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٠٣

 4دول خليجية تسحب سفراءها
ًمن لبنان ...وتلويح بالمزيد
ردا من الكويت والسعودية واإلمارات والبحرين على تصريحات قرداحي المسيئة

اقتصاد

١٤
«صناعات الغانم» تضع
حجر أساس ثالث مصنع
لـ«كيربي» في الهند

محليات

• ميقاتي أمام التضحية بوزير إعالمه أو بحكومته ...واتصاالت أميركية ـــ فرنسية للتهدئة
بيروت  -منير الربيع

بعد االنـهـيــار السياسي والمالي
واالقتصادي ،دخل لبنان في انهيار
لعالقاته الدبلوماسية والسياسية
واالقتصادية مع دول الخليج العربي،
فــي أخـطــر أزم ــة مــن نوعها منذ عام
 2015عندما انخرط «حزب الله» في
حرب اليمن ضد السعودية ،مما دعا
دول الـخـلـيــج إل ــى ات ـخ ــاذ إج ـ ــراء ات
م ـشــاب ـهــة ف ــي ظ ــل ح ـكــومــة الــرئ ـيــس

تمام سالم ،لكن األزمة الحالية التي
أث ــارت ـه ــا ت ـصــري ـحــات وزيـ ــر اإلع ــام
جورج قرداحي المسيئة للسعودية،
تـبــدو أش ــد خ ـطــورة وقـتــامــة فــي ظل
«السقوط الكبير» الذي يعيشه لبنان.
وانضمت الكويت واإلمارات ،أمس،
إلى السعودية والبحرين في سحب
السفراء والدبلوماسيين من بيروت.
وأعلنت «الـخــارجـيــة» الكويتية ،في

بيان ،استدعاء سفيرها لدى بيروت
لـلـتـشــاور ،وم ـغ ــادرة الـقــائــم بأعمال
السفارة اللبنانية لدى الكويت خالل
 48ساعة.
وأك ـ ــدت الـ ـ ــوزارة أن «الـ ـق ــرار يــأتــي
ً
نـظــرا إلمـعــان الجمهورية اللبنانية
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــراره ـ ــا ف ـ ــي الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات
الـسـلـبـيــة ،وعـ ــدم مـعــالـجــة الـمــواقــف
ال ـ ـمـ ــرفـ ــوضـ ــة والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـهـ ـجـ ـن ــة ضــد

ا ل ـ ـم ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة ،و بـ ـ ــا قـ ـ ــي دول م ـج ـلــس
الـ ـتـ ـع ــاون ،إض ــاف ــة إلـ ــى عـ ــدم ات ـخــاذ
الحكومة اللبنانية اإلجراءات الكفيلة
ب ــردع عمليات الـتـهــر يــب المستمرة
والـمـتــزايــدة للمخدرات إلــى الكويت
وباقي دول المجلس».
وأضافت أنها «إذ تأسف لما آلت
إليه األمور فإنها في ذات الوقت تؤكد
حــرصـهــا عـلــى األش ـق ــاء اللبنانيين

الـمـقـيـمـيــن ف ــي دولـ ــة ال ـكــويــت وع ــدم
المساس بهم».
أم ــا اإلمـ ـ ــارات ،فـقــد أعـلـنــت سحب
دبـلــومــاسـيـيـهــا م ــن ل ـب ـنــان ومـنـعــت
مــواط ـن ـي ـهــا م ــن ال ـس ـف ــر إل ـ ــى ه ـن ــاك،
م ــؤك ــدة أن ـه ــا ال تـقـبــل بـنـهــج بعض
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ـي ــن ت ـج ــاه
السعودية.
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«الصحة» تبدأ التسجيل لتطعيم
األطفال من عمر  5سنوات

اقتصاديات

●

 23.8مليون دينار صافي أرباح
 stcفي  9أشهر
11

 9.2ماليين دينار أرباح «وربة»
في  9أشهر بنمو %180
١٥

عادل سامي

في موازاة االجتماع المرتقب للجنة االستشارية
لـمـمــارســات التحصين األمـيــركـيــة بـشــأن ترخيص
ً
التطعيم للفئة العمرية من  5إلى  11عاما ،والمقرر
الثالثاء المقبل ،أعلنت وزارة الصحة ،أمس ،فتح باب
التسجيل لتطعيم تلك الفئة ،في إشارة إلى استعداد
الكويت للبدء بذلك فور صدور الترخيص األميركي.

وأوض ــح طبيب الصحة الوقائية فــي وزارة
الصحة د .عبدالله بهبهاني ،ل ـ «ال ـجــريــدة» ،أن
الكمية التي ستتلقاها تلك الفئة ستكون ثلث التي
يتلقاها الـبــالـغــون ،حيث تبلغ جــرعــة األط ـفــال 10
ً
ميكروغرامات مقارنة بـ  30ميكروغراما للبالغين،
بينما سيكون الـفــاصــل الــزمـنــي بين الجرعتين 3
أسابيع.
٠٣

٠٦
« »AUMتختتم
حملتها التوعوية حول
سرطان الثدي

اقتصاد

١٢
«الشال» :إعالن
الحكومة خفض النفقات
غير ملزم وال مهني
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الثانية

األمير يهنئ رئيس تركيا بالعيد الوطني
ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
ب ـب ــرق ـي ــة ت ـه ـن ـئــة إل ـ ــى الــرئ ـيــس
ال ـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغ ـ ــان،
ع ـبــر فـيـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ل ـ ـ ـبـ ـ ــاده ،م ـت ـم ـن ـي ــا ل ـ ــه م ــوف ــور
الـ ـصـ ـح ــة والـ ـع ــافـ ـي ــة ول ـت ــرك ـي ــا

وزير الداخلية :دراسة ظاهرة العنف
ووضع حلول للقضاء عليها

وشعبها الـصــديــق الـمــزيــد من
التقدم واالزدهار.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

دعا األهالي إلى توعية أبنائهم باألخطار السلبية للتكنولوجيا
• محمد الشرهان
أمــر وزيــر الداخلية الشيخ ثامر العلي،
قطاع التعليم والـتــدريــب ،ممثال فــي إدارة
ال ـب ـح ــوث والـ ـ ــدراسـ ـ ــات ب ــأك ــادي ـم ـي ــة سـعــد
الـعـبــدالـلــه لـلـعـلــوم األم ـن ـيــة ،بـعـمــل دراس ــة
شاملة لما يـحــدث فــي المجتمع مــن عنف
وم ـ ـشـ ــاجـ ــرات ،بــال ـت ـن ـس ـيــق والـ ـتـ ـع ــاون مــع
ال ـج ـهــات الـمـخـتـصــة ف ــي ال ــدول ــة" ،وزارات
ال ـتــرب ـيــة ،وال ـص ـحــة ،واإلعـ ـ ــام ،وال ـش ــؤون،
واألوقاف ،والوزارات والهيئات والجمعيات
ذات الـصـلــة" ،بـهــدف دراس ــة هــذه الظاهرة
دراسة شاملة ،ووضع تصور شامل عنها،

 ...وتهنئة من الجابر لنظيره التركي
بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
الجابر ببرقية تهنئة إلى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.
وأوضحت وزارة الدفاع في بيان صحافي أمس أن الوزير
الـجــابــر أع ــرب فــي برقيته عــن تمنياته لتركيا ب ــدوام التقدم
واالزدهار ،ولقواتها المسلحة بالتطور والنجاح ،وللعالقات
بين البلدين الصديقين بالمزيد من التعاون والعمل المشترك.

ً
«التربية» :تطبيق ذكي لشرح المناهج قريبا
ربط عناوين الدروس بفيديوهات مسجلة لجميع الصفوف
• فهد الرمضان
بينما تعمل الجهات المختصة بوزارة
التربية على معالجة الفاقد التعليمي
لـ ــدى ال ـط ـل ـبــة ،وال ـن ـه ــوض بـمـسـتــواهــم
الـتـحـصـيـلــي ،كـشـفــت م ـص ــادر تــربــوبــة
ع ــن ان ـت ـهــاء ق ـطــاع الـمـنــاهــج الـتــربــويــة،
بالتعاون مع التواجيه الفنية ،من إعداد
مشروع طموح إلدخال التقنية في مجال
ش ــرح ا ل ـ ــدروس للمتعلمين ،موضحة
أن الـ ــوزارة بـصــدد إط ــاق تطبيق ذكي
يتضمن المناهج التعليمية للصفوف
من األول حتى الثاني عشر ،حيث سيتم
ربط كل عنوان درس من دروس المناهج
بـفـيــديــو مـسـجــل ي ـشــرحــه ،م ـنــوهــة إلــى
أن ا لـ ــدروس المسجلة يشرحها خيرة
المعلمين ،الذين تم اختيارهم من قبل
الموجهين ،لضمان إ يـصــال المعلومة
إلى الطالب.
وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن إدارة
الـمـنــاهــج بـقـطــاع الـمـنــاهــج والـبـحــوث
ً
التربوية تعمل حاليا على التنسيق

مــع ادارة نـظــم الـمـعـلــومــات ،لــانـتـهــاء
م ـ ــن عـ ـم ــل هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق ،حـ ـي ــث تــم
االنتهاء من دروس المرحلة االبتدائية،
إلط ــاق ــه ف ــي أقـ ــرب وقـ ــت ،م ـنــوهــة إلــى
أنـ ــه س ـي ـســاهــم ف ــي ت ـح ـس ـيــن مـسـتــوى
ال ـط ـل ـبــة ،وال ـح ــد م ــن ظ ــاه ــرة الـ ــدروس
الخصوصية.
وأو ضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن ا لـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق س ـي ـتــم
تـقـسـيـمــه بـحـســب ص ـفــوف ك ــل مــرحـلــة
ومـ ــوادهـ ــا ال ــدراسـ ـي ــة ،ب ـح ـيــث يـخـتــار
الطالب ا لــدرس ا لــذي يرغب في فهمه،
وبمجرد الضغط على اسم الدرس يتم
تحويله الى فيديو مسجل لشرحه من
قـبــل المعلمين ،ال فـتــة إ لــى أن ا ل ــوزارة
اس ـ ـت ـ ـفـ ــادت م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدروس ال ـم ـس ـج ـلــة
فـ ــي بـ ــدايـ ــة "كـ ـ ــورونـ ـ ــا" ،وال ـ ـتـ ــي سـيـتــم
تـضـمـيـنـهــا ف ــي ال ـت ـط ـب ـيــق ،م ـس ـتــدركــة
ً
بـ ــأنـ ــه سـ ـيـ ـك ــون م ـ ـتـ ــاحـ ــا عـ ـل ــى ج ـم ـيــع
أن ـ ــواع ال ـه ــوات ــف واألجـ ـه ــزة الـلــوحـيــة
والحواسيب.

شارك سفير الكويت لدى الواليات المتحدة
الشيخ سالم الصباح أمس االول في حفل أقيم
بكلية "بــوش" في واليــة "تكساس" األميركية
إحياء للذكرى الثالثين لحرب تحرير الكويت
بـحـضــور أع ـضــاء بــارزيــن مــن إدارة الرئيس
األميركي األسبق جورج بوش األب.
وأكـ ـ ــد ال ـص ـب ــاح خ ـ ــال ال ـح ـف ــل الـ ـ ــذي أق ـيــم
ب ـح ـضــور نــائــب الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي األس ـبــق
جورج بوش األب دان كويل ووزير خارجيته
جـيـمــس بـيـكــر شـكــر ال ـكــويــت وت ـقــديــرهــا لما
قدمته الواليات المتحدة لتحرير الكويت منذ
 30عاما ،كما شدد على أن الكويت لن تنسى
أبدا موقف الواليات المتحدة إبان الحرب.
وأشار سفير الكويت إلى الحدثين المهمين
في إطار العالقات الكويتية  -األميركية منذ 30
عاما وهما تحرير الكويت وانطالق العالقات
االستراتيجية بين البلدين "المستمرة حتى
يومنا هذا وفي نمو دائم".
من جانبهما ،أكد كويل وبيكر أن ما قامت
به الواليات المتحدة منذ  30عاما هو األمر

ل ـل ـن ـظ ــام ال ـم ـت ـع ــدد األطـ ـ ـ ــراف م ـم ـث ــا ب ــاألم ــم
المتحدة أصبح ضرورة حتمية.
وشدد على أن االداء الفعال لألمم المتحدة
بـ ــات ضـ ـ ــرورة م ـل ـحــة ل ـم ــواج ـه ــة ال ـت ـحــديــات
المتزايدة لتمكين جميع الدول األعضاء من
التعافي بشكل مستدام.
وأشـ ـ ــار ال ـع ـج ـمــي إلـ ــى أن عـمـلـيــة مـيــزانـيــة
المنظمة باتت محاصرة في حلقة مفرغة من
نـقــص الـسـيــولــة ال ـس ـنــوي الـ ــذي يـعـيــق تنفيذ
الواليات المكلفة بها األمم المتحدة.
وأوضح انه "في سبيل الوفاء بهذه الواليات
يتوجب تمويل األمم المتحدة بالشكل الكافي
وب ـط ــري ـق ــة ق ــاب ـل ــة لـلـتـنـبــؤ ب ـه ــا وذلـ ـ ــك تـجـنـبــا
للتدابير االستثنائية كالتباطؤ في التوظيف
والتحكم فــي اإلن ـفــاق ،كما أنــه يتوجب كذلك
استناد إدارة الميزانية على تسليم البرنامج
وليس على أساس النقد المتاح".

السفير الصباح مع دان كويل وجيمس بيكر خالل االحتفال
ال ـص ـح ـيــح ،وأن الــرئ ـيــس جـ ــورج ب ــوش األب
اتخذ القرار الصائب في تحرير الكويت ودرء
ال ـعــدوان عنها ،كما عـبــرا خــال الحفل الــذي

قـ ـ ــال م ـم ـث ــل دول ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت فــي
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـح ــامـ ـي ــن
وع ـضــو مـجـلــس إدارت ـ ــه الـمـحــامــي
عبدالرحمن الطاحوس إن الكويت
سـ ـتـ ـحـ ـتـ ـض ــن ورش ـ ـ ـ ـ ـ ــات وبـ ـ ــرامـ ـ ــج
قانونية وأنشطة سنوية لالتحاد
اعتبارا من العام المقبل.
وأض ــاف الـطــاحــوس وهــو نائب
رئيس جمعية المحامين الكويتية
لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة فــي
تـ ـص ــري ــح لـ ـ ـ "ك ـ ــون ـ ــا" عـ ـل ــى ه ــام ــش
مـ ـش ــاركـ ـت ــه ف ـ ــي أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـم ــؤت ـم ــر
السنوي لالتحاد الدولي للمحامين
في العاصمة اإلسبانية مدريد أن

 4دول خليجية تسحب سفراءها...
الحكومة السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت للتشاور،
وطرد السفير اللبناني لديها ،ووقف جميع الواردات اللبنانية
إليها ،مما سيتسبب ،بحسب خبراء اقتصاديين ،في خسائر
سنوية تصل إ لــى  92مليون دوالر .كما طلبت البحرين من
السفير اللبناني لديها مغادرة المملكة خالل  48ساعة ،حسبما
أفاد بيان نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا).
ُّ
وات ـخــذ ق ــرار ال ــدول الخليجية األرب ــع ،على أن يبحث ملف
العالقة مع لبنان ككل على طاولة مجلس التعاون ،ثم طرحه على
جامعة الدول العربية ،وسط شروط خليجية وعربية واضحة
ليتمكن لبنان من الحفاظ على عالقاته ،عنوانها «تغيير جذري»
لسياسته الخارجية ،التي وضعته في صف المحور اإليراني
ضد العرب.
وقال مصدر رفيع في وزارة الخارجية الكويتية ،إن اإلجراء
الكويتي يقتصر حتى اآلن على مغادرة القائم باألعمال اللبناني
ً
واسـتــدعــاء السفير الكويتي مــن بـيــروت ،إال أن هناك تنسيقا
ً
ً
خليجيا متواصال حول اتخاذ أي تدابير أخرى ،في وقت كشفت
مصادر دبلوماسية خليجية أن األمــر يتوقف على الحكومة

حـضــره حـشــد مــن إدارة الــرئـيــس ب ــوش األب
عــن ارتياحهما لمستوى العالقات الثنائية
بين البلدين.

«الجهاز المركزي» :إصدار  4056مراسلة
لمعامالت «البدون» العام الماضي
أع ـل ــن ال ـج ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي لـمـعــالـجــة
أوض ـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة غ ـي ــر
قانونية إصدار  4056مراسلة للجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة وغ ـي ــر ال ـح ـكــوم ـيــة تـتـعـلــق
بمعامالت هذه الفئة خالل عام .2020
و قـ ــال م ــد ي ــر إدارة ا ل ـم ـع ـلــو مــات فــي
الـجـهــاز عـبــدالـلــه ال ـفــرحــان ،لـ ـ "كــونــا"،
أمس ،إن هذه المراسالت استفاد منها
ً
 6423شخصا مــن المقيمين بصورة
غ ـيــر قــانــون ـيــة خـ ــال ال ـف ـت ــرة م ــن أول
يناير حتى نهاية ديسمبر .2020
وأض ــاف ال ـفــرحــان أن ال ـعــدد األكـبــر
من المراسالت تم توجيهه إلى وزارة
الصحة بواقع  3252مراسلة استفاد
ً
مـنـهــا  5098ش ـخ ـصــا  ،و 235مــرا سـلــة
ا ل ــى وزارة ا ل ـعــدل ا س ـت ـفــاد مـنـهــا 403
أشخاص ،و 233مراسلة لالدارة العامة

ل ـل ـج ـن ـس ـيــة ووث ـ ــائ ـ ــق الـ ـسـ ـف ــر ب ـ ـ ــوزارة
ً
ً
الداخلية تخص  233شخصا  ،فضال
عن توجيه  88مراسلة للجنة دعاوى
ال ـن ـســب وت ـص ـح ـيــح األسـ ـم ــاء اسـتـفــاد
ً
منها  88شخصا .
ولفت إلى أنه تم توجيه  68مراسلة
لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـمـعـلــومــات الـمــدنـيــة
ً
تـ ـخ ــص  68شـ ـخـ ـص ــا و  49م ــرا سـ ـل ــة
لشؤون قوة الشرطة بوزارة الداخلية
استفاد منها  49شخصا ،و 30مراسلة
الى وزارة الدفاع تخص  295شخصا،
إلى جانب  101مراسلة لجهات أخرى
استفاد منها  189شخصا.
وبين أن عدد األشخاص الذين تمت
دراسـ ـ ــة ح ــاالت ـه ــم م ـمــن ق ــام ــوا بـتـقــديــم
مــؤهــات ـهــم لـلـتـسـجـيــل ب ـن ـظــام ديـ ــوان
ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة وت ــم اعـتـمــادهــم لــدى

الكويت تستضيف فعاليات لالتحاد الدولي للمحامين
"ا ل ـكــو يــت ستستضيف عـلــى األ قــل
ن ـشــاطــا س ـنــويــا واحـ ــدا لــات ـحــاد"،
مـ ـشـ ـي ــرا إ لـ ـ ــى أن ذ لـ ـ ــك ه ـ ــو " ثـ ـم ــرة
مبادرة كويتية تم الموافقة عليها
من قبل رئاسة االتحاد".
وأوضـ ــح أن ذل ــك ج ــاء فــي ضــوء
اإلش ـ ـ ـ ــادة ال ــواضـ ـح ــة ب ــال ـم ـش ــارك ــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ف ــي ف ـعــال ـيــات الـمــؤتـمــر
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت وجـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة
الـمـحــامـيــن الـكــويـتـيــة فــي االت ـحــاد
ا لــدو لــي للمحامين على ا لــر غــم من
ح ــداث ــة ع ـهــد ال ـكــويــت ف ــي االت ـحــاد
وان ـض ـمــام ـهــا إل ـيــه ف ــي ع ــام ،2019
مؤكدا في هذا السياق على أهمية

ومعرفة أسبابها ووضع الحلول السريعة
لها ،للقضاء عليها وحماية أفراد المجتمع
منها.
ودعـ ـ ــا ال ـع ـل ــي ال ـم ــواط ـن ـي ــن والـمـقـيـمـيــن
إل ــى الـتـحـلــي بــالـصـبــر ،ومـتــابـعــة أبنائهم
وتــوع ـي ـت ـهــم ل ـمــا ي ـ ــروج ف ــي ب ـعــض مــواقــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،أو بـعــض األل ـعــاب
اإللـكـتــرونـيــة المشتملة على أعـمــال عنف،
وتوعيتهم بــأخـطــارهــا ،واآلثـ ــار المترتبة
عليها ،مشيرا إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة
ع ـلــى مـ ــدار ال ـســاعــة لـتـلـقــي أي ب ــاغ ــات أو
ش ـك ــاوى ع ــن أع ـم ــال ع ـنــف أو م ـش ــاج ــرات،
وسيتم التعامل معها على الفور.

ً
سالم الصباح :بالدنا لن تنسى أبدا موقف
الواليات المتحدة في حرب التحرير

الكويت تدعو أعضاء األمم المتحدة
إلى سداد التزاماتهم المالية
ج ــددت ال ـكــويــت ال ـح ــرص عـلــى دف ــع كــامــل
التزاماتها المالية تجاه األمم المتحدة دون
أي تــأخ ـيــر داعـ ـي ــة ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء األخ ــرى
إل ــى س ــداد جـمـيــع الـتــزامــاتـهــا الـمــالـيــة تجاه
المنظمة في الوقت المحدد ودون أي شروط
مسبقة حتى يتسنى لها أداء مهامها على
أكمل وجه.
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ب ـي ــان ال ـك ــوي ــت ال ـ ــذي أل ـق ــاه
الـعـضــو بــوفــدهــا الــدائــم لــدى االم ــم المتحدة
ال ـم ـس ـت ـش ــار عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز الـ ـعـ ـجـ ـم ــي ،م ـس ــاء
الـخـمـيــس ال ـمــاضــي ،أم ــام الـلـجـنــة الـخــامـســة
للجمعية العامة لألمم المتحدة خالل مناقشة
بند تحسين الحالة المالية للمنظمة الدولية.
و قــال العجمي إن األ ضــرار غير المسبوقة
ال ـت ــي أل ـحـقـت ـهــا جــائ ـحــة ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد
"ك ــوف ـي ــد "19 -بـمـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات الـمــالـيــة
وال ـص ـح ـيــة ف ــي ال ـع ــال ــم ومـ ــا صــاح ـب ـت ـهــا مــن
أكبر موجة لالنكماش االقتصادي العالمي
منذ أكثر من  90عاما أكدت أن األداء الفعال
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رفع اسم الكويت عاليا في المحافل
الدولية.
وأو ضــح أ نــه حــرص على اقتراح
أن تكون اللغة العربية لغة رسمية
ف ــي االت ـح ــاد بــوصـفـهــا ل ـغــة ق ــادرة
ع ـلــى اس ـت ـي ـعــاب ج ـم ـيــع ال ـث ـقــافــات
وال ـح ـض ــارات جـنـبــا إل ــى جـنــب مع
اللغات المعتمدة وهي اإلنكليزية
والفرنسية واإلسبانية.
و شـ ــدد ع ـلــى أن ذ ل ــك يــأ تــي دون
شـ ـ ــك ت ـ ـعـ ــزيـ ــزا لـ ـلـ ـه ــوي ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
واس ـت ـج ــاب ــة ل ـمــا ي ـقــدمــه األع ـض ــاء
الـ ـ ـع ـ ــرب م ـ ــن إثـ ـ ـ ـ ــراء قـ ــانـ ــونـ ــي حــي
وأط ـ ــروح ـ ــات ف ـع ــال ــة تـ ـخ ــدم مـهـنــة

المحاماة والقانون بشكل عام.
ووصف الطاحوس الذي يترأس
و فــدا كويتيا مشاركة الكويت في
أعمال المؤتمر السنوي الذي يقام
لمدة ثالثة أ يــام في إسبانيا الذي
يتجاوز عدد المشاركين فيه 500
م ـح ــام وم ـحــام ـيــة م ــن ج ـم ـيــع دول
العالم بأنها "فعالة وإيجابية على
الصعد كافة".

اللبنانية والفرقاء السياسيين وكيفية تعاطيهم مع هذه األزمة،
وبناء عليه تتقرر طبيعة اإلجراءات األخرى.
وفي لبنان ،انقسمت الحكومة على نفسها ،رئيسها نجيب
ميقاتي وبعض الوزراء اقترحوا استقالة قرداحي ،لكن األخير
ومــن خلفه رئـيــس تـيــار الـمــردة سليمان فرنجية ،وح ــزب الله
رفضوا االستقالة.
ّ
ولوح الحزب بأنه في حال استقال قرداحي سيستقيل الوزراء
الشيعة من الحكومة ،مما يعني أن الحكومة ستسقط بـ «الضربة
الميثاقية».
وفــي وقــت تــوجــه ميقاتي إلــى غالسكو للمشاركة فــي قمة
المناخ ،إذ من المتوقع أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون «عراب» الحكومة ،قال وزير الخارجية عبدالله بوحبيب
عدد من الــدول أظهرت
إن اتصاالت ميقاتي مع مسؤولين في ُ
وجود معارضة الستقالة الحكومة التي شكلت الشهر الماضي
ً
بعد تعثر استمر  13شهرا.
وف ــي ظ ــل ات ـص ــاالت لـلـقــاء بـيــن مـيـقــاتــي ووزي ـ ــر الـخــارجـيــة
األمـيــركــي أنـتــونــي بلينكن ،ش ــارك الـقــائــم بــاألعـمــال األميركي
بنفسه في اجتماع خلية األزمة الحكومية التي كلفها ميقاتي
بمتابعة التطورات.

قاعدة الديوان خالل الفترة نفسها بلغ
ً
 1274شخصا.
وأشـ ــار ال ــى ان ــه وتـنـفـيــذا لتوصيات
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ــإن ـج ــاز ال ـم ـعــامــات
ً
إلكترونيا ،أطلق الجهاز المركزي منصة
إلكترونية إلنجاز المعامالت المرتبطة
بالجهاز في يناير .2021
وق ـ ــال ال ـف ــرح ــان انـ ــه ت ــم م ـنــذ إط ــاق
ا لـمـنـصــة تنفيذ  2190مـعــا مـلــة تخص
إدارة ال ـت ــوث ـي ـق ــات ال ـش ــرع ـي ــة ب ـ ـ ــوزارة
العدل (زواج ـ ـ طالق ـ ـ حصر وراثة) مع
خدمة االسـتـعــام عــن المعاملة ،فضال
عن تجديد  793بطاقة ضمان صحي،
مبينا ان الـجـهــاز ب ـصــدد الـتــوســع في
إنجاز المعامالت إلكترونيا خالل الفترة
المقبلة.

«حماية البيئة» :توفير فرص
جديدة للوظائف الخضراء
أعلنت الجمعية الكويتية لحماية
البيئة ،مبادرتها ،بــإطــاق برنامج
تدريبي مكثف لتأهيل مدربين في
تـغـيــر ال ـم ـن ــاخ ،ف ــي إطـ ــار تـعــزيــزهــا
ألدوار منظمات المجتمع المدني
الــداعـمــة والـمـعــززة لـمـبــادرة الشرق
األوس ـ ـ ـ ــط األخ ـ ـضـ ــر وت ـش ـك ـي ــل أول
تحالف لمكافحة التغير المناخي.
وقالت األمين العام للجمعية جنان
بهزاد ،في تصريح صحافي ،أمس،
إن "الـ ـب ــرن ــام ــج ي ـق ــدم ــه ن ـخ ـب ــة مــن
المدربين مــن مركز صباح األحمد
لـ ـلـ ـت ــدري ــب الـ ـبـ ـيـ ـئ ــي ال ـت ـخ ـص ـص ــي

لـتــدريــب ك ــوادر عــربـيــة مــن مختلف
الدول العربية ،لدعم مبادرة الشرق
األوس ـ ـ ــط األخ ـ ـضـ ــر ،وت ـش ـك ـيــل أول
تحالف لمكافحة التغير المناخي
بــال ـشــرق األوس ـ ــط ،وتــوف ـيــر منصة
ت ـج ـم ــع بـ ـي ــن الـ ـمـ ـع ــرف ــة وال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد
ال ـب ـشــريــة الـمـتـخـصـصــة لـمــواجـهــة
تـ ـح ــدي ــات الـ ـمـ ـن ــاخ وت ــوفـ ـي ــر ف ــرص
جديدة للوظائف الخضراء ،وتهيئة
مجاالت جديدة ووظائف مستقبلية
بمهارات علمية ،ورفع جودة الحياة
من خالل تحسين البيئة".

ً
واستدعي الدبلوماسي األميركي لطلب المساعدة ،خصوصا
ً
أن هـنــاك رهــانــا على مــوقــف أميركي  -فرنسي يــوفــر الحماية
ويوجد صيغة للتهدئة الخليجية .وبعد االجتماع،
للحكومة،
ِ
قــال وزيــر التربية عباس الحلبي إن البلد ال يحتمل استقالة
الحكومة في ظل الظروف االقتصادية الصعبة.
ّ
وتشير المعلومات إلى أن ميقاتي كان يفضل تجنب األزمة
باستقالة قرداحي ،وعرض األمر على رئيس الجمهورية ميشال
عون الخميس ،لكن األخير فضل ترك القرار لقرداحي وللتيار
ً
السياسي الذي ّ
سماه وزيرا .والجمعة تغير موقف عون وأبلغ
بعض المحيطين به أنه ال يمانع استقالة وزير اإلعالم ،وأجرى
ً
بالفعل اتصاال مع «حزب الله» بهذا الشأن.
في المقابل ،قال فرنجية ،أمس ،من بكركي حيث اجتمع مع
البطريرك الماروني بشارة الراعي إنه «في حال استقال قرداحي
ً
ً
لن ّ
أسمي وزيــرا بدال منه ،ولن يقدم قرداحي كبش فداء ألحد،
وإذا استقالت الحكومة فلن نكون قادرين على تشكيل أخرى
قبل نهاية العهد».
وبات األمر يتوقف على كيفية تعاطي الحكومة مع الوقائع
المستجدة لمنع إجــراء ات خليجية جديدة .وارتسمت في هذا
الصدد  3سيناريوهات :األول ،استقالة قرداحي وهو ما سيكون

سلة أخبار
إصابة ضابط وإطفائي
في حريق شقة بالسالمية
قال مدير إدارة العالقات
العامة واإلعالم بقوة
اإلطفاء العام ،العقيد
محمد الغريب ،إن ضابطا
وإطفائيا أصيبا بحاالت
اختناق واجهاد حراري
خالل تعاملهما مع حادث
حريق اندلع في شقة
بعمارة مكونة من  6أدوار
في منطقة الساملية صباح
أمس.
وأضاف أن مركزي إطفاء
الساملية والبدع توجها
إلى موقع البالغ ،بعد
تلقي غرفة العمليات
بالغا بالحادث ،الفتا الى
أن فرق اإلطفاء باشرت
التعامل مع الحريق،
وتمكنت من السيطرة
عليه.

