ــال رئـيــس الــوفــد اإليــرانــي
ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» إن ــه ت ــم االت ـف ــاق
على استئناف المحادثات مع
الـقــوى العالمية الـســت بحلول
نهاية نوفمبر.

وم ــع وص ــول مـســاعــد وزي ــر
الخارجية علي باقري كني إلى
العاصمة البلجيكية بروكسل
إلج ــراء مـحــادثــات مــع مساعد

وفد رفيع يضم األعرجي والعامري الحتواء «األزمة والفتنة»
ً
قبيلة بني تميم ،وأسفر عن مقتل  14شخصا وجرح  15آخرين.
ونقل عن قائد برتبة عقيد في الجيش قوله ،إن "عمليات
اإلعدام الميدانية جرى بعضها داخل منازل الضحايا بدراية
مــن الـقــوات األمنية التي فشلت فــي منع تنفيذ االع ـتــداء ات
عـلــى الـمــواطـنـيــن ،وه ـنــاك ت ــورط لـمــديــر مــركــز الـشــرطــة في
المنطقة وآم ــر ال ـفــوج ال ــذي لــم يـتـحــرك لمنع وق ــوع جــرائــم
ّ ً
محمال "حكومة رئيس ال ــوزراء مصطفى
اإلع ــدام والـحــرق"،
الكاظمي ،بصفته القائد العام للقوات المسلحة في البالد،
مسؤولية األوضاع األمنية في مناطق شمال شرق محافظة
ديــالــى ومــا شهدته مــن انتهاكات إنسانية وجــرائــم مروعة
منذ ليل الثالثاء".
ّ
للحد
وعقب تلك األنباء ،وصل وفد أمني رفيع إلى ديالى

مــن تــداعـيــات االن ـفــات األمـنــي ال ــذي تشهده بعض مناطق
المحافظة.
وضم الوفد مستشار األمن القومي قاسم األعرجي ،ورئيس
أرك ــان الجيش الفريق أول ركــن عبداألمير يــار الـلــه ،ونائب
قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبداألمير الشمري،
ورافقهم رئيس تحالف "الفتح" ،الجناح السياسي لـ"الحشد
الشعبي" هادي العامري.
ً
وعقد الوفد اجتماعا مع القيادات األمنية والعسكرية في
المحافظة لتحديد أسباب الخروقات األمنية ،في حين حذر
إعالميون وناشطون من محاوالت إشعال فتنة في ديالى من
بعض الميليشيات.
وربط عضو البرلمان المنحل صائب خدر بين الهجمات

بكين :تايوان ال تملك حق
االنضمام لألمم المتحدة

أكدت بكني أمس أن تايوان
«ال تملك الحق» في االنضمام
لألمم املتحدة ،بعدما أججت
الواليات املتحدة التوترات
بدعوة الجزيرة الديموقراطية
إلى مشاركة أكبر في املنظمة
الدولية.
وقال الناطق باسم مكتب شؤون
تايوان في بكني ما شياوغوانغ:
«األمم املتحدة منظمة حكومية
دولية تتألف من دول تتمتع
بسيادة» ،مشددًا على أن «تايوان
جزء من الصني».

فرنسا تهدد بريطانيا باتخاذ
إجراءات بملف الصيادين

(عواصم -وكاالت)

العراق :قتلى باعتداء لـ«داعش» وعمليات انتقامية في ديالى

عقب اعتداء إرهابي نفذه مسلحو تنظيم "داعش" على قرية
ّ
ً
الرشاد العراقية ليل الثالثاء ـ األربعاء ،وخلف  11قتيال و19
ً
جريحا ،ذكرت تقارير حقوقية من بغداد ،أمس ،أن جماعات
مسلحة تنتمي لميليشيا نافذة في محافظة ديالى شرقي
البالد اقتحمت قرية تعرف باسم "نهر اإلمام" ،ونفذت عمليات
ً
إعدام ميدانية طاولت  11مدنيا ،بينهم سيدتان ،كما أحرقت
ً
ً
ً
مستوصفا صحيا ومسجدا وعدة منازل.
وق ــال مــرصــد "أفـ ـ ــاد" ،واس ــع االن ـت ـشــار فــي ال ـع ــراق ،إن
مـجــامـيــع مـسـلـحــة تـسـتـقــل س ـي ــارات ربــاع ـيــة ال ــدف ــع على
بعضها شـعــار "هيئة الحشد الـشـعـبــي" ،نـفــذت الهجوم
االن ـت ـقــامــي عـلــى "ن ـهــر اإلمـ ـ ــام" ،بـعــد االعـ ـت ــداء ال ــذي طــال
"الرشاد" والمعروفة باسم "قرية الهواشة" ،التي تقطنها

دوليات

في ديالى والخالفات السياسية التي أعقبت اإلعالن عن نتائج
االنتخابات األخـيــرة ،حيث ُمنيت األح ــزاب الموالية إليــران
ً
بخسارة كبيرة ،قائال عبر "تويتر"" :ال يمكن فصل حادثة
المقدادية عن المشهد السياسي واالنتخابي وتداعياته بشكل
أو بآخر ،من المؤسف أن يربط أمــن المواطنين وأرواحـهــم
بمكاسب ومغانم سياسية ،وتــرك عناصر اإلرهــاب تستغل
ذلك وتعبث بأمن المواطن".
وت ـم ـ ّـر مـحــافـظــة دي ــال ــى الــواق ـعــة عـلــى ال ـح ــدود الـعــراقـيــة
ً
ـ اإلي ــرانـ ـي ــة بـ ــأوضـ ــاع أم ـن ـي ــة ح ــرج ــة ج ـ ـ ــدا ،ب ـس ـبــب ن ـشــاط
الـمـجـمــوعــات الـتــابـعــة لـ ــ"داع ــش" ،وفـصــائــل مسلحة حليفة
لطهران ،تسيطر على أجزاء واسعة منها وتتورط بعمليات
وأنشطة مسلحة خارج إطار القانون.

هددت فرنسا ،أمس ،باتخاذ
إجراءات ضد بريطانيا ما
لم توافق على منح املزيد من
التراخيص لصياديها العاملني
في املياه اإلنكليزية ،بدءًا من
الثاني من نوفمبر املقبل.
وأوضح املتحدث باسم
الحكومة ،غابريال اتال ،أن
باريس ستتخذ مجموعة
من اإلجراءات منها فرض
فحوص جمركية وصحية على
املنتجات البريطانية وحظر
دخول املأكوالت البحرية.
واندلع الخالف بسبب
تغييرات أحدثها خروج اململكة
املتحدة من االتحاد األوروبي
(بريكست) حول حقوق الصيد
ألساطيل اململكة املتحدة
واالتحاد األوروبي.

إيطاليا تعزز األمن قبل
قمة مجموعة العشرين

رسالة تهديد تلغي رحلة «مصر للطيران» إلى موسكو
ً
• أسامة عسكر رئيسا ألركان الجيش المصري
• بدء محاكمة محمد علي في قضية الجوكر الشهر المقبل

●

م ــراس ــم اس ـت ـق ـبــال الـسـيـســي لـنـظـيــره ال ــروم ــان ــي بقصر
االتحادية أمس (الرئاسة)

القاهرة  -حسن حافظ

ق ـ ــال مـ ـص ــدر مـ ـس ــؤول ب ـش ــرك ــة مـصــر
ل ـل ـط ـيــران (ش ــرك ــة ح ـك ــوم ـي ــة) ،أم ـ ــس ،إن
رحلة الشركة رقم  ،MS729المتجهة من
الـقــاهــرة إل ــى مــوسـكــو ،ع ــادت إل ــى مطار
القاهرة الــدولــي ،عقب إقالعها بأقل من
نصف ساعة ،بسبب وجود رسالة تهديد
مـكـتــوبــة م ــن م ـج ـهــول ع ـلــى أح ــد مـقــاعــد
الطائرة ،األمر الذي تعاملت معه السلطات
بجدية كاملة ،وأمرت بعودة الطائرة إلى
مـطــار الـقــاهــرة ،وتــأمـيــن وص ــول الــركــاب
بسالم إلى أرض المطار ،والبدء الفوري
في التحقيق بالواقعة لمعرفة تفاصيلها.
ول ــم ي ـتــم ال ـك ـشــف ع ــن ف ـح ــوى رســالــة
ّ
الـتـهــديــد حـتــى عـصــر أم ــس ،لـكــن تعامل
السلطات السريع معها يؤكد أنها كانت
تـحـمــل ت ـه ــدي ــدا ل ـح ـيــاة رك ـ ــاب ال ـط ــائ ــرة،

خــاصــة أن الـقــاهــرة ال تــريــد أن يعكر أي
حادث صفو استعادة السياحة الروسية،
وكــذلــك الـطـيــران الــروســي ال ــذي عــاد إلى
ال ـم ـن ـت ـج ـعــات ال ـم ـص ــري ــة فـ ــي أغ ـس ـطــس
الماضي ،بعد انقطاع دام  6سنوات ،عقب
سقوط طائرة روسية في سيناء نتيجة
عمل إرهــابــي ،خــال أكـتــوبــر  ،2015مما
أسفر عن مقتل جميع ركابها.
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،قـ ــرر ال ــرئ ـي ــس ع ـبــدال ـف ـتــاح
الـسـيـســي ،أم ــس ،تعيين الـفــريــق أســامــة
ً
رئيسا ألركان حرب
أحمد رشدي عسكر،
ا ل ـقــوات المسلحة ،خلفا للفريق محمد
فريد حـجــازي ،الــذي تولى المنصب في
 28أكتوبر  ،2017أي بعد  4سنوات من
بقائه في منصبه ،وقــرر الرئيس تعيين
حجازي مستشاره لمبادرة "حياة كريمة".
ويعد عسكر (مواليد  ،)1957من رجال
ّ
عصر السيسي البارزين ،إذ شكل األخير