 ...وحريق في «صناعية
الفحيحيل»
ذكر العقيد محمد
الغريب ،ان حريقا
اندلع في أحد الكراجات
الخاصة بتصليح
السيارات في صناعية
الفحيحيل ،وعلى الفور
شرع رجال اإلطفاء في
عملية مكافحة حريق
مركبة كانت داخل
الكراج بغرض التصليح،
وتمكنت فرق اإلطفاء من
السيطرة على الحريق،
والحد من انتشاره ،ومنع
امتداد النيران إلى األماكن
املحيطة به.

النيران التهمت  5مركبات
في شرق
قال العقيد محمد الغريب
إن فرقة إطفاء مركز
الهاللي تمكنت من إخماد
حريق مركبة وإمتداده
الى  5مركبات أخرى
كانت متوقفة بجانبها
بمنطقة شرق مقابل برج
التجارية ،ولم يسفر عن
الحادث أي إصابات.

جريمة قتل في بر إرحية
لقي وافد آسيوي ،يعمل
بائعا في إحدى البقاالت
املتنقلة،مصرعه ،بعد أن
دهسه قائد إحدى املركبات
وسحله مسافة طويلة،
بسبب رفضه دفع ما اشتراه
هو وأصدقاؤه من املجني
عليه ،والذي حاول منعهم
من الهرب .وقال مصدر أمني
لـ«الجريدة» ،إن شاهدا أبلغ
رجال األمن أن مركبة يابانية
الصنع بها عدة أشخاص
توقفت أمام البقالة املتنقلة
في بر إرحية ،التي يعمل
بها املجني عليه ،وطلبوا
مأكوالت ومشروبات غازية،
وهربوا دون دفع النقود،
مما دفع عامل البقالة
للوقووف أمامهم ،ملنعهم من
الهروب ،فتم دهسه وسحله
وهربوا.

إنقاذ يخت من الغرق
توجه مركز إطفاء الشعيبة
البحري إلى بالغ بمنطقة
أبوالحصاني ،يفيد بتسريب
مياه داخل يخت ،وفور
وصول فرقة اإلطفاء تبني
أن حجم اليخت  36قدما،
وتسريب كميات كبيرة
من املياه بداخله ،ووجود
شخصني على متنه بحالة
سليمة ،وتم التأمني عليهم
من قبل رجال اإلطفاء.

مقدمة للتهدئة والعودة إلى فتح باب الحوار مع الدول العربية
لتصحيح مـســار الـعــاقــات ،ويـقــول ميقاتي فــي أوســاطــه ،إنه
سيحاول انتهاز هذه األزمة كفرصة إلعادة تجديد العالقات.
السيناريو الثاني هو عدم االستقالة ،وهو يهدد الحكومة
باالنفجار و قــد يجبر ميقاتي على تقديم استقالته فــي حال
تصاعدت الضغوط ،أما الثالث ،فهو بقاء الوضع على حاله ،ما
ً
ً
يعني أن تصعيدا جديدا سيحصل وإجــراء ات خليجية أخرى
ً
ً
ً
ستتخذ سيكون لها آثار سلبية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا،
ً
وسيكون لبنان دخل مجددا في سياق االشتباك اإلقليمي.
وضغط ميقاتي في سبيل استقالة قرداحي ،وإال فسيستقيل
ً
بنفسه ،فالتقى الراعي قرداحي في بكركي طالبا منه االستقالة،
ورد وزيـ ــر اإلع ـ ــام بــأنــه ال يـتـمـســك بـمـنـصـبــه وح ــري ــص على
المصلحة الوطنية لكنه بحاجة إ لــى ا لـتـشــاور مــع مرجعيته
السياسية التـخــاذ الـقــرار المناسب ،وعليه فــإن لبنان أصبح
بين خياري التضحية بقرداحي أو التضحية بالحكومة كلها.
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محليات

الجابر :خريطة طريق لمواكبة تطوير وتجهيز قواتنا المسلحة
وزيرا الدفاع والداخلية حضرا اختتام تمرين «الدانة  »21بقاعدة محمد األحمد البحرية

زوارق الدورية واإلنزال السريع

محمد الشرهان

منتسبو
«البحرية»
يصطفون
مع إخوانهم
بالجيش
للدفاع عن
الوطن

أهمية التدريب
في السلم
للمحافظة
على الجاهزية
واالرتقاء
بكفاءة
منتسبي
الجيش

أك ـ ــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ
حمد الـجــابــر ،أهمية التدريب
في حالة السلم ،للمحافظة على
درجــة الجاهزية ،واالستعداد
لـ ــوحـ ــدات ال ـج ـي ــش واالرت ـ ـقـ ــاء
بمستوى و ك ـفــاء ة منتسبيها
القتالية.
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ب ـي ــان ص ــادر
عن وزارة الدفاع ،عقب حضور
الجابر ووزير الداخلية الشيخ
ثــا مــر العلي ،فعاليات اختتام
تمرين "الدانة  ،"21الذي نفذته
الـقــوة البحرية بقاعدة محمد
األحـ ـم ــد ال ـب ـحــريــة ف ــي منطقة
الجليعة خ ــال الـفـتــرة مــن 24
إلى  28الجاري ،بمشاركة عدد
من الوحدات التابعة.
وش ــدد الـجــابــر عـلــى أهمية
وض ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــط وال ـ ـب ـ ــرام ـ ــج
التدريبية ،ورسم خريطة طريق
تعتمد على عنصري التأهيل
والتدريب ،لمواكبة ما تشهده
قــواتـنــا المسلحة مــن عمليات
تـطــويــر وت ـحــديــث ف ــي مجالي
التسليح وا لـتـجـهـيــز ،ليتمكن
حماة الوطن من أداء مهامهم
وواجباتهم بكل كفاءة واقتدار.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـمـ ــا شـ ـ ــاهـ ـ ــده مــن
مستوى متقدم وأداء متطور
للمشاركين في التمرين ،والذي
يعكس حجم مــا يتمتعون به
من قدرات ومهارات وإمكانات.
فخر واعتزاز
وأع ــرب عــن فـخــره واعـتــزازه

الجابر والعلي ورئيس األركان خالل ختام التمرين
بمنتسبي القوة البحرية ،الذين
يقفون صفا واحدا مع إخوانهم
مـنـتـسـبــي ال ـج ـيــش ف ــي سبيل
الدفاع عن الوطن ،وحفظ أمنه
واس ـت ـقــراره والـسـمــع والطاعة
لقائده وربانه صاحب السمو
أمير البالد.
ودعا منتسبي "البحرية" إلى
المحافظة على الروح المعنوية
الـعــالـيــة ال ـتــي يـتـمـتـعــون بـهــا،
ومواصلة العمل والبذل ،لبلوغ
ال ـم ـس ـت ــوي ــات ال ـم ـن ـش ــودة مــن
ال ـك ـفــاء ة وال ـم ـه ــارة ف ــي االداء،
س ــائ ــا الـ ـم ــول ــى عـ ــز وج ـ ــل أن
يوفق الجميع للعمل لما فيه
خـيــر ورف ـعــة وازده ـ ــار الــوطــن،
فــي ظــل الـقـيــادة والتوجيهات
الحكيمة لصاحب السمو أمير

ال ـب ــاد ال ـقــائــد األع ـل ــى لـلـقــوات
الـمـسـلـحــة ،وس ـمــو ول ــي عهده
األمـيــن ،وسمو رئيس مجلس
الوزراء.

رفع الجاهزية القتالية
وب ـ ـ ـ ـ ــدأت فـ ـع ــالـ ـي ــات اخـ ـتـ ـت ــام
الـ ـتـ ـم ــري ــن ب ـك ـل ـم ــة آلم ـ ـ ــر الـ ـق ــوة
الـبـحــريــة الـعـمـيــد الــركــن بـحــري
هـ ـ ـ ــزاع ال ـ ـعـ ــاطـ ــي ،رح ـ ـ ــب ف ـي ـهــا
بالحضور ،تالها تقديم إيجاز
م ـف ـص ــل عـ ــن مـ ــراحـ ــل ال ـت ـم ــري ــن
ومجرياته وأهدافه المتمثلة في
رفع الجاهزية القتالية وتطبيق
ال ـخ ـط ــط ال ـم ـع ــدة ل ـل ـت ـعــامــل مــع
م ـخ ـت ـل ــف األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـبـ ـح ــري ــة،
باإلضافة إلــى تدريب منتسبي

الـ ـق ــوة ع ـل ــى ال ـع ـم ــل ال ـج ـمــاعــي،
وت ـن ـم ـيــة م ـه ــارات ـه ــم وق ــدرات ـه ــم
الفردية.
بعد ذلك شهد الحضور عرضا
تدريبيا عمليا لتطهير األلغام
الـ ـبـ ـح ــري ــة ،وت ـط ـب ـي ــق ع ـم ـل ـيــات
اإلبرار البحري باستخدام سفن
اإلنزال ومشاركة قوات من مشاة
البحرية ،تتقدمهم قوات المهام
ال ـخ ــاص ــة وت ـس ــان ــده ــم ط ــائ ــرات
اإلسناد البحري.
ح ـ ـضـ ــر ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات اخـ ـتـ ـت ــام
التمرين رئـيــس األرك ــان العامة
ل ـل ـج ـيــش ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن خــالــد
الصالح ،ووكيل وزارة الداخلية
الـفــريــق الـشـيــخ فيصل ال ـنــواف،
وع ـ ــدد م ــن ك ـب ــار ق ـ ــادة الـجـيــش
ووزارة الداخلية.

عملية إنزال مشاة البحرية في أحد المواقع

قوات البحرية خالل تحرير أحد المواقع

سفن حربية ومروحيات مشاركة في التمرين

بهبهاني لـ ةديرجلا  :تطعيم األطفال يكبح العدوى

ديوان الخدمة يرفض إجازة موظفي
«الشؤون»
في
النوبة
بدل
الجرعة ستكون ثلث جرعة البالغين بفاصل  3أسابيع بين الجرعتين
ً
•

«دوامهم  8ساعات يوميا طوال السنة ...وتوقعات بتدخل الوزير»
●

جورج عاطف

علمت "الـجــريــدة" أن ديــوان
ً
ال ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة ّ
رد أخ ـي ــرا
على مخاطبة وزارة الشؤون
االجـتـمــاعـيــة لــاسـتـفـســار عن
ماهية الفرق بين نظام النوبة
(أ) وم ــدت ـه ــا  8س ــاع ــات عـمــل
ً
يــوم ـيــا ،وب ـيــن ال ـتــي مــدتـهــا 8
ساعات في اليوم لمدة  3أيام
مـتـتــالـيــة يـعـقـبـهــا ي ــوم راح ــة،
ً
مـ ـج ــددا ت ــأك ـي ــده أن "مــوظ ـفــي
الوزارة الذين يتمتعون بصرف
بـ ــدل ال ـن ــوب ــة غ ـيــر مـشـمــولـيــن
بنظام النوبة الثاني والمحددة
ً
بـ  8ساعات يوميا لمدة  3أيام
متتالية يعقبها يوم راحة ،وأن
ً
دوامهم  8ساعات يوميا طوال
أيام السنة".
ووف ـقــا لـمـصــادر "ال ـشــؤون"
ً
فــإن ّ
رد الــديــوان جــاء مستندا
الى مواد قرار مجلس الخدمة

المدنية رقم ( )2012/12بشأن
التعويض عن التكليف بالعمل
اإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــي ون ـ ـ ـظـ ـ ــام ال ـ ـنـ ــوبـ ــة،
ال ــذي ح ــدد ش ــروط وضــوابــط
التكليف بالعمل بنظام النوبة
والتعويض عنه ،السيما نص
الـمــادة الخامسة ،التي قضت
ب ـ ــأن يـ ـك ــون ال ـت ـك ـل ـيــف بـنـظــام
ال ـن ــوب ــة "ح ـس ــب م ــا تـقـتـضـيــه
ط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل وظ ـ ـ ــروف ـ ـ ــه
للموظفين المعنيين" ،الفتة
إل ــى أن طـبـيـعــة عـمــل موظفي
الــوزارة تتوافق ونظام النوبة
ً
 8س ــاع ــات يــوم ـيــا طـ ــوال أي ــام
السنة ،بخالف بعض موظفي
الــدولــة ،على سبيل الـمـثــال ال
الحصر ،العاملين في اإلدارة
العامة للطيران المدني.
وتــوقـعــت الـمـصــادر ،تدخل
وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون د .م ـش ـع ــان
العتيبي ،و م ـعــاودة مخاطبة
مجلس الخدمة المدنية حيال

األمر ،في محاولة أخيرة لمنح
مــوظـفــي الـ ـ ــوزارة المتمتعين
بـ ـب ــدل الـ ـن ــوب ــة (أ) ي ـ ــوم راحـ ــة
أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــا ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدة حـ ــرص
قياديي ومسؤولي الوزارة على
تحقيق مصلحة الموظفين،
دون مخالفة قوانين وقــرارات
الديوان المنظمة للعمل وآلية
الحصول على البدالت المالية.
يذكر أن مخاطبة "الشؤون"
جـ ـ ـ ـ ــاءت فـ ـ ــي أع ـ ـ ـقـ ـ ــاب ت ـن ـف ـيــذ
عـشــرات الـمــوظـفــات فــي قطاع
الرعاية االجتماعية بالوزارة،
ال ـعــامــات وف ــق ن ـظــام الـنــوبــة
(أ) ،ثــاث وقـفــات احتجاجية،
خالل الشهر الجاري ،للمطالبة
ب ــإي ـق ــاف قـ ـ ــرار الـ ـ ـ ــدوام يــومــي
الجمعة والسبت وخالل العطل
الرسمية.

«عموميتان» اليوم في تعاونيتي السالم وفهد األحمد
جمعيتين عموميتين في
تشرف وزارة الشؤون ،ممثلة في إدارة شؤون العضوية ،على عقد
ُ
تعاونيتي السالم وضاحية فهد األحمد ،ليصل اجمالي العموميات التي أجريت خالل أكتوبر
ُ
الجاري  9عموميات ،في حين هناك  29عمومية ستعقد خالل نوفمبر المقبل ،و 10في ديسمبر.

●

عادل سامي

أكد طبيب الصحة الوقائية في
وزارة الصحة د .عبدالله بهبهاني
أن ترخيص التطعيم للفئة العمرية
مــن  5حتى  11عــامــا فــي الكويت
وبعد استيفاء ومراجعة بيانات
ال ـس ــام ــة وال ـف ـعــال ـيــة ل ـل ــدراس ــات
ال ـســريــريــة ذات ال ـعــاقــة سيكون
لــه تــأثـيــرات إيجابية كبيرة على
استمرار استقرار الوضع الوبائي
والعودة الكاملة للتعليم وتخفيف
االح ـتــرازات الحالية في المدارس
واالقتراب من المناعة المجتمعية

في حال تطعيم الغالبية العظمى
من هذه الفئة العمرية.
و قــال بهبهاني في تصريح
ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" إن تـطـعـيــم الـفـئــة
العمرية من  5حتى  11عاما في
الكويت سيسهم في كسر سلسلة
انتشار الـعــدوى وحماية الفئات
المختلفة بهؤالء األطفال ،إضافة
إلى أن تحصينهم سيسمح بإعطاء
مــزيــد م ــن ال ـحــريــة لـهــم لممارسة
األنشطة المختلفة التي قد تتطلب
اح ـت ـكــاكــا ب ــاآلخ ــري ــن ب ــأم ــان مما
سـيــوفــر ال ــراح ــة النفسية ألولـيــاء
األمور.

وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن الـ ـك ــرة اآلن
في ملعب اللجنة االستشارية
لممارسات التحصين التابعة
لـمــراكــز التحكم فــي األم ــراض
والوقاية منها والتي ستجتمع
بعد غد الثالثاء.
وأوضـ ـ ــح أن ال ـج ــرع ــة الـتــي
ستتلقاها تلك الفئة ستكون
ث ـلــث ال ـج ــرع ــة ال ـت ــي يـتـلـقــاهــا
ال ـبــال ـغــون ،حـيــث تـبـلــغ جرعة
األط ـ ـفـ ــال  10م ـي ـك ــروغ ــرام ــات
مـ ـق ــارن ــة بـ ـ ـ  30م ـي ـك ــروغ ــرام ــا
لـلـبــالـغـيــن ،األمـ ــر الـ ــذي يــؤمــل
منه تقليل األعراض الجانبية،

يرفع طاقته
مركز نادي التضامن ً
إلى  5600تطعيم يوميا
دشن مركز التطعيم في نادي التضامن بمحافظة
الفروانية نهاية األسبوع الماضي خدمة تقديم اللقاح
المضاد لمرض "كوفيد  "19للراغبين في تلقي اللقاح
دون موعد مسبق ،وذلك لمن تعذر حصولهم على
اللقاح خالل الفترة الماضية ألي سبب من األسباب.
وقال ممارس عام أول في المركز د .يوسف محمود
إنــه تــم رفــع الطاقة االستيعابية للمركز مــن 2000
تطعيم إلى  5600تطعيم يوميا ،الفتا إلى أن المركز
يمكنه استقبال من  7إلى  8آالف مراجع يوميا.
وأشار إلى أن مركز التطعيم في نادي التضامن
يحتوي على  12وحــدة تطعيم كــل وحــدة يمكنها

تطعيم  200شخص في الساعة الواحدة ،ويعمل به
طبيبان من الصحة الوقائية و 27ممرضا وممرضة
وع ــدد مــن الفنيين وال ـص ـيــادلــة وفـنـيــي المختبر
وغيرهم.
من جانبها ،أشارت فني أول صيدلة في المركز
دالل مـحـمــود إل ــى تشكيل فــريــق مـكــون مــن قطاع
الصحة الــوقــائـيــة وال ــدف ــاع الـمــدنــي والمتطوعين
بالمركز للقيام بجوالت تفقدية وتوعوية في محافظة
الـفــروانـيــة لحث ال ـنــاس على تلقي الـلـقــاح ،وكسر
مخاوف األشخاص غير المطعمين ،خصوصا في
أماكن تكدس العمالة.

بينما سيكون الفاصل الزمني
بين الجرعتين  3أسابيع.

زراعة القوقعة
وفي موضوع منفصل ،اختتم
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـث ــال ــث واألرب ـ ـع ـ ــون
لجراحات األذن الدقيقة وزراعــة
ال ـ ـقـ ــوق ـ ـعـ ــة وج ـ ـ ـ ــراح ـ ـ ـ ــات األن ـ ـ ــف
والجيوب األنفية وقاع الجمجمة،
أعماله أمس.
وكــان المؤتمر الــذي عقد عبر
"البث الحي" يومي  29و 30أكتوبر
الجاري انطلق بمشاركة العديد
من االستشاريين العالميين من
مختلف دول العالم من الواليات
ال ـم ـت ـحــدة األم ـي ــرك ـي ــة وإن ـك ـل ـتــرا
وال ـ ـه ـ ـنـ ــد وم ـ ـص ـ ــر ،إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
مشاركة متميزة من االستشاريين
الكويتيين.
وأك ـ ــد رئ ـي ــس م ـج ـلــس أق ـســام
األن ـ ـ ــف واألذن والـ ـحـ ـنـ ـج ــرة فــي
وزارة الصحة ومدير مركز زين
د .مطلق السيحان أن الهدف من
ه ــذه ال ـمــؤت ـمــرات صـقــل م ـهــارات
األطباء والفنيين العاملين في هذا
المجال ،واإللمام بكل ما هو جديد
في مجال جراحات األذن واألنف
والـجـيــوب األنـفـيــة ،مــؤكــدا إقامة
ورشتي عمل خاصتين بالتأهيل
بعد عمليات زراعة القوقعة ،على
هامش المؤتمر.
وف ــي س ـيــاق مـنـفـصــل ،أعلنت

عبد الله بهبهاني

رئ ـي ـســة ق ـســم ال ـن ـس ــاء وال ـ ــوالدة
ب ـم ـس ـت ـش ـفــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــدان د .عـبـيــر
ال ـ ـ ـ ــذاي ـ ـ ـ ــدي إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء  25ع ـم ـل ـيــة
ل ـ ـجـ ــراحـ ــات الـ ـمـ ـس ــال ــك ال ـبــول ـيــة
الـ ـنـ ـس ــائـ ـي ــة وتـ ــرم ـ ـيـ ــم ع ـض ــات
الحوض لمرضى يعانون السلس
ال ـب ــول ــي وه ـب ــوط ــا ف ــي عـضــات
الحوض.
وقــالــت ال ــذاي ــدي فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي إن إج ـ ـ ــراء الـعـمـلـيــات
جـ ــاء ع ـبــر ورش ـ ــة ع ـمــل قـ ــام بها
ف ــري ــق طـ ـب ــي مـ ــن قـ ـس ــم ال ـن ـس ــاء
والـ ـ ـ ـ ــوالدة بـمـسـتـشـفــى الـ ـع ــدان،
بمشاركة استشاري إيطالي زائر
فــي تخصص الـمـســالــك البولية
الـ ـنـ ـس ــائـ ـي ــة وتـ ــرم ـ ـيـ ــم ع ـض ــات
الحوض ،ضمن برنامج األطباء
الزوار لوزارة الصحة.

محليات
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سرقة أغطية مناهيل طريق الجهراء أمام المباحث
إلزام المقاول بأغطية جديدة تتضمن نظام تثبيت
سيد القصاص

المطالبة بكاميرات
مراقبة والتعميم
على محالت
السكراب لمنع
شراء األغطية من
السارقين

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
للطرق والنقل ا لـبــري اتخاذ
إ ج ــراء ات عاجلة بعد إثبات
ت ـ ـ ـعـ ـ ــرض ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن أغـ ـطـ ـي ــة
م ـن ــاه ـي ــل الـ ـتـ ـص ــري ــف ب ــأح ــد
أنفاق طريق الجهراء للسرقة،
مـ ـ ــؤ كـ ـ ــدة أن م ـ ـ ـقـ ـ ــاول ا ل ـع ـق ــد
ت ـق ــدم ب ـب ــاغ بــال ـســرقــة أم ــام
المباحث.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ف ــي
بيان لها أنه تم إ لــزام مقاول
العقد بمسؤوليته بمتابعة
إ ثـ ـ ـب ـ ــات ا ل ـ ـحـ ــا لـ ــة م ـ ــع وزارة
الداخلية ،والقيام باستبدال
األغ ـط ـيــة عـلــى وج ــه الـســرعــة
ك ــون ال ـط ــري ــق ال يـ ــزال تـحــت
ال ـص ـيــانــة ال ـت ـعــاقــديــة وعـلــى
حسابه دون تكاليف إضافية.
وبينت أن األغطية البديلة
سـ ـتـ ـتـ ـضـ ـم ــن نـ ـ ـظ ـ ــام ت ـث ـب ـي ــت
ل ـ ـت ـ ـفـ ــادي ت ـ ـ ـكـ ـ ــرار م ـ ـثـ ــل هـ ــذه
ا ل ـحــوادث دا عـيــة المواطنين
والمقيمين من باب التعاون
والمسؤولية المجتمعية الى

اإلبالغ عن أي اشتباه بسرقة
أغطية المناهيل ســواء على
ش ـب ـكــة الـ ـط ــرق ال ـس ــري ـع ــة أو
األنفاق.
ب ــدوره ــا ،أشـ ــارت مـصــادر
ال ـه ـي ـئ ــة لـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» إل ــى
أهـمـيــة وض ــع كــام ـيــرات على
ا لـطــرق ا لـســر يـعــة لمتابعتها
عن كثب ،وإ جــراء تعميم من
ق ـب ــل وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة عـلــى
جـمـيــع ال ـم ـحــات بــالـسـكــراب
لعدم شــراء تلك األغطية من
ا ل ـب ــا ئ ـع ـي ــن أو أ خ ـ ــذ ب ـي ــا ن ــات
ال ـبــائــع ورق ــم ال ـس ـيــارة الـتــي
ي ـح ـمــل عـلـيـهــا ت ـلــك األغ ـط ـيــة
لـ ـمـ ـن ــع ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـ ـسـ ـ ــرقـ ـ ــات م ــن
الموقع مجددا.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إ ل ـ ـ ـ ــى أن ه ـ ــذه
الواقعة لم تكن األولى ،فهناك
العديد من السرقات لألغطية
والـ ـت ــي ت ـت ـس ـبــب ف ــي ح ــدوث
انـ ـ ـس ـ ــدادات ل ـت ـلــك ال ـم ـنــاه ـيــل
خ ــال مــو ســم ا لـشـتــاء بسبب
األوسـ ـ ـ ـ ــاخ ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ـق ــل مــع

نفذت تمرين «كونفيكس »3-بغرفة عمليات الدفاع المدني
م ـش ـي ــرة الـ ــى االط ـ ـ ــاع عـلــى
● محمد الشرهان

المياه إلى تلك المناهيل دون
وجود أغطية لها.
وك ــان ــت م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي ش ـه ــدت فـيــديــو
ألحد األشخاص يوثق حالة
سـ ــرقـ ــة ألغـ ـطـ ـي ــة ال ـم ـن ــاه ـي ــل
ع ـل ــى ط ــري ــق الـ ـجـ ـه ــراء األم ــر
ال ـ ـ ــذي دعـ ـ ــا ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للطرق والنقل البري ومقاول
المشروع إلى التحرك السريع
واإلبالغ عن السرقة.

سرقة أغطية مناهيل طريق الجهراء

«اإلعالم» :لجنة لمتابعة وتطوير
المحتوى في «إكسبو دبي»
●

«الداخلية» :تفعيل الخطة الوطنية
لالستجابة للطوارئ اإلشعاعية

محمد راشد

علمت «ال ـجــريــدة» مــن مـصــادر مطلعة أن وزارة اإلع ــام شكلت
األسبوع الماضي لجنة لمتابعة وتطوير المحتوى المعروض في
الجناح الخاص بدولة الكويت في معرض إكسبو دبي .2020
وأوضحت المصادر أن اللجنة معنية بتطوير الجانب اإلعالمي
واإلعالني للفعاليات الكويتية التي يتم عرضها أمام الجمهور في هذا
المحفل العالمي الذي يحظى باهتمام ومشاركة أكثر من  190دولة،
الفتة إلى أن الوزارة تسعى إلى تكثيف الحضور اإلعالمي واالنتشار
في مختلف وسائل اإلعالم المقروءة والمرئية والمسموعة ،فضال عن
الوجود الدائم وبشكل كبير في وسائل التواصل االجتماعي المتنوعة،
السيما مع انتشارها الواسع على مستوى العالم ،األمر الذي يتطلب
جهودا مضاعفة لنشر المشاركة الكويتية في المعرض.
وأضافت :من ضمن اختصاصات اللجنة أيضا العمل على تنوع
ال ـمــواد اإلعــامـيــة الكويتية الـتــي ستكون ضمن بــرنــامــج الجناح
الكويتي الخاص في المعرض ،والتواصل المستمر مع وسائل اإلعالم
المختلفة ،خصوصا مع اإلقبال الكبير على الجناح من قبل الزائرين
من مختلف الجنسيات ،الفتة إلى الدور الكبير الذي تقوم به اللجان
العاملة في المعرض ،بمتابعة مستمرة ومباشرة من مدير جناح
الكويت ،د .بدر العنزي ،والدعم الكبير من المفوض العام لدولة الكويت
في المعرض ،وكيلة الوزارة منيرة الهويدي.

ّ
المصلون أدوا
صالة االستسقاء
استجابة لدعوة وزارة األوقاف
وال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــامـ ـي ــة ،وإح ـي ــاء
لسنة الرسول الكريم محمد صلى
الله عليه وسـلــم ،أدى المصلون
في عــدد من المساجد بالكويت،
صباح أمــس ،صــاة االستسقاء،
ً
ط ـل ـبــا ل ـن ــزول ال ـغ ـيــث وال ــرح ـم ــة،
وأن ينعم الله سبحانه وتعالى
ب ـف ـض ـل ــه وكـ ــرمـ ــه ب ــال ـم ـط ــر عـلــى
أرجاء البالد .يذكر أن «األوقاف»
ً
خ ـص ـص ــت  80مـ ـسـ ـج ــدا إلق ــام ــة
ال ـ ـصـ ــاة الـ ـت ــي دع ـ ــت إل ـي ـه ــا مــن
خ ــال تعميم أصـ ــدره ،الخميس
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،الـ ــوك ـ ـيـ ــل ال ـم ـس ــاع ــد
لشؤون المساجد بــدر العتيبي،
في العاشرة والنصف من صباح
أمس.

«زكاة كيفان»
لدعم مشروع بناء
بيوت الفقراء

أعـلـنــت زك ــاة ك ـي ـفــان ،الـتــابـعــة
لجمعية الـنـجــاة الـخـيــريــة ،فتح
باب التبرع لمشروع «بناء بيوت
ال ـ ـف ـ ـقـ ــراء» ،ال ـ ــذي ت ـن ـف ــذه ف ــي 11
دولـ ــة عــرب ـيــة وإس ــام ـي ــة ،داع ـيــة
المحسنين إلى دعم المشروع.
وقال رئيس زكاة كيفان الشيخ
ع ـ ـ ــود الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي ،أمــس ،إن مشروع بناء
بيوت الفقراء يعد من الصدقات
الجارية ،ويسد حاجة الكثير من
األســر التي تسكن في بيوت من
ال ـقــش ،أو فــي بـيــوت متهالكة ال
تقيهم برد الشتاء وال حر الصيف.
وأ ض ــاف الخميس أن «تكلفة
بناء البيوت فــي اليمن تبدأ من
 1700دي ـ ـنـ ــار ،وف ـ ــي ب ـن ـغــادش
 1600دينار ،وفــي كمبوديا 825
دي ـن ــارا ،كـمــا ننفذ الـمـشــروع في
كل من تشاد ،والهند ،وسريالنكا،
وإندونيسيا ،والفلبين ،وألبانيا»،
مـبـيـنــا أن ال ـج ـم ـع ـيــة ل ـهــا خـبــرة
كـبـيــرة ف ــي تـنـفـيــذ م ـش ــروع بـنــاء
بـ ـي ــوت ال ـ ـف ـ ـقـ ــراء ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
جهات منفذة معتمدة من وزارة
الخارجية.