ق ـ ـيـ ــادة مـ ــوحـ ــدة ل ـم ـن ـط ـقــة ش ـ ــرق ال ـق ـنــاة
ومكافحة اإلرهاب في يناير  ،2015وأوكل
مهمة توليها لعسكر ،مع تكليفه بقيادة
ال ـع ـم ـل ـيــات ض ــد ال ـج ـم ــاع ــات اإلره ــاب ـي ــة
المسلحة في سيناء ،حيث حققت القوات
المصرية إنجازات على األرض ،وقلصت
من نشاط اإلرهابيين بشكل كبير.
وتـ ـ ـ ّ
ـدرج عـسـكــر ف ــي جـمـيــع الــوظــائــف
القيادية بسالح المشاة ،وتولى منصب
رئيس أرك ــان الجيش الثالث الميداني،
ثــم ق ــائ ــده ،قـبــل أن يـتــولــى مـنـصــب قائد
قوات شرق القناة لمكافحة اإلرهاب ،الذي
حصل معه على ترقية إلــى رتـبــة فريق،
ثــم أصـبــح رئـيــس هيئة عمليات الـقــوات
المسلحة.
ق ـضــائـ ًـيــا ،حـ ــددت مـحـكـمــة اسـتـئـنــاف
ال ـق ــاه ــرة ،ف ــي جـلـسـتـهــا أمـ ــس ،جـلـســة 8
نــوف ـم ـبــر ال ـم ـق ـبــل ل ـن ـظــر م ـحــاك ـمــة رج ــل

األعمال الهارب محمد علي ،و 102متهم
آخــريــن ،فــي القضية الـمـعــروفــة إعالميا
بـ ـ "ال ـجــوكــر" ،ووج ـهــت االت ـهــامــات لعلي
وبقية المتهمين بتدبير تجمهر جعل
السلم الـعــام فــي خـطــر ،وارت ـكــاب جرائم
االعتداء على األشخاص ،والتأثير على
رج ــال السلطة الـعــامــة فــي أداء أعمالهم
باستعمال القوة والعنف ،عبر الدعوات
التي أطلقها علي من إسبانيا للتظاهر
في سبتمبر .2019
ف ــي سـ ـي ــاق م ـن ـف ـصــل ،ق ــال ــت م ـص ــادر
طبية لـ "الجريدة" إن حالة وزيرة الصحة
هالة زايد استقرت أمس ،بعدما أصيبت
ّ
وتعرضت
بارتفاع في مستوى الضغط
ألزمة قلبية مفاجئة ،نقلت على أثرها إلى
المستشفى أمس األول ،وأجــرت قسطرة
عالجية ،ومع استقرار حالتها الصحية
خرجت من المستشفى أمس.

عززت روما اإلجراءات األمنية
قبل انطالق قمة قادة مجموعة
العشرين مطلع األسبوع املقبل،
وكثفت وجود الشرطة ،مع
تعزيزات إضافية من الجيش
ومناطق حظر واسعة النطاق
في مطلع األسبوع .وقالت
وزيرة الداخلية اإليطالية
لوسيانا المورجيزي «إنها
لحظة توتر كبيرة».
وبعد  20عامًا من أعمال العنف
بقمة مجموعة الثماني في
مدينة جنوة و 3أسابيع من
خروج احتجاجات مرتبطة
بفيروس كورونا عن السيطرة
في روما ،اختار مضيفو
مجموعة العشرين نهجًا أمنيًا
صارمًا ،يشمل تطويق أجزاء
كبيرة من املنطقة املحيطة
بمركز املؤتمرات من يوم
الجمعة ،ولن يسمح ألحد
بالدخول من دون تصريح
خاص.

ةديرجلا

•
العدد  / 4870الخميس  28أكتوبر 2021م  22 /ربيع األول 1443هـ

18

sports@aljarida●com

رياضة

األزرق يهزم بنغالدش ويتربع على قمة «الرابعة»

باختصار
ضيافة
العربي وبرقان في ً
الشباب والفحيحيل وديا

في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت  23سنة
حازم ماهر

فاز منتخبنا األولمبي لكرة
القدم على منتخب بنغالدش
 0/1في حين تعادل منتخبا
السعودية وأوزبكستان،
ليتربع األزرق بذلك على قمة
المجموعة الرابعة لتصفيات
كأس آسيا برصيد  3نقاط.

ت ـص ــدر مـنـتـخـبـنــا األول ـم ـبــي
لـكــرة ال ـقــدم الـمـجـمــوعــة الــرابـعــة
من التصفيات المؤهلة لنهائيات
كاس آسيا تحت  23سنة بفوزه
على منتخب بنغالدش بهدف من
دون رد أحرزه يوسف الرشيدي
في الدقيقة  19من عمر المباراة،
ال ـ ـتـ ــي ج ـم ـع ــت ب ـي ـن ـه ـم ــا أم ـ ــس،
بالجولة االفتتاحية على ملعب
طشقند بالعاصمة األوز بـكـيــة،
ليقتنص  3نـقــاط ثـمـيـنــة ،فيما
تذيل منافسه الترتيب بال نقاط.
فــي الـمـقــابــل ،اقتسم منتخبا
الـسـعــوديــة وأوزب ـك ـس ـتــان مركز
ال ــوص ــاف ــة ول ـك ــل م ـن ـه ـمــا نـقـطــة
واحـ ــدة ،إث ــر تعادلهما بهدفين
لكل منهما.

أفضلية لألزرق
ف ـ ــرض م ـن ـت ـخ ـب ـنــا األول ـم ـب ــي
سيطرته على مجريات الشوط
ً
األول تـمــامــا ،وهــاجــم بـقــوة لكن
العـبـيــه أهـ ــدروا أكـثــر مــن فرصة
محققة ،ولعب المدرب اإلسباني
غـ ــو نـ ــزا ل ـ ـيـ ــس بـ ـط ــر يـ ـق ــة ،5/4/1
وب ـت ـش ـك ـي ــل يـ ـتـ ـك ــون م ـ ــن خ ــال ــد
عجاجي لحراسة المرمى ،حمد
القالف ،وجاسم عتيق ،ويوسف
الـ ـحـ ـق ــان ،وع ـب ــدال ـع ــزي ــز ن ــاج ــي،
وراش ـ ــد ال ــدوس ــري ف ــي ال ــدف ــاع،
وف ــي ال ــوس ــط م ـب ــارك الـفـنـيـنــي،
وعثمان فالح ،وعيد الرشيدي،
وفي الهجوم يوسف الرشيدي.
وسيطر األزرق منذ البداية
وأت ـي ـح ــت أكـ ـث ــر م ــن ف ــرص ــة لــم

العبو األزرق يحتفلون بعد تسجيل هدف الفوز أمس
تـتــم تــرجـمـتـهــا بـشـكــل صحيح
داخل الشباك ،وفي الدقيقة 18
ســدد عيد الرشيدي ركلة حرة
م ــن خـ ــارج الـمـنـطـقــة ،ارتـطـمــت
بـ ـ ـي ـ ــد مـ ـ ــداف ـ ـ ـعـ ـ ــي بـ ـ ـنـ ـ ـغ ـ ــادش،
واحتسبها الحكم ركـلــة جــزاء،
انـبــرى لها الــاعــب نفسه ،لكنه
س ــدد "ب ــرع ــون ــة" وت ـص ــدى لها
ال ـح ــارس ،وبـعــد دقـيـقــة واح ــدة
تلقى يوسف الرشيدي تمريرة
طولية مــن الــدفــاع ،انـفــرد على
أثرها وأسكنها الشباك بسهولة

ً
نظرا لتقدم الحارس عن مرماه.
ووا ص ـ ـ ـ ـ ـ ــل األزرق هـ ـج ــو م ــه
وتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدت ع ـ ـ ـ ــارض ـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ــارس
ب ـن ـغ ــادش ل ـت ـس ــدي ــدة م ــن عـيــد
الرشيدي ،فيما تصدى الحارس
لـ ـتـ ـس ــدي ــدة أخـ ـ ـ ــرى مـ ــن ي ــوس ــف
الرشيدي ،لينتهي الشوط األول
بـ ـتـ ـق ــدم ال ـم ـن ـت ـخ ــب ب ـ ـهـ ــدف مــن
دون رد.