أعلنت وزارة الداخلية أن
لجنة ا ل ـطــوارئ االشعاعية
واألمن النووي نفذت ،أمس
األول ،تـ ـم ــر ي ــن ا لـ ـ ـط ـ ــوارئ
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي «كـ ــون ـ ـف ـ ـي ـ ـكـ ــس»3-
ب ـ ـغـ ــرفـ ــة عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ــدف ـ ــاع
المدني.
وذ ك ـ ـ ــرت اإلدارة ا ل ـعــا مــة
لـلـعــاقــات واإلعـ ــام األمـنــي
بــوزارة الداخلية ،في بيان،
ان ال ـت ـم ــري ــن ش ـه ــد تـفـعـيــل
الخطة الوطنية لالستجابة
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوارئ االشـ ـ ـع ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة
وا لـنــوو يــة بحضور ممثلي
الجهات المعنية.
ولفتت إلى تفعيل جميع
غ ــرف ا لـعـمـلـيــات المشتركة
ب ـ ــوزارات الــدولــة والـتـعــامــل
م ــع ال ـب ــاغ ــات الـ ـ ـ ــواردة مــن
ال ــوك ــال ــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـطــاقــة
الذرية والبالغات المحلية،

مدى جاهزية واستعدادات
وزارات الدولة ومؤسساتها
العسكرية.
وب ـح ـس ــب ال ـب ـي ــان أرس ــل
ال ــوك ـي ــل ال ـم ـســاعــد ل ـشــؤون
المرور والعمليات ورئيس
لجنة ا ل ـطــوارئ اإلشعاعية
واألمـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي الـ ـ ـل ـ ــواء
جمال الصايغ رسالة شكر
إلــى جميع الـمـشــاركـيــن في
الـ ـتـ ـم ــري ــن عـ ـل ــى م ـ ــا ب ــذل ــوه
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــد وتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع ـ ـ ــل م ــع
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـضـ ــات ،وم ـ ـ ــا ق ــام ــوا
بـ ــه مـ ــن إجـ ـ ـ ـ ــراء ات لـتـفـعـيــل
الـخـطــة الــوطـنـيــة لـلـطــوارئ
اإلشعاعية والنووية.
وأق ـي ــم ال ـت ـمــريــن بــرعــايــة
الـ ـل ــواء ال ـصــايــغ وبـحـضــور
أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ
اإلشعاعية واأل مــن النووي
المنبثقة عــن لجنة ا لــد فــاع
المدني.

5
ً
اليحيى لـ ةديرجلا  3121 :سجينا شملهم «عفو كورونا»
ةديرجلا
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محليات
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ً
وجار تفعيلها مع أميركا»
« 178محكوما استفادوا من اتفاقية تبادل السجناء العام الماضي ٍ
لإلدارة العامة لتنفيذ األحكام العميد ناصر
قال المدير العام
ً
الفترة السابقة مما
اليحيى إن  3121سجينا ُ
استفادوا خالل ً
كورونا» بين من أفرج عنه فورا ،ومن خفضت
يسمى بـ«عفو ً
سنتين ،مشيرا إلى أنه في عام  2020استفاد من العفو
مدته
ً
 840شخصا بين إفراج فوري وتخفيض عقوبة ومصابين
بأمراض ومستثنين بأمر النائب العام ،في مقابل  305في
.2021
وأضاف اليحيى ،في حوار مع «الجريدة» ،أن نشاط اإلدارة
محمد الشرهان

تنفيذ
الحكم على
أي شخص
ً
صعب وغالبا
ما نشهد
مقاومة
ومحاوالت
للهرب غير
أن رجالنا
يستطيعون
التعامل مع
الحاالت
المختلفة

ربط مباشر
مع «العدل»
يوفر علينا
جهود النقل
الورقي
لألوامر...
والتعامالت
الورقية
صارت
ً
محدودة جدا

مدة سقوط
الجناية
بالتقادم
عشر سنوات
من تاريخ
صدور الحكم
والجنحة 5

قانون
اإلفالس
الجديد لم
ينصف الدائن
في التعامالت
التجارية
وأتوقع
التوجه
لتعديله

من مئات اآلالف من تلك األحكام ،وهي في زيادة مستمرة،
لم يتوقف خالل فترة كورونا ،وهو ما تظهره إحصائيات
الغرامات المحصلة والتي وصلت في  2020إلى أكثر من أربعة مما يستلزم وضع تشريعات إضافية تسهل على اإلدارة آلية
التنفيذ.
ماليين دينار ،في حين زادت في  2021إلى  4.2ماليين.
وتطرق اليحيى إلى ملفات كثيرة منها كقانون اإلفالس
وأشار إلى أن مسألة التواصل الورقي بين اإلدارة ووزارة
الجديد ،ومدى كفاية العناصر الموجودة باإلدارة ،واتفاقية
العدل أوشكت أن تصبح من الماضي في معظم التعامالت،
تبادل السجناء ،والعفو األميري والمشمولين به ،وآليات عمل
مباشر بين الجهتين ،مما
بعدما أصبح هناك ربط إلكتروني ً
اإلدارة وإحصائياتها ،وما يواجهها من عراقيل ،وأهم
يوفر جهود النقل الورقي لألوامر ،مقرا بأن هناك بعض
الحلول لتلك العوائق ...فإلى التفاصيل:
التأخير في تنفيذ أحكام المرور بسبب ما يتدفق على اإلدارة

* ماذا عن عضويتكم في اللجنة
ال ـخ ــاص ــة ب ــوض ــع ق ــواع ــد الـعـفــو
األميري؟
 اإلدارة عضو في هذه اللجنةالمتعلقة بمكرمة صاحب السمو
وف ـ ـ ــق ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة  239م ـ ــن ق ــان ــون
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـج ــزائ ـي ــة ،لتخفيف
ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات عـ ـ ــن ب ـعــض
ال ـم ـح ـكــوم ـيــن ،إض ــاف ــة إلـ ــى أنـهــا
تترأس لجنة تطبيق قواعد العفو
األميري ،وعلى ضوئها يتم اإلفراج
عمن تنطبق عليه القواعد سنويا،
وال ـم ـصــادقــة عـلـيـهــا م ــن صــاحــب
السمو أمير البالد.
ويـ ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ـمــاضــي كــان
أول اجـتـمــاع لها هــذا ال ـعــام ،غير
أن ــه كــانــت لنا اجـتـمــاعــات سابقة
في اللجنة العليا لوضع القواعد،
وهـنــاك تفاهمات بين أعضائها،
وس ـن ـج ـل ــس مـ ــع م ـم ـث ـل ــي ن ـيــابــة
الـتـنـفـيــذ ونـعـطـيـهــم اقـتــراحــاتـنــا
وي ـع ــرض ــون م ـق ـتــرحــات ـهــم ،ليتم
الـتـصــديــق عـلـيـهــا ف ــي االجـتـمــاع
ال ـ ـتـ ــالـ ــي ،ومـ ـ ــن ثـ ــم صـ ـ ـ ــدور قـ ــرار
بتشكيل لجنة مطابقة ا لـقــوا عــد
الـ ـت ــي ت ــرأسـ ـه ــا اإلدارة ال ـع ــام ــة
للتنفيذ ،ثــم نــأخــذ ه ــذه الـقــواعــد
كلها لتطبيقها على الكشوفات
الـتــي سبق حصر أسمائها وفق
ال ـضــواب ــط ،وه ــذا ال ـعــام نــأمــل أال
ت ـط ــول ف ـت ــرة إن ـج ــاز م ـه ــام لجنة
تطبيق ال ـقــواعــد أك ـثــر مــن شهر،
أو شـهــريــن عـلــى األك ـث ــر ،إلخ ــراج
الكشوف النهائية.
* هل هناك توسع هذا العام في
الفئات المشمولة بالعفو؟
 كل سنة ،بالتعاون بيننا وبينالــديــوان األميري ونيابة التنفيذ،
نحاول التوسع بما ال يخل بالنظام
العام ،بحيث نصل إلى المصلحة
العامة ،وتنفيذ هــذه المكرمة من
صاحب السمو.
* مـ ـ ــاهـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـئ ـ ــات ج ـ ــدي ـ ــدة
سيشملها العفو األميري هذا العام
ولم تكن مشمولة في السابق؟
 ه ــذا ال ـع ــام ت ـمــت إض ــاف ــة منس ـي ـط ـلــق س ــراحـ ـه ــم مـ ــع تـطـبـيــق
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوار االل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ع ـل ـي ـهــم،
بـعــد مــواف ـقــة ال ـنــائــب ال ـع ــام على
الكشوفات ،وتم وضع هذه المادة
وفق العفو ،إذ يجوز للنائب العام
شمول بعض األشخاص بالعفو،
ف ــي ح ـيــن يـنـطـبــق ن ـظ ــام ال ـس ــوار
على آخرين لم يستكملوا شروط
الـعـفــو ،وآل ـيــة تنفيذ ه ــذا الـســوار
ستتبع التنفيذ الجنائي ،وستكون
مـ ــن م ـس ــؤول ـي ــة اإلدارة ال ـع ــام ــة
للمؤسسات اإلصالحية لمراقبة
المحكوم الذي سيخرج بالسوار،
وهذا سيكون للمواطنين فقط.

* كيف يهرب كثير من الوافدين
من تنفيذ األحكام خارج البالد؟
 مــع صــدور الحكم وتسجيلهتنزل معه مباشرة جميع اإلجراءات
الــازمــة ،أمــا خــروجــه قبل صــدور
الـ ـحـ ـك ــم فـ ــا دخـ ـ ــل لـ ـن ــا فـ ـي ــه ،وال
نـسـتـطـيــع أن نـمـنــع أن ــاس ــا ليس
عليكم حكم من المغادرة ،ولعل هذا
هو سبب الخلط لدى بعض الناس.
* وهل المحكوم عليه بالمؤبد
ال يشمله العفو؟
 فــي ح ــال ك ــان ه ـنــاك محكومعليه باإلعدام بسبب جريمة القتل،
وأتى له تنازل وعفو من أصحاب
ال ــدم ،فــإنــه قــد يــأخــذ مــؤبــدا ،وإذا
ق ـضــى م ــن مـحـكــومـيـتــه  15عــامــا
يـفــرج عـنــه ،بـشــرط وج ــود تـنــازل
من األهل.
* إذا صدر بحق أحد المتهمين
الحكم المؤبد بدرجات التقاضي
الثالث وأتى بتنازل؟
 البد له أوال من قضاء  15عاما،حتى يمكن شموله ضمن العفو.

«عفو كورونا»

سجن كبار السن

* كم يتراوح عــدد المشمولين
بالعفو؟
 ف ــي عـ ــام  2020اس ـت ـف ــاد منال ـع ـفــو  840شـخـصــا ب ـيــن إف ــراج
فوري وتخفيض عقوبة ومصابين
بأمراض ومستثنين بأمر النائب
ال ـعــام ،فــي مقابل  305فــي ،2021
وإض ــاف ــة إل ــى ه ــذا ك ــان لــديـنــا في
الفترة السابقة مــا يسمى بـ"عفو
ك ــورون ــا" وق ــد اسـتـفــاد مـنــه نحو
 3121شخصا ،بين من أفرج عنه
فورا ،ومن خفضت مدته سنتين.
وتجدر اإلش ــارة إلــى أن الفترة
ال ـتــي يـمـكــن أن يــدخــل الـمـحـكــوم
عليه بعدها ضمن العفو لتخفيض
الـ ـعـ ـق ــوب ــة ت ـم ـث ــل نـ ـص ــف الـ ـم ــدة
المحكومة بها على الــرجــال ،في
مـقــابــل رب ــع ال ـمــدة لـلـنـســاء ،وهــذا
بصفة عــامــة ،ثــم يــراعــى بعد ذلك
نوع الجريمة ،من سرقة أو اعتداء
بالضرب أو القتل أو ضرب أفضى
إلــى مــوت ،وأم ــور كثيرة تشملها
أكثر من  39مادة ،أما من لم تندرج
قضيته ضمن هــذه ال ـمــواد ال ــ،39
فنلجأ حينئذ إلــى الـمــادة األولــى
العامة لالحتكام إلى مسألة الربع
أو النصف كما ذكرنا.
وإذا دخل المحكوم عليه ضمن
هذه المواد ،لكنه حصل على تنازل
مــن أصـحــاب الـحــق ،فيتم اللجوء
بحقه إلى المادة األولى ،طالما أن
صاحب الشأن عفا عنه ،بشرط أن

* هــل فــي سـجــن فـئــة مــن كبار
السن؟
 نعم ،ومنهم من عنده أمراضمـعــديــة ،وه ــؤالء لهم نــص خاص
يشمل العفو عنهم لهذا السبب،
يـصــدر عــن طــريــق الـنــائــب الـعــام،
ً
فضال عن استثناءات أخرى للنائب
العام حسب قواعد العفو األميري.
* ومـ ـ ــاذا ع ــن ات ـف ــاق ـي ــة ت ـب ــادل
السجناء؟
 ســاهـمــت اإلدارة ف ــي تفعيلهذه االتفاقية لتبادل المحكومين
ب ـع ـقــوبــات ســال ـبــة ل ـل ـحــريــة ،مما
أس ـفــر ع ــن ن ـقــل أع ـ ــداد ك ـب ـيــرة من

إحصائية عددية للمشمولين بالعفو األميري من نزالء السجون خالل عامي 2021/2020
العام

إفراج فوري

تخفيض
عقوبة

استثناء
النائب العام

المصابون
بأمراض
معدية

اإلجمالي

رفع سابقة
اإلبعاد

2020

163

653

13

11

840

197

18.600.000 5.642.648.000

2021

51

244

4

6

305

73

5.100.000

تكون تلك الجريمة هــي السابقة
األولى له.

تحصيل  4ماليين دينار غرامات
* ماذا عن إحصائيات اإلدارة؟
 لم يتوقف نشاط اإلدارة خاللف ـت ــرة كـ ــورونـ ــا ،وهـ ــو م ــا تـظـهــره
إحصائيات الـغــرامــات المحصلة
والتي وصلت في  2020إلى أكثر
من أربعة ماليين دينار ،في حين
زادت فــي  2021إلــى  4.2ماليين،
فضال عن االرتفاع في عدد األحكام
المنفذة في هذين العامين بأقسام
الـ ـجـ ـن ــاي ــات والـ ـجـ ـن ــح وال ـب ـح ــث
والمتابعة بالمحافظات والجنح
العامة والجوازات.
وتظهر اإلحصائيات أن الوتيرة
م ـت ـصــاعــدة ف ــي تـنـفـيــذ األحـ ـك ــام،
وليس معنى هذا أننا نجبر الناس
على التنفيذ ،فهو وعي من الناس،
بفتح مجال المعامالت اإللكترونية
ال ــذي سـهــل تنفيذ األح ـك ــام ،عبر
البرامج مثل سهل واألونالين.

هروب الوافدين

المسجونين إلى بالدهم الستكمال
ب ــاق ــي ال ـع ـقــوبــة ه ـن ــاك ،وف ــي هــذا
الـصــدد تــم تسفير  141بنغاليا،
و 30إيرانيا ،و 4عراقيين ،وواحد
م ــن ك ــل م ــن ال ـس ـعــوديــة وال ـع ــراق
والبحرين وكوريا ،بإجمالي 178
خالل العام الماضي ،وحاليا جار
ال ـع ـمــل وال ـت ـع ــاون وال ـم ـش ــاورات
لتفعيل اتفاقية تبادل السجناء مع
الواليات المتحدة األميركية.

قانون االفالس
* هل أثر قانون االفالس الجديد
على عمل اإلدارة؟
وفـقــا للقانون  71لسنة 2020
بـعــد صـ ــدور الــائ ـحــة التنفيذية
رقــم  2021/81بـتــاريــخ  26يوليو
الخاصة بقانون اإلفــاس ،توقف
عـمــل إدارة التنفيذ حــالـيــا فيما
يتعلق بضبط وإحضار المدين،
واق ـت ـصــر األمـ ــر عـلــى م ـجــرد منع
سفره ،وشمل هذا القانون جميع
الـمــديـنـيــن ،ول ــم يـفــرق بـيــن مدين
للشركات والمدين العادي.
• من وجهة نظرك هل كان هذا
القانون في محله؟
ـراع األح ــوال
ـ
ي
ـم
 أعـتـقــد أن ــه لـِ
الـشـخـصـيــة ل ــإي ـج ــارات وحـقــوق
ً
ال ـع ـمــال ف ـضــا ع ــن أمـ ــور كـثـيــرة،
ولم ينصف الدائن في التعامالت
التجارية ،وأتوقع أن يكون هناك
تــوجــه إل ــى تـعــديــل ه ــذا الـقــانــون،
فليس معقوال أن يأمن المتخلف
ع ــن اإلي ـج ــار ضـبـطــه وإح ـض ــاره،
ويتمادى في عدم التسديد ،وكيف
ي ـل ـتــزم إن ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك وسـيـلــة
قانونية للضغط عليه؟!
• كإدارة عامة للتنفيذ الجنائي
ألم تتقدموا بدراسة لتعديل هذا
القانون؟
 ل ـس ـنــا أص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـشـ ــأن فــيتعديله ،بل إدارة التنفيذ بــوزارة
ال ـع ــدل ه ــي الـمـعـنـيــة ،ودورن ـ ــا أن
نعاون العدالة على تنفيذ القرارات
ال ـص ــادرة مـنـهــا ،فحتى يـتــم فتح
ملف تنفيذ مدني لمثل هذا النوع
من القضايا يمر األمر بعدة مراحل
عبر رفع قضايا ترفع على المدين
م ــن حـكــم أول درج ـ ــة ،ث ــم إذا كــان
هناك غياب ومعارضة واستئناف
وتمييز ،ثــم تنتقل بعد ذلــك إلى
إدارة الـتـنـفـيــذ لـفـتــح ال ـم ـلــف ،أي
أنها تمثل المرحلة األخيرة ،مما
ق ــد يـسـتـغــرق س ـن ــوات ،وم ــع ذلــك
فليست عندك آلية للضغط على
الـمــديــن لـلــوفــاء بدينه رغــم فصل
القضاء في القضية محل التنازع
بينه وبين الــدائــن ،ســواء تجاريا
ً
أو أح ـ ـ ــواال شـخـصـيــة أو حـقــوقــا
عمالية ،ومع األسف نرى أصحاب
حــق كثيرين يشتكون المماطلة،
فالدائن المطالب بحقه ليس ظالما،
بل صاحب حق.
في سنة  2016كنا نرى الجانب
اإلنساني للمدين ،وكــان قبل ذلك
ي ـتــم ح ـج ــزه بـ ـ ـ ــإدارة ال ـت ـن ـف ـيــذ ثم

 4.2ماليين
دينار قيمة
الغرامات
المحصلة
خالل العام
الحالي

جرائم
المخدرات
زادت بشكل
محلوظ
ً
فضال عن
العنف
المجتمعي
واألسري
والمتعلقة
بقانون الطفل

1.131.497.000

توزيع المدينين على المحافظات،
عند التوزيع كان البد أن يكونوا
مخفورين ،واقترحنا على إدارة
ال ـت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـع ــدل إي ـج ــاد
آلية للحفاظ على كرامة المدين،
وف ـت ـح ـنــا وح ـ ــدة ه ـن ــاك ك ــي يــرى
ال ـقــاضــي حــالــة ال ـمــديــن وي ـصــدر
قراره مباشرة بدون إهانة المدين،
إذ كــانــت وج ـهــة ن ـظــري دائ ـمــا أن
هذا المدين إنما هو معسر وليس
مجرما ،ولذا وضعنا تلك الوحدة
الـتــابـعــة ل ـ ــوزارة ال ـعــدل فــي إدارة
معاونة التنفيذ.
وأثـ ـن ــاء ك ــورون ــا فـ ّـع ـلــت إدارة
الـتـنـفـيــذ ب ــال ـع ــدل ن ـظ ــام ال ـمــرئــي
والمسموع ،بحيث يطالع القاضي
المدين عن طريق الشاشة ويأخذ
ق ــراره عــن بعد ،واستمر ذلــك إلى
فترة صدور القانون.

حاالت عنف
* هـ ـ ـن ـ ــاك رأيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان شـ ــائ ـ ـعـ ــان
م ـت ـنــاق ـضــان حـ ــول رج ـ ــال تنفيذ
األح ـ ـكـ ــام ال ـج ـنــائ ـيــة ،أول ـه ـم ــا ما
يثار عن تعرضهم لالعتداء عند
الـقـيــام بمهامهم ،وآخ ــر اتباعهم
سياسة "خذوه فغلوه" دون إعالم
ً
المضبوطين ب ــأن عليهم حكما
بالحبس؟
 يـعـمــل ف ــي م ـبــاحــث التنفيذنخبة من أبناء الكويت المتدربين
ال ــذي ــن نـثــق بــأمــانـتـهــم ،وإذا كــان
ه ـ ـنـ ــاك مـ ـحـ ـك ــوم ي ـ ـقـ ــول بـ ــأنـ ــه لــم
ي ـتــم إع ــان ــه ،ف ـه ــذا ل ـيــس دورن ـ ــا،
ب ــل مـهـمـتـنــا الـتـنـفـيــذ ف ـقــط ،ومــن
الطبيعي أن تنفيذ الحكم على أي
شخص يكون صعبا ،إذ غالبا ما
يقاوم ويبحث عن فرصة للهرب
وه ــذا أمــر فـطــري ،غير أن رجالنا
ي ـس ـت ـط ـي ـعــون أن ي ـت ـع ــام ـل ــوا مــع
الحاالت المختلفة بما فيها حاالت
العنف.
وم ــن هنا فإننا نــرســل توعية
إلى الناس بأنه إذا ما صدر على
أي م ـن ـهــم ح ـكــم فـعـلـيــه تـنـفـيــذه،
وب ـع ــده ــا ي ـم ـك ـنــك اتـ ـب ــاع ال ـط ــرق
القانونية من االعتراض والطعن
عليه واالس ـت ـئ ـنــاف ،فنحن ننفذ
الحكم حتى لو كان ابتدائيا إذا كان
مشموال بالنفاذ.

أخطاء بسيطة

نقر بوجود
تأخير في
تنفيذ أحكام
المرور لكن
علينا النظر
إلى أن هناك
مئات اآلالف
منها

* كم تبلغ الفترة الفاصلة بين
صدور الحكم والتنفيذ؟
 نبدأ مباشرة بمجرد وصولأمــر التنفيذ إلــى اإلدارة ،فنحن ال
نتعامل مع حكم المحكمة ،بل مع
أمــر نيابة التنفيذ ،بعد تسجيله
بإدارة التسجيل ،وفي هذا الصدد
نلفت إلــى أن هناك ربطا مباشرا
بيننا وبين وزارة العدل ،فأي حكم
يتم صــدوره يصل إلينا مباشرة
على شاشة وزارة الداخلية ،وهذا
يوفر علينا جهود النقل الورقي
لألوامر ،وإن كانت هناك تعامالت

اسم الدولة

عدد المحكوم عليهم

بنغالدش

141

السعودية

1

إيران

30

العراق

4

البحرين

1

كوريا

1

اإلجمالي
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ورقـ ـ ـي ـ ــة ت ـص ـل ـن ــا ف ــإنـ ـه ــا ص ـ ــارت
محدودة جدا.
أما بعض األخطاء التي تحدث
إلـكـتــرونـيــا فبسيطة ج ــدا وج ــار
تداركها بالتعاون بين الداخلية
والـعــدل ،السيما اننا وصلنا إلى
مرحلة متطورة أكثر من ذي قبل.
* لنفترض أن هناك شخصين
صدر على أولهما حكم بالحبس
ً
سنة واآلخر  15عاما ...فهل سيكون
ه ـن ــاك فـ ــرق ف ــي اتـ ـب ــاع إج ـ ـ ــراءات
الضبط واإلحضار؟
 اإلجـ ــراءات واح ــدة ،وال نفرقبـ ـي ــن األمـ ـ ــريـ ـ ــن ،ف ـع ـن ــدن ــا أحـ ـك ــام
ب ــأسـ ـب ــوع ت ـ ــم ت ـن ـف ـي ــذه ــا ،وق ـب ــل
أسبوعين ألقينا القبض على 3
أش ـخ ــاص صـ ــادر بحقهم أحـكــام
بـ ــال ـ ـمـ ــؤبـ ــد ،وتـ ـ ـم ـ ــت م ـق ــاوم ـت ـن ــا
لـكـنـنــا تـعــامـلـنــا م ــع األمـ ــر وتـمــت
ال ـس ـي ـطــرة ،ف ـ ــاإلج ـ ــراءات واح ـ ــدة،
ولدينا مكاتب لمباحث التنفيذ
بالمحافظات الست وكل محافظة
تصلها أحكامها ،وبمقارنة عدد
عناصرنا في تلك المكاتب مع عدد
المطلوبين فإن النسبة ممتازة.

زيادة جرائم المخدرات
* بحكم تعاملكم الـيــومــي مع
تنفيذ األحكام ...هل ترى أن هناك
ارتفاعا فــي نسبة الجريمة؟ وما
ً
أكثر الجرائم التي شهدت تناميا؟
 مبدئيا زادت جرائم المخدراتً
بشكل محلوظ ،فضال عن جرائم
ال ـع ـن ــف ال ـم ـج ـت ـم ـعــي واألسـ ـ ـ ــري،
والمتعلقة بقانون الطفل ،ولعل هذا
هو سبب إصدار قوانين عديدة في
الفترة األخيرة أسفرت عن صدور
أحكام كثيرة ،فالعالقة مطردة بين
القوانين واألحكام.
* ب ــال ـع ــودة إلـ ــى إدارة تنفيذ
أحكام المرور هناك اتهامات بعدم
وجود ردع أو آلية حاسمة لتنفيذ
األحكام الصادرة عن محاكم المرور
ً
خصوصا أن أغلبها يكون غيابيا.
 نـ ـح ــن مـ ـلـ ـت ــزم ــون ب ـق ــوان ـي ــنوإج ـ ـ ــراءات ال يسعنا ت ـجــاوزهــا،
فمثال فــي ال ـح ــوادث واإلص ــاب ــات
وص ــدور حكم بغرامة  30دينارا،
ً
فشخص كهذا مثال عنده رخصة
قيادة بـ  10سنوات ،وليست عنده
معامالت ،وعندما نضع له "البلوك"
فـقــد ال ت ـكــون ع ـنــده مـعــامـلــة ،لــذا
يأخذ األمر وقتا لتحصيل ما عليه،
إال أن تكون هناك آلية أخرى ،وهذا
يحتاج لتشريع جديد وليس إجراء
من إدارة التنفيذ.
ويجب تشريع قوانين لضمان
س ــرع ــة ت ـن ـف ـيــذ أح ـ ـكـ ــام ال ـ ـمـ ــرور،
ونحتاج أن نجلس مع المشرعين
ل ـن ـب ـي ــن ل ـ ـهـ ــم مـ ـ ــا نـ ـحـ ـت ــاج ــه مــن
تشريعات ،أما الوضع الحالي فال
يسعفنا لكي ننفذ أحكام المرور
بالشكل الذي نطمح إليه ،وبالفعل
نقر بوجود تأخير ،غير أنه يجب
النظر إلى أن هناك مئات اآلالف من
أحكام المرور ،فإذا كانت هناك نية
إلى إصالح طريقة التنفيذ فيجب
علينا إص ــدار تشريعات تساعد
على ذلك.

سقوط القضايا بالتقادم

ً
اليحيى متحدثا إلى الزميل محمد الشرهان «تصوير ميالد غالي»

ً
سنة السجن  12شهرا والمؤبد مدى الحياة
ّ
حسما للغط الــذي يـتــردد عــن فترة سنة
السجن ،أكد اليحيى أن مدتها  12شهرا ،ال
ً
 10أشهر ،مبينا أن هــذا الكالم ال أســاس له
من الصحة.
وق ــال إن ه ــذا الـلـغــط يشبه تـحــديــد فترة
السجن المؤبد بـ  25سنة ،وهذا خطأ فالحكم

اإلدارة ال
تتعامل مع
حكم المحكمة
بل مع أمر
نيابة التنفيذ
بعد تسجيله
بإدارة
التسجيل

إجمالي
مبالغ إسقاط
الغرامات

إجمالي
مبالغ
إسقاط
الكفاالت

إحصائية تبادل السجناء

المؤبد يعني مدى الحياة ،ولو أن القاضي
ً
أراد الحكم بـ  25سنة لنطق بالعدد ،مبينا
أن هناك من يحكم عليهم بـ  50عاما أو ،70
أما منطوق السجن المؤبد فإنه يعني أبدية
البقاء في السجن حتى الموت.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ه ـ ــذا ال ـح ـك ــم الـ ـم ــؤب ــد عـنــد

تسجيله يوضع بخانته على الكمبيوتر 99
سنة ،ألن «السيستم» يتعامل مع األرقام ،لذا
ً
يوضع له هذا العدد تجاوزا على اعتبار أنه
من المستبعد أن يتخطاه أحد.

* ه ــل م ــن ال ـم ـم ـكــن أن تسقط
ال ـق ـضــايــا بــال ـت ـقــادم بـسـبــب عــدم
التنفيذ؟
 نعم من الممكن ،ومدة التقادمبالنسبة للجناية عـشــر سـنــوات
وال ـج ـن ـحــة  5م ــن ت ــاري ــخ ص ــدور
الحكم.

* وهــل ينطبق هــذا األمــر على
ال ـج ـنــح ال ـت ـج ــاري ــة م ـثــل اإلط ـف ــاء
والبلدية والشؤون؟
 غ ــالـ ـب ــا ت ـ ـكـ ــون أحـ ـ ـك ـ ــام ه ــذهال ـج ـه ــات م ــرك ـب ــة ،م ـث ــل ال ـغ ــرام ــة
واإلزالـ ـ ـ ـ ـ ــة ،أو الـ ـغ ــرام ــة وت ـعــديــل
المنشأة ،فقد يتم دفع الغرامة بدون
اإلزالة ،فيصير التنفيذ هنا جزئيا،
وكذلك الحال في اإلطفاء ،وعندنا
قـســم الـجـنــح ال ـعــامــة ي ـقــوم ب ــدور
تنفيذ مثل هــذه األح ـكــام ،ويقوم
رج ــال ــه ب ــال ــذه ــاب إلـ ــى الـمـنـشــآت
المخالفة وغلقها لمدة معينة ،هذا
إذا أصدر القاضي قرارا بالغلق.