تراجع المستوى
ت ـ ــرا ج ـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى األزرق

«يد» العربي والقادسية بمواجهة
كاظمة والفحيحيل في «الدوري»
سـتـكــون الـجــولــة ال ـســادســة مــن ال ــدوري
الممتاز لكرة اليد على صفيح ساخن عندما
يلتقي ال ـيــوم فــي  5.30م ـســاء ال ـعــربــي مع
كاظمة ويليها في  7.30مساء مباراة أخرى
تجمع بين القادسية مع الفحيحيل ،وتجرى
المباراتان على صالة الشيخ سعد العبدالله
بصباح السالم.
وف ــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى يـسـعــى الـفــريـقــان
للملمة جراحهما إذ يتطلع العربي السادس
بأربع نقاط للخروج من كبوته ًوتعويض
خسارته الثقيلة أمام الكويت طمعا بالعودة
ً
مجددا للمنافسة على حساب كاظمة الرابع
بخمس نقاط الــذي يطمح في نفض غبار

الهزيمة األخيرة أمام القادسية واستعادة
اتزانه المفقود.

الفحيحيل والقادسية
وفي المباراة الثانية يسعى الفحيحيل
الـســابــع ب ـثــاث ن ـقــاط فــي الـمـحــافـظــة على
صـحــوتــه وتـحـقـيــق ثــانــي ان ـت ـصــاراتــه في
الدوري عبر بوابة نظيره القادسية الخامس
بأربع نقاط والذي سيدخل المباراة بنفس
الطموح.
وس ـي ـع ـت ـم ــد مـ ـ ـ ــدرب األح ـ ـمـ ــر ال ـص ــرب ــي
نيكوال على جماعية األداء وخبرة الثنائي
التونسي الياس الــزمــال واإليــرانــي افشين

األول ـ ـم ـ ـبـ ــي بـ ـشـ ـك ــل م ـح ـل ــوظ
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــوط الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ع ـل ــى
غ ـ ــرار م ـب ــاري ــات ــه ف ــي ب ـطــولــة
ك ـ ــاس غ ـ ــرب آس ـ ـيـ ــا ،وج ـ ــاء ت
ً
ال ـفــرص قـلـيـلــة ج ــدا ،تـمــريــرة
فـ ـ ــي ا لـ ــد ق ـ ـي ـ ـقـ ــة  72مـ ـ ــن ع ـيــد
الرشيدي ،ليوسف الرشيدي
الـ ـ ــذي سـ ــددهـ ــا ل ـك ــن حـ ــارس
م ـن ـت ـخــب ب ـن ـغ ــادش ت ـصــدى
ل ـهــا ب ـب ــراع ــة ،وط ــال ــب العـبــو
بـ ـنـ ـغ ــادش ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة 56
بــركـلــة ج ــزاء عـلــى اعـتـبــار أن

الرشيدي األفضل
اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــارت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـف ـن ـي ــة
ل ـل ـم ـج ـمــوعــة الع ـ ــب مـنـتـخـبـنــا
األولـ ـمـ ـب ــي ي ــوس ــف ال ــرش ـي ــدي
ص ــاح ــب هـ ــدف الـ ـف ــوز كــأفـضــل
العب في المباراة.

ً
«أزرق» اليد يضم الحداد استعدادا لودية قطر

•

صادقي وتألق صقر الفهد ويوسف العجمي
فيما سيحاول مــدرب األصفر وليد فيروز
استغالل معنويات العبيه المرتفعة وخبرة
البحرينيين محمد حبيب وأحمد المقابي
للظفر بنتيجة المباراة.
وتقام اليوم مباراتان على صالة االتحاد
بالدعية ضمن الجولة  6من دوري الدرجة
األولــى ،إذ يلتقي في  5.30مساء التضامن
ال ـخــامــس بـ ـ  4ن ـقــاط م ــع ال ـش ـبــاب الـســابــع
بنقطتين ،ويليها في الـ  7.30مساء مباراة
النصر الثالث بـ  6نقاط مع خيطان الرابع
بـ  4نقاط.

الكرة لمست يد أحد مدافعي
ا أل ز ر ق  ،غـ ـ ـي ـ ــر أ ن ا لـ ـحـ ـك ــم
احتسب اللعبة ركلة ركنية.
وش ـه ــد هـ ــذا الـ ـش ــوط إجـ ــراء
غـ ـ ــونـ ـ ــزال ـ ـ ـيـ ـ ــس  4ت ـ ـ ـبـ ـ ــديـ ـ ــات،
ً
بـ ــدخـ ــول مـ ـه ــدي دش ـ ـتـ ــي ،بـ ــدال
عن عثمان الشمري ،ثم سلمان
البوص ،وطالل القيسي ،وفواز
ً
الـ ـمـ ـبـ ـيـ ـل ــش ،بـ ـ ـ ــدال ع ـ ــن مـ ـب ــارك
الـفـنـيـنــي ،ويــوســف الــرشـيــدي،
وعيد الرشيدي ،وذلك لتنشيط
ال ـه ـجــوم ،لـكــن بـقــي ال ـحــال كما

هو عليه ،وانتهت المباراة بفوز
األزرق بهدف من دون رد.

محمد عبدالعزيز

ضم الجهاز الفني لمنتخبنا
الوطني األول لكرة اليد بقيادة
السلوفيني بــور يــس دينيتش
ن ـج ــم ال ـ ـنـ ــادي الـ ـع ــرب ــي م ـهــدي
ً
الحداد لقائمة األزرق؛ استعدادا
للمشاركة في بطولة قطر الودية
الدولية التي ستقام في الدوحة
مــن  1حـتــى  7نــوفـمـبــر المقبل
بمشاركة  4منتخبات ،هي قطر
المضيف ،والكويت والسعودية
وإيران.
ً
ويأتي انضمام الحداد بديال
عــن نجم ن ــادي الـكــويــت محمد
عامر التي حالت إصابته بتمزق

في الرباط الخلفي للركبة دون
التحاقه بالقائمة المشاركة في
البطولة.

تدريبات الناشئين واألشبال
مــن جــانــب آخ ــر ،بــاشــر أمــس
األول مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــا ا لـ ـن ــا شـ ـئـ ـي ــن
واألشبال لكرة اليد أول تدريب
لهما على صالة مركز الشهيد
ً
ف ـه ــد األح ـ ـمـ ــد ب ــال ــدع ـي ــة ط ـب ـقــا
ل ـب ــرن ــام ــج إع ـ ـ ــداد الـمـنـتـخـبــات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ط ـ ــوال
ال ـمــوســم عـلــى هـيـئــة تجمعات
ً
شهرية مــدة أسـبــوع اسـتـعــدادا
لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة بـ ـشـ ـك ــل جـ ـي ــد فــي

االسـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــاق ـ ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
المقبلة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ت ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ــب مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ال ـنــاش ـئ ـيــن ال ـص ــرب ــي بــوسـكــو
ومـ ـس ــاع ــده األلـ ـم ــان ــي أبــوب ـكــر
زرماني ،في حين تولى تدريب
األشبال الجهاز الفني الوطني
ال ـ ـم ـ ـكـ ــون مـ ـ ــن مـ ـحـ ـم ــد م ـ ـبـ ــارك
وم ـ ـسـ ــاعـ ــده م ـس ــاع ــد الـ ــرنـ ــدي،
وحضر التدريب جميع الالعبين
المختارين للمنتخب وارتكز في
المرحلتين على الجوانب الفنية
والـتــدريـبــات بــاسـتـخــدام الـكــرة
لرفع المستوى الفني لالعبين
بصور مقننة.

يحل الفريق األول لكرة
ً
القدم بالنادي العربي ضيفا
على نظيره الشباب ،مساء
اليوم ،في مباراة ودية تدخل
ضمن استعدادات الفريقين
للمحافظة على نسق
المباريات واالستمرارية
بعد قرار تأجيل مباريات
الجولة الرابعة من بطولة
كأس االتحاد التنشيطية
ً
لتقام األسبوع المقبل بدال
من الغد .وستكون المباراة
فرصة مهمة وقوية لمدربي
الفريقين لتجربة العبيهما
وإعطاء الفرصة لمن لم
يشارك خالل الفترة الماضية
للوقوف على جاهزية
الجميع .وفي الوقت ذاته،
يستضيف فريق الفحيحيل
لكرة القدم نظيره برقان
على استاد نايف الدبوس،
ً
في مباراة ودية استعدادا
لمنافسات الموسم الجديد.
ويرتبط الفحيحيل وبرقان
بمباريات في كأس االتحاد
 5نوفمبر المقبل ،لذلك
فإن األجهزة الفنية تسعى
لخوض بعض المباريات
الودية للحفاظ على لياقة
الالعبين البدنية.

 ...والجهراء يواجه
االتصاالت في ختام معسكره
يحل الفريق األول لكرة القدم
بنادي الجهراء في السابعة
ً
مساء اليوم ضيفا على
نظيره االتصاالت المصري،
في مباراة ودية تدخل ضمن
استعدادات الجهراء النطالق
منافسات دوري "فيفا"
للدرجة األولى من خالل
معسكره الحالي في مدينة
نصر المصرية.
ومباراة اليوم هي الودية
الثالثة واألخيرة للجهراء
بعد أن فاز في المباراة
األولى على فريق بدرشين
 1-2وخسر في الثانية أمام
حرس الحدود .3-1
ويختتم الجهراء معسكره
بمباراة اليوم ،على أن يعود
مساء غد إلى البالد ويبدأ
مرحلة التجهيز المحلية
من خالل العودة للمشاركة
في مباريات كأس االتحاد
التنشيطية.