منع السفر
* لديكم حجم كبير من العمل،
مدنيا وجنائيا وت ـجــاريــا ...فهل
لدى اإلدارة القوى الكافية لتنفيذ
كل هذه األعباء؟
 نطمح إلى أن يتم دعم اإلدارةالعامة للتنفيذ بالقوى البشرية
واآللـ ـي ــات وال ـع ـنــاصــر والـضـبــاط
واألف ــراد ،كما تحتاج إلــى ضباط
وعسكريين ومدنيين وفتح أقسام
خارجية وشعب أخرى ،وقد اتسع
نـطــاق العمل حتى فتحنا قسما
في مطار  T1و T4للتسهيل على
المواطنين تنفيذ األحـكــام ســواء
جنح المرور.
وفي موضوع رفع منع السفر
كان المتبع المراسالت الورقية
ب ـي ـن ـنــا وبـ ـي ــن إدارة ال ــدخ ــول
وال ـخ ــروج ،مـمــا ك ــان يستغرق
 3أيام ،أما اآلن فصار األمر يتم
بنفس اللحظة عن طريق الربط
الـمـبــاشــر ،وه ــي ق ـفــزة نــوعـيــة،
لالرتقاء بأعمال التنفيذ.
أيـ ـض ــا مـ ــا الـ ـم ــان ــع مـ ــن وق ــف
معامالت من عليه األحكام؟ وهذا
ليس عقابا بل لدفع الناس إلى
تنفيذ ما عليهم من أحكام ،فهل
م ــن ال ـم ـن ـط ـقــي أن ن ـف ـتــح م ـجــال
ال ـخ ــدم ــات إلن ـس ــان ي ــري ــد خــدمــا
ً
أو عـمــاال ،في حين أن عليه عدة
أحكام غير منفذة؟ كيف يسمح
له بتنفيذ معامالت في الهجرة
وال ـ ـ ـمـ ـ ــرور مـ ــع أن ع ـل ـي ــه حـكـمــا
بالحبس؟! هذا ال يستقيم.
وفي هذا السياق فإن تعاوننا
م ــع وزارة الـ ـع ــدل ي ــأت ــي لتنفيذ
األحكام ،وهذا واجب على كل من
ينتسب إلــى وزارة الداخلية ،من
المرور إلى النجدة إلى األمن العام.
* وعلى ذكر النقص في العنصر
ً
البشري ،فإن هناك دوال توفر في
الموالت قسما لتنفيذ األحكام أو
أجهزة لدفع الغرامات.
 ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد قـمـنــا خــالفترة جائحة كورونا ،وبتوجيهات
ص ــريـ ـح ــة مـ ــن وزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة،
بتفعيل التعامالت اإللكترونية،
غير أن بعض األح ـكــام الـصــادرة
ع ــن ال ـ ـ ـ ــوزارة ت ـس ـت ـلــزم ال ـح ـضــور
شخصيا ،وبعضها يحتاج إلى
م ـص ــادرة هــاتــف الـشـخــص أو أن
يسلمه بنفسه ،وهــذه النوعية ال
نستطيع أن نجعلها إلكترونية
ألن لها أكثر من شــق ،لكننا على
وشك دخول برنامج "سهل" ،بحيث
نــدخــل بـعــض خــدمــاتـنــا لألحكام
التي ال تحتاج إلى مراجعة اإلدارة،
كما أن بعض األحكام غيابية ،لذا
عـلــى الـمـحـكــوم ض ــده أن يحضر
ليوقع على اإلع ــان بالحكم ،أما
التعهد فيمكن أن يتم "أونــايــن"،
ونحن نحاول التسهيل والتطوير
قدر اإلمكان.

السوار اإللكتروني نقلة نوعية وعقوبة راقية
اع ـت ـب ــر ال ـي ـح ـي ــى أن إط ـ ـ ــاق سـ ــراح
بعض المحكومين مــع فــرض الـســوار
اإللكتروني عليهم ،يمثل نقلة نوعية
حقيقية ،وبمنزلة إعطاء فرصة لشخص
أخطأ عن غير عمد ،على أن تكون تلك
الجريمة هي األولى له.

وبـ َّـيــن أن تطبيق ه ــذا األس ـلــوب من
شأنه إبعاد كثير من المحكومين عن
بيئة ا لـسـجــن ،إ لــى بيئتهم يألفونها،
لئال ينجرف أي منهم في تيار اإلجرام،
ً
ً
م ـع ـت ـبــرا أن هـ ــذا ال ـ ـسـ ــوار «م ـه ــم جـ ــدا،
وعـقــوبــة راقـيــة بديلة أؤيــدهــا مئة في

المئة ،وأتمنى أن ينجح ويزدهر ،وأن
يتعظ أبناؤنا وأال يعودوا إلى ارتكاب
ما يعاقبون عليه».
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« »AUMتختتم حملتها التوعوية حول سرطان الثدي

تهدف إلى تسليط الضوء على خطورة المرض وأهمية الكشف المبكر

مشاركون في الحملة

مشاركة في فعالية الجامعة بشهر التوعية
اخ ـت ـت ـم ــت ج ــامـ ـع ــة الـ ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ــط األمـ ـي ــركـ ـي ــة ()AUM
ح ـ ـم ـ ـلـ ــة "أك ـ ـ ـتـ ـ ــوبـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوردي"
الخاصة بشهر التوعية حول
سرطان الثدي ،بتنظيم فعالية
ت ــوع ــوي ــة ل ـل ـط ـل ـبــة فـ ــي ال ـح ــرم
ال ـجــام ـعــي ،وأق ـي ـمــت الـفـعــالـيــة
فــي األس ـبــوع الـثــالــث مــن شهر
أكتوبر ،وامتدت إلى األسبوع
الــرابــع ،لتمكين جميع الطلبة
مــن الـحـضــور واالس ـت ـفــادة من
الفعالية.
وتهدف الحملة إلى تسليط
ال ـضــوء عـلــى خ ـطــورة ســرطــان
الثدي وأهمية الكشف المبكر

عـ ـ ـن ـ ــه ،ت ـ ــزامـ ـ ـن ـ ــا مـ ـ ــع الـ ـجـ ـه ــود
العالمية التي تتخذ من أكتوبر
شهرا رسميا للتوعية بالمرض
الــذي يمكن أن يصيب الذكور
واإلناث على حد سواء.
كما تهدف إلى خلق التوعية
ال ــازم ــة والـمـتـمـثـلــة ف ــي شــرح
أسباب المرض وطرق الوقاية
م ـنــه ،حـيــث حــرصــت الجامعة
ع ـلــى ال ـت ـع ــاون م ــع مستشفى
دار الـ ـشـ ـف ــاء ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
تخفيض مــن قـيـمــة التصوير
الشعاعي للثدي (الماموغرام)،
للطلبة وأعضاء هيئة التدريس
وا لـمــو ظـفـيــن ،لتحفيزهم على

القيام بالفحوصات الروتينية
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـك ـش ــف ال ـم ـب ـكــر
والذي يعد أهم وسيلة للعالج.
وقدم الطلبة أفكارا إبداعية،
لـتـسـلـيــط ال ـض ــوء ع ـلــى أهـمـيــة
االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام ب ــالـ ـت ــوعـ ـي ــة حـ ــول
ســرطــان الـثــدي ،والـتــي تمثلت
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي الـ ـع ــدي ــد
م ــن ال ـن ـش ــاط ــات ،م ـثــل ال ـف ـنــون
والحرف اليدوية ،وذلــك داخل
صرح جامعة  ،AUMحيث كان
أكثرها تميزا المجسم الضخم
ال ـ ـ ــذي ي ـم ـث ــل شـ ـع ــار ال ـتــوع ـيــة
بمرض سرطان الثدي المعتمد
عالميا ،حيث قام الطلبة بوضع

بصماتهم على المجسم كرمز
للوحدة ودعم بعضهم.
جــديــر بــالــذكــر أن الـجــامـعــة
ن ـظ ـم ــت ح ـم ـل ــة ت ــوعـ ـي ــة ح ــول
سرطان الثدي للسنة السادسة
على التوالي ،ويأتي هذا الحدث
في وقت تظهر اإلحصاء ات أن
سرطان الثدي في الكويت هو
أكثر أنواع السرطانات انتشارا،
حـيــث يـمـثــل مــا ي ـقــارب  23في
المئة من مجموع السرطانات
بين الرجال والنساء ،و 41في
المئة من مجموع السرطانات
لدى النساء.

بصمة بالوردي

الوردي في مواجهة السرطان

جانب من أنشطة الفعالية

«التقدم العلمي» :تبني سياسات
صارمة في نزاهة األبحاث
عقد مجلس البحوث العالمي
لمنطقة الشرق األوســط وشمال
إفريقيا اجتماعه اإلقليمي ،الذي
اس ـت ـض ــاف ـت ــه م ــؤس ـس ــة ال ـكــويــت
للتقدم العلمي " "KFASبمشاركة
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية " ،"KACSTخالل الفترة
م ـ ــن  26-27أك ـ ـتـ ــوبـ ــر الـ ـ ـج ـ ــاري،
لمناقشة قضايا أخالقيات البحث
ونزاهته في سياق البحث السريع
للنتائج ،وتنمية القوى العاملة
في مجال العلوم والتقنيةّ .
وشارك في االجتماع ممثلون
عن المراكز والمؤسسات البحثية
ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة
ً
واألج ـن ـب ـيــة ،تـمـهـيــدا لــاجـتـمــاع
السنوي العاشر للمجلس الذي
سـيـعـقــد ف ــي بـنـمــا خ ــال الـفـتــرة
من  30مايو إلــى  3يونيو 2022
لبحث قضايا البحث العلمي ذات
االهتمام المشترك وإيجاد أفضل
الحلول والممارسات لها.
وبــالـنـيــابــة ع ــن ال ـمــديــر الـعــام
لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي
د .خــالــد ال ـف ــاض ــل ،اف ـت ـتــح نــائــب

جانب من اجتماع «التقدم العلمي»

المدير العام لمؤسسة للشؤون
ال ـع ـل ـم ـي ــة ب ــال ــوك ــال ــة د .مـحـمــد
ال ـ ــرمـ ـ ـض ـ ــان االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ب ـك ـل ـمــة
نـقــل فيها تـحـيــات الـمــديــر الـعــام
وإشــادتــه بالجهود التي يبذلها
ال ـع ـل ـمــاء وال ـب ــاح ـث ــون لـلـتـصــدي
للعديد من التحديات التي تواجه
م ـج ـت ـم ـعــات ـنــا م ــن خ ـ ــال إي ـج ــاد
حلول مبتكرة لها.
وأكـ ــد أه ـم ـيــة ت ـعــزيــز ك ـف ــاءات
وقـ ـ ـ ـ ـ ــدرات الـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة فــي

م ـج ــال ال ـع ـل ــوم وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
واالبـ ـتـ ـك ــار ب ــاس ـت ـم ــرار ،لـضـمــان
استدامة مجتمعاتنا اقتصاديا
واج ـت ـم ــاع ـي ــا ،داعـ ـي ــا إلـ ــى تـبـنــي
س ـيــاســات صــارمــة فـيـمــا يتعلق
بـنــزاهــة الـبـحــث حـتــى فــي أوق ــات
األزم ــات ،إذ تكون نتائج البحث
ذات أهمية عالمية لما في ذلك من
أثر كبير في المجتمعات العلمية
الـعــالـمـيــة ،ول ــزرع ثـقــة أكـبــر لــدى
الجمهور في نتائج البحوث.

الالفي لـ ةديرجلا  :برنامج ًاألمن «التطبيقي» :تمديد التقديم لعضوية
السيبراني في «الحياتية» قريبا التدريس في «الصحية» و«التكنولوجية»
•

•

حمد العبدلي

أك ـ ــد ال ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال عـمـيــد
كلية العلوم الحياتية بجامعة
ال ـك ــوي ــت ،د .أح ـم ــد ال ــاف ــي ،أن
الكلية تعكف حاليا على وضع
اللمسات األخيرة لطرح برنامج
أك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــي لـ ـتـ ـخـ ـص ــص األمـ ـ ــن
السيبراني ،الذي يعد األول على
مستوى جامعة الكويت.
وذك ـ ــر ال ــاف ــي ،ف ــي تـصــريــح
أمس لـ"الجريدة" ،أنه "ال يوجد
ح ـ ـ ـتـ ـ ــى اآلن تـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــص أ مـ ـ ــن
سيبراني في الجامعة ،إال أننا
نتمنى أن يرى النور في القريب
العاجل ،لما له من حاجة كبيرة
فـ ــي س ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ،خ ـصــوصــا
أن الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن الـ ـج ــامـ ـع ــات
اعتمدت مثل هذه التخصصات
ال ـم ـه ـمــة ال ـت ــي ت ــواك ــب ال ـط ـفــرة
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــاتـ ـي ــة ،السـ ـيـ ـم ــا فــي
المجال األمني".
وبـ ـ ّـيـ ــن الـ ــافـ ــي أن "الـ ـعـ ـل ــوم
ال ـح ـيــات ـيــة" ف ــي ت ـطــور مستمر
لبرامجها وأهــداف ـهــا ،وتسعى
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـن ـ ـهـ ــوض ب ــال ـم ـس ـت ــوى

•

أحمد الالفي

األكـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــي ل ـ ـل ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة م ــن
خـ ـ ــال مـ ـخ ــرج ــات ذات ك ـف ــاء ة
عــالـيــة ت ـخــدم س ــوق الـعـمــل في
المستقبل.

أحمد الشمري

أعلنت الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب تمديد باب
التقديم للتعيين كعضو هيئة
تدريس بكلية العلوم الصحية
وكلية الــدراســات التكنولوجية
حتى نهاية دوام االثنين الموافق
 15نوفمبر المقبل.
وأشــارت الهيئة ،في تصريح
ص ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس ،إل ـ ــى أن أبـ ــرز
ال ـت ـخ ـص ـص ــات ال ـم ـط ـل ــوب ــة فــي
كلية العلوم الصحية هي" :علم

الصيدالنيات ،علم أدوية أو علم
األدوي ـ ـ ــة اإلكـلـيـنـيـكـيــة ،كـيـمـيــاء
صيدلية ،كيمياء طبية من قسم
ال ـع ـل ــوم ال ـص ـي ــدالن ـي ــة ،ف ـيــزيــاء
ن ـظ ــري ــة أو ت ـط ـب ـي ـق ـيــة ،كـيـمـيــاء
عــامــة ،كيمياء حيوية مــن قسم
العلوم الطبيعية ،طوارئ طبية
وتخدير من قسم العلوم الطبية
التطبيقية".
وتـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ــة أن
التخصصات المطلوبة للتقديم
ف ـ ــي إع ـ ـ ـ ـ ــان كـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات
الـتـكـنــولــوجـيــة ،ه ــي" :ميكانيكا

لقاء تنويري افتراضي
بـ «األساسية» اليوم
أعلن مكتب الشؤون الطالبية في كلية التربية األساسية
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب "بنات" عقد اللقاء
التنويري االفتراضي للطالبات المستجدات اليوم عبر برنامج
"مايكروسوفت تيمز" في الساعة العاشرة صباحا.

عـلــوم حــراريــة ومــوئــع أو تبريد
وتكييف الهواء ،ماجستير علوم
تخصص رياضيات أو ماجستير
هـنــدســة ف ــي أح ــد الـتـخـصـصــات
الـتــالـيــة :مــدنـيــة أو كمبيوتر أو
بـتــرول أو كيميائية ،رياضيات
بجميع فروعها ،ماجستير علوم
تخصص فـيــز يــاء أو ماجستير
هـنــدســة ف ــي أح ــد الـتـخـصـصــات
ا لـتــا لـيــة :فيزيائية أو كهربائية
أو إل ـك ـتــرون ـيــة أو مـيـكــانـيـكـيــة،
ف ـ ـ ـيـ ـ ــزيـ ـ ــاء ب ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع ف ـ ــروعـ ـ ـه ـ ــا،
هـ ـن ــدس ــة كـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة ،ه ـن ــدس ــة
م ــدنـ ـي ــة (ال ـ ـم ـ ـسـ ــاحـ ــة) ،ه ـن ــدس ــة
مــدن ـيــة (االنـ ـ ـش ـ ــاءات) ،الـهـنــدســة
الكيميائية ،د ك ـت ــوراه الهندسة
الكيميائية في أحد التخصصات
الدقيقة :قياس وتحكم بالعمليات
التصنيعية أو ديناميكا حرارية
أو ه ـن ــدس ــة ال ـت ـف ــاع ــل ،ه ـنــدســة
بترول ،دكتوراه هندسة البترول
تخصص تقييم طبقات المكامن،
مــاجـسـتـيــر ف ــي ع ـل ــوم الـهـنــدســة
الميكانيكية ،ماجستير في علوم
هندسة التصنيع".

ً
«تعاونية أبوحليفة» 16.7 :مليون دينار مبيعاتنا وتوزيع  %12أرباحا
البداح :صافي األرباح  1.4مليون وزيادة الوديعة نصف مليون
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية أبوحليفة التعاونية
منصور ا ل ـبــداح تحقيق مبيعات بلغت 16.774.587
دينارا ،وتوزيع  %12عوائد على مشتريات المساهمين
والتي بلغت  466.751ديـنــارا ،في حين وصــل صافي
الربح إلى  1.458.068دينارا ،مشيرا إلى زيادة الوديعة
نصف مليون دينار ،ليصبح اإلجمالي  3ماليين.
وبـيــن ال ـبــداح ،فــي تصريح صحافي أم ــس ،أن هذا
اإلنجاز جاء بعد جهود كبيرة قام بها أعضاء مجلس
اإلدارة فــي مختلف الـمـجــاالت" ،اذ نظمنا العديد من
المهرجانات الشهرية على م ــدار الـسـنــة ،وتــم توزيع
السلة الرمضانية المميزة وتـقــديــم أفـضــل الـعــروض
خالل شهر رمضان".
وأض ــاف :كما نظمنا العديد من األنشطة الثقافية
واالجتماعية والتربوية والرياضية وأبــرزهــا تكريم
الرعيل األول من آبائنا وأمهاتنا من مساهمي المنطقة،
وت ـك ــري ــم ال ـط ـل ـبــة ال ـم ـت ـفــوق ـيــن ،وت ـق ــدي ــم ال ــدع ــم ل ــذوي

االحـتـيــاجــات الـخــاصــة واألرامـ ــل ،وتــوفـيــر الـعــديــد من
السالت للمساهمين والمتمثلة في السالل الشتوية
والوقائية في بداية أزمة كورونا ،باإلضافة إلى سالل
مخصصة للمحجورين والعائدين من الخارج ،ومدارس
المنطقة خ ــال فـتــرة ع ــودة افـتـتــاح ال ـم ــدارس وع ــودة
أبنائنا للدراسة هذا العام ،مع القيام بأعمال الصيانة
الالزمة لتلك المدارس.

أزمة كورونا
وتابع :اننا خالل أزمة كورونا قمنا بتفعيل خدمة
التوصيل ألهالي منطقة أبوحليفة ،كما تم العمل على
افتتاح فــرع بمنطقة المهبولة مــع توفير العديد من
األنشطة الخدمية وأعمال الصيانة مثل خدمة البنشر
والكهرباء وفنيي الصيانة.
وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمنطقة ،أوضح أنه
تم التعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

لتوفير وإد خ ــال ا لـمــاء الصليبي لحديقة أبوحليفة،
إلى جانب صيانة الحديقة وإجــراء الصيانة الشاملة
للممشى ،وتوفير محطات اسـتــراحــات للباصات في
الـمـنـطـقــة وم ـظ ــات ل ـم ــواق ــف م ـس ـتــوصــف أبــوحـلـيـفــة
ومحيط الجمعية ،وإنـشــاء مصلى خــاص بالجمعية
والمرافق التابعة لها والمراكز الحكومية في منطقة
عملها.
وزاد :كما حرصنا على االهتمام بالدور الوطني من
ً
خالل تزيين منطقة أبوحليفة احتفاال باألعياد الوطنية،
وتوفير شــاشــة خــاصــة للدعاية واإلع ــان على مبنى
الجمعية الرئيسي وشاشة عرض أخرى خاصة بفرع
الخضار داخل السوق المركزي لالستفادة منها سواء
من الناحية الدعائية أو االستثمارية ،مشيرا إلى تركيب
مصعد كهربائي خدمة ل ــرواد إدارة الجمعية وكبار
السن ،وتغيير أرضية السوق المركزي وأرفف الجمعية
وفرع الخضار وتغيير إعالنات الجمعية الخارجية.
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مشاريع الحكومة مجمدة في المجلس دون متابعة
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•  98مشروعا في اللجان بعضها محال منذ  1996وانتهت صالحيته
• مؤشر على غياب المتابعة والتنسيق بين الحكومات المتعاقبة واللجان البرلمانية
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برلمانيات

نافذة نيابية

الغانم يختتم زيارته للدوحة

الجلسة االفتتاحية لدور االنعقاد الثاني

محيي عامر

مع انطالق دور االنعقاد
الثاني للفصل التشريعي
السادس عشر ،فإن الحكومة
الجديدة مطالبة بإقرار
قائمة متطلباتها التشريعية
لخطتها التنموية وبرنامج
عملها ،وإعادة النظر في
المشاريع القديمة منتهية
الصالحية ،بعد أن تسبب
إهمالها لها في تجميدها
بلجان ًالمجلس منذ أكثر من
 20عاما.

بـلــغ ع ــدد ال ـم ـشــاريــع بقوانين
المحالة من الحكومة إلى مجلس
األمــة والمجمدة في مجلس األمة
ً
نحو  98مشروعا ،ضمنها مشاريع
محالة إلى المجلس منذ عام ،1996
ً
أي مر على إحالتها  21عاما ،وال
ت ـ ــزال حـبـيـســة األدراج ،دون أيــة
متابعة حكومية لها.
وبحسب المراقبين ،فإن ذلك يعد
ً
ً
مؤشرا قويا على غياب المتابعة
والـتـنـسـيــق م ــن ق ـبــل الـحـكــومــات
المتعاقبة مع اللجان البرلمانية
ال ـم ـخ ـت ـصــة ،إلق ـ ـ ــرار م ـشــاري ـع ـهــا،
واستمرار هذا الغياب مع الحكومة
الحالية ،كما أنــه مؤشر آخــر على
غ ـيــاب الـمـتــابـعــة الـنـيــابـيــة ،وعــدم
ت ـف ـع ـيــل دور ل ـج ـن ــة األول ـ ــوي ـ ــات
البرلمانية بالشكل ال ــذي شكلت
من أجله.
ونتيجة اإله ـم ــال الـحـكــومــي -
النيابي ،انتهت صالحية العديد
من المشاريع بقوانين المهملة في
مجلس األمــة منذ سـنــوات ،وبــات
ً
واجبا على الحكومة استردادها،
وإع ــادة النظر بها ،حتى تتوافق
مع رؤية الكويت  ،2035وبرنامجها

الخاص باإلصالح االقتصادي.
ولم يتوقف األمر عند المشاريع
المركونة ،بل إنه بحسب أرشيف
مـجـلــس األمـ ـ ــة ،فـ ــإن ال ـح ـكــومــة لم
ً
ت ـحــل إل ــى الـمـجـلــس  28متطلبا
ً
تشريعيا مــن ضمن  66لخطتها
التنموية وبرنامج عملها وأولويات
الوزارات ،وهو ما يحملها مسؤولية
ً
مضاعفة ،أوال بسرعة إحالة تلك
ً
ال ـم ـش ــاري ــع ،وث ــانـ ـي ــا بــالـمـتــابـعــة
والتنسيق مع المجلس ،واستثمار
أجواء الحوار وما سيصاحبه من
ت ـع ــاون ،ف ــي االت ـف ــاق عـلــى أجـنــدة
تشريعية ل ــدور االن ـع ـقــاد الثاني
مـتـضـمـنــة م ـش ــاري ـع ـه ــا ،السـيـمــا
تلك التي تحظى بتوافق أكبر مع
النواب.

متابعة نيابية
وعلى عكس االنتقادات النيابية
المتكررة ،التي تصاحب تشكيل
كل حكومة جديدة ،بسبب تأخرها
في تقديم برنامج عملها ،يالحظ
غياب أية متابعة نيابية للقصور
ال ـح ـكــومــي ف ــي إح ــال ــة الـمـشــاريــع
بقوانين المرتبطة بها ،أو الدفع

نـحــو إق ـ ــرار ال ـم ـحــال ،السـيـمــا من
لـجــان المجلس ،خــاصــة أن هناك
ً
 38متطلبا تشريعيا لخطة التنمية
وبرنامج العمل وأولويات الوزارات
م ـحــالــة إل ــى ال ـم ـج ـلــس ،مــوج ــودة
بها ،حتى يفوت الفرصة على أي
محاولة حكومية إللقاء كــرة عدم
تـنـفـيــذ خـطـتـهــا وبــرنــام ـج ـهــا في
ملعب المجلس،

 4مشاريع
وه ـ ـ ـ ــو م ـ ــا ي ـ ـضـ ــع مـ ـس ــؤولـ ـي ــة
مـ ـض ــاعـ ـف ــة عـ ـل ــى مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ــة
ل ـت ـعــويــض مـ ــا فـ ــاتـ ــه ،خ ــاص ــة أن
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ل ـ ــم يـ ـنـ ـج ــز ف ـ ــي دور
ان ـع ـقــاد كــامــل بـسـبــب الـسـجــاالت
والـمـشــاحـنــات س ــوى  4مـشــاريــع
بقوانين "فتح اعتماد إضافي بقيمة
 600مليون دينار لصرف مكافأة
الصفوف األمامية ،وتأجيل أقساط
قروض المواطنين  6أشهر إضافية،
ودعم تمويل البنوك للمتضررين
من أصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة جراء جائحة كورونا،
وإلـ ـغ ــاء الـحـبــس االح ـت ـيــاطــي في
قضايا النشر" ،خاصة بعد أن طغى

عليه الدور الرقابي على التشريعي،
ً
بتقديم  11استجوابا ،خــال دور
االنعقاد األول ،والذي يعد أكثر دور
ً
انعقاد أول تقديما لالستجوابات
في تاريخ الحياة النيابية.
ويـ ـ ـ ــرى الـ ـمـ ــراقـ ـبـ ــون أن ـ ــه عـلــى
الحكومة الجديدة( ،في حال صدقت
ال ـت ــوق ـع ــات بــاس ـت ـقــالــة الـحـكــومــة
ال ـحــال ـيــة) ،أن ت ـكــون أك ـثــر فاعلية
ً
واهتماما بمشاريعها ،وأن تستعيد
ال ـقــديــم مـنـهــا وتـطـلــب استعجال
إنـجــاز تـقــاريــر المشاريع المهمة
ً
من اللجان البرلمانية ،علما بأن
ً
هناك نحو  21مشروعا في اللجنة
الـتـشــريـعـيــة ومـثـلـهــم ف ــي اللجنة
ً
المالية ،إضــافــة إلــى  27مشروعا
في لجنة الشؤون الخارجية و13
فــي لجنة الداخلية وال ــدف ــاع ،وأن
تعزز تنسيقها مع لجنة األولويات
البرلمانية ،وتتقدم سريعا بقائمة
أولوياتها العتمادها من المجلس
واستعجال اللجان المعنية بإنجاز
ت ـقــاريــرهــا ...فـهــل سيشهد ال ــدور
الثاني إنجازات تشريعية وإقــرار
متطلبات الخطة والـبــرنــامــج؟ أم
يستمر الوضع على ما هو عليه؟

ً
ً
 14نائبا يوجهون  62سؤاال لجميع الوزراء في أسبوع
تقديم اقتراح بقانون إلنشاء كلية العلوم الرياضية
شمل الحصاد الرقابي والتشريعي في مجلس األمة
خالل األسبوع الفائت توجيه  14نائبا  62سؤاال معتمدا
مــن المجلس لجميع ال ــوزراء ،وتقديم اقـتــراح بقانون
واقتراح برغبة ،حيث تقدم نائب رئيس المجلس أحمد
الشحومي باقتراح بقانون إلنشاء كلية العلوم الرياضية
فــي جامعة الكويت ،مــن أجــل تطوير األداء الرياضي،
ورفـ ــع م ـس ـتــويــات ال ـل ـيــاقــة ال ـبــدن ـيــة ،وال ـح ــد م ــن خطر
اإلصابات الجسدية الناجمة عن األنشطة الرياضية.
وت ـق ــدم ال ـن ــائ ــب أس ــام ــة ال ـشــاه ـيــن ب ــاق ـت ــراح بــرغـبــة
إلعــادة تشكيل وتفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة
ال ـم ـخــدرات ،ن ـظــرا لـحــاجــة ال ــدول ــة والـمـجـتـمــع الـمــاســة
إليها ،وعــزا تقديمه الــى أن تعاطي الـمـخــدرات يشكل
خطرا كبيرا على الوطن واإلنسان في الكويت ،ويضر
بـصــورة مباشرة بأكبر شريحة فــي الشعب الكويتي
وهي الشباب ،الذين تحتاج إليهم الدولة لدورهم الكبير
المنشود في تطورها وتقدمها.
وشملت اإلحصائية األسبوعية لألسئلة البرلمانية
المعتمدة خالل األسبوع الماضي توجيه  14نائبا 62
ســؤاال إلــى جميع ال ــوزراء ،حيث وجــه النائب د .حسن
جوهر سؤاال مشتركا إلى جميع الوزراء ،ووجه النائب
مهلهل المضف  22سؤاال إلى  11وزيرا ،كما وجه النائب
د .عبدالعزيز الصقعبي  5أسئلة إلى وزراء "تكنولوجيا
المعلومات" والمالية والتجارة ،ووجه النائب د .أحمد
مطيع  4أسئلة إلى وزراء الصحة والداخلية واإلعالم.

ووج ــه ســؤالـيــن كــل مــن ال ـنــواب د .حـمــد الـمـطــر إلــى
وزيري المالية والتجارة ،والنائب أسامة المناور إلى
وزي ــري الــدفــاع والـتــربـيــة ،والـنــائــب مهند الـســايــر إلــى
وزيـ ــري الـصـحــة وال ـمــال ـيــة ،ووج ــه الـنــائــب د .عبدالله
الطريجي سؤالين إلــى وزي ــري الصحة واإلع ــام ،كما
وجه النائب مبارك الحجرف سؤالين إلى وزير الدفاع.
ووجه سؤاال واحدا كل من النائب مساعد العارضي
إلى وزيرة األشغال ،والنائب د .عبدالله الطريجي إلى
وزير الدولة لشؤون البلدية ،كما وجه النائب د .صالح
المطيري سؤاال إلى وزير التجارة ،كما وجه النائب د.
خالد العنزي ســؤاال إلــى وزيــر التربية ،ووجــه النائب
د .علي القطان سؤاال إلى وزير العدل ،ووجه النائب د.
عبدالكريم الكندري سؤاال إلى وزير المالية.
وج ـ ـ ــاءت وزي ـ ـ ــرة األش ـ ـغـ ــال وزي ـ ـ ــرة الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مقدمة الوزراء
الــذيــن تلقوا أسئلة بعدد  ،9حــول أسـبــاب عــدم إطــاق
مشروع مستودع البيانات الخاص بعقد اتفاق وتوريد
وتركيب وتشغيل وصيانة ودعم أجهزة خوادم (،)IBM
وأسباب ارتفاع األسعار وفقا لتحليل اإلدارة المركزية
لإلحصاء ،ومدى صحة التعاقد مع خبير نظم معلومات
لديه شهادة «نظم زراعية» ،وعن الشكاوى الواردة إلدارة
صيانة الطرق السريعة والخاصة بأغطية المناهيل
واإلجراءات المتخذة من اإلدارة والشركة المسؤولة عن
عقد صيانة الطرق السريعة.

وتـلـقــى وزي ــر ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة  7أسـئـلــة حــول
حصر أمالك الدولة العقارية لدى كل جهة من الجهات
التابعة على حدة ،وإجراءات اللجنة الوطنية لحماية
المستهلك في محاربة ارتفاع األسعار خالل جائحة
ك ــورون ــا ،وق ـ ــرارات ول ــوائ ــح ديـ ــوان الـخــدمــة المدنية
ال ـم ـن ـظ ـمــة لـ ــإجـ ــازات الـ ـخ ــاص ــة ،وت ـخ ـف ـيــف س ــاعــات
الدوام لمن يعمل على بند المكافآت ،وجميع وكاالت
السيارات التجارية المعتمدة في الكويت ،والشكاوى
المقدمة ضد الهيئة العامة للقوى العاملة من أصحاب
األعمال بسبب تسريب معلومات تخص صاحب العمل
والمتعلقة بعدد الرخص التي يملكها ،وكامل البيانات
التي يفترض أن تكون سرية.
كـمــا تـلـقــى وزي ــر اإلع ــام وال ـث ـقــافــة وزي ــر الــدولــة
ل ـشــؤون ال ـش ـبــاب  7أسـئـلــة عــن أع ـضــاء لـجـنــة جــرد
مــواد اآل ثــار والتراث الشعبي المسجلة في متحف
الـكــويــت الــوطـنــي والـمـتــاحــف الـتــابـعــة لــه مــع بـيــان
ص ـفــات ـهــم االع ـت ـب ــاري ــة ،وس ــرق ــة اآلث ـ ــار م ــن مـتـحــف
الـكــويــت الــوطـنــي ،وأس ـبــاب وأه ــداف إش ـهــار أنــديــة
ال ـس ـيــارات وال ــدراج ــات ال ـنــاريــة ،وأس ـع ــار الـفـنــادق
التي استضافت وفود بطولة رالي الكويت الدولي
من  ،2012والسند القانوني لطلب أحد أندية سباق
السيارات والدراجات النارية من المتسابقين دفع
مبلغ شهري نظير تأجير ورش لصيانة السيارات
والدراجات الخاصة بالسباق.

ً
مغادرا الدوحة أمس وفي وداعه بن عبدالله
الغانم
غـ ــادر رئ ـيــس مـجـلــس األمـ ــة م ـ ــرزوق الـغــانــم
والوفد البرلماني المرافق له ،العاصمة القطرية
ً
الدوحة ،مختتما زيارته الرسمية لدولة قطر.
وكان في وداع الغانم ،لدى مغادرته ،رئيس
مـجـلــس ال ـش ــورى ال ـق ـطــري حـســن ب ــن عـبــدالـلــه
ال ـغ ــان ــم ون ــائ ـب ــة ال ــرئ ـي ــس حـ ـم ــدة ب ـن ــت حـســن
السليطي وع ــدد مــن أعـضــاء مجلس الـشــورى
وس ـف ـي ــر دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت لـ ــدى الـ ــدوحـ ــة حـفـيــظ
العجمي وأركان السفارة.

وكان الغانم التقى ،خالل زيارته ،أمير قطر
سمو الشيخ تميم بن حمد آل خليفة ،كما عقد
مباحثات رسمية مع رئيس وأعـضــاء مجلس
الشورى القطري.
وضم الوفد المرافق للغانم أمين سر المجلس
فرز الديحاني ومراقب المجلس أسامة الشاهين
والنواب د .عبدالله الطريجي وناصر الدوسري
ومبارك الخجمة وسلمان الحليلة.

الرومي لمهلهل المضف« :نزاهة» رفعت تقرير
شبهات صفقة «الكاراكال» إلى مجلس الوزراء
•

فهد تركي

كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز
ال ـنــزاهــة عـبــدالـلــه الــرومــي عــن انـتـهــاء الهيئة
العامة لمكافحة الفساد من تقريرها النهائي
حـ ــول م ــا أث ـي ــر م ــن ش ـب ـه ــات ت ـت ـع ـلــق بـصـفـقــة
مروحيات "الكاراكال" الفرنسية.
وق ــال الــوزيــر الــرومــي ،فــي مـعــرض اجابته
ع ــن الـ ـس ــؤال ال ـب ــرل ـم ــان ــي ال ـم ــوج ــه م ــن عـضــو
مجلس األ مــة مهلهل المضف ،بشأن مــا اثير
مــن شـبـهــات حــول صـفـقــة مــروحـيــات كــاراكــال
ا لـفــر نـسـيــة ،إن ا لـهـيـئــة كـلـفــت مــن قـبــل مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ـب ـح ــث م ــا أثـ ـي ــر م ــن ش ـب ـه ــات عـلــى
الصفقة المشار اليها.
وأ ضــاف أن الهيئة باشرت أعمال التحري
وجمع االستدالالت وإجراء االستعالمات عن
ال ــواق ـع ــة م ــن ال ـج ـهــات ذات ال ـع ــاق ــة ،وس ـمــاع

الرومي في جلسة سابقة
االف ـ ـ ــادات ،وت ــم اع ـ ــداد ت ـقــريــر ن ـهــائــي تـضـمــن
الـنـتــائــج وال ـتــوص ـيــات ،تــم رف ـعــه ال ــى مجلس
الوزراء.

الوسمي :سأغادر للعالج بعد توقيع أول تقرير للعفو
أع ـلــن ال ـنــائــب عـبـيــد الــوس ـمــي أن ــه سـيـغــادر
ً
للعالج قريبا بعد توقيع أول تقرير للعفو.
وقـ ــال ال ــوس ـم ــي ،ع ـلــى "ت ــوت ـي ــر"" :ش ــاك ــر لكم
ً
دع ــاء ك ــم ودع ــوات ـك ــم ،وس ـن ـغــادر لـلـعــاج قــريـبــا

ً
ً
جدا بعد توقيع أول تقرير للعفو" ،مضيفا" :في
الحقيقة رغـبــت أن أبتسم فــي الـكــويــتعلى أن
أبتسم خارجها ...وكــل عــام والكويت وشعبها
ً
وقيادتها بخير ...وأيضا ابتسم أنت في الكويت".

إشادة نيابية بقرار «الخارجية» تجاه الحكومة اللبنانية
أشاد عدد من النواب بقرار وزارة الخارجية
طلب مغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية
خ ــال  48ســاعــة واس ـتــدعــاء سفير ال ـبــاد لــدى
لبنان للتشاور.
وق ـ ــال ال ـن ــائ ــب ف ــاي ــز ال ـج ـم ـهــور إن "الـ ـق ــرار
ً
مستحق ووا جــب" ،مستدركا " :كلنا في قارب
واحد مع الشقيقة الكبرى السعودية ،ويربطنا
مع أشقائنا عقيدة ودم ومصير مشترك ،ولن
ً
ً
نـنـســى مــوقــف الـسـعــوديــة حـكــامــا وشـعـبــا ما
حيينا".
أما النائب محمد المطير فكانت له وجهة
ن ـظ ــر أ خ ـ ـ ــرى ،إذ أو ضـ ـ ــح أن "ردود األ فـ ـع ــال
بدون دراسة العواقب تؤدي إلى كــوارث .قبل
اس ـتــدعــاء سـفـيــر الـكــويــت والـطـلــب مــن الـقــائــم

ً
باألعمال اللبناني مغادرة الكويت ،عليكم أوال
إجالء رعايانا وتأمين سالمتهم".
وأكــد المطير أن تــرك المواطنين "يواجهون
ً
مصيرا مجهوال فــي لبنان بـهــذه الطريقة أمر
ً
غير مقبول بتاتا" ،مشددا على أن "عواقب األمور
سيتحملها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد".
وأكــد النائب عبدالله الطريجي أن استدعاء
سفير الكويت من لبنان خطوة مستحقة لدعم
الشقيقة الكبرى السعودية ،ورسالة سياسية
تــؤكــد حــرص دول مجلس الـتـعــاون الخليجي
ع ـلــى ال ـت ـصــدي الس ـت ـف ــزازات إي ـ ــران وعـمــائـهــا
ً
وأبواقها ،الذين يتخذون من بعض الدول ميدانا
لشن الحروب.

الحميدي :مشروعان يحدثان نقلة نوعية في الكويت
طرح  33ألف قسيمة بمزاد علني تقام في فراغات المناطق السكنية

مدينة صناعية
على مساحة 40
ألف كم 2ألصحاب
المشاريع الصغيرة
والمتوسطة

أك ــد ال ـنــائــب ب ــدر الـحـمـيــدي أن ــه قــدم
مشروعين ،بالتنسيق مع بلدية الكويت،
سيساهمان حال تنفيذهما في إحداث
نقلة نوعية كبيرة في الكويت ،وتوفير
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ف ـ ـ ــرص الـ ـعـ ـم ــل ل ـل ـش ـبــاب
ً
والشابات ،فضال عن حل جزء كبير من
القضية اإلسـكــانـيــة وتخفيض أسـعــار
ً
العقارات ،مبينا أن أحد المشروعين تم
اعتماده من مجلس الوزراء ،واآلخر دعا
مجلس األم ــة إلــى إق ــرار قانونه بأسرع
وقت.
وص ـ ـ ـ ــرح الـ ـحـ ـمـ ـي ــدي" :ل ـ ـقـ ــد تـبـنـيــت
مشروعين مهمين للغاية للشباب من
الجنسين ،أولهما متمثل في طرح قسائم
سكنية بواقع  33ألف قسيمة ،بمساحة
تتراوح بين  250إلى  300متر لكل منها،
ً
بين فراغات المناطق اإلسكانية" ،مضيفا :
"اتفقت مع بلدية الكويت على األماكن التي
ستقام فيها تلك الــوحــدات ،من ضمنها
أمـغــرة التي ستستوعب  7693قسيمة،
والقيروان  2979قسيمة ،والجهراء ،12450
والنهضة ."2343
وبين أن هذه القسائم سيتم طرحها
عبر مزاد علني ،وتقتصر على منتظري
الــرعــايــة السكنية ،ول ــن يسمح للتجار

ً
ب ــدخ ــول ال ـ ـمـ ــزاد ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن سعر
القسيمة الــواحــدة بين  50إلــى  60ألف
دي ـن ــار ،وب ـهــدف مـنــع الـمـتــاجــرة بـهــا ،ال
يحق ألصـحــاب تلك القسائم التصرف
فيها إال بعد مرور  10سنوات على تاريخ
ترسيتها.
وأوضح أنه سيتم إلزام أصحاب تلك
الـقـســائــم بـبـنــاء مساكنهم خ ــال ثــاث
سنوات ،بعد االنتهاء من البنية التحتية،
وإذا لم يلتزم أي منهم بذلك فستسحب
من األرض ،والبنية التحتية تم تحديدها
بالشركات الـمــدرجــة فــي ســوق الكويت
لألوراق المالية أو المعنية بالقيام بأعمال
البنية التحتية ،وحددنا كذلك إذا كانت
تلك المناطق بحاجة إلى خدمات إضافية
مثل بناء مساجد أو غير ذلك.
ولفت الحميدي إلى أنه لن يتم السماح
ببناء تلك القسائم ،إال بعد االنتهاء من
أعمال البنية التحتية ،السيما الخدمات
األساسية من كهرباء وماء وصرف صحي
وصرف مياه األمطار بحيث تكون جاهزة،
كاشفا أن عائد بيع تلك القسائم للدولة
ً
يصل إلى مليار و 990مليونا ،وسيخصم
مـنــه أع ـم ــال الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ،أم ــا بقية
المبلغ المتبقي ،فسيتم تحويله إلى بنك

االئتمان ،ليدفع للمواطن الــذي سيقوم
ببناء قسيمته ،حسب قانون إنشائه الذي
ألزمه بتوفير القرض اإلسكاني للمواطن.
ورأى أنه من الطبيعي أن يساهم هذا
االقـ ـت ــراح ح ــال تـنـفـيــذه فــي حــل مشكلة
ً
كبيرة في اإلسكان ،فضال عن دوره في
تخفيض أسعار العقارات التي وصلت
إلى أرقام فلكية في الكويت ،كما سيساهم
في توفير فرص عمل للشباب ،عبر الدورة
االقتصادية ،وهذا المطلب األساسي لبناء
ً
الدولة ،التي أصابها جمودا ،ويجب أن
نتحرك من أجل انتشالها من ذلك.

فيلكا وبويان
وبـيــن أن ه ــذا الـمـشــروع تــم اعتماده
ً
مــن مجلس الـ ــوزراء ،وأرسـلــت مشروعا
بتطوير جزيرة فيلكا وجزيرة بوبيان،
وت ـحــويــل مـنـطـقــة جـلـيــب ال ـش ـيــوخ إلــى
منطقة نموذجية ،وإزالة العزاب جميعا
منها ،ومشروعا للطاقة البديلة بحيث
توفر  1500ميغاوات ،تسند إلى شركات
عالمية وت ـقــام فــي المنطقة الـحــدوديــة
ال ــواق ــع بـيــن الـعـبــدلــي وال ـســال ـمــي ومــن
السالمي إلــى النويصيب ،وتشجيرها
ً
ب ــواق ــع مـلـيــون ش ـج ــرة ،م ــؤك ــدا أن هــذه

المشاريع تحقق فائدة كبيرة للكويت،
وتساهم في تطويرها.

المدينة الصناعية
أما المشروع الثاني ،فتم االتفاق بشأنه
مع بلدية الكويت ،وقمنا بإعداد قانون له
ً
نتطلع إلى إقراره من مجلس األمة قريبا،
عقب إنجازه من اللجنة التشريعية ،وهو
مشروع إنشاء مدينة صناعية ،يقام على
 40ألــف كلم مــربــع ،تـحــدد مكانه بلدية
الكويت وتنشأ عليه قسائم بمساحة ألف
إلى  1500متر مربع ،وتمنح للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،وبالتالي تتوفر
فرص العمل في مختلف المجاالت ،من
أمــن غــذائــي وصناعي وحــرفــي ،لجميع
أبناء وبنات الكويت.
وأك ــد أهمية هــذا المشروع بالنسبة
ل ـل ـش ـب ــاب ،وال ـق ـس ـي ـم ــة الـ ـت ــي سـتـمـنــح
ألص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
والمتوسطة يـحــدد مساحتها بحسب
القانون المقدم مجلس إدارة المدينة (الذي
يتبع مجلس الوزراء) ،وبحسب حجم كل
مشروع واحتياجاته ،وسيكون بها مدينة
سكن للعمال مكتملة البنية التحتية،
ووسائل نقل سريعة تنقل من العاصمة

بدر الحميدي
إلى المنطقة ،وسمح لصاحب المشروع
ببناء القسيمة ،عبر مساعدته من الدولة
بالحصول على قرض لتنفيذ مشروعه.
ولفت إلى أن المشروع سيساهم في
تحويل الكويت إلى دولة صناعية ،حيث
سيقوم أصحاب تلك المشاريع بتصنيع
الـعــديــد مــن الـسـلــع الـتــي نـحـتــاج إليها،
وبهذه المشاريع نستطيع أن نصل بعد

تنفيذها إل ــى اكـتـمــال الـبـنـيــة التحتية
وتوفير فــرص العمل لشبابنا وتوفير
األماكن لهم التي يستطيعون من خاللها
المشاركة في بناء الوطن.

٨
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المستشار شفيق إمام

اضطهاد المسلمين

في ظالل الدستور :مولد نبي الرحمة ورسول اإلنسانية وخطاب الكراهية المعاصر
فتح أحد
خفافيش الظالم ً
ً
اإللكتروني حسابا إلكترونيا
باسمي ،يسب صاحبه
الكويتيين وينعتهم
بأوصاف بذيئة أعف عن
ذكرها ،للنيل مني ومن
مكانتي العلمية ومن حبي
للكويت في كل رسائل الحب
التي وجهتها إلى الكويت،
عبر مقاالتي المنشورة
على صفحات (الوطن)
و(القبس) و(األنباء)
و(الجريدة) طوال العقود
األربعة الماضية.

أكتوبر بين األصالة والمعاصرة

ينتهي اليوم شهر أكتوبر من هذا العام ،وقد توج فيه
جالئل االحـتـفــاالت واألع ـمــال والـبـطــوالت التي تزحم هذا
الشهر ،مولد الرسول عليه الصالة والسالم ،وكان فاتحة شهر
أكتوبر هو اليوم العالمي للمسنين ،وما بين الحدثين عقد
مجلس حكماء المسلمين بالشراكة مع المركز الكاثوليكي
ً
في األردن مؤتمرا ضد الكراهية ،واألحداث الثالثة ،بالرغم
من التفاوت الكبير بين هذه األحداث في األهمية ،يجمعها
رابطة الرحمة ،سبحانه أرحم الراحمين ،والبسملة باسمه
الرحمن الرحيم.
كما احتفل العالم العربي بالملحمة العربية في التآخي
والتضامن في أول وحدة عربية تتحقق على أرض الواقع
بين أقطار األمة العربية كافة ،حكاما ومحكومين في تحقيق
الملحمة العربية ،نصر أكتوبر.
وم ــن الـمـتــوقــع أن يـتــوج فــي ه ــذا الـشـهــر محمد صــاح
الالعب العربي المصري ،كأفضل العب كرة قدم في العالم،
ويقترن اسم البطل بأعمال الخير التي يقدمها لبلده وقريته،
فهو رحيم.
وتفيض علينا نــوبــل مــن جــوائــزهــا فــي عـلــوم الحياة،
بجائزتين ترتبطان أوثق ارتباط بحقوق اإلنسان ،أوالهما
منح الروائي التنزاني من أصل عربي عبدالرازق قرنج ،جائزة
نوبل في اآلداب ،لتقديمه روايته المهمشين والمضطهدين
والمعذبين فــي العالم الـثــالــث ،كما فــاز بجائزة نوبل في
االقتصاد في أكتوبر من هذا العام العالم الكندي ديفيد كارد
مناصفة مع األميركي جوشوا إنغريست والهولندي غويدو
امببينس ،عن إسهاماتهم العلمية في دراسة سوق العمل
وتأثير الحد األدنى لألجور والتعليم على سوق العمل ،لما
اتصفت به دراساتهم من إنصاف هذا الحد ،ضد النتائج غير
العادلة لترك تحديد األجور للعرض والطلب ،بما يتعارض
مع سوق غير تنافسي ،وهو سوق العمل عندما يكون العمال
في وضع ضعيف في مواجهة أصحاب األعمال.
وقد اقتصرت في هذا المقال ،على بعض مما حفل به
شهر أكتوبر:

الكويت من أكثر
ً
اهتماما
الدول
مولد نبي الرحمة ورسول اإلنسانية
يقول صلى الله عليه وسلم" :والذي نفسي بيده ال يضع
بالحد من خطاب
الـلــه رحمته إال على رح ـيــم" ،فـقــال أحــد المخاطبين بهذا
الكراهية بإصدارها الحديث "كلنا يرحم" فرد عليه رسول اإلنسانية كلها" :ليس
برحمة أحدكم لصاحبه ،بل برحمة الـنــاس" .عن أنــس بن
المرسوم بقانون
مالك رضــي الله عنه ،فاإلنسان مطالب بالرحمة بالناس
ً
رقم  19لسنة 2012
جميعا ،مصداقا لقول الرسول ،صلى الله عليه وسلم" :الناس
سواسية كأسنان المشط".
في شأن الوحدة
ويجسد دستور الكويت هذه المبادئ السامية ،فيما تنص
الوطنية
عليه المادة ( )29من الدستور من أن" :الناس سواسية في

الكرامة اإلنسانية ،وهم متساوون أمام القانون ...ال تمييز
بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين"،
كما دعا الدستور إلى التعاون والتراحم في المادة (.)7

اليوم العالمي للمسنين

ويـصــادف األول مــن أكتوبر مــن كــل عــام ،احتفال العالم
باليوم العالمي للمسنين ،وهو اليوم الذي حددته الجمعية
العامة لألمم المتحدة في الرابع عشر من ديسمبر سنة ،1990
البينات التي
وفي هذا السياق يقول المولى عز وجل في
آياته َ َ
ً
قرنا"َ :وق ْضى َر ُّب َك
نزلت في القرآن الكريم قبل خمسة عشر
ْ
َلَّ َ ْ ُ ُ لَّ َّ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ ً
ُ َ َّ
سانا ِإ َّما َ ْي ْبلغن ِعن َ ُد َك ال ِك َب َر
أ تعبدوا إ إياه وبالوالدين إح
َ َ ُ ُ َ َ ْ ِ َ ِ ُ َ ِ َ َ َ ِ ُ ْ َ ِ ُ ِ َ ُ ٍّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ
ُ
َ
َأحدهما أو ِكل ْهما ْفل تقل له َما أف ُّول تنهرهما وق ُل لهما
ْ
ًْ َ ً
يما* َواخفض َل ُه َما َجن َ
اح الذ ِّل ِم َن َّ
الر ْح َمةِ َوقل َر ِّب
قول كر
ِ
ً
ِ َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْار َح ْم ُه َما كما ربي ِاني ص ِغيرا".
ويقول رسول الله ،صلى الله عليه وسلم" :ليس منا من
لم يرحم صغيرنا ،ويعرف شرف كبيرنا" ،ويقول رسول الله،
صلى الله عليه وسلم" :خياركم أطولكم أعمارا ،وأحسنكم
ً
أعـ ـم ــاال" ،فــاالهـتـمــام بـكـبــار الـســن لــم يـعــد قضية تطوعية
مــن أعـمــال البر واإلح ـســان ،بــل أصبح قضية المجتمعات
المتحضرة ،حتى توفى حقوقهم في العيش بكرامة ،والشعور
باألمان وقت انخفاض دخولهم وأن نكون أوفياء معهم بقدر
ما بذلوه لنا ومعنا من إسهام في تنمية مجتمعانتا وتقدمها.
قــد أوض ــح تقرير ص ــادر عــن األم ــم المتحدة أن تركيبة
سكان العالم تغيرت بشكل كبير في العقود األخـيــرة بين
عامي  ،2010 ،1950فارتفع متوسط العمر المتوقع في جميع
ً
أنحاء العالم من  46إلى  68عاما ،وعلى الصعيد العالمي ،كان
ً
هناك  703ماليين شخص تبلغ أعمارهم  65عاما أو أكثر
في عام  ،2019ومن المتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن في
جميع أنحاء العالم ليصل إلى أكثر من  1.5مليار شخص
في عام  2050سيعيش  %80منهم في البلدان المنخفضة
أو المتوسطة الدخل.
ولعل الكويت من أوائل الدول تقدما في رعاية المسنين،
فهي في قانون التأمينات االجتماعية ،تؤمن معاشا تقاعديا
يصل إلى  %95من مرتب العامل ،إذا قضى ثالثين سنة في
الخدمة ،وتمنحه باإلضافة إلى هذا المعاش مكافأة عن المدة
التي تزيد على ذلك ،كما تؤمن معاشا تقاعديا لمن يعجز عن
العمل ،وفي حالة المرض ،وتقرر معاشا تقاعديا ألسرة من
توفي خالل سنتين من تاريخ انتهاء خدمته دون استحقاقه
لمعاش ،وتضيف إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش مدة
اعتبارية هي الفترة بين وفاته وبين بلوغه سن الستين ،فضال
عن المساعدات العامة التي تؤديها لألسر المحدودة الدخل.
وقــد أخــذت بأرقى نظم الرعاية االجتماعية والصحية
والنفسية للمسنين في العالم ،وذلك بإقرارها القانون رقم 11
لسنة  2007في شأن رعاية المسنين ،والذي حل محله القانون

محمد أحمد المجرن الرومي

رقم  18لسنة  ،2016لتستكمل الكويت في هذا القانون األخير
أعلى مستويات الرعاية للمسنين في العالم.

مؤتمر ضد الكراهية

ويصادف هذا الشهر عقد مؤتمر "إعــام ضد الكراهية"
بــالـعــاصـمــة األردنـ ـي ــة ع ـمــان ،ال ــذي نـظـمــه مـجـلــس حكماء
المسلمين بالشراكة مع المركز الكاثوليكي لإلعالم ،تحت
رعاية األمير غــازي بن محمد ،مستشار الملك عبدالله بن
الحسين ملك األردن ،وعضو المجلس المذكور.
وقد تناول هذا المؤتمر بحث إشكاالت خطاب الكراهية في
ً
العالم العربي ،وخصوصا في قنوات التواصل االجتماعي،
ووسائل الحد من هذا الخطاب ،وعلى المستوى الرسمي
والتشريعي منه على األخــص ،وعلى مستوى مؤسسات
المجتمع المدني ،ودور اإلعالميين العرب في هذا السياق،
من العاملين والمرتادين لكل أشكال اإلعالم المقروء والمرئي
والمسموع وقنوات التواصل اإللكتروني وتحسين صورة
اإلنسان العربي المشوهة في وسائل اإلعالم الغربي.
وفــي الكلمة االفتتاحية التي ألـقــاهــا ،نيابة عــن األمير
غازي وزير الدولة لشؤون اإلعالم باألردن والتي دعا فيها
إلى مكافحة خطاب الكراهية ووضع الحدود الفاصلة بين
حرية الرأي وحق التعبير عنه وحرية العقيدة وبين خطاب
الكراهية الــذي يــزرع الشر في النفوس وينال من استقرار
المجتمعات وينخر فيها ،ويستبيح القيم واألخالق ،مركزا
على ثالثة تحديات تواجه اإلع ــام العربي ،أولها خطاب
الكراهية ،ثانيها األخبار الكاذبة والمزيفة ،وثالثها انتهاك
الحق في الخصوصية ،من بعض وسائل اإلعالم.
ً
وفكرة هذا المؤتمر جاءت امتدادا لفكرة األخوة اإلنسانية
التي دعا إليها كل من فضيلة اإلمام األكبر أحمد الطيب شيخ
األزهر وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في االجتماع
المشترك الــذي دعــت إليه دولــة اإلم ــارات ،والــذي انعقد في
دبي في فبراير من عام  .2019ولعل الكويت من أكثر الدول
اهتماما بالحد من خطاب الكراهية ،بإصدارها المرسوم
بقانون رقم  19لسنة  2012في شأن الوحدة الوطنية ،والذي
سأتناوله تفصيال فــي خطاب مفتوح إلــى النائب العام،
يتضمن بالغا عن جرائم النشر اإللكتروني ،التي تحض
على الـكــراهـيــة ،وب ــذر ب ــذور الـشـقــاق بين فـئــات المجتمع،
ومن هذه الفئات ،فئة الوافدين ،فضال عن جرائم التزوير
وتزييف الحقائق والقذف والسب ،وقد فتح أحد خفافيش
ً
ً
الظالم اإللكتروني حسابا إلكترونيا باسمي ،يسب صاحبه
الكويتيين وينعتهم بأوصاف بذيئة أعف عن ذكرها ،للنيل
مني ومن مكانتي العلمية ومن حبي للكويت في كل رسائل
الحب التي وجهتها إلى الكويت ،عبر مقاالتي المنشورة
على صفحات (الوطن) و(القبس) و(األنباء) و(الجريدة) طوال
العقود األربعة الماضية.

مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com

بوصلة :هل لدينا
استراتيجية؟
د .عبدالعزيز إبراهيم التركي
alterkey@gmail.com
ّ
ّ
يعرف المتخصصون االستراتيجية بأن ّها خطة طويلة األمد
ُ
ً
وت ّ
عرف أيضا بأنها االستخدام الذكي
للوصول إلى هدف محدد،
ُ
للموارد لتحقيق الرؤية ،وتعتبر االستراتيجية خريطة طريق
ُ
للمؤسسات؛ تحدد رؤيتها ،ومهمتها ،وأهدافها ،وتهدف إلى
زي ــادة ودعــم نـقــاط قــوة المؤسسة وتقليص المخاطر ونقاط
الضعف لديها ،أما االستراتيجية على مستوى الدولة فتمثل
خــريـطــة طــريــق تـقــودنــا إل ــى رؤي ــة الــدولــة المستقبلية ومظلة
الستراتيجيات قطاعاتها المختلفة.
فــاس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ــدول ــة تـتـطـلــب رج ـ ــال دول ـ ــة م ــن قـيــاديـيــن
مخلصين وكفاء ات وخبرات وطنية ،يؤمنون بالرؤية ولديهم
فكر استراتيجي مبتكر وإدارة استراتيجية متميزة تربط بين
الرؤية والخطة والتنفيذ على أرض الواقع ،وضمن إطار زمني
ً
ً
محدد ،فقيادة االستراتيجية تتطلب تضحية والتزاما وتأثيرا
ً
ً
ً
ً
ً
وتخطيطا وتركيزا وتحفيزا وثباتا وشراكة وابتكارا وتبادل
ً
ً
أفـكــار وعصفا ذهنيا وتقييم األداء ،فعلى سبيل الـمـثــال :إذا
أردنا أن نضع استراتيجية فرعية تهدف إلى تحويل المواطن
مــن مستهلك إلــى منتج للطاقة ،فعلينا دعــم وإنـشــاء وتأهيل
شركات الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات أصحاب المنازل من
توريد وتركيب األلواح الشمسية وتوصيلها بشبكة الكهرباء
الوطنية ( )National Gridالمتصلة بالمنازل ،على أن تقوم وزارة
الكهرباء بدور الناظم الرقابي ( )Regulatorالمنظم لقطاع توليد
الكهرباء عن طريق مصادر الطاقة المتجددة ووضع المعايير
والمواصفات الفنية التي يجب أن تلتزم بها شركات الطاقة
المتجددة الراغبة في المشاركة بهذا المشروع الوطني المكمل
الستراتيجية الدولة في تنويع مصادر الطاقة وترشيد نسب
االستهالك بالشراكة مع القطاع الخاص ،فهل لدينا استراتيجية
دولة مبتكرة ومرنة تستوعب وتستقطب مثل هذه المشاريع
والمبادرات؟

بين فـتــرة وأخ ــرى تــأتــي األخ ـبــار بتعرض بعض األقليات
المسلمة فــي بعض ا ل ــدول ال ضـطـهــاد وتهجير؛ بحجة أنهم
لـيـســوا مــن الـسـكــان األصـلـيـيــن ،ولـكــن ال ـهــدف الحقيقي أنهم
يـكـنــون الـكــراهـيــة والـحـقــد للمسلمين مــن جـمــاعــات متطرفة
وتغض السلطات المحلية الرسمية الطرف عن هذه المجازر
التي يروح ضحيتها المسلمون الفقراء ،وهذا يحدث لألسف
في بعض الدول اآلسيوية.
وفي كثير من المرات تتعرض األقليات المسلمة ألعمال قتل
وتهجير إلى الدول المجاورة كما يحدث في ميانمار( بورما) من
هضم حقوق األقلية المسلمة ،وشاهدنا في السابق مناظر من
أعمال القتل والتشريد للروهينغا المسلمين تحت أنظار العالم،
وفي الهند أيضا تتعرض بعض األقليات المسلمة لعمليات
عنف واضطهاد راح ضحيتها الكثير من الضحايا على يد
جـمــاعــات هـنــدوسـيــة مـتـطــرفــة ،وأي ـضــا تـحــت نـظــر السلطات
المحلية في بعض الواليات الهندية.
وت ــواج ــه األق ـل ـيــة الـمـسـلـمــة فــي الـصـيــن وال ـتــي تنتمي إلــى
قومية اإليغور مضايقات وأعمال عنف انتقامية من الجماعات
المتطرفة ،باإلضافة إلــى ذلــك هناك حــوادث في بعض الــدول
سواء األوروبية أو األميركية تضطهد المسلمين وتحاربهم،
ودائـمــا يــوصــف عمل أي شخص مسلم قــام بعملية عنف أو
قتل أو خالف الـقــانــون بأنه إرهــابــي مسلم ،وإذا عمل العمل
نفسه شخص غير مسلم فإنه يمنح أعــذارا بأنه مختل عقليا
أو عاطل عن العمل ،والـحــوادث التي حصلت في بعض دول
العالم تؤكد ذلك.
ولألسف فإن بعض الدول اإلسالمية والمنظمات الدولية
واإلقليمية تكتفي بإصدار بيانات االستنكار فقط للحوادث التي
تواجه بعض األقليات المسلمة في بعض الدول ممن يتعرضون
للمضايقات والتهجير بالقوة والعنف المسلح ضدهم من
جماعات متطرفة من ديانات أخرى ال تريد أن تقوم للمسلمين
أي قائمة رغم أنهم مواطنون في تلك الدول.