 5مباريات في منافسات كأس الطائرة اليوم
ت ـق ــام ال ـي ــوم خ ـمــس م ـب ــاري ــات ضمن
منافسات الجولة الثانية بالدور األول
لـبـطــولــة ك ــأس االت ـح ــاد لـلـكــرة الـطــائــرة،
حيث يلتقي على صالة االتحاد بمجمع
سعد العبدالله فــي  5:30مساء العربي
والجهراء ،ضمن المجموعة األولى ،يليها
في السادسة مساء القادسية مع اليرموك
على صالة كاظمة ،والتضامن مع الشباب
ع ـلــى ص ــال ــة ال ـس ــاح ــل ،وفـ ــي مـنــافـســات
الـمـجـمــوعــة ال ـثــان ـيــة يـلـتـقــي ب ــرق ــان مع

الصليبيخات على صالة الكويت بكيفان،
ثــم يلتقي ضـمــن الـمـجـمــوعــة ذات ـهــا في
السابعة والنصف مساء الكويت (حامل
اللقب) مــع كاظمة ،على صــالــة االتـحــاد
بمجمع صاالت الشيخ سعد العبدالله.
وفــي الـمـبــاراة األب ــرز يتطلع الكويت
برصيد  3نقاط من فوزه على برقان في
الجولة األولى ،لتحقيق ثاني انتصاراته
على حـســاب كاظمة الـطــامــع فــي تقديم
نفسه بشكل الئق في أول ظهور له على

المستوى المحلي هذا الموسم ،وإيقاف
ً
المد األبيض مبكرا.

العربي والجهراء
في المباراة الثانية يسعى األخضر
بـ 3نقاط لمواصلة عروضه القوية على
حساب الجهراء بنفس الرصيد ،والطامح
كذلك في دخول المنافسة على بطاقات
ال ـتــأهــل ل ـل ــدور ال ـث ــان ــي ،وك ــذل ــك يتطلع
ال ـقــادس ـيــة ب ـ ــ 3ن ـق ــاط ل ـمــواص ـلــة طــريــق

ب ــدون ع ـثــرات وتعميق ج ــراح الـيــرمــوك
بدون رصيد.
وي ــأم ــل ب ــرق ــان (ب ـ ــدون رصـ ـي ــد) ،بعد
خ ـ ـسـ ــارتـ ــه أمـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،الـ ـتـ ـص ــدي
لطموحات الصليبيخات (بدون رصيد)
والساعي كذلك لتعويض خسارته امام
الساحل وحصد نقاط المباراة ،وبنفس
الطموح يأمل التضامن والشباب بدون
رص ـي ــد ف ــي ال ـظ ـف ــر ب ــال ـف ــوز وت ـعــويــض
سقوطهما في الجولة االفتتاحية.

فضية جديدة للكويت في السباحة العربية

اليتامى في ذمة الله

أحرز السباح وليد عبدالرزاق أمس
األول الميدالية الفضية في مسابقة
ً
" 50مترا" حرة بزمن  22.45ثانية ضمن
منافسات البطولة العربية للسباحة
ً
للمسافات القصيرة " 25مـتــرا" التي
تقام في مسبح مدينة محمد بن زايد
األولمبي في أبوظبي.
وب ـه ــذا اإلنـ ـج ــاز يـضـيــف الـسـبــاح
عبدالرزاق ميداليته الثالثة للكويت في
البطولة عقب حصوله على ميداليتين
ذهبيتين األولى في سباق " 100متر"
ً
فراشة واألخــرى في سباق " 50مترا"
فراشة لفئة العمومي.
وأعـ ـ ــرب عـ ـب ــدال ــرزاق ع ــن سـعــادتــه
ومـســاهـمـتــه ب ــزي ــادة غـلــة المنتخب

فـقــدت الــريــاضــة الكويتية أحــد رم ــوز كــرة ال ـقــدم ،العب
منتخب الكويت ونادي القادسية السابق يوسف اليتامى،
بعد سيرة مميزة بــدأت منذ خمسينيات القرن الماضي،
وحتى االعتزال منتصف الستينيات.
جاءت بداية اليتامى مع نادي الجزيرة ،لينضم إلى نادي
القادسية منذ تأسيسه  ،1960لمدة  6مواسمّ ،قدم خاللها
مستويات مميزة ظلت محفورة في عشاق جماهير األصفر،
وذاكرة كرة القدم الكويتية.
وكان "أبو محمد" شاهدا على أول بطولة لألصفر كقائد
للفريق عندما حمل كأس األمير موسم  1965-1964بعد الفوز
على الغريم التقليدي ،فريق العربي.
كما يعد أول العب في تاريخ الكرة الكويتية تقام له مباراة
اعتزال في  4نوفمبر  1966في لقاء جمع القادسية والعربي،
وواكــب المباراة إصــدار كتيب اعتزال خاص في حدث غير
مسبوق وقتئذ.
"الجريدة" ،التي آلمها المصاب ،تتقدم بخالص العزاء
ألس ــرة الفقيد ومحبيه،
وتدعو الله أن يتغمده
بواسع رحمته.
"إن ــا لله وإنــا
إليه راجعون".

وليد عبدالرزاق على منصة التتويج
الكويتي في البطولة التي يشارك فيها
نخبة من أبطال العرب في اللعبة.
ً
ً
وق ـ ــال "ب ــذل ــت جـ ـه ــدا ك ـب ـي ــرا لــرفــع
مستواي الفني ولياقتي البدنية من
أجل تقديم مستوى مشرف للسباحة
الـكــويـتـيــة ف ــي ه ــذا الـمـحـفــل الـعــربــي

لمنتسبي اللعبة" .وفي ختام منافسات
اليوم الثالث للبطولة ارتفعت حصيلة
الكويت إلــى  10ميداليات هــي ثالث
ذهبيات وفضيتان وخمس برونزيات.
(كونا)

إسكواش  ١٩سنة بطل «الخليج»
تمكن العـبــو منتخب اإلس ـكــواش
من تحقيق العالمة الكاملة بالبطولة
الخليجية االستثنائية بفوزهم على
منتخبات السعودية وقطر والبحرين
ً
ليتوج منتخب الكويت بطال للخليج،
فيما احتل المنتخب القطري المركز
ً
الثاني ّوجاء المنتخب السعودي ثالثا.
وم ــث ــل األزرق ف ــي مـنـتـخــب تحت
ً
 19عاما الالعبون حسين الزعتري،
وعبدالرحمن الهاشم ،و سعد سويد،
وعبدالرحمن المغربي.

وف ـ ــي ف ـئ ــة ت ـح ــت  15س ـن ــة تمكن
ناشئو األزرق من التألق أمام المنتخب
القطري وفاز بنتيجة  - 3صفر ،وبذلك
حصل منتخب الـكــويــت على فضية
الخليح وجاء العنابي بالمركز الثالث،
السعودي ذهبية
فيما حصد المنتخب
ّ
الخليج دون خ ـســارة ومــثــل ناشئو
الكويت عبدالله الصراف وعبدالرحمن
الصانع وعبدالرحمن الكندري مهدي
أسامة.
وبـ ـنـ ـه ــاي ــة ال ـم ــرح ـل ـت ـي ــن أض ـ ــاف

األزرق إل ــى رص ـيــده ذهـبـيــة وفضية
لـ ـيـ ـصـ ـب ــح اإلج ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــي (ذه ـ ـب ـ ـي ـ ـتـ ــان
وف ـض ـي ــة وب ــرون ــزيـ ـت ــان) ف ـي ـمــا ب ــات
رص ـ ـ ـيـ ـ ــد ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة (ذه ـ ـب ـ ـي ـ ـتـ ــان
وفضية وبــرونــزيــة) وقطر (فضيتان
وبرونزيتان).
وكانت مسابقات الفردي للعمومي
انطلقت أمــس ،وتأهل لــدور الثمانية
أربعة العبين من منتخب الكويت هم
عبدالله المزين وعمار التميمي وفالح
فايز وعلي الرامزي.

يوسف اليتامى

ةديرجلا

•
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جيرو يقود ميالن لفوز صعب على تورينو
قاد المهاجم الفرنسي أوليفيه
جيرو فريق ميالن للفوز على
تورينو بهدف نظيف ،أمس
األول ،في الجولة العاشرة
بالدوري اإليطالي لكرة القدم.

انفرد ميالن بصدارة الدوري
اإليطالي لكرة القدم بفوز صعب
عـ ـل ــى ض ـي ـف ــه ت ــوريـ ـن ــو ب ـه ــدف
للفرنسي أوليفييه جيرو على
ملعب ســان سـيــرو ،فــي افتتاح
م ـنــاف ـســات ال ـمــرح ـلــة ال ـعــاشــرة
أمس األول.
وح ــاف ــظ م ـيــان ع ـلــى سجله
ً
خــالـيــا مــن الـهــزائــم فــي "سـيــري
ً
أ" م ـح ـق ـق ــا انـ ـتـ ـص ــاره ال ـتــاســع
ً
والسادس تواليا مقابل تعادل،
ً
راف ـ ـعـ ــا رصـ ـي ــده إلـ ــى  28نـقـطــة
بـفــارق ثــاث نـقــاط عــن نابولي
ال ـ ـ ـ ــذي س ـي ـس ـت ـع ـي ــد ال ـ ـص ـ ــدارة
ب ـفــارق األهـ ــداف فــي ح ــال فــوزه
على ضيفه بولونيا فــي ختام
المرحلة اليوم.
وح ـ ـق ـ ــق م ـ ـي ـ ــان ان ـ ـت ـ ـصـ ــاره
ً
ال ـس ــادس تــوال ـيــا عـلــى تــوريـنــو
ضمن منافسات الدوري والكأس
ال ـم ـح ـل ـي ـيــن ،إح ــداه ــا م ــذل ــة في
مايو الماضي بسباعية نظيفة
في تورينو.

تغيير على التشكيل
وأجـ ـ ــرى الـ ـم ــدرب سـتـيـفــانــو
ب ـيــولــي خـمـســة ت ـغ ـي ـيــرات على
ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة ال ـ ـتـ ــي بـ ـ ـ ــدأت أم ـ ــام

بولونيا السبت ،أبرزها جيرو
ً
ب ــدال مــن إبــراهـيـمــوفـيـتــش ،كما
دف ــع بــالـعــاجــي فــرانــك كيسييه
ً
بــدال مــن بــن ناصر والبلجيكي
ً
أل ـي ـك ـســي س ــال ـم ــاك ــرز بـ ـ ــدال مــن
اإل س ـب ــا ن ــي س ــا م ــو كاستييخو
ً
الــذي خرج مصابا في المباراة
األخيرة.
أمـ ــا ف ــي خ ــط الـ ــدفـ ــاع فـ ــأراح
ال ـ ــدن ـ ـم ـ ــارك ـ ــي س ـ ـي ـ ـمـ ــون ك ــاي ــر
وال ـ ـس ـ ـن ـ ـغـ ــالـ ــي فـ ـ ــوديـ ـ ــه بـ ــالـ ــو-
تــوريــه وحــل مكانهما أليسون
روم ــان ـي ــول ــي وال ـف ــرن ـس ــي بـيــار
كالولو.
واف ـ ـت ـ ـتـ ــح أصـ ـ ـح ـ ــاب األرض
التسجيل عندما ر فــع ساندرو
تونالي الكرة من ركنية ،ارتقى
لها البوسني رادي كرونيتش
رأسية لتتهيأ أمــام جيرو على
ب ــاب الـمــرمــى تــابـعـهــا بسهولة
(.)14
وه ــذا ال ـهــدف ال ــراب ــع لجيرو
المنتقل من تشلسي اإلنكليزي
فــي ســت م ـبــاريــات فــي ال ــدوري
هــذا الموسم ،شــارك فــي خمس
ً
منها أساسيا.
ولــم يـقــدم الـفــريـقــان مــا يذكر
فـ ــي ا ل ـ ـشـ ــوط األول إذ ا ك ـت ـفــى
الـ ـضـ ـي ــوف ب ـت ـس ــدي ــدت ـي ــن عـلــى

مباريات اليوم
القناة الناقلة

المباراة

التوقيت

8:00

سيلتا فيغو – ريال سوسيداد

beINSPORTS HD1

9:00

غرناطة  -خيتافي

beINSPORTS HD2

10:30

ليفانتي – أتلتيكو مدريد

beINSPORTS PR1

الدوري اإليطالي
نابولي  -بولونيا

9:45

Seria A YouTube

جيرو نجم ميالن يحرز هدفه في مرمى تورينو
المرمى ،فيما فشل الضيوف في
التسديد بين الخشبات الثالث
ق ـبــل الــدق ـي ـقــة  53ع ـنــدمــا ســدد
أندريا بيلوتي من مسافة قريبة،
ّ
غير البديل كاير مسارها قبل أن
تصل سهلة بين يدي الحارس
الروماني سيبريان تاتاروسانو.
واس ـ ـت ـ ـعـ ــاد مـ ـي ــان خ ــدم ــات
ظهيره الفرنسي تيو هرنانديز
بعد تعافيه من فيروس كورونا
ً
ودخل بديال لكالولو مع انطالق
الشوط الثاني.
وهـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــن ال ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــوف ع ـل ــى
مجريات الشوط الثاني ،وكاد أن
يمنحهم الباراغوياني أنتونيو
سانابريا ،بديل بيلوتي ،هدف
التعادل عندما سدد كرة قوية
مـ ــن داخ ـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـق ــة ،لـمـسـهــا
تــاتــاروســانــو بأنامله وتابعت
طــريـقـهــا بـجــانــب ال ـمــرمــى قبل

 ٦٢صفقة مشبوهة بالدوري اإليطالي
من بينها  42ليوفنتوس

ريال سوسيداد في ضيافة سيلتا فيغو

أن يبعدها اإل نـكـلـيــزي فيكايو
توموري (.)76
ً
وف ـ ـ ــرض الـ ـضـ ـي ــوف ض ـغ ـطــا
ً
هائال في الدقائق األخيرة كادت
أن تسفر عن هدف في الوقت بدل
الضائع لوال أبعد كاير الكرة من
أمام خط المرمى.

يحل ريــال سوسيداد ضيفا على سيلتا فيغو
ال ـي ــوم ،فــي الـمــرحـلــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة مــن ال ــدوري
اإلسباني لكرة القدم.
وبعدما بدا في طريقه لإلبقاء على فارق النقاط
الثالث الذي يفصله عن ريال مدريد الثاني وإشبيلية
الثالث ،فرط ريال سوسيداد األحد في تقدمه على
مـضـيـفــه أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد حــامــل الـلـقــب بـهــدفـيــن،
واكتفى بالتعادل  ،2-2بعدما اهتزت شباكه بثنائية
األوروغوياني لويس سواريس.
ً
وي ـح ــل س ــوس ـي ــداد ض ـي ـفــا ع ـلــى سـيـلـتــا فيغو

نابولي يستضيف بولونيا
مـ ــن ج ــان ـب ــه ي ـح ــل بــولــون ـيــا
ً
الـ ـ ـي ـ ــوم ضـ ـيـ ـف ــا عـ ـل ــى ن ــاب ــول ــي
ً
ال ـس ــاع ــي إلـ ــى الـ ـع ــودة ســري ـعــا
لسكة االنتصارات بعدما ُحـ ِـر َم
األحـ ـ ــد ال ـم ــاض ــي م ــن مــواص ـلــة
سعيه لمعادلة رقم روما لناحية
عدد االنتصارات المتتالية في
مستهل الموسم (.)10
ورغ ـ ــم ت ـع ـثــر ف ــري ــق ال ـم ــدرب
لوتشانو سباليتي ،رأى المدافع

الـسـنـغــالــي خــالـيــدو كوليبالي
"أن ـه ــا نـقـطــة ج ـي ــدة .جـئـنــا إلــى
ه ـن ــا ونـ ـح ــن ن ـ ـ ــدرك بـ ـ ــأن رومـ ــا
يبحث عــن رد فعل بعد هزيمة
الخميس (ف ــي كــونـفــرنــس ليغ)

دورتموند يواصل
المشوار بكأس ألمانيا

«ووريرز» يتابع انطالقته القوية

ً
الخامس عشر باحثا عن فوزه السابع ،والبقاء في
الصدارة التي ستكون في متناول  5من مالحقيه ،بما
أن أوساسونا ال يتخلف عنه إال بفارق ثالث نقاط
على غــرار أتلتيكو الــرابــع ،الــذي يحل اليوم أيضا
ً
ضيفا على ليفانتي التاسع عشر.
وب ـع ــد الـ ـع ــودة م ــن ب ـع ـيــد ،وإنـ ـق ــاذ نـقـطــة أم ــام
ســوسـيــداد ،أش ــاد ال ـمــدرب األرجنتيني ألتلتيكو
دييغو سيميوني بما قدمه العبوه السيما سواريس
ً
"االستثنائي" ،معتبرا أن المشكلة األحــد "لــم تكن
هجوم الفريق بل هي الهدفان اللذان تلقيناهما".

وكان الجمهور خلفهم".
ً
وس ـي ـك ــون ن ــاب ــول ــي مـطــالـبــا
ب ـت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز الس ـ ـت ـ ـعـ ــادة
الصدارة ومعادلة رصيد ميالن
ال ــذي ت ـجــاوزه ي ــوم أم ــس األول

ب ــالـ ـف ــوز عـ ـل ــى تـ ــوري ـ ـنـ ــو ،لـكـنــه
سـ ـيـ ـخ ــوض ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ب ـغ ـيــاب
المدرب سباليتي ،الذي تعرض
ل ـل ـط ــرد خ ـ ــال م ـ ـبـ ــاراة ال ـفــريــق
األخيرة أمام روما.