تسفي كان*

التحرك الغربي ضروري لوقف برنامج إيران النووي!

منصة جسر جابر!

أول العمود:
لم يحدث في السابق أن تسببت شوارعنا في تلف السيارات،
وقتل الناس بسبب سوء الرقابة على الشركات المنفذة كما في
حادث طيران غطاء المنهول!!
***
كثرت حوادث الشروع في االنتحار من فوق جسر جابر الذي
ً
خصص أساسا ألغراض استثمارية وسكنية وتجارية لتحقيق
ً
ً
"رؤي ــة الكويت  ."٢٠٣٥وحــدث أيـضــا أن ع ــددا مــن محبي ركــوب
الدراجات الهوائية حاولوا استخدام الجسر لتنشيط رياضتهم
الجميلة والمنتشرة فــي مــدن وعــواصــم كثيرة فــي العالم ،وقد
ً
تم منع هذا االستخدام مؤخرا بسبب الخوف على حياتهم من
السيارات والشاحنات الضخمة التي تستخدم هذا الطريق.
محاوالت االنتحار هذه ،وقيادة الدراجات الهوائية لها معان
كثيرة ،وهي محاوالت من ناس عاديين قاموا بإيصال رسائل
جادة للمعنيين وبطرق غير مقصودة وليس وراء هــا أي قصد
إال التنفيس عن ضغوط الحياة.
قـيــادة الــدراجــات الهوائية أصبحت شائعة فــي شهور وبــاء
كورونا الكئيبة وهي هواية جميلة ومحببة لو تم االهتمام بها
بتوفير أماكن مخصصة لمحبيها ،وإشاعة مثل هذه الرياضات
مهم في الكويت حيث تنتشر أمراض مميتة ناتجة عن الكسل،
وستوفر وزارة الصحة الكثير من المال في الصرف على حمالت
التوعية مــن األمـ ــراض ،وهــو أسـلــوب دعــائــي قــديــم إلــى حمالت
تشجع على الحياة الصحية المثالية ومنها اعتماد الرياضة
اليومية ودعم انتشارها.
أما موضوع االنتحار باستخدام الجسر فهو جرس إنذار يريد
مستخدموه لفت أنظار المسؤولين في الدولة إلى أسباب وظروف
العيش الصعبة الـتــي قــد يتسبب فــي بعضها تـجــار اإلقــامــات
وأسباب أخرى خاصة بهم.
جسر جابر تحول لمنصة جديدة– إضافة لساحة اإلرادة -لنقل
المعاناة االجتماعية والحياتية ،فهل كان يتوقع من صممه أن
ً
ُيستخدم لمثل هذه األمور أيضا؟

لألسف بعض الدول اإلسالمية والمنظمات الدولية
واإلقليمية تكتفي بإصدار بيانات االستنكار فقط للحوادث
التي تواجه بعض األقليات المسلمة في بعض الدول ممن
يتعرضون للمضايقات والتهجير بالقوة والعنف المسلح
ضدهم من جماعات متطرفة من ديانات أخرى ال تريد أن
تقوم للمسلمين أي قائمة رغم أنهم مواطنون في تلك الدول.

ميروسالف بيبالوي وسوكا موزيكاروفا*

اعتماد نهج تصاعدي إلصالح التعليم
َّ
سرع فيروس كوفيد 19من وتيرة رقمنة
ُ
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـع ــال ـم ــي ،إذ ت ــرج ــح ت ـق ــدي ــرات
منظمة ال ـت ـعــاون االق ـت ـصــادي والـتـنـمـيــة أن
ُ
تحول التكنولوجيا ما يقرب من ثلث جميع
الــوظــائــف عـلــى مـسـتــوى ال ـعــالــم ،فــي العقد
المقبل ،وتفيد تقديرات المنتدى االقتصادي
العالمي أنــه سيتم خلق  133مليون فرصة
عمل جــديــدة فــي األس ــواق الرئيسة بحلول
نهاية العام المقبل ،لتلبية متطلبات الثورة
الصناعية الرابعة .وستتطلب هذه الوظائف
أن ي ـكــون ل ــدى الـعـمــال مـعــرفــة وم ـه ــارات لم
توفرها األنظمة التعليمية بعد ،وسيتطلب
إعــداد القوى العاملة في المستقبل تغييرا
َ
فــي الـمــواد التي تلقن للطالب ،وفــي طريقة
تدريسها.
وع ــادة مــا ُينظر إلــى اإلص ــاح التعليمي
عملية تـنــازلـيــة تـبــدأ بالحكومات
عـلــى أنــه
َّ
الــوط ـن ـيــة وت ـنــفــذ ب ـهــدف تـحـسـيــن الـنـتــائــج
المؤسسية ،كما تقاس من خالل أداء الطالب،
وه ــذه الـمـمــارســة راس ـخ ــة ،وتـشـمــل األمـثـلــة
الحديثة من المفوضية األوروبية توصيات
ل ـت ــوس ـي ــع دور الـ ـعـ ـل ــوم ،وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا،
والـ ـهـ ـن ــدس ــة ،وال ــري ــاضـ ـي ــات ف ــي ال ـم ـنــاهــج
الدراسية في بلجيكا وإسبانيا؛ باإلضافة
إل ــى م ـق ـتــرحــات ل ــزي ــادة ت ــدري ــس ال ـم ـهــارات
الرقمية في المدارس في بلغاريا ،والبرتغال،
وهولندا؛ ووضع خطط للحد من التفاوتات
االجتماعية فيما يتعلق بالوصول إلى نظام
التعليم في النمسا ،وكرواتيا ،وجمهورية
التشيك ،ورومانيا.
وترصد مراجعات متعمقة أخرى في مجال
االستراتيجية التعليمية ،مثل آفاق السياسة
الـتـعـلـيـمـيــة لـمـنـظـمــة ال ـت ـعــاون االق ـت ـصــادي
والـتـنـمـيــة ،الـتـقــدم الـمـحــرز فــي اإلصــاحــات
المقترحة ،وتقديم إرش ــادات مفصلة بشأن
جوانب محددة ،بما في ذلك جودة التدريس
وال ـت ـع ـل ــم ،وال ـت ـط ــوي ــر ال ـم ـه ـنــي لـلـمـعـلـمـيــن،
وال ـق ـيــادة الـتــربــويــة ،والـمـنــاهــج الـمــدرسـيــة،
والرؤية والتوقعات وتقييم الطالب.
ولكن على العموم ،فإن هذه اإلصالحات
المقترحة إما أنها لم تتحقق أو أنها كانت
مخيبة لــآمــال فــي كثير مــن األح ـي ــان ،فقد
أخفقت في تحفيز التغيير المنهجي وتحقيق
التحسينات المطلوبة.
ُ
وتظهر المقاييس المتاحة لرصد النتائج

ُ
التعليمية هــذا النقص في التقدم ،إذ تبين
ن ـتــائــج ب ــرن ــام ــج ال ـت ـق ـي ـيــم ال ــدول ــي لـلـطــاب
التابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
( ،)OECDوالــذي يقيس أداء من هم في سن
 15عاما في جميع أنحاء العالم في مجاالت
العلوم والرياضيات والقراء ة ،تغيرا طفيفا
ف ــي ال ـت ـح ـص ـيــل ال ـع ـل ـمــي ع ـل ــى م ـ ــدار الـعـقــد
لتحديث
الماضي ،كما أن الجهود المبذولة
َ
المناهج الدراسية من خالل رقمنتها لم ترق
إلى مستوى التوقعات ،فعلى سبيل المثال،
ك ـشــف ت ـقــريــر صـ ــادر ع ــن ب ــرن ــامــج الـتـقـيـيــم
الدولي للطالب بشأن محو األمية الرقمية،
أنه على الرغم من أن  88في المئة من الطالب
في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
يمكنهم الحصول على جهاز كمبيوتر متصل
باإلنترنت ،واستخدام شبكة االتصال هذه،
إال أن ما يتجاوز نصفهم بقليل هم فقط من
تحدثوا عن دراسة كيفية اكتشاف المعلومات
المضللة.
ِ
ويــوضــح هــذا النقص فــي التقدم مشكلة
االعتماد المفرط على إصالح التعليم الذي
تديره الحكومات باعتباره السبيل الوحيد
لتحسين رأس المال البشري ،فمنذ سنوات
والحكومات الوطنية تتحدث فــي المنطقة
عن ضرورة بناء اقتصادات المعرفة ،لكنها
لم تظهر سوى تقدم ضئيل في التنفيذ ،ولكن
المبادرات الشعبية التي تديرها الشركات أو
المنظمات غير الحكومية ،على سبيل المثال،
يمكن أن تقدم طرقا بديلة لزيادة التحصيل
التعليمي ،ومن ثم ،سد الثغرات التي خلفتها
السياسة العامة ،ويمكن للحكومات أن تعتمد
ُ
الــنـ ُـهــج الـجــديــدة والـبــرامــج التجريبية التي
ُ
طورتها هذه المنظمات ،وأن تكيفها ،وتوسع
نطاقها ،مما يــؤدي فــي نهاية المطاف إلى
تحسين أنظمة التعليم الرسمي.
عندما أجرينا مراجعة حديثة لمثل هذه
البرامج في بلدان أوروبا الوسطى ،فوجئنا
بعدد وجودة وتأثير المبادرات التي ُبلورت
من القاعدة إلى القمة ،وتقدم بعض البرامج
دعما مستهدفا في مجاالت محددة تتخلف
فـيـهــا األن ـظ ـمــة الـتـعـلـيـمـيــة الـتـقـلـيــديــة ،مثل
ال ـل ـغــات أو ال ـم ـه ــارات الــرق ـم ـيــة أو التفكير
النقدي ،ويــوفــر البعض اآلخــر بــدائــل كاملة
لنظام التعليم السائد ،ففي سلوفاكيا ،على
سبيل المثال ،أسس مطور عقاري ملياردير

م ــدرس ــة داخ ـل ـيــة تـسـمــى أكــادي ـم ـيــة "ل ـي ــف"،
وفــي جمهورية التشيك الـمـجــاورة ،أنشأت
شركة تصنيع السيارات "شكودا" جامعتها
ُ
الخاصة ،وتحدث المبادرات الشعبية مثل
أكاديمية Invendor Innovation Academy
ً
تأثيرا مهما في المجر.
وال تقتصر أهمية هذا االبتكار التصاعدي
فــي الـتـعـلـيــم عـلــى دول مــا بـعــد الـشـيــوعـيــة،
فحتى فنلندا ،التي تعتبر نموذجا مثاليا
إلصــاح التعليم الوطني الناجح ،اعتمدت
على التجارب الشعبية والبرامج التجريبية
ألك ـث ــر م ــن ع ـق ــدي ــن ،ق ـبــل أن ت ــرق ــى الـجـهــود
األنجح إلى مستوى السياسة الرسمية.
وك ـمــا ه ــي ال ـح ــال م ــع مـعـظــم ال ـم ـب ــادرات
ال ـح ـكــوم ـيــة ،غــال ـبــا م ــا ت ـك ــون اإلص ــاح ــات
التصاعدية في قطاع التعليم بطيئة الوتيرة،
ويـصـعــب الـتـكـيــف مـعـهــا ،بـغــض الـنـظــر عن
مدى ذكاء تصميمها وعمليتها ،وبالمقابل،
عـ ــادة م ــا ت ـكــون ب ــرام ــج الـتـعـلـيــم وال ـتــدريــب
على مستوى القاعدة الشعبية أكثر مرونة
ومــوج ـهــة ب ـصــورة أف ـضــل ،مـمــا يـسـمــح لها
بتحقيق نتائج أسرع ،ومن المؤكد أن أفضل
طــريـقــة لـتـحــديــث نـظــام التعليم الــوطـنــي ال
تزال تتمثل بإصالح تنازلي مدروس جيدا،
ولكن عندما يــؤدي االفتقار إلى رأس المال
السياسي ،أو االلتزام ،أو الكفاءة إلى تأخير
التقدم ،فإن بدء التغيير من األسفل يمكن أن
يصنع المعجزات.
* ميروسالف بيبالوي محاضر زائر في
معهد العلوم السياسية ،ومنسق علمي
في شبكة الخبراء األوروبية المعنية
باقتصادات التعليم ،وسونا موزيكاروفا
كبيرة االقتصاديين في معهد GLOBSEC
(غلوب سيك) للسياسات.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

مـنــذ شـهــر يــونـيــو الـمــاضــي ،تــرفــض الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
العودة إلى طاولة المفاوضات إلعــادة إحياء االتفاق
اإليرانية
ً
النووي الذي ُأبرم في عام ُ 2015
وي َ
رسميا باسم "خطة العمل
ف
عر
ِ
ّ
الشاملة المشتركة" ،وفي الوقت نفسه ،كثفت طهران نشاطاتها
ً
الـنــوويــة وأبـطــأت عـمــدا مـســار الـمـحــادثــات لجمع النفوذ الــذي
تحتاج إليه النتزاع تنازالت إضافية من واشنطن ،لكن يحذر
وزير الخارجية األميركي ،أنتوني بلينكن ،من احتمال أن تخسر
ً
إيران فرصة إعادة االنضمام إلى االتفاق إذا لم تتحرك قريبا ،مما
يحرم البلد من منافع تخفيف العقوبات.
ت ــدرك إدارة بــايــدن عـلــى مــا ي ـبــدو أن ط ـهــران تستغل صبر
واشنطن لتحقيق أهدافها الخبيثة ،لكن الواليات المتحدة فشلت
في استخالص االستنتاج المناسب من هذا الوضع :في نهاية
المطاف ،ال تنوي إيران التوصل إلى اتفاق يتماشى مع مصالح
الغرب ،بما في ذلك كندا ،بل يسعى النظام الديني إلى استرجاع
الـمــوارد التي خسرها وتصل قيمتها إلــى مليارات ال ــدوالرات،
ً
تزامنا مع الحفاظ على أكبر ّ
تقدم ممكن في مشروعه النووي.
لتحقيق هذا الهدف ،قد تحاول طهران التفاوض على أبسط
اتفاق ممكن من حيث حجم المكاسب التي يحصدها الطرفان،
ً
فتعرض واشنطن رفع العقوبات "جزئيا" مقابل تقديم تنازالت
نووية "جزئية" ،برأي جاكوب ناغيل وريتشارد غولدبيرغ من
"مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات" ،قد تسمح هذه المقاربة
إليــران باالستفادة من التنازالت األميركية النووية "الجزئية"،
ً
فتفرض بذلك نقطة انطالق جديدة ألي محادثات نووية مستقبال،
وفي غضون ذلك ،قد تستعمل طهران التدفقات النقدية الجديدة
ً
لمتابعة تمويل نشاطاتها العدائية إقليميا وحمالتها القمعية
ً
محليا.
ً
حـتــى ل ــو فـشــل ال ـن ـظــام إذا ف ــي تـحـقـيــق ك ــل م ــا ي ــري ــده خــال
المفاوضات المرتقبة ،لن تستفيد إيران إال من هذه االستراتيجية
كونها تسمح للماللي بتحسين الظروف النووية واالقتصادية
ّ
ّ
التوسل
تصب في مصلحتهم ،وتدفع الواليات المتحدة إلى
التي
لنيل بعض التنازالت.
قد توافق إدارة بايدن من جهتها على هذا النوع من االتفاقيات
لتحقيق مكاسب متوسطة على المستوى الدبلوماسي ،فتتعامل
ً
مع أي تنازل إيراني ،مهما كان بسيطا ،وكأنه تطور مهم لتبرير
تخفيف العقوبات األميركية ،قد يرغب فريق بايدن في االستفادة
من هذا التقدم الوهمي خالل الجوالت الالحقة من المفاوضات
إلعادة إحياء "خطة العمل الشاملة المشتركة" بالكامل في نهاية
المطاف.
مع ذلك ،بدأت واشنطن تستعد الحتمال أن تفشل المفاوضات
مــع إي ــران ،قــد ّ
تغير طـهــران رأيـهــا وتتخلى عــن استراتيجيتها
ً
ً
األولية وتتبنى موقفا متطرفا النتزاع تنازالت أميركية إضافية،
بشكل
أو ربما يقرر النظام اإليراني االنسحاب من المحادثات
ٍ
دائم ألنه يثق بقدرته على ّ
تحمل أي ضغوط أميركية انتقامية.
أم ــام ه ــذا الــو ّضــع ب ــدأت إدارة ب ــاي ــدن ،بــالـتـعــاون مــع ال ـقــادة
ُ
اإلسرائيليين ،تحضر خطة احتياطية ،لكن لم تتضح بنودها بعد.
م ــن ج ـه ــة ،ق ــد تـشـمــل ه ــذه ال ـخ ـطــة ف ــرض ع ـق ــوب ــات صــارمــة
على إيــران ،بما يشبه حملة الضغوط القصوى التي أطلقتها
إدارة ترامب وحرمت طهران من مليارات الــدوالرات التي يمكن
استعمالها لتنفيذ عمليات إرهابية ،لكن رفض بايدن منذ وقت
طويل استراتيجية سلفه واعتبرها غير فاعلة وخطيرة ،من
ً
جهة أخرى ،كان وزير الخارجية اإلسرائيلي ،يائير لبيد ،محقا
حين قال خالل اجتماعه األخير مع بلينكن إن التصعيد النووي
ً
ً
اإليراني قد يستلزم تحركا عسكريا ،لكن من المستبعد أن يدعم
ً
بايدن إطالق ضربة خطيرة سياسيا ضد منشآت إيران النووية
بعدما خاض حملته االنتخابية على أساس تهدئة الوضع مع
إيران ،لذا قد تقع هذه المهمة على عاتق إسرائيل وحدها.
ما سيكون موقف الواليات المتحدة ّ من هذه التطورات كلها؟
في نهاية المطاف ،قد يضطر بايدن لتبني استراتيجية الضغوط
ً
ً
القصوى الـتــي رفضها سابقا نـظــرا إلــى غـيــاب الـخـيــارات غير
العسكرية :إنها الطريقة السلمية الوحيدة لحث إيران على تغيير
تصرفاتها الخبيثة ،وإذا هاجمت إسرائيل الجمهورية اإلسالمية،
ً
فقد تدين واشنطن الدولة اليهودية علنا ،لكن سرعان ما تجد
ّ
وترد
نفسها في موقف محرج حين تلومها طهران على الهجوم
عبر مهاجمة المواقع اإلسرائيلية واألميركية في الشرق األوسط.
ً
يجب أن تتحرك الواليات المتحدة سريعا في مطلق األحوال،
ً
ال ي ــزال الـتـقــدم ال ـنــووي اإلي ــران ــي مـسـتـمــرا ،وبــاتــت ال ـمــدة التي
يحتاج إليها البلد إلنتاج كمية كافية من الـمــواد االنشطارية
المستخدمة في صنع األسلحة تقتصر على بضعة أسابيع ،قد
تحتاج طهران في المرحلة الالحقة إلى سنة أو أكثر لتحويل
تلك المواد إلى أسلحة حقيقية ،لكن يثبت التقدم الذي يحرزه
سي ّ
النظام أن احتمال إنتاج قنبلة إيرانية وشيكة ُ
خيم على أي
ً
مفاوضات مستقبلية ،يجب أن يوقف الغرب إذا سياسة االنتظار
ألن الوقت بدأ ينفد.
* «ناشيونال نيوز ووتش»
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«شركات االستثمار»« :المارجن» لن تحقق الجدوى المنشودة
االتحاد أبدى مالحظاته إلى هيئة األسواق حول الفائدة واالشتراطات
عيسى عبدالسالم

رفع مقترحات
إلى «التجارة»
و«الهيئة» إلقرار
التمويل الجماعي

كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـط ـل ـعــة
لـ«الجريدة» أن اتحاد الشركات
االستثمارية سجل مالحظاته
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى األطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـع ـ ـيـ ــة
والتنظيمية الخاصة بإطالق
خـ ــدمـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول ب ــال ـه ــام ــش
«الـ ـم ــارج ــن» ،مـبـيـنــة أنـ ــه أبـلــغ
ه ـ ـي ـ ـئـ ــة أس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ب ـ ــأن
ه ــذه األداة ل ــن تـحـقــق الـهــدف
الـمـنـشــود ف ــي زي ـ ــادة مـعــدالت
التداول وفقا لالطر التي أقرت
مؤخرا.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن
االت ـ ـحـ ــاد يـ ـ ــرى ،ح ـس ـب ـمــا ورد
إلـيــه مــن شــركــات استثمارية،
أن هـ ـن ــاك صـ ـع ــوب ــات تـتـعـلــق
بتوفير التمويل الالزم إلطالق
ال ـخ ــدم ــة ،إض ــاف ــة إل ــى أس ـبــاب
أخــرى تتعلق بتحديد جدوى
الـ ـع ــوائ ــد الـ ـم ــرج ـ ّـوة ف ــي ح ــال
ت ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــة ،ع ـل ــى ض ــوء
ال ـن ـس ـب ــة ال ـ ـم ـ ـحـ ــددة م ـ ــن بـنــك
ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي ،ب ــأال يــزيــد
سعر الفائدة على  4في المئة،
واقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار ت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـخ ــدم ــة
للعمالء المحترفين فقط.
وأضـ ــافـ ــت أن ن ـس ـب ــة ال ـحــد
األدنـ ـ ــى ال ـم ـح ــدد ف ــي م ـشــروع
«المارجن» بنحو  50في المئة
من قيمة األوراق المالية المراد
شراؤها ليست مغرية للعميل
أو الـشــركــة الــراغـبــة فــي تقديم
الخدمة ،مشيرة إلى أن عملية
تخفيضها قد يساهم في تنوع
المحفظة االستثمارية المحددة
لـتـلــك ال ـت ـع ــام ــات ،وي ــزي ــد من
مسؤولية الشركة في قدرتها
ع ـلــى ت ـح ـمــل ال ـم ـخــاطــر ألنـهــا
سـ ـتـ ـك ــون ال ـم ـع ـن ـي ــة ب ـت ـحــديــد
األسهم التي ستقوم بإقراضها

وال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــة ع ـ ــن تـ ـع ــام ــات
عمالئها.
وب ـي ـنــت أن اق ـت ـص ــار تـقــديــم
خــدمــة ال ـتــداول بالهامش على
ال ـع ـم ـي ــل ال ـم ـح ـت ــرف ل ـش ــرك ــات
االسـتـثـمــار حـســب وج ـهــة نظر
بعض الـشــركــات يقلل مــن عدد
ا لـعـمــاء المستفيدين مــن تلك
األداة االستثمارية الجديدة التي
س ـت ـســاهــم ف ــي زيـ ـ ــادة م ـعــدالت
السيولة بــالـســوق ،حيث يجب
أن يستوفي أحد هذه الشروط،
وه ـ ــي أن يـ ـك ــون ل ـ ــدى الـعـمـيــل
ت ـعــامــات ف ــي األوراق الـمــالـيــة

«البترول الوطنية» تعتمد آلية لسرعة
ّ
بت مطالبات المقاولين

مشروطة بتقديم المستندات الالزمة إلثبات حقوقهم
●

أشرف عجمي

علمت «الجريدة» ،من مصدر نفطي مطلع ،أن
ً
شركة البترول الوطنية الكويتية اعتمدت أخيرا
آلـيــة جــديــدة لضمان ســرعــة بـ ّـت كــل المطالبات
المقدمة من المقاولين ،وذلــك من خالل الزامهم
بتقديم مطالباتهم مرفقة بالمستندات الالزمة
إلثبات حقوقهم ،وبتها من جانب الشركة قبل
انـتـهــاء عـقــود ال ـحــزم الـمـقــدمــة عـنـهــا ،الف ـتــا الــى
ّ
أن ذلك يمكن الشركة من إصــدار أوامــر تغييرية
بشأنها ،حيث تخضع لموافقة اللجان المخولة
بإصدارها ،وذلك إحكاما للرقابة علي التسويات
المالية لتلك الـمـطــالـبــات ،لما فــي ذلــك مــن آثــار
على صحة تكلفة المشروع واألعمال والبيانات
المالية للشركة.
وأش ــار الـمـصــدر ال ــى أن ــه ،ضـمــن ذل ــك اإلط ــار،
فإن هناك آلية تتبعها الشركة لفض المنازعات
مـ ـنـ ـص ــوص ع ـل ـي ـه ــا عـ ـن ــد ت ــوقـ ـي ــع الـ ـعـ ـق ــود مــع
المقاولين ،موضحا أن أسباب التأخر في تسوية
مطالبات بعض المقاولين إنـمــا يــرجــع الــى أن
المقاول صاحب المطالبة لم يوفر المعلومات
المطلوبة آللية التحاسب.
وفــي السياق ،فــإن الشركة عمدت إلــى تأجيل

تنفيذ غــرامــات الـتــأخـيــر عـلــى مـقــاولــي مـشــروع
الوقود البيئي ،والبالغة نحو  122مليون دينار.
ول ـف ــت ال ـم ـص ــدر إل ــى أن ــه ل ــم ي ـتــم إع ـف ــاء أي من
المقاولين من تلك الغرامات ،لكن تم تأجيل تطبيقها
ّ
لتجنب أي عقبات مؤثرة على استكمال المشروع،
كما هو مخطط له على المشروع ،مؤكدا أن الشركة
ال تواجه أي مخاطر بسبب هذا التأجيل ،حيث يتم
حجز المبلغ المطلوب حتى الفصل في مسؤولية
التأخير؛ مبينا أن الشركة وضعت منذ البداية إطارا
خاصا بالمشروع ،تراعي بموجبه الدقة عند تحديد
احتياجات المشروع بقدر اإلمكان ،ونظرا لضخامة
الـمـشــروع ،فــإن بعض هــذه االحتياجات قــد تتغير
وتظهر بعض العوائق ،مما يلزم معها إصدار بعض
األوامر التغييرية.
وقــال إن جميع حــزم المشروع تقوم بالتنسيق
الـمـسـتـمــر م ــع ال ـمــرخ ـص ـيــن والـ ـم ــوردي ــن لـلـبــرامــج
التدريبية ،والتنسيق مع المديرين المعنيين بشكل
دوري ،إلتمام خطط التدريب وتزامنها مع انتهاء
المشروع ،بناء على جاهزية الوحدات للتشغيل.
ولفت المصدر إلى أن الشركة طرحت عقد المقاول
البديل بتكلفة وفترة زمنية تقديرية متزامنة مع
انتهاء أعمال المشروع ،لعدم وجــود نطاق أعمال
محدد.

بأحجام كبيرة ومتوسطة بما
ال يقل عــن  250ألــف ديـنــار في
كل ربع سنة على مدار السنتين
السابقتين ،وأال يقل حجم أموال
وأصــول العميل لــدى الشخص
ال ـ ـمـ ــرخـ ــص ل ـ ــه ع ـ ــن  100أل ــف
دينار ،وأن يكون العميل يعمل
أو سـبــق لــه الـعـمــل فــي القطاع
المالي مدة سنة على األقل في
منصب مهني محترف يتطلب
معرفة المعامالت أو الخدمات
التي ستقدم إليه ،اضافة الى أن
تفعيل خدمة المارجن بالشكل
المطلوب ال يتناسب فعليا مع

اطالق خدمة صافي التعامالت
المعروفة بالـ «.»netting
وأضافت المصادر أن هناك
شركات ترغب في فتح خطوط
ائـتـمــانـيــة مــع ج ـهــات تمويلية
ل ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل مـ ـحـ ـفـ ـظ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول
ب ـ ــالـ ـ ـه ـ ــام ـ ــش ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ف ـتــح
حسابات تمويلية لهذه األداة،
الفـتــة إل ــى أن هـنــاك مالحظات
على آلية الحصول على التمويل
تحتاج إلى إيضاحات.
وأكدت أن إقرار هيئة األسواق
األطـ ــر الـتـنـظـيـمـيــة ال ـتــي تتيح
إطالق خدمة التداول بالهامش

إنهاء إشكاليات دفتر الوسيط
اإللكتروني بين «التجارة» و«العدل»
●

سند الشمري

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» م ــن م ـص ــادر مـطـلـعــة أن وزارة الـتـجــارة
والصناعة أنهت مع وزارة العدل اإلشكاليات التي كانت تدور
حول دفتر الوسيط اإللكتروني.
وتوقعت المصادر أن يتم العمل بدفتر الوسيط اإللكتروني
خالل الربع األول من العام المقبل ،حيث تم االنتهاء من ربطه
بـجـمـيــع ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة ب ــاألم ــر ،م ــن وزارة ال ـع ــدل وهـيـئــة
المعلومات المدنية وبلدية الكويت وإدارة اإلطفاء ،إضافة إلى
«التجارة».
وقــد واج ــه الــدفـتــر اإللـكـتــرونــي الكثير مــن الـمـشــاكــل ،حيث
َّ
تطلب خطوات تنسيقية عديدة مع الجهات األخرى ،وتم تفعيل
التوقيع اإللكتروني للوسيط وعقد العديد من الورش والدورات
التدريبية للوسطاء من قبل اتحاد وسطاء العقار ،إلطالعهم
على كيفية عمل الدفتر الجديد.
وكانت «التجارة» أصــدرت الدفتر اإللكتروني في أغسطس
 ،2019لكن لم يتم العمل به حتى اآلن ،بسبب جائحة كورونا،
والحاجة إلى المزيد من تنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية.
وأوض ـح ــت خ ــال إعــانـهــا إط ــاق الــدفـتــر اإلل ـك ـتــرونــي ،أنــه
ُ
سيصرح باستخدامه للوسيط المرخص له والمقيد بــإدارة
العقار في «التجارة» بعد الحصول على التصاريح والهوية
اإللكترونية الالزمة من هيئة المعلومات المدنية.
وبينت أنه ال يجوز الجمع بين الدفتر اإللكتروني والدفتر
الورقي لدى الوسيط في الصفقة الواحدة ،الفتة إلى أن العمل
بالدفتر الورقي مستمر لحين صدور قرار بوقفه.