أنشيلوتي :على فينيسيوس تعلم المزيد

سجل المهاجم البلجيكي ثورغان هازارد
هدفي بوروسيا دورتموند ليقوده إلى الفوز
على ضيفه إينغولشتادت من الدرجة الثانية
ليبلغ الدور الثالث من مسابقة كأس المانيا
لكرة القدم أمس األول.
وخاض دورتموند المباراة بغياب هدافه
ال ـن ــروي ـج ــي إرل ـي ـن ــغ ه ــاالن ــد ،ال ـ ــذي أشـ ــارت
وسائل إعالم ألمانية في األيام األخيرة إلى
أنه سيغيب حتى نهاية العام الحالي ،وليس
ً
أسبوعين كما كان متوقعا.
ً
وع ـم ــوم ــا أش ـ ــرك م ــدرب ــه ال ـج ــدي ــد مــاركــو
روزه تشكيلة معظمها مــن الـصــف الــرديــف
ّ
مطعمة ببعض العـبــي الـصــف األول أمـثــال
المدافع الخبير ماتس هوملز والعب الوسط
البلجيكي أ كـســل فيتسل و مــوا طـنــه الظهير
األيمن توما مونييه.
وصمد إينغولشتادت حتى الربع الساعة
األخير قبل أن تتلقى شباكه هدفي هازارد في
الدقيقتين  72و.81
واحتاج اليبزيغ إلى هدف وحيد لتخطي
مضيفه بابلسبرغ سجله مهاجمه المجري
دومينيك تشوبوشالي في الدقيقة األخيرة
من الشوط األول .وفي أبرز المباريات األخرى،
تـغـلــب هــوفـنـهــايــم م ــن ال ــدرج ــة األولـ ــى على
هولستين كييل  ،1-5وميونيخ  1860على
شالكه بهدف نظيف.

قدمت لجنة اإلشراف على أندية كرة القدم في الدوري اإليطالي
ً
تقريرا للمدعي العام الفدرالي ،بخصوص صفقات انتقال العبين
بين اندية ايطاليا بمختلف درجاتها ،تحيط بها شبهات بمكاسب
رأسمالية وتضخم في قيم الالعبين الحقيقة.
وأوضحت صحيفتا "ال ريبوبليكا" و"تيمبو" اإليطاليتان أن لجنة
اإلشــراف دققت في عدد من صفقات الالعبين بين األندية ،وتزعم
التقارير أن لجنة اإلشراف على األندية أرسلت تقريرا مفصال الى
المدعي العام ،والى رئيس االتحاد اإليطالي غرافينيا ،تطلب منهم
التحقيق والنظر في عــدد من الصفقات التي بلغت  62صفقة من
بينها  42كــان نــادي يوفنتوس طرفا بها ،حيث قــام بمبادلة عدد
من الالعبين بقيمة  90مليون يورو ،إال أن جدوى تلك الصفقات ال
تتعدى  3ماليين يورو.
كما أن نادي نابولي اشترك في عدد من الصفقات المشبوهة ،بعد
أن تعاقد مع عدد من الالعبين بقيمة  20مليون يورو ،إال أن هؤالء
متواجدون اآلن في دوري الدرجتين الثالثة والرابعة ،واحد الالعبين
موجود في فرنسا دون اي ناد يمثله.
وأوضحت التقارير الصحافية أن القضية اآلن بمكتب المدعي
الـعــام ،الــذي سـيــدرس الــوثــائــق ،ومــن ثــم قــد يتم فتح قضية بشكل
رسمي.

تابع غولدن ستايت ووريرز انطالقته القوية
بتحقيق فوزه الرابع تواليا منذ انطالق الموسم
الجديد للدوري األميركي للمحترفين ،إثر تغلبه
على أوكالهوما سيتي ثاندر  ،98-106في حين
اح ـتــاج ل ــوس انـكـلـيــس لـيـكــرز ال ــى وق ــت اضــافــي
لتخطي عقبة سان انتونيو سبيرز.
وتخطى ثالثة العبين من ووريرز حاجز الـ20
نقطة ،وك ــان األفـضــل بينهم ستيفن ك ــوري (23
نقطة و 6متابعات) واندرو ويغينز ( )21وداميون
لــي ( .)20وحــافــظ ووري ــرز على صــدارة المنطقة
الغربية أمــام يوتا جــاز ،الــذي حقق فــوزه الثالث
تواليا وكان على دنفر ناغتس .110-122
في المقابل ،عانى لوس انجليس ليكرز كثيرا
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أكــد اإليـطــالــي كــارلــو أنشيلوتي ،المدير
الفني لريال مدريد ،أنه رغم الفترة الرائعة
الـ ـت ــي ي ـم ــر ب ـه ــا الـ ـب ــرازيـ ـل ــي فـيـنـيـسـيــوس
ج ــونـ ـي ــور مـ ــع الـ ـف ــري ــق فـ ـ ــإن هـ ـن ــاك بـعــض
الجوانب التي يجب أن يحسنها لمواصلة
التطور ،إذ "عليه أن يتعلم أن يكون حاسما
بشكل دائم".
وأثنى أنشيلوتي كثيرا على شخصية الالعب
البرازيلي ،ا لــذي عندما يستلم الكرة يرغب
دائ ـمــا فــي م ــراوغ ــة الع ـبــي الـمـنــافــس ،لكنه
تحدث أيضا عن نقاط يجب تحسينها ،مثل
فقدان التركيز بسبب العوامل الخارجية.
وقال في هذا الصدد" :أكثر ما يعجبني
ف ــي فـيـنـيـسـيــوس ه ــو أنـ ــه ي ـب ــذل ق ـصــارى
ج ـه ــده ف ــي ك ــل م ـح ــاول ــة ،وي ـل ـعــب بـكـثــافــة
كبيرة .الجميع ينظر لإلمكانات الكبيرة
التي يمتلكها ،لكن يجب أيضا مشاهدته
وهــو ي ـتــدرب ،والـمـســاعــدات الـتــي يقدمها
لزمالئه .عليه أن يتحسن بدون الكرة ،لكنه
قادر على هذا بدون أي مشاكل ،ألنه العب
متواضع ،ويحب العمل كثيرا".
وأض ــاف" :هــو يــركــز كثيرا فــي عمله ،وال
يــزال العبا شابا ،ويفتقد بعض الخبرة في
بعض لحظات المباراة التي يحتاج فيها إلى
عدم التركيز مع الجماهير .قلت له ان عليه
التركيز في المباراة ،وأال يفكر فيما يحدث
من حوله".

أنشيلوتي

هيرنانديز ينجو من الحبس

للتغلب على سان انتونيو سبيرز  121-125بعد
التمديد.
وحـ ـق ــق نـ ـي ــوي ــورك ن ـي ـكــس أول ف ـ ــوز ل ــه عـلــى
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز للمرة األولى منذ عام
 2017بالفوز عليه  ،112-99منهيا سلسلة من 15
هزيمة تواليا أمام منافسه.
وحقق داالس مافريكس أول انتصار له على
ملعبه هذا الموسم ،بفوزه على هيوستن روكتس
 ،116-106بفضل  26نقطة لنجمه السلوفيني
لوكا دونتشيتش ،الذي نجح في  14متابعة و7
تمريرات حاسمة أيضا.

أفلت لوكاس هيرنانديز ،مدافع المنتخب الفرنسي
وفريق بايرن ميونيخ األلماني لكرة القدم ،من الخضوع
لعقوبة الحبس فــي إسبانيا اعـتـبــارا مــن ال ـيــوم ،بعد
اإلعالن عن قبول طلب استئنافه ضد الحكم.
وأعلنت المحكمة اإلقليمية فــي مــدريــد أمــس قبول
االستئناف المقدم من هيرنانديز ضد الحكم بحبسه
 6أشهر.
وكــان الحكم صــدر بحق هيرنانديز فــي عــام 2019
بتهمة انتهاك أمر عدم التعرض الصادر بحقه وصديقته
السابقة التي أصبحت زوجته حاليا.
وبعد نظر االستئناف ،أوقــف القضاة تنفيذ الحكم

هيرنانديز

لمدة  4أعــوام ،وهو ما يعني عدم حبس الالعب إن لم
يرتكب أي جريمة خالل هذه الفترة.
وفرض أمر بعدم التعرض ضد هيرنانديز وصديقته
إثــر ح ــادث عـنــف عــام  ،2017عـنــدمــا كــان العـبــا بفريق
أتلتيكو مدريد اإلسباني ،ويقضي األمر بعدم وجوده
على مسافة محددة منها ،وبعدها ألقي القبض عليهما
لدى عودتهما إلى إسبانيا معا ،وكانا قد تزوجا.
واعتبر ذلك انتهاكا من جانب هيرنانديز ألمر عدم
التعرض ،بينما تردد أن صديقته السابقة التي أصبحت
زوجته لن تعاقب ،ألن الحكم األصلي لم يرسل إليها بعد.

أرسنال وتشلسي إلى ربع نهائي كأس الرابطة

ً
هدفا
نكيتياه نجم أرسنال يراوغ حارس المرمى ويسجل

بـلــغ أرس ـن ــال الـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي لمسابقة
رابطة األندية اإلنكليزية المحترفة لكرة القدم،
بفوزه على ضيفه ليدز -2صفر ،ليؤكد صحوته
في اآلونة االخيرة ،وكان فريق شمال لندن حقق
انطالقة كارثية في الدوري المحلي ،حيث خسر
مبارياته الثالث األولى في مطلع الموسم ،قبل أن
يستعيد توازنه في األسابيع األخيرة.
وكـ ـع ــادة م ـع ـظــم فـ ــرق ال ـص ــف األول ،خــاض
مــدرب أرسنال اإلسباني ميكل أرتيتا المباراة
بتشكيلة مــن الـصــف الــرديــف ،مانحا الفرصة
لبعض الالعبين االحتياطيين ،أمثال المهاجم
البرازيلي غابريال مارتينيلي وزميله في خط
المقدمة إدوارد نكيتياه ،وافتتح التسجيل لفريق
العاصمة مدافعه كالوم تشامبرز بعد ثوان قليلة
من دخوله احتياطيا بكرة رأسية تصدى لها
حارس ليدز الفرنسي ايالن ميلييه ،لكن الكرة
تجاوزت الخط بسنتيمترات قليلة ( ،)55وحسم

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

نكيتياه النتيجة مستغال ترددا في تشتيت الكرة
من قبل مدافعي ليدز ليراوغ الحارس ويسدد في
المرمى الخالي (.)69

تشلسي يتخطى ساوثهامبتون
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،احـ ـت ــاج ت ـش ـل ـســي الـ ــى رك ــات
ا ل ـجــزاء الترجيحية لتخطي ضيفه الجنوبي
ساوثهامبتون  ،3-4بعد انتهاء الوقت االصلي
بالتعادل  1-1على ملعب ستامفورد بريدج.
وخاض تشلسي المباراة في غياب مهاجميه
األساسيين البلجيكي روميلو لوكاكو واأللماني
تـيـمــو ف ـيــرنــر إلصــاب ـت ـه ـمــا ،لـكـنــه كـ ــان ال ـطــرف
األفضل معظم فترات المباراة ،وترجم أفضليته
بافتتاحه التسجيل بواسطة العبه األلماني كاي
هافيرتس بكرة رأسية ( ،)44لكن ساوثهامبتون،
الذي يعاني في الدوري المحلي ،رد عليه بهدف

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

لتشي آدا م ــز بعد دقيقتين على مطلع الشوط
الثاني ،وتبادل الفريقان الهجمات لكن لم ينجح
أي منهما في حسم النتيجة في الوقت االصلي.
وألن قوانين المسابقة ال تجيز خوض وقتين
إضافيين ،لجأ الفريقان الــى ركــات الترجيح،
ح ـيــث ن ـجــح حـ ــارس تـشـلـســي االس ـب ــان ــي كيبا
أريساباالغا في التصدي لمحاولة ثيو والكوت،
فــي حين اط ــاح ويــل سمولبون محاولته فوق
ال ـعــارضــة ،أم ــا فــي صـفــوف تشلسي فـقــد أهــدر
له مايسون ماونت صاحب الثالثية في الفوز
بـسـبــاعـيــة نـظـيـفــة ع ـلــى نــوري ـتــش ف ــي الـ ــدوري
نهاية األسبوع.
وحذا حذوه سندرالند بفوزه على كوينز بارك
رينجرز بركالت الترجيح ايضا  ،1-3بعد انتهاء
الوقت االصلي بالتعادل السلبي.

الشكاوى والتوزيع:

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

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

عودة عمامة
البشير

حسن العيسى

عاد السودان لحظيرة العسكر واالستبداد ،ولم يعد هناك أي
استثناء لحالة ديموقراطية صحيحة واحدة في العالم العربي،
الجنرال عبدالفتاح برهان يقول إنــه لم يأسر رئيس الــوزراء
عبدالله حمدوك ،وإنما هو يستضيفه في بيته (بيت الجنرال)،
ً
حفاظا على سالمته ،كــرم حاتمي رغــم أنــف الضيف .السؤال:
ً
ً
هل عودة العسكر للحكم في السودان كانت أمرا متوقعا بعد
أن فرضوا األحكام العرفية وأسروا المدنيين؟
العسكر لــم يـبـتـعــدوا عــن الـحـكــم بــدايــة حـتــى ي ـعــودوا إلـيــه،
كان الحكم المدني بعد عمر البشير تحت رقابتهم وإشرافهم،
وعيونهم عليه ويتصيدون الفرص لصعودهم مسرح الحكم
تحت غطاء وتبرير جديدين .جريدة الفايننشال تايمز ذكرت
في افتتاحية لها أن صندوق النقد الدولي وفر لهم هذه الفرصة
الذهبية ،حين أصر على رفع الدعم عن المحروقات في السودان،
وتلك أداة الناس البسطاء في المواصالت وتوفير الغذاء ،لم
يكن هناك أي خيار للحكومة المدنية السودانية ،إذا لم ترضخ
لشروط الصندوق في االستدانة والدعم ،وكانت النتيجة القالقل
االجتماعية بسبب حالة العسر الصعبة ألهل السودان ،وأضحت
هذه مناسبة رائعة عند العسكر للعودة إلى الحكم المباشر
وإنهاء الديموقراطية ،بعد عمر قصير لها.
ً
الــواليــات المتحدة  -حسب رأي الـجــريــدة السابقة  -أيضا
سكبت الزيت على النار ،حين قررت وقف برنامج المساعدات
اإلنـســانـيــة الـمـلـحــة ل ـل ـســودان ،الـتــي تبلغ  700مـلـيــون دوالر،
فالمتضرر هو أغلبية الشعب السوداني الفقير وليس حكام
ُ
اليوم أصحاب بدالت الكاكي ،هل تذكرنا هذه بالعقوبات الدولية
على نظام صــدام بعد احتالل الكويت ،وكيف خنقت ماليين
البؤساء في العراق ،وفتحت أبواب الجحيم لهم ومهدت بعد
االحتالل األميركي إلشعال نيران التطرف واإلرهاب والحروب
المذهبية؟
بعد كل ذلك يتساءل اإلعالمي فيصل قاسم بجريدة القدس
العربي :لـمــاذا شعوبنا العربية محشورة بين حكم العسكر
وقوى إرهاب التطرف الديني؟! أال يوجد خيار غيرهما...؟ لنتعلم
من دروس التاريخ إذا كان لدينا من يقرأ ويستوعب عبره!

ً
ً
فورا تعني  465يوما
المنطقة :صبحان.
المخالفة :تشوين.
ال ـم ـســاحــة ال ـم ـس ـت ـغ ـلــة 2500 :متر
مربع.
الغرامة 77.500 :دينار.
ً
فترة االستغالل 465 :يوما.
وبـعــد ذل ــك صــرحــت الـبـلــديــة بــدون
تسمية الشركة وقالت وأكدت:
"انها ترصد المخالفات كافة وتتخذ
اإلجراء ات القانونية بحق المخالفين
على الفور"!
إذا كانت المخالفة باعتراف البلدية

6/6
د .ناجي سعود الزيد
ً
امـتــدت إلــى  465يــومــا ،أي مــا يقارب
سنة كاملة وثالثة شهور ،ولم تتحرك
ً
البلدية أبدا ،ومع ذلك يصرحون بأنهم
يتخذون اإلجـ ــراء ات القانونية بحق
المخالفين على "الفور"!
ً
ً
انتظروا عاما كامال وثالثة شهور
ومــع ذلــك يصرحون بأنهم يالحقون
المخالفين على "الفور"...
هل هناك تفسير لذلك؟
ً
ولماذا الغرامة بمبلغ يعتبر صغيرا
إذا ق ــورن بــاالسـتـحــواذ على مساحة
قدرها  2500متر مربع؟!

وب ـعــد ذل ــك يــأتــي م ــن ي ـس ــأل :لـمــاذا
يستهتر البعض بالقوانين والنظم؟
يستهترون ويستهزئون بالقانون
أل ن ــه ال يـطـبــق ،وإن تــم تطبيقه فإنه
يقتصر على عقوبات ال تردع وتستمر
تلك المخالفات إلى األبد.
وهـ ـ ـن ـ ــا ي ـ ـجـ ــب ت ـ ـشـ ــديـ ــد وت ـغ ـل ـي ــظ
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات واإلسـ ـ ـ ـ ـ ــراع ف ـ ــي ك ـش ـف ـهــا
ً
وت ـن ـف ـيــذهــا ،ألن ـهــا أص ـب ـحــت روت ـي ـنــا
ً
وليست أحداثا عابرة!

البحر الميت يفقد ثلث مياهه
فــي منتجع عـيــن ج ــدي عـلــى الـبـحــر ال ـم ـيــت ،ان ـت ـشــرت بــالـقــرب
من الشاطئ ذي الطبقة الملحية الصلبة حفر امتصاصية ُيمنع
االقتراب منها ،بعدما تقلصت مياه البحر بنحو الثلث في العقود
الستة الماضية.
ً
وتقول أليسون رون ،التي تقطن عين جدي" :يوما ما ،سنكون
(أ ف ب)
محظوظين إذا بقي القليل من الماء لغمس القدمين".