خـ ـط ــوة تـ ـه ــدف ب ـش ـك ــل رئ ـيــس
إلـ ــى زيـ ـ ــادة مـ ـع ــدالت الـسـيــولــة
ف ــي الـ ـس ــوق ،إذ ي ـع ـنــي ال ـش ــراء
بالهامش دخول المستثمر في
صـفـقــة يـتــم تـمــويــل ج ــزء منها
مــن أم ــوال ــه ال ـخــاصــة ،فــي حين
تقوم جهة مرخص لها بتمويل
الـجــزء اآلخــر مــن قيمة الصفقة
مقابل رســوم معينة ،مــا يمنح
الـمـسـتـثـمــر ق ــوة شــرائ ـيــة أكـبــر
من تلك التي يمتلكها بالفعل،
وبما يمكن الهامش المستثمر
من االستثمار بأموال ال يملكها،
منوهة إلى أنه يصعب تحقيق

هــذا األمــر فــي ظــل االشتراطات
الحالية.

تفاعل محدود
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،أب ـ ــدت م ـصــادر
اس ـت ـغ ــراب ـه ــا أن ت ـق ـ َ
ـاب ــل ج ـهــود
ه ـي ـئ ــة أس ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال وش ــرك ــة
بورصة الكويت لألوراق المالية
ف ــي ال ـع ـمــل ع ـلــى إق ـ ــرار خــدمــات
وأدوات اس ـت ـث ـمــاريــة ت ــزي ــد من
جاذبية وقــدرات السوق المالي،
إذ يتم عرض مسودات المشاريع
ل ـ ـهـ ــذه األدوات قـ ـب ــل إ ق ـ ــرار ه ـ ــا

وعرضها على الشركات لتسجيل
م ــاحـ ـظ ــاتـ ـه ــا ومـ ـقـ ـت ــرح ــاتـ ـه ــا،
ب ـت ـف ــاع ــل م ـ ـحـ ــدود مـ ــن ش ــرك ــات
قليلة جدا ،في حين تقف العديد
م ــن ال ـش ــرك ــات األخ ـ ــرى مكتوفة
األيدي من دون أي فاعلية ،ومن
ثم الوصول إلى الموقف الحالي،
بأن هناك أدوات استثمارية في
السوق لكن من دون جدوى منها.

التمويل الجماعي
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،أك ـ ــدت
مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ،أن
ات ـح ــاد ال ـشــركــات االسـتـثـمــاريــة
رفع مقترحات من شأنها معالجة
أوض ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـص ـغ ـي ــرة
والـمـتــوسـطــة إل ــى هيئة أس ــواق
المال ووزارة التجارة والصناعة
تتعلق بضرورة العمل على إقرار
التشريعات المتعلقة بمنصات
التمويل الجماعي ،التي انتشرت
ب ـ ـصـ ــورة ك ـب ـي ــرة خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
الماضية في العديد من األسواق
اإلقليمية والعالمية ،لخلق فرصة
إلعادة هيكلة الشركات الصغيرة
والمتوسطة ،عبر حصولها على
ت ـم ــوي ــل غ ـي ــر مـ ـح ــدود م ــن دون
إجراءات وضمانات معقدة.
وي ـ ــرى االتـ ـح ــاد أن مـنـصــات
ال ـت ـم ــوي ــل ال ـج ـم ــاع ــي م ــن أول ــى
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـ ـتـ ــي أك ـ ـ ـ ــدت أه ـم ـي ــة
«التمويل الجماعي» فــي هيكلة
الشركات الصغيرة والمتوسطة
ال ـ ـتـ ــي عـ ــانـ ــت األم ـ ـ ّـري ـ ــن ب ـس ـبــب
جــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا ،ك ـمــا تـســاهــم
في تنمية مدخرات المواطنين،
إذ يـسـتـطـيـعــون الـمـســاهـمــة في
عمليات التمويل بمبالغ محدودة
من الدخل.

 %7.7مكاسب خام برنت في أكتوبر

ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  59سنتا ليبلغ  83.70دوالرا
ارتـ ـف ــع س ـع ــر ب ــرم ـي ــل الـنـفــط
الكويتي  59سنتا ليبلغ 83.70
دوالرا لـلـبــرمـيــل ف ــي ت ـ ــداوالت
أمس األول مقابل  83.11دوالرا
في تداوالت يوم الخميس ،وفقا
ل ـل ـس ـعــر ال ـم ـع ـلــن م ــن مــؤسـســة
البترول الكويتية.
وفـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة،
أنـهــت أسـعــار النفط الـتــداوالت
ع ـل ــى ارت ـ ـفـ ــاع مـ ـس ــاء ال ـج ـم ـعــة،
وتحولت للتعافي بعد تراجع
ف ــي وق ـ ــت س ــاب ــق م ــن الـجـلـســة
مدعومة بتوقعات بأن منظمة
الـ ـبـ ـل ــدان الـ ـمـ ـص ــدرة ل ـل ـب ـتــرول
(أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا
(أوبـ ـ ـ ــك )+س ـيــواص ـلــون خفض
اإلنتاج.
ل ـكــن ال ـخــام ـيــن الـقـيــاسـيـيــن،
ب ـ ــرن ـ ــت وتـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــاس ال ــوسـ ـي ــط
األميركي ،أنهيا األسبوع على
تراجع بعد أن وصــل سعرهما
ألعلى مستوى في سنوات يوم
االثنين.
وصعد سعر العقود اآلجلة
ل ـخــام بــرنــت ال ـق ـيــاســي تسليم

شهر ديسمبر بنسبة هامشية
ب ـل ـغ ــت  0.07فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،أو 6
سنتات ليسجل  84.38دوالرا
لـلـبــرمـيــل عـنــد ال ـت ـســويــة ،لكنه
ش ـه ــد خ ـس ــائ ــر أس ـب ــوع ـي ــة 1.3
فــي المئة ،وسـجــل مكاسب في
أكتوبر بـ  7.7في المئة.
ك ـمــا ارت ـف ــع س ـعــر خ ــام غــرب
تـ ـكـ ـس ــاس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ت ـس ـل ـيــم
ديسمبر بنسبة  0.9في المئة،
ً
أو  76سنتا عند  83.57دوالرا
للبرميل ،لكنه تــرا جــع  0.2في
ال ـم ـئــة ف ــي األسـ ـب ــوع الـ ـج ــاري،
وحقق مكاسب بـ  11في المئة
في إجمالي الشهر الحالي.
وش ـهــدت األس ـع ــار ضغوطا
مـنــذ ي ــوم األرب ـع ــاء بـعــد تقرير
أفـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن م ـ ـخـ ــزونـ ــات الـ ـخ ــام
األم ـي ــرك ـي ــة زادت ب ـم ـق ــدار 4.3
ماليين برميل في أحدث أسبوع.
وقــالــت إي ــران إن المحادثات
المتعلقة بإحياء االتفاق النووي
س ـت ـس ـتــأنــف ب ـن ـهــايــة نــوفـمـبــر
بـمــا يقربها خـطــوة مــن تعزيز
صادراتها النفطية.

وشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار الـ ـ ـخ ـ ــام
ارتفاعات في  2021مع تعافي
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادات حـ ـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم
مـ ــن ج ــائ ـح ــة كـ ــوف ـ ـيـ ــد ،-19لـكــن
األس ـعــار تتجه صــوب الهبوط
هـ ــذا األسـ ـب ــوع وي ــواج ــه بــرنــت
أول تــراجــع أسـبــوعــي فــي نحو
شهرين.
وقال وزير الطاقة الجزائري،
محمد عــرقــاب ،إن زيــادة إنتاج
"أوبــك "+من النفط الخام يجب
أال ت ـت ـع ــدى  400أ ل ـ ــف بــر م ـيــل
ي ــومـ ـي ــا ف ـ ــي دي ـس ـم ـب ــر بـسـبــب
بعض الغموض والمخاطر في
سوق النفط.
و م ـ ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرر أن ت ـع ـق ــد
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ،ال ـ ـتـ ــي تـ ـت ــراج ــع
تــدري ـج ـيــا ع ــن خ ـفــض قـيــاســي
لإلنتاج طبقته العام الماضي،
اجتماعا في الرابع من نوفمبر.

«الوطني» :األسهم العالمية استعادت زخمها الشهر الجاري
مع ارتفاع أرباح الشركات التي قللت مخاوف التضخم
سجلت األسهم العالمية ،في الربع الثالث
م ــن ال ـع ــام ال ـحــالــي ،أض ـعــف أداء مـنــذ الــربــع
األول مــن عــام  ،2020لتكسر بــذلــك اتجاهها
الصعودي الذي استمر مدة تخطت أكثر من
عام كامل.
وح ـس ــب ت ـقــريــر ص ـ ــادر ع ــن ب ـنــك الـكــويــت
الوطني ،أدت مجموعة من التطورات المعاكسة
إلى تدهور المعنويات وتراجع األداء على مدار
تلك الفترة ،بما في ذلك تصريحات االحتياطي
ال ـفــدرالــي ،وتــوقـعــات بتباطؤ وت ـيــرة النمو،
وارتفاع معدالت التضخم ،ومخاطر العدوى
المالية مــن ال ـظــروف الـتــي م ـ ّـرت بها الصين
(شــركــة إي ـفــر غ ــران ــد) ،وال ـم ـخــاوف المتعلقة
بسقف َّ
الدين العام للواليات المتحدة.
ك ـمــا أن ارتـ ـف ــاع ع ــوائ ــد س ـن ــدات ال ـخــزانــة
األمـيــركـيــة قــد يـكــون لــه دور فــي ضعف نمو
سوق األسهم خالل هذا الربع.
وعلى الــرغــم مــن ذلــك ،استعادت األســواق
زخمها خالل النصف األول من شهر أكتوبر،
إذ أقبل المستثمرون على شراء األسهم عند
ً
ً
انخفاض أسعارها ،كما تلقت دعما إضافيا
ب ـف ـضــل ارت ـ ـفـ ــاع أربـ ـ ــاح الـ ـش ــرك ــات وت ــراج ــع
المخاوف المتعلقة بالجائحة.
ً
وات ـخــذت ال ـبــورصــات الخليجية اتـجــاهــا
ً
معاكسا ،إذ حققت مكاسب قــويــة فــي الربع

الثالث ومنذ بداية شهر أكتوبر ،وذلك بفضل
ُّ
تحسن مستويات الثقة ا لـتــي ظلت راسخة
بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتزايد معنويات
التفاؤل تجاه االنتعاش االقتصادي.
وعلى الرغم من أن أداء األسهم العالمية كان
ً
ً
ّ
جيدا نسبيا خــال هــذا الـعــام ،فــإن المخاطر
ً
أصـبـحــت أك ـثــر وض ــوح ــا ،خــاصــة ف ــي ضــوء
ارتفاع معدالت التضخم وسياسة «الفدرالي»
ً
األكثر تشددا التي بدأت تلوح في األفق ،فيما
دفعت إمكانية تباطؤ النمو بسبب استمرار
المخاطر المتعلقة بالجائحة وقيود سلسلة
ال ـتــوريــد ،إضــافــة إل ــى تــزايــد ح ــدة تقييمات
األسـهــم وارت ـفــاع عــائــدات الـسـنــدات إلــى دفع
ً
المستثمرين إلى اتخاذ موقف أكثر حذرا وأقل
إقباال على المخاطر.

األسهم العالمية
انعكس ضعف المعنويات في الربع الثالث
مــن ال ـعــام الـحــالــي على أداء مــؤشــر مــورغــان
ستانلي الـعــالـمــي ،ال ــذي تــراجــع بنسبة 0.8
بالمئة على أساس ربع سنوي مقابل تسجيله
لنمو بنسبة  6.6بالمئة فــي الــربــع السابق،
ليقلص بذلك مكاسبه منذ بداية العام الحالي
إلى  16.5بالمئة كما في  22أكتوبر.

وجـ ــاءت األس ـ ــواق الـنــاشـئــة فــي ال ـصــدارة
بتسجيلها أعـلــى مـعــدل تــراجــع على أســاس
ربـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوي ،إذ تـ ــراجـ ــع م ــؤش ــر م ــورغ ــان
س ـت ــان ـل ــي لـ ــأسـ ــواق ال ـن ــاش ـئ ــة ب ـن ـس ـبــة 7.5
بالمئة مقارنة بالربع السابق ،في ظل تأثر
ال ـم ـع ـنــويــات ب ـض ـعــف آف ـ ــاق ن ـمــو االق ـت ـصــاد
العالمي ،واالختناقات المستمرة في سالسل
التوريد العالمية ،واالضطرابات المالية التي
عــاصــرت ـهــا ال ـص ـيــن والـمـتـعـلـقــة بــالـضـغــوط
المالية لشركة إيفر غراند.
كما فقدت األســواق األميركية واألوروبية
ً
أيـ ـض ــا زخ ـم ـه ــا (تـ ــراجـ ــع م ــؤش ــر داو جــونــز
الـصـنــاعــي بنسبة  -1.9بالمئة عـلــى أســاس
رب ــع س ـن ــوي ،وف ـق ــد م ــؤش ــر يـ ــورو سـتــوكــس
 50نـسـبــة  -0.4بــالـمـئــة م ــن قـيـمـتــه) مـتــأثــرة
ب ـعــدد م ــن ال ـع ــوام ــل ،وال ـت ــي تـتـضـمــن تـجــدد
المخاوف المتعلقة بالتضخم واقتراب تطبيق
«االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي» للخفض التدريجي
لبرنامج مشتريات األصول.
وقد يكون الرتفاع عائدات سندات الخزانة
ً
دورا فــي انـخـفــاض الطلب على األسـهــم إلى
حد ما ،إذ يخفض ذلك من التوقعات الخاصة
بتحقيق عوائد مرتفعة ،وعلى الرغم من أن
هذا التأثير ،في أفضل السيناريوهات ،ضئيل
ً
للغاية ،نظرا للزيادة المحدودة للعوائد ،فإن

البداية القوية لموسم إعالن األرباح حتى اآلن
ً
في أكتوبر ساهمت في اكتساب األسهم مزيدا
من الزخم ،مما عادل من مخاوف المستثمرين
تجاه التضخم وتشديد سياسة «االحتياطي
ال ـف ــدرال ــي» .ومـنــذ بــدايــة الـشـهــر (كـمــا فــي 22
أكتوبر) ،ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500
بنسبة  5.5بالمئة ،وارت ـفــع مــؤشــر مــورغــان
ستانلي العالمي بنسبة  4.4بالمئة.
ً
وم ـس ـت ـق ـب ــا ،س ـي ـس ـت ـمــر ات ـ ـجـ ــاه األس ـه ــم
الـعــالـمـيــة ف ــي االع ـت ـمــاد إل ــى ح ــد كـبـيــر على
سـيــاســة «االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي» ،وم ـعــدالت
ال ـت ـض ـخ ــم ،وح ــال ــة ع ـ ــدم ال ـي ـق ـيــن الـمـتـعـلـقــة
بالجائحة ،ووتيرة التعافي االقتصادي.

األسهم الخليجية
في الوقت الذي تراجعت األسواق العالمية
فــي الــربــع الـثــالــث مــن الـعــام الـحــالــي ،تفوقت
أســواق دول مجلس التعاون الخليجي على
نظيراتها العالمية بفارق شاسع (نمو مؤشر
مورغان ستانلي الخليجي بنسبة  +7.8بالمئة
عـلــى أس ــاس رب ــع س ـنــوي) ،بــدعــم مــن ارتـفــاع
أس ـعــار الـنـفــط ،وت ـســارع وت ـيــرة ط ــرح بــرامــج
ُّ
وتحسن توقعات أوضــاع المالية
اللقاحات،
ال ـعــامــة .وجـ ــاءت كــل مــن أبــوظ ـبــي والـكــويــت

والبحرين في الصدارة ،بتسجيل نسب نمو
مرتفعة عـنــد  12.6و 7.5و 7.4بــالـمـئــة ،على
التوالي.
كما شهدت قطر والسعودية مكاسب قوية
( 7.0و 4.7بــالـمـئــة) ،فــي حـيــن ات ـخــذت ُعـمــان
ً
ً
اتجاها معاكسا ،بتراجعها بنسبة  3بالمئة.
وامتد زخم البورصات الخليجية خالل شهر
أكتوبر ،متتبعة خطى األســواق العالمية ،إذ
ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة
 4.8بالمئة منذ بداية الشهر.
وتجدر اإلشارة إلى أن أبوظبي والسعودية،
وهما أفضل بورصتين على صعيد األداء منذ
بداية الـعــام ،قد سجلتا مكاسب استثنائية
بنسبة  56و 37بالمئة على التوالي ،مع ارتفاع
نشاط االكتتابات العامة األولية ،بما في ذلك
ط ــرح أسـهــم شــركــة أدنـ ــوك للحفر لالكتتاب
ّ
األولي بقيمة  1.1مليار دوالر ،وشركة العربية
لخدمات اإلنـتــرنــت واالت ـصــاالت بقيمة 966
مليون دوالر في سبتمبر ،واللذين لقيا إقباال
ً
كبيرا من المستثمرين.
ويعزى األداء القوي الذي شهدته بورصة
الكويت (ارتـفــع مــؤشــر الـســوق الـعــام بنسبة
 7.5بالمئة على أساس ربع سنوي) بصدارة
السوق األول ( 8.1 +بالمئة على أســاس ربع
سنوي) للمكاسب القوية التي حققها كل من

قطاعي الخدمات المالية واالستهالكية ،مما
دفع القيمة السوقية إلى أعلى مستوياتها في
ً
ّ
حوالي  12عاما ،إذ تخطت أكثر من  40مليار
ديـنــار ،بينما استمر متوسط قيمة التداول
ً
التحسن ووصل إلى  50مليون دينار يوميا
في أكتوبر.
كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 26
بالمئة منذ بداية العام (كما في  22أكتوبر)،
ليصبح بذلك ضمن أفضل األسواق الناشئة
ً
أداء هذا العام حتى اآلن.

نظرة مستقبلية
ً
على الرغم من أن أداء األســواق كــان جيدا
ب ـص ـفــة ع ــام ــة هـ ــذا الـ ـع ــام ب ـف ـضــل مـعـنــويــات
والتقدم
التفاؤل تجاه التعافي االقتصاديّ ،
في برامج طرح اللقاحات والدعم الذي وفرته
حزم التحفيز النقدي ،فإن آفاق نمو األسواق
على المديين القريب إلى المتوسط تخضع
ل ـم ـخــاطــر م ـل ـحــوظــة نــاج ـمــة ع ــن ال ـجــائ ـحــة،
والمخاوف المتعلقة بالتضخم ،وحالة عدم
الـيـقـيــن ت ـجــاه ال ـس ـيــاســات ال ـعــامــة (إمـكــانـيــة
ت ـط ـب ـيــق االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي لـلـتـنــاقــص
التدريجي ورفع أسعار الفائدة في وقت أسرع
ً
مما كان متوقعا).
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• عبدالرحمن :سجلت  %2.3زيادة في اإليرادات رغم بطء وتيرة التعافي من «كوفيد »19
• الحربي :تمكنت من تعزيز أدائها التشغيلي بسبب التغيرات الجوهرية العالمية التي فرضتها الجائحة

قال عبدالرحمن« :رغم بطء
وتيرة عملية التعافي من أزمة
كوفيد ،19-تمكنت  stcمن
تسجيل زيادة في اإليرادات
بنسبة  2.3في المئة خالل
األشهر التسعة األولى من
عام  2021لتصل إلى 213.8
مليون دينار ،مقارنة بـ 209.0
ماليين دينار للفترة نفسها
من العام السابق ،وذلك
بفضل أدائها القوي وتنفيذ
استراتيجيتها المرنة».

أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة االتـ ـص ــاالت
الكويتية ( )stcنتائجها المالية
لفترة األشهر التسعة المنتهية
في  30سبتمبر الماضي.
وق ــال رئـيــس مجلس إدارة
الشركة د .محمود عبدالرحمن،
ً
فـ ــي تـ ـص ــري ــح" :ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مــن
التوجه العالمي نحو الرقمنة
وت ــوقـ ـع ــات الـ ـتـ ـح ــول الــرق ـمــي
للشركات ،كــان الستراتيجية
 stcا ل ـم ـس ـت ـحــد ثــة دور كـبـيــر
ف ــي تـمـكـيــن ال ـت ـح ــول الــرق ـمــي
بالكويت ،فمنذ بداية جائحة
كوفيد ،19-تمت تلبية الحاجة
الملحة للرقمنة في المجتمع
ال ـم ـح ـلــي ،م ــن خـ ــال ال ـس ـمــاح
لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات والـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات
الـتـعـلـيـمـيــة واألف ـ ـ ــراد بــالـبـقــاء
على اتصال من خالل االعتماد
على البنية التحتية المتطورة
لشبكة  ،stcإضافة إلى توفير
م ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــات ع ـ ـ ـبـ ـ ــر اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــرنـ ـ ــت
ومجموعة متنوعة من أفضل
وأحدث المنتجات والخدمات
الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة لـ ـقـ ـط ــاع ــي األف ـ ـ ـ ــراد
وال ـم ــؤس ـس ــات ب ـه ــدف تـعــزيــز
تجربة العمالء".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن
أن "الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ال ـم ـس ـت ـم ــرة
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـط ـلــب ال ـم ـتــزايــد
عـ ـل ــى األدوات وا ل ـم ـن ـت ـج ــات
وال ـخ ــدم ــات الــرق ـم ـيــة ال ــازم ــة
لمواصلة األ نـشـطــة التجارية
اليومية حفزت  stcعلى تطوير
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا وخ ـط ـط ـهــا
االحـتــرازيــة والـتــي تهدف إلى
ت ـم ـك ـيــن الـ ـش ــرك ــة مـ ــن م ــزاول ــة
أع ـم ــال ـه ــا ال ـتـشـغ ـيـلـيــة بـشـكــل
م ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل خـ ـ ـ ـ ــال م ـخ ـت ـل ــف
الـ ـ ـظ ـ ــروف ل ـض ـم ــان اس ـت ـم ــرار
تقديم أفضل جــودة وتحقيق
رضا العمالء".
ً
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا عـ ـل ــى ال ـن ـت ــائ ــج
المالية لفترة األشهر التسعة
ال ـم ـن ـت ـه ـيــة فـ ــي  30سـبـتـمـبــر
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،ق ـ ـ ـ ــال" :رغ ـ ـ ـ ــم ب ــطء
وتيرة عملية التعافي من أزمة
كـ ــوف ـ ـيـ ــد ،19-ت ـم ـك ـنــت  stcمــن
تسجيل زيـ ــادة فــي اإليـ ــرادات

بـنـسـبــة  2.3ف ــي ال ـم ـئــة خــال
األشهر التسعة األولى من عام
 2021لتصل إلى  213.8مليون
دينار ،مقارنة بـ  209.0ماليين
دينار للفترة نفسها من العام
الـســابــق ،وذل ــك بفضل أدائـهــا
القوي وتنفيذ استراتيجيتها
المرنة".
وتـ ــابـ ــع" :م ـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ــرى،
أدى ارتفاع تكاليف التسويق
والمبيعات بسبب المنافسة
الـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــدة فـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق إلـ ــى
انخفاض الدخل قبل احتساب
الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطفاء بنسبة  1.6في المئة
خـ ــال ف ـت ــرة األشـ ـه ــر الـتـسـعـ ًـة
األول ــى مــن عــام  2021مقارنة
ب ــالـ ـفـ ـت ــرة ن ـف ـس ـه ــا مـ ــن الـ ـع ــام
ال ـ ـسـ ــابـ ــق .ك ـم ــا كـ ـ ــان الرتـ ـف ــاع
تكاليف االستهالك المرتبطة
بـ ــاالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ف ـ ــي أص ـ ــول
ش ـب ـكــة ال ـج ـي ــل الـ ـخ ــام ــس 5G
التي استخدمتها الشركة أثر
م ـل ـمــوس ن ـتــج ع ـنــه انـخـفــاض
صافي الربح بنسبة  13.4في
التسعة
الـمـئــة خ ــال األش ـه ــر
ً
األول ــى مــن عــام  2021مقارنة
ب ــالـ ـفـ ـت ــرة ن ـف ـس ـه ــا مـ ــن الـ ـع ــام
السابق".

المسؤولية المجتمعية
وفيما يتعلق بالمسؤولية
ا ل ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة لـ ـ ـ ـ  ،stcأ شـ ـ ــار
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن إل ـ ــى أن ال ـف ـتــرة
ال ـم ـن ـق ـض ـي ــة م ـ ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـع ــام
ً
شـ ـه ــدت ع ـ ـ ـ ــددا مـ ــن األن ـش ـط ــة
المجتمعية الـتــي تـهــدف إلــى
دعم قرارات الحكومة المتعلقة
ب ـم ــواج ـه ــة الـ ــوبـ ــاء ب ـع ــد ق ــرار
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـت ـخ ـف ـيــف
الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــود الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــروض ـ ــة ع ـل ــى
الـسـفــر والـسـمــاح للمسافرين
غـيــر الـكــويـتـيـيــن المحصنين
بــال ـعــودة إل ــى ال ـب ــاد .وكـجــزء
م ــن ا ل ـم ـســؤو ل ـيــة المجتمعية
الـ ـمـ ـكـ ـثـ ـف ــة لـ ـلـ ـش ــرك ــة ،أط ـل ـق ــت
 stcس ـل ـس ـل ــة مـ ـ ــن ا لـ ـحـ ـم ــات
والمبادرات لمساعدة العمالء
عـلــى تخطي الـتـحــديــات التي

ارتفاع تكاليف
التسويق
والمبيعات
بسبب
المنافسة
الشديدة في
السوق أدى
إلى انخفاض
الدخل
محمود عبدالرحمن
ظ ـهــرت فــي ظــل ال ـظ ــروف غير
المتوقعة التي تمر بها البالد.
ورك ــز بــرنــامــج المسؤولية
المجتمعية لدى  stcباستمرار،
على دعم القضايا والمبادرات
التي تؤثر بشكل مباشر على
المجتمع الكويتي .وقــد أتاح
ذلــك للشركة فرصة التواصل
م ـ ــع ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ال ـم ـح ـل ـيــة
عـ ـب ــر كـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات ،مــع
الـتــركـيــز بشكل أســاســي على
مـ ـ ـج ـ ــاالت الـ ـصـ ـح ــة وال ـب ـي ـئ ــة
وريـ ـ ـ ــادة األع ـ ـمـ ــال وال ــري ــاض ــة
ً
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم .واس ـ ـت ـ ـن ـ ــادا إل ــى
قيمها األساسية ،وضعت stc
ً
ع ـلــى عــات ـق ـهــا الـ ـت ــزام ــا طــويــل
األم ـ ـ ــد ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار ت ـن ـف ـيــذهــا
ل ـل ـم ـبــادرات الـمـنـطــويــة ضمن
إ ط ــار برنامجها للمسؤولية
المجتمعية لـلـشــر كــات ســواء
ك ـ ـ ــان ذل ـ ـ ــك م ـ ــن خ ـ ـ ــال ج ـ ــدول
األعمال السنوي أو الرعاية أو
الحمالت التي تدعم القضايا.
ً
وتعليقا على إعالن النتائج
المالية للشركة ،صرح الرئيس
التنفيذي للشركة المهندس
مزيد الحربي بأن " stcتمكنت
مــن تـعــزيــز أدائ ـه ــا التشغيلي
بـسـبــب ال ـت ـغ ـيــرات الـجــوهــريــة
العالمية الـتــي فرضتها أزمــة

اإليرادات

 213.8مليون دينار

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

ً
 57.0مليونا

صافي الربح

23.8

ً
مليونا

ربحية السهم

48

ً
فلسا

الموجودات

ً
 394.0مليونا

حقوق المساهمين

ً
 216.0مليونا

القيمة الدفترية للسهم
قاعدة العمالء

«الغرفة» تشارك في اجتماع
«تنفيذية غرف مجلس التعاون»

الزيد والعمر خالل االجتماع

باستضافة كريمة من غرفة قطر ،عقدت لجنة القيادات
التنفيذية التـحــاد غــرف دول مجلس التعاون الخليجي
اجتماعها ال ــ 50صـبــاح الخميس الـمــاضــي ،فــي الــدوحــة،
حيث ترأس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت المشارك في
أعمال اللجنة نائب المدير العام حمد العمر ،يرافقه مساعد
المدير العام للشؤون التجارية عماد الزيد.
وت ـنــاول االجـتـمــاع الـعــديــد مــن الـمــواضـيــع الـهــامــة ذات
الصلة بالعمل االقتصادي الخليجي على مستوى القطاع
الخاص ،إضافة الى بعض األمور اإلدارية المتعلقة بعمل
األمانة العامة التحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي،
كما اطلع االجتماع على مذكرة غرفة تجارة وصناعة عمان
الخاصة بمقترحها حول اللجان القطاعية المنبثقة عن
األمانة العامة التحاد الغرف الخليجية.
وي ـه ــدف االج ـت ـم ــاع إل ــى الـ ـخ ــروج ب ـتــوص ـيــات لرفعها
ال ــى مجلس االت ـح ــاد فــي اجـتـمــاعــه ال ـق ــادم الـمــزمــع عقده
فــي ديسمبر المقبل فــي الــريــاض ،وأكــد االجتماع أهمية
اسـتـكـمــال دول الـمـجـلــس تطبيق االتـفــاقـيــة االقـتـصــاديــة
الخليجية لـلــو صــول ا ل ــى ا ل ـســوق الخليجية المشتركة،
من خــال تطبيق متطلبات االتحاد الجمركي الخليجي
الموحد.