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

04:38
05:58
11:32
02:42
05:06
06:23

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

32
17
ً
 02:41صب ــاحـ ـ ــا
 06:29م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 10:32صب ــاحـ ـ ــا
 10:41م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءً

ال يشبه اليوم
البارحة

يوسف الجاسم
Yousef@6ala6.com

ّ
"في مسيرة الدول أحداث تشكل منعطفات مفصلية تكون
لها آثــار بعيدة المدى في كيانها وتاريخها ،وانعكاسات
ّ
وتحوالتها.
مباشرة وغير مباشرة على اتجاهاتها
وعـنــد مثل هــذه األحـ ــداث ،يجب أن تـعــود الــدولــة الحية
إلــى ركائزها ،فتتمسك بدستورها وشرعيتها ،وتعتصم
بعقيدتها وقيمها ،فال تدفعها ضغوط اللحظة إلى البحث
عن مخارج خلفية ،وال ّ
يجرها شيء من ّاليأس للنكوص عن
ّ
قناعتها ،والوعي للمتغيرات عملية معقدة ومركبة تتضمن
معرفة الــذات بال أوهــام ،ومعرفة القوى األخــرى بال انبهار
أو استهتار".
ب ـه ــذه ال ـم ـق ــدم ــة ،اف ـت ـت ـحــت م ـج ـمــوعــة مـ ـب ــادرة اإلصـ ــاح
ّ
يتقدمهم األخ الكبير عبدالله إبراهيم
والتوافق الوطني،
ً
المفرج ،رؤيتها التي أصدرتها قبل ثمانية أعوام ،وتحديدا
ّ
بتاريخ  .٢٠١٣/٦/٩هذه المجموعة الواعية المشكلة من كوكبة
ّ
كريمة من رجاالت الكويت وسيدة فاضلة ،وتشرفت بكوني
ضمنهم ،استشرفت المستقبل بالنظر إلى أحداث الماضي
وتفاعالت الحاضر.
ً
ح ـي ـنــذاك كــانــت درجـ ــة الـغـلـيــان عــالـيــة جـ ــدا عـلــى سطح
األحـ ـ ــداث ف ــي الـســاحـتـيــن ال ـخــارج ـيــة وال ــداخ ـل ـي ــة ،وكــانــت
ّ
مهب الرياح العاتية،
كريش يتطاير في
األصــوات العاقلة
ٍ
ولـكــن مــا ينفع الـنــاس الب ـ ّـد أن يمكث فــي األرض ،فتابعت
المبادرة بالقول:
ّ
"إنـنــا نـجــزم حين نــزعــم أن مــا تعيشه الـكــويــت مـ ّـن تــأزم
سياسي مستمر طوال العامين الماضين (حينذاك) يمثل أحد
أخطر منعطفات تاريخها الحديث ،والذي ستكون لطريقة
وتكلفة تـجــاوزه انعكاسات بعيدة األثــر وتــداعـيــات بالغة
الخطر ،ذلك أن الكويتيين قد نجحوا حتى اآلن ،بفضل الله
ّ
متراصة وبوالء وطني
وحمده ،في مواجهة األحداث بصفوف
مرهف ،وبوعي كامل للتهديدات اإلقليمية والدولية ،غير أن
االنقسام واالحتقان السياسي المتصاعد والمتفاعل يكاد
ً
ّ
ويقدم انتماء ات اجتماعية
يترك في وحدة الصف صدعا،
وثقافية ومصالح ذاتية على حساب الوالء الوطني ،األمر
ً
ً
ّ
الذي يشكل نذيرا صارخا لخطورة االستمرار في سياسة
تــأجـيــل قـ ــرار اإلص ـ ــاح والـتـغـيـيــر ،الـ ــذي م ــن شــأنــه تعزيز
وتحصين الوفاق الوطني".
هنا ينتهي االقتباس من وثيقة مبادرة اإلصالح والتوافق
الوطني ،الذي استندت إليه باإلسقاط على مجريات أحداث
أيامنا الحالية ،التي انتهت بالمبادرة السامية بشأن العفو
الكريم عــن المحكومين بقضايا ال ــرأي مــن أبـنــاء الكويت،
خارجها من العودة إلــى حضنها الدافئ،
وتمكين َمــن هم
ّ
التي تلقفها ضمير الشعب الكويتي بالترحاب
تلك المبادرة ّ
واألمل ،ولم يتبق سوى إنجاز تفاصيلها خالل أسبوعين،
لـتـتـفــرغ ال ـب ــاد ل ــإص ــاح والـتـنـمـيــة ال ـشــام ـلــة ،ال ـت ــي طــال
ّ
انتظارها ،ونرجو أل تخطف ذلك األمل عنتريات ومشاغبات
فارغة هنا أو هناك.
اليومّ ،
مرت ثمانية أعوام إلى الوراء ،وبإعادة قراءة الرؤية
ً
الثاقبة لمبادرة اإلصالح والتوافق الوطني ،متأمال المشهد،
وجدت أن اليوم ال يشبه البارحة ،فسكنت مخاوفي.
***
تغريدة:
م ــع ك ــل اف ـت ـتــاح دور ان ـع ـقــاد لـمـجـلــس األمـ ــة ت ـت ــردد في
مسامعنا كـلـمــات أمـيــرنــا الــراحــل الجليل الـشـيــخ عبدالله
السالم:
تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدى األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ب ـ ـ ــأه ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي م ـ ـ ـ ــا صـ ـلـ ـح ــت
ّ
وإن ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاأل ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ت ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاد

األميركيون استهلكوا  203.7مليارات
سيجارة في العام الماضي
ق ـفــزت مـبـيـعــات الـسـجــائــر فــي الــواليــات
المتحدة خالل العام الماضي ،وسط جائحة
فيروس كورونا ،مسجلة أول زيادة سنوية
في عقدين.
ون ـق ـلــت وك ــال ــة ب ـلــوم ـبــرغ لــأن ـبــاء أمــس
األول ،عن تقرير لجنة التجارة االتحادية
األم ـيــرك ـيــة ب ـشــأن ال ـس ـجــائــر ،أن الـشــركــات
الـمـنـتـجــة ال ـك ـبــرى بــاعــت  203.7م ـل ـيــارات
سيجارة في  ،2020مقارنة ب ــ 202.9مليار
في .2019
وأفادت شركة "ألتريا جروب" ،المصنعة
لعالمة "مارلبورو" في الواليات المتحدة،
بــأن مبيعات المنتجات القابلة للتدخين
قفزت في األيام األولى من الوباء ،حيث قام
المستهلكون بعمليات شراء بالجملة.
وذكرت "بلومبرغ" أن هناك دالئل على أن
التحول قد ال يدوم ،فخالل فترة  4أسابيع
حـتــى  9ال ـج ــاري ،انـخـفــض حـجــم مبيعات
السجائر بنسبة  9.4فــي المئة عــن الفترة
(د ب أ)
نفسها من العام الماضي.

الكحول يسبب جلطة دماغية
ال ـس ـك ـتــة ال ــدم ــاغ ـي ــة غ ـي ــر شــائـعــة
لــدى األفــراد الذين تقل أعمارهم عن
ً
ً
 40عــامــا ،وعندما تـحــدث ،غالبا ما
تكون ناتجة عن ارتفاع غير طبيعي
ً
فــي ضـغــط ال ــدم ،مــا يسبب ان ـســدادا
في الدماغ.
والـكـثـيــر مــن األطـعـمــة تــرتـبــط في
الـغــالــب بــزيــادة خـطــر ح ــدوث سكتة
ً
دماغية ،ولكن الدراسات تشير أيضا
إلــى أن بعض المشروبات قــد تلعب
ً
دورا في زيادة المخاطر.
وهناك نوع معين من المشروبات
قد يزيد ،بشكل كبير ،من خطر إصابة
ال ـش ـخ ــص ب ـس ـك ـتــة دم ــاغـ ـي ــةُ ،حـيــث
أظهرت دراســة جينية كبيرة نشرت
ف ــي ال ـم ـج ـلــة ال ـع ـل ـم ـيــة الـ ــرائـ ــدة The
 Lancetونقلها موقع "روسيا اليوم"
أم ــس األول أن ت ـن ــاول ال ـم ـشــروبــات
الـكـحــولـيــة الـخـفـيـفــة إل ــى الـمـعـتــدلــة

يزيد من ضغط الدم ،وفرص اإلصابة
بسكتة دماغية.
وش ـم ـل ــت ال ـ ــدراس ـ ــة ب ــاح ـث ـي ــن مــن
المملكة الـمـتـحــدة والـصـيــن تابعوا
 500ألف صيني مدة  10سنوات.
ووجـ ـ ــدت الـ ــدراسـ ــة م ــن جــامـعـتــي
أك ـ ـس ـ ـفـ ــورد ،وبـ ـكـ ـي ــن ،واألك ــاديـ ـمـ ـي ــة
ً
الصينية للعلوم ا لـطـبـيــة ،أن كــأ ســا
ً
أو اثـنـتـيــن يــوم ـيــا م ــن ال ـم ـشــروبــات
الـكـحــولـيــة يـمـكــن أن يــزيــد مــن خطر
اإل صــا بــة بالسكتة الدماغية بنسبة
 10في المئة إلى  15في المئة.
كما أن األشخاص الذين يشربون
ً
 4كؤوس أو أكثر يوميا قد يشهدون
ً
ارتفاعا في المخاطر بنسبة تصل إلى
 35في المئة.

وفيات
نورة محمد زيد العدواني

زوجة علي سعد المطيري
ً
 73عاما ،شيعت ،ت65111200 ،99444453 :

عبدالله سلطان عبدالله رضا

ً
 69عاما ،شيع ،ت94716162 ،51150555 :

سارة راشد سعد الحضيري

ً
 85عــامــا ،شـيـعــت ،الـصـبــاحـيــة ،ق ،2ش،12
م ،227ت50156666 :

أمينة يعقوب يوسف بوطيبان

أرملة أحمد محمد الثويني
ً
 76عاما ،شيعت ،ت،97321122 ،97883807 :
99010711