1.9

الحربي

عبدالرحمن

النتائج المالية لفترة األشهر التسعة المنتهية في  30سبتمبر 2021

433

النتائج
المالية عكست
قدرتنا على
االنفتاح
على مجاالت
جديدة

ً
فلسا
مليون عميل

مزيد الحربي
ك ــوفـ ـي ــد ،19-والـ ـت ــي أدت إلــى
زي ـ ـ ــادة ال ـط ـل ــب ع ـل ــى خ ــدم ــات
االت ـ ـصـ ــاالت الـتـقـلـيــديــة وتـلــك
الرقمية .فمن خالل االستفادة
من قدرات وكفاءة شبكة الجيل
الـخــامــس  ،5Gتمكنت  stcمن
ال ـح ـفــاظ عـلــى نـمــو اإلي ـ ــرادات
التي حققتها خالل هذا العام".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـحـ ـ ــربـ ـ ــي" :مـ ــع
تـطـبـيــق خ ـطــة ع ـ ــودة ال ـح ـيــاة
الطبيعية فــي دول ــة الـكــويــت،
أثبت فريق عمل  stcالمتفاني
احـتــرافــه وحماسه وإخــاصــه
فــي تـســر يــع األداء التشغيلي
لـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـهـ ـلـ ـكـ ـي ــن
والـ ـش ــرك ــات ،وت ـم ـثــل ذلـ ــك في
توفير حـلــول تقنية متكاملة
تخدم أحدث االحتياجات التي
يتطلبها األفراد والشركات من
أدوات رقمية والتي أصبحت
ً
جـ ـ ــزء ا ال ي ـت ـجــزأ م ــن حـيــاتـنــا
اليومية".
و ل ـ ـ ـفـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ــى أن "ا ل ـ ـط ـ ـلـ ــب
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع
تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ج ـ ـ ــراء ال ـت ــوج ــه
ال ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـمـ ـ ــي الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ـ ـ ــي نـ ـح ــو
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدام ن ـ ـ ـظـ ـ ــم وح ـ ـ ـلـ ـ ــول
تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
وإنترنت األشياء والحوسبة
السحابية والبيانات الهائلة
ً
وخـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـتـ ـخ ــزي ــن ف ـض ــا
ع ــن الـ ـخ ــدم ــات األمـ ـنـ ـي ــة ،أدى
إلــى زيــادة حــدة المنافسة في
صناعتي االتصاالت السلكية
وال ــاس ـل ـك ـي ــة وت ـك ـنــولــوج ـيــا
المعلومات واالتصاالت".

تكنولوجيا المعلومات
وزاد " :ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ا ل ـ ـصـ ــدد،
ً
ت ـ ـ ـحـ ـ ــرص  stcح ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــا ع ـل ــى
تعزيز البنية التحتية لتقنية
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات بـ ـشـ ـك ــل ك ـب ـيــر
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال تـ ــوظ ـ ـيـ ــف أفـ ـض ــل
الخبرات في قطاع تكنولوجيا
المعلومات واالت ـص ــاالت إلى
جانب تسخير قدرات األعمال
الـتـجــاريــة والـمـهـنـيــة وق ــدرات
ت ـ ـقـ ــد يـ ــم ا ل ـ ـ ـخـ ـ ــد مـ ـ ــات وإدارة

ال ـم ـش ــاري ــع مـ ــن أج ـ ــل ت ـطــويــر
نماذج أعمال تجارية جديدة
ت ـســاعــد ال ـشــركــة ع ـلــى تـعــزيــز
وإنتاج وتقديم حلول شاملة
لـقــاعــدة بـيــانــات الـمــؤسـســات.
وبالتالي ،عكست استراتيجية
 stcالمحدثة الحاجة الملحة
لتوفير حلول اتصاالت وحلول
تقنية مبتكرة قابلة للتطوير
ومتنوعة لدعم الطلب المتزايد
ع ـلــى ت ـلــك ال ـخ ــدم ــات م ــن أجــل
ت ـع ــز ي ــز أداء  stcا لـتـشـغـيـلــي
والمالي في الفترات المقبلة".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـح ـ ــرب ـ ــي" :ب ـل ــغ
الــدخــل قبل احـتـســاب الفوائد
والـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرائ ـ ـ ــب واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاك
واإلط ـف ــاء  57.0مـلـيــون ديـنــار
خـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة ال ـت ـس ـع ــة أش ـه ــر
األولــى من عــام  ،2021مقارنة
ً
بـ ـ  57.9مـلـيــونــا خ ــال الـفـتــرة
نفسها مــن عــام  ،2020ليصل
ب ـ ــذل ـ ــك ه ـ ــام ـ ــش الـ ـ ــدخـ ـ ــل ق ـبــل
احـتـســاب الـفــوائــد والـضــرائــب
واالستهالك واإلطفاء إلى 26.6
في المئة خالل التسعة أشهر
األولى من عام  .2021وبالتالي،
بلغ صافي الربح  23.8مليون
ً
دينار (ربحية السهم  48فلسا)
وبهامش ربحية  11.1في المئة
خالل التسعة أشهر األولى من
عام .2021
وح ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز الـ ـم ــال ــي
لـ ـلـ ـش ــرك ــة ،ق ـ ـ ــال إن إجـ ـم ــال ــي
موجودات الشركة بلغ 394.0
مليون دينار في  30سبتمبر
 ،2021ك ـم ــا ب ـل ـغ ــت إ ج ـم ــا ل ــي
حـ ـ ـق ـ ــوق مـ ـس ــاهـ ـم ــي الـ ـش ــرك ــة
ً
 216.0مليونا لتصل القيمة
ال ــدفـ ـت ــري ــة ل ـل ـس ـهــم إلـ ـ ــى 433
ً
فلسا .وإضافة إلى ذلك تتمتع
الشركة بمالءة مالية قوية على
مستوى شركات االتصاالت في
ً
ال ـشــرق األوسـ ــط ،مــوضـحــا أن
قاعدة العمالء لــدى  stcبلغت
 1.9م ـل ـيــون عـمـيــل ف ــي نـهــايــة
سبتمبر الماضي".
وأشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن "ال ـن ـت ــائ ــج
ال ـم ــال ـي ــة لـ ـ ـشــركــة  stcعـكـســت
ق ـ ـ ــدرتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى االن ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــاح
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـجـ ـ ــاالت جـ ـ ــديـ ـ ــدة مــن

التحسينات وتعزيز مكانتها
كـثــانــي أك ـبــر شــركــة ات ـصــاالت
م ــن ح ـيــث حـصـتـهــا الـســوقـيــة
مــن حجم اإليـ ــرادات فــي قطاع
االت ـ ـصـ ــاالت ال ـكــوي ـتــي وال ـتــي
بـلـغــت ح ــوال ــي  35ف ــي الـمـئــة،
وم ـ ـ ــع اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـت ــداعـ ـي ــات
وال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي نــواجـهـهــا
جـ ـ ــراء أزمـ ـ ــة ك ــوفـ ـي ــد 19-ال ـتــي
ال ت ـ ـ ـ ــزال ت ـ ــؤث ـ ــر ع ـ ـلـ ــى م ـع ـظــم
القطاعات الحيوية في جميع
أن ـ ـحـ ــاء الـ ـع ــال ــم ،ف ـ ــإن ال ــوض ــع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـح ــال ــي يـعـيــق
عملية تعافي األداء التشغيلي
والـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات .وفـ ــي
ح ـيــن ت ـس ـعــى ال ـش ــرك ــة بشكل
أس ـ ــاس ـ ــي إلـ ـ ــى إض ـ ــاف ـ ــة قـيـمــة
ل ـع ـم ــائ ـه ــا وت ـح ـق ـي ــق ع ــوائ ــد
جـيــدة لمساهميها مــن خــال
اعتماد سياسة مالية متزنة
و فـعــا لــة على صعيد النفقات
التشغيلية والرأسمالية ،تقوم
 stcبــاالع ـت ـمــاد ع ـلــى بــرنــامــج
خ ـف ــض ال ـت ـك ــال ـي ــف ل ـلــوصــول
إل ــى أف ـضــل ال ـن ـتــائــج وتـعــزيــز
الربحية".
وشـ ـه ــدت األشـ ـه ــر الـتـسـعــة
ً
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن  2021عـ ـ ـ ــددا مــن
االن ـج ــازات التشغيلية ،حيث
ً
أطلقت  stcبرنامجا يحتوي
على العديد مــن الجوائز لكل
ال ـم ـش ـت ــرك ـي ــن ال ـ ـجـ ــدد وك ــذل ــك
العمالء الذين قاموا بتجديد
بــاقــات ـهــم ال ـحــال ـيــة م ــع عــرض
.zeed
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ش ـ ـ ـهـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
اإلعــان عن فــوز " ،"stcالرائدة
ف ــي تـمـكـيــن ال ـت ـح ــول الــرق ـمــي
وت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــات الـمـبـتـكــرة
والمنصات المتكاملة للعمالء
فـ ــي دول ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وش ــرك ــة
فـ ـ ـي ـ ــرج ـ ــن مـ ـ ــوبـ ـ ــايـ ـ ــل الـ ـ ـش ـ ــرق
األوســط وإفريقيا ()VMMEA
بالترخيص المحلي لتشغيل
ش ـب ـكــة االت ـ ـصـ ــاالت الـمـتـنـقـلــة
االفتراضية ( ،)MVNOاألولى
مــن نوعها فــي الكويت ،وذلــك
بعد حصولهما على موافقة
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــات ـص ــاالت
وتـقـنـيــة ال ـم ـع ـلــومــات إلط ــاق

"فيرجن موبايل الكويت" .فمن
خ ـ ــال ش ــراك ـت ـه ــا م ــع فـيــرجــن
( ،)VMMEAتـ ــم إ ط ـ ـ ــاق أول
مـ ـشـ ـغ ــل شـ ـبـ ـك ــة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
المتنقلة االفتراضية MVNO
ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت م ـس ـت ـف ـي ــدة مــن
شبكة  stcلتوفير خطط مسبقة
الدفع للعمالء مما يجعلها أول
شــركــة ت ـقــدم خــدمــة ات ـصــاالت
افتراضية في البالد.
ً
ك ـم ــا أع ـل ـن ــت أي ـ ـضـ ــا شــركــة
 solutions by stcشــرا كـتـهــا
الجديدة مع "داتومكون" ،وهي
ش ــر ك ــة خـلـيـجـيــة متخصصة
في مجال الذكاء االصطناعي
( )AIوعـلــوم الـبـيــانــات ،بهدف
جـ ـ ـل ـ ــب م ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــزات تـ ـحـ ـلـ ـي ــات
الفيديو والمرئيات المدعومة
بتقنيات الــذكــاء االصطناعي
إل ـ ــى الـ ـش ــرك ــات فـ ــي ال ـك ــوي ــت.
ك ـم ــا أ ط ـل ـق ــت solutions by
ً
ً
ً
 stcتــروي ـجــا ج ــدي ــدا مصمما
ً
خ ـص ــوص ــا ل ــدع ــم ال ـم ـشــاريــع
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــرة وال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة
ا ل ـح ـج ــم ( )SMEع ـب ــر تــو ف ـيــر
سـ ـب ــل م ـخ ـص ـص ــة لـ ـل ــوص ــول
إل ــى الـبـيــانــات ( )DDAوسبل
مـ ـخـ ـصـ ـص ــة ل ـ ـل ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى
اإلنـتــرنــت ( )DIAوالـمــزيــد من
الـ ـحـ ـل ــول ب ــأسـ ـع ــار تـنــاف ـسـيــة
منخفضة.
وتـ ـ ـج ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن
الـشــركــة أعـلـنــت خ ــال األشـهــر
الـ ـتـ ـسـ ـع ــة ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة إطـ ـ ــاق
موقعها اإللـكـتــرونــي الجديد
ً
كـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــا الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ب ـ ــاألعـ ـ ـم ـ ــال
التجارية ،والذي يتميز بمظهر
ورؤية ومشاعر جديدة ،إضافة
إلـ ــى س ـم ــات م ـب ـت ـكــرة تـضـفــي
تـ ـج ــرب ــة ف ـ ــري ـ ــدة م ـ ــن ن ــوع ـه ــا
للعمالء من قطاع المستهلكين.
كما تم تصميم الموقع الجديد
ً
خصوصا بهدف تقديم تجربة
م ـب ـت ـكــرة ل ـل ـع ـمــاء ،م ــع تلبية
احتياجات أعمالهم المتنوعة
من خالل تحسين الوصول إلى
مجموعة متنوعة من الحلول".
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

ُ
إعالن الحكومة خفض اإلنفاق غير م ِلزم وال مهني

• ضرورة تبني إصالحات عاجلة وإصالح جوهري للتعليم ومواجهة استشراء الفساد
• التسامح مع قانون الدين العام دون وجود برنامج ملزم لإلصالح يعمق االختالالت الهيكلية

ذكر «الشال» أن بعثة
صندوق النقد تنتقد ًتأخر
وضعف دقة وأحيانا غياب
اإلحصاءات الضرورية
للحسابات القومية،
وتعرض المساعدة،
واإلحصاءات الطازجة
والدقيقة هي زاد سياسات
اإلصالح ،ومن دونها ال
يمكن صياغة ومتابعة
وقياس نجاعة تلك
السياسات.

قـ ـ ـ ــال ت ـ ـقـ ــريـ ــر م ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـشـ ــال
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي االس ـ ـبـ ــوعـ ــي ان ــه
فــي  20أكـتــوبــر ال ـج ــاري ،صــدر
ب ـيــان خـتــامــي لـبـعـثــة صـنــدوق
النقد الدولي لمشاورات المادة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة ل ـ ـعـ ــام  ،2021ورغ ـ ــم
اعتقادنا بغياب أي جديد في
الـبـيــان ،فــإنـنــا ن ــرى مــن المفيد
اسـتـعــراض بعض محتواه من
زاويتي االتفاق أو عدم االتفاق
م ـع ـه ــا ،وي ـم ـك ــن ت ـق ـس ـيــم ن ـقــاط
البيان محل التعليق إلى ثالثة
م ـح ــاور؛ م ـحــور مــا تــم إن ـجــازه
بنجاح ،ومحور ما نعتقد أنها
قضايا تناولها بشكل خاطئ،
ومحور ما نعتقد أنها تحذيرات
مستحقة من قبله.
و فـ ـ ــي ا لـ ـمـ ـح ــور األول ،ذ ك ــر
ال ـ ـب ـ ـيـ ــان أن ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ح ـق ـقــت
قصتي نجاح في زمن الجائحة؛
األولـ ـ ـ ــى هـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ــوب ــاء
بــاالح ـتــرازات الــوقــائـيــة ،وفيها
ي ــذك ــر أن ال ـك ــوي ــت ن ـج ـحــت في
تـطـعـيــم  %70م ــن الـمـسـتـهــدف
مــن السكان بجرعتين ،و%80
من المستهدف بجرعة واحدة،
مــا مكنها مــن ع ــودة شبه آمنة
لنشاط اقتصادها بعد تراخي
إجراءات المنع والحجر.
والثانية ،وسبق لنا اإلشارة
لها ،هــي نجاح القطاع المالي
بإشراف بنك الكويت المركزي
فــي اجتياز تداعيات الجائحة
ب ـ ــأق ـ ــل الـ ـتـ ـك ــالـ ـي ــف ال ـم ـم ـك ـن ــة،
ومؤشراته نمو االئتمان ونمو
الــودائــع وانخفاض مع تغطية
ع ــالـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـقـ ــروض ال ـم ـت ـع ـث ــرة
وتجاوزها ألسوأ سيناريوهات
الضغط ،وبدء تعافي أرباحها...

إل ـ ـ ــخ ،ونـ ـح ــن ن ـع ـت ـقــد ب ـص ــواب
تحليله في الحالتين.
وفي المحور الثاني ،نعتقد
ب ـخ ـطــأ ال ـت ـح ـل ـيــل ف ــي أك ـث ــر من
موقع ،فالبيان يكرر أن الجمود
الـ ـسـ ـي ــاس ــي سـ ـب ــب فـ ــي عــرق ـلــة
ج ـ ـهـ ــود ال ـ ـت ـ ـصـ ــدي ل ـل ـم ـخــاطــر
ال ـمــال ـيــة وت ـن ـف ـيــذ اإلص ــاح ــات
ال ـه ـي ـك ـل ـي ــة ال ـ ـم ـ ـعـ ــززة ل ـل ـن ـمــو،
والــواقــع أن الجمود السياسي

ه ــو ن ـت ـي ـجــة ف ـش ــل ال ـح ـكــومــات
ال ـم ـت ـع ــاق ـب ــة فـ ــي ت ـح ـق ـيــق تـلــك
اإلص ــاح ــات ول ـيــس مــا تسبب
فيها.
خطأ التحليل في موقع آخر
عندما يعتبر أن إعالن الحكومة
خ ـفــض ال ـن ـف ـقــات ال ـعــامــة %10
قـ ـ ــرار إصـ ــاحـ ــي ،ف ــإل ــى جــانــب
أنه قرار غير ملزم ،وأنها زادت
الـنـفـقــات الـعــامــة لـنـفــس السنة

المالية بنحو  %7واآلن تدعو
ً
إلى تخفيضها ،هو أيضا قرار
غـيــر مـهـنــي ،حـيــث يـفـتــرض أن
يـسـمــي ال ـق ــرار ب ـنــود الـخـفــض،
أمــا البديل ،فقد يطال الخفض
إن تحقق ،أفضل بنود اإلنفاق
ل ـم ـجــرد أن ـه ــا ال تـثـيــر رد فعل
غير شعبي.
خ ـطــأ الـتـحـلـيــل ال ـث ــال ــث ،هو
دعــوتــه إل ــى أسـبـقـيــة التسامح

ً
 1482دينارا معدل األجر الشهري للكويتيين
ذكر تقرير «الشال» أن آخر اإلحصاءات
الصادرة عن اإلدارة المركزية لإلحصاء
عن عدد العمالة في دولــة الكويت ،كما
في نهاية الربع الثاني من  ،2021مصنفة
ً
وفقا للعدد والجنس والجنسية واألجور
واأل ع ـم ــار ،تشير أن حجمها بلغ نحو
 1.930مليون عــامــل مــن غير احتساب
ع ــدد الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة ( 1.947مليون
عامل في نهاية الربع األول من .)2021
وعند إضافة العمالة المنزلية وما في
حكمها  -القطاع العائلي -البالغة نحو
 639ألفا ،يصبح المجموع نحو 2.569
مليون ( 2.599مليون فــي نهاية الربع
األول مــن  ،)2021وتبلغ نسبة العمالة
المنزلية نحو  24.9في المئة من إجمالي
العمالة في الكويت كما في نهاية الربع
ال ـثــانــي مــن  25.1( 2021فــي الـمـئــة من
إجمالي العمالة في نهاية الربع األول
من .)2021
وذكر التقرير أن معدل األجر الشهري
للذكور من العمالة الكويتية في القطاع
الحكومي بلغ نحو  1872دينارا (1869
دينارا في نهاية الربع األول من ،)2021
وبلغ ذلك المعدل لإلناث الكويتيات نحو
 1304دنانير ( 1306دنانير فــي نهاية
الــربــع األول مــن  ،)2021بـفــارق بحدود
 43.6في المئة لمصلحة أجور الذكور.
وبلغ معدل الــراتــب الشهري للذكور
غير الكويتيين فــي ا لـقـطــاع الحكومي
نحو  769دينارا ( 759دينارا في نهاية
الربع األول من  ،)2021وبلغ لإلناث غير
الكويتيات نحو  688دينارا ( 685دينارا

في نهاية الربع األول من  ،)2021بفارق
لمصلحة الذكور بحدود  11.7في المئة،
أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة
في حالة غير الكويتيين.
ويـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــغ م ـ ـ ـعـ ـ ــدل األجـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـش ـ ـهـ ــري
للكويتيين مــن الجنسين فــي ا لـقـطــاع
ال ـح ـكــومــي ن ـحــو  1533ديـ ـن ــارا (1534
دينارا في نهاية الربع األول من ،)2021
ويـبـلــغ نـفــس الـمـعــدل لغير الكويتيين
ن ـح ــو  728ديـ ـ ـن ـ ــارا ( 722ديـ ـ ـن ـ ــارا فــي
نـهــايــة ال ــرب ــع األول م ــن  ،)2021بـفــارق
بين المعدلين بحدود  110.6في المئة
لمصلحة الكويتيين.
وأضــاف «يبلغ معدل األجــر الشهري
للذكور الكويتيين في القطاع الخاص
نـحــو  1519دي ـن ــارا ( 1497دي ـن ــارا في
نـهــايــة الــربــع األول مــن ع ــام  ،)2021أي
أدنى بنحو  18.8في المئة من معدل أجر
الذكور في القطاع الحكومي ،ويبلغ ذلك
المعدل لــإنــاث الكويتيات فــي القطاع
الـخــاص نحو  958ديـنــارا ( 946دينارا
فــي نـهــايــة الــربــع األول مــن  ،)2021أي
أدن ــى بنحو  26.5فــي الـمـئــة مــن معدل
زميالتهن في القطاع الحكومي ،والشك
أن مخصصات دعــم العمالة المواطنة
تؤدي إلى ردم تلك الفروق».
ويبلغ معدل األجــر الشهري للذكور
غ ـيــر الـكــويـتـيـيــن ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخــاص
نحو  296دينارا ( 294دينارا في نهاية
الــربــع األول مــن  ،)2021أي نـحــو 38.5
ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن م ـس ـت ــوى زم ــائ ـه ــم فــي
القطاع الحكومي ،ويبلغ معدل األ جــر

ال ـش ـهــري ل ــإن ــاث غ ـيــر ال ـكــوي ـت ـيــات في
القطاع الخاص نحو  411دينارا (407
دنانير في نهاية الربع األول من ،)2021
وهــو أعـلــى مــن مـعــدل أجــر الــذكــور غير
الكويتيين فــي الـقـطــاع الـخــاص بنحو
 38.7فــي المئة ،ولكنه أدن ــى مــن معدل
زميالتهن في القطاع الحكومي بنحو
 40.3في المئة.
وفــي حــال دمــج القطاعين الحكومي
وال ـخ ــاص ،يبلغ مـعــدل األج ــر الشهري
للكويتيين الــذكــور نحو  1799ديـنــارا
( 1791دينارا في نهاية الربع األول من
 ،)2021ولإلناث الكويتيات نحو 1252
دي ـنــارا ( 1251دي ـنــارا فــي نـهــايــة الــربــع
األول من  ،)2021ويبقى الفارق لمصلحة
ً
الذكور ثابتا بنحو  43.7في المئة.
وأش ــار الـتـقــريــر إل ــى أن مـعــدل األجــر
الشهري للذكور غير الكويتيين يبلغ
 309دنــان ـيــر ( 306دنــان ـيــر ف ــي نـهــايــة
الــربــع األول مــن  ،)2021ويـبـلــغ لــإنــاث
غير الكويتيات نحو  471دينارا (468
دينارا في نهاية الربع األول من )2021
ويصبح الـفــارق لمصلحة اإلنــاث نحو
 52.7في المئة.
وي ـ ـب ـ ـلـ ــغ م ـ ـع ـ ــدل األج ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـشـ ـه ــري
ً
ً
للكويتيين ذكــورا وإناثا في القطاعين
نـحــو  1482دي ـن ــارا ( 1479دي ـن ــارا في
نهاية الربع األول من  ،)2021ويبلغ لغير
الكويتيين نحو  327دينارا ( 324دينارا
في نهاية الربع األول من  ،)2021والبد
مــن إع ــادة التذكير بــأن كــل هــذه األرقــام
ال تشمل العمالة المنزلية التي ستترك

أث ــرا كبيرا لــأدنــى على مـعــدالت أجــور
غير الكويتيين لو أخــذت في االعتبار،
كما أنها ال تشمل أثر مخصصات دعم
العمالة للكويتيين العاملين في القطاع
الخاص.
ولفت إلى أن عدد العمالة الكويتية في
ً
القطاع الحكومي ،وفقا لنفس المصدر،
بـلــغ نـحــو  346.6أل ـفــا ( 338.5أل ـفــا في
نـهــايــة ال ــرب ــع األول م ــن  ،)2021ويبلغ
ع ــدده ــم ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص نـحــو 73
ألفا ( 72.9ألفا في نهاية الربع األول من
 ،)2021أي أنها عمالة موزعة إلى نحو
 82.6في المئة عمالة حكومية ،و 17.4في
المئة عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في
القطاع الحكومي من حملة الشهادات
الجامعية نحو  43.6في المئة ،إضافة
إلـ ـ ــى نـ ـح ــو  4.4فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مـ ــن حـمـلــة
الشهادات فوق الجامعية ،ونحو 14.2
فــي المئة لمن يحملون ش ـهــادات فوق
الثانوية ودون الجامعية ،ونحو 21.4
فــي الـمـئــة لحملة ال ـش ـهــادات الـثــانــويــة
أو م ــا ي ـعــادل ـهــا ،أي أن ن ـحــو  83.5في
المئة من موظفي القطاع الحكومي من
حملة الشهادات ما بين الثانوية حتى
ال ــدك ـت ــوراه ،ورغ ــم ذل ــك ،ظـلــت إنتاجية
القطاع الحكومي ضعيفة ،إ مــا بسبب
بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة،
أو بسبب ضعف المستوى التعليمي،
أو بسبب االنـفـصــال مــا بين مخرجات
التعليم ومتطلبات سوق العمل ،أو حتى
بسبب انتشار شهاداته المضروبة.

م ــع ق ــان ــون ال ــدي ــن الـ ـع ــام عـلــى
برنامج ملزم لإلصالح المالي
ثم اإلصالح االقتصادي وهو ما
يمكن أن يعمق من االختالالت
ال ـه ـي ـك ـل ـيــة ل ــو ت ــوف ــرت سـيــولــة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة مـ ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ن ـهــج
الحكومة القديم.
الخطأ الرابع كان في تجاوزه
ألهم مبادئ علم المالية العامة،
عندما ال يفرق بين الدخل وبيع

األصل ،وتبعات القبول بالخطأ
عـلــى اس ـتــدامــة الـمــالـيــة الـعــامــة
واالقتصاد وضحية إن استمر
الخلط على المديين المتوسط
والطويل.
وف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــور ال ـ ـث ـ ــال ـ ــث،
تـ ـ ـح ـ ــذي ـ ــرات نـ ـعـ ـتـ ـق ــد ب ـ ـصـ ــواب
مـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــوى ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــان حـ ــول ـ ـهـ ــا،
فــال ـب ـع ـثــة ت ــؤك ــد أن االن ـت ـعــاش
االقـتـصــادي يتعرض لمخاطر

انكسار ،والتأخير في تبني
إص ــاح ــات مــالـيــة وهيكلية
قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر
وتقويض ثقة المستثمرين
وعرقلة التقدم نحو المزيد
مـ ــن الـ ـتـ ـن ــوي ــع االقـ ـتـ ـص ــادي
وزيادة القدرة التنافسية.
ولم تغفل البعثة التنويه
إلـ ــى أن ال ـت ـح ـســن الـمـحـتـمــل
ف ــي ع ـجــز الـ ـم ــوازن ــة ال ـعــامــة
والذي قد يتحول إلى فائض
ل ـل ـس ـن ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة
ل ـي ــس ل ـل ـس ـل ـط ــات ال ـم ـح ـل ـيــة
دور فـيــه ،وإن ـمــا هــو نتيجة
لـتـحـســن م ــؤق ــت ف ــي أس ـعــار
الـنـفــط ،وذل ــك الـمـسـتــوى من
األسـ ـ ـع ـ ــار لـ ــن ي ـس ـت ـم ــر عـلــى
المدى المتوسط ،ناهيك عن
الطويل.
وتـ ـنـ ـتـ ـق ــد الـ ـبـ ـعـ ـث ــة ت ــأخ ــر
ً
وضعف دقــة وأحيانا غياب
اإلحـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاءات ال ـ ـضـ ــروريـ ــة
للحسابات القومية ،وتعرض
الـ ـمـ ـس ــاع ــدة ،واإلحـ ـ ـص ـ ــاءات
ال ـطــازجــة والــدقـيـقــة هــي زاد
سـ ـي ــاس ــات اإلصـ ـ ـ ـ ــاح ،وم ــن
دون ـ ـ ـهـ ـ ــا ال يـ ـمـ ـك ــن ص ـي ــاغ ــة
ومتابعة وقياس نجاعة تلك
السياسات.
وي ـش ـي ــر ال ـت ـق ــري ــر بـشـكــل
ص ـ ـح ـ ـيـ ــح وإن عـ ـ ـل ـ ــى ن ـم ــط
تــوص ـيــات ال ـم ــؤت ـم ــرات ،إلــى
أهمية الوقت وضرورة تبني
إص ــاح ــات عــاج ـلــة ،ويـشـيــر
إلى ضرورة إصالح جوهري
للتعليم ،ويشير إلى ضرورة
قـصــوى لمواجهة استشراء
الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد ،وكـ ـلـ ـه ــا إش ـ ـ ـ ــارات
مستحقة.

ربع العمالة الوافدة في الكويت «منزلية»
موزعة مناصفة بين الجنسين
أفــاد تقرير «الـشــال» بــأن نحو ربــع إجمالي
الـعـمــالــة ال ــواف ــدة فــي الـكــويــت مـنــزلـيــة ،إذ بلغ
عددها كما في نهاية الربع الثاني من 2021
وفــق ج ــداول اإلدارة المركزية لإلحصاء نحو
 639ألف عامل ( 651ألف عامل في نهاية الربع
ً
األول من  ،)2021وموزعة مناصفة تقريبا ما
بين الذكور البالغ عددهم نحو  314.5ألف عامل،
واإلناث البالغ عددهن نحو  324.5ألفا.
وأضاف «يتصدر عمالة الذكور الذين قدموا
من الهند بنحو  210آالف عامل ( 215ألف عامل
في نهاية الربع األول من  ،)2021بينما تتصدر
الفلبين عمالة اإلناث بنحو  137ألفا ( 139ألفا
فــي نـهــايــة الــربــع األول مــن  ،)2021وتـتـصــدر
الـهـنــد أرق ــام الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة مــن الجنسين
بـنـسـبــة  47.3فــي الـمـئــة مــن إج ـمــالــي الـعـمــالــة
المنزلية ،تليها الفلبين بنسبة  21.6في المئة
من اإلجمالي».
وب ـش ـكــل عـ ــام ،تـسـتـحــوذ  4جـنـسـيــات هــي:
الهند ،الفلبين ،بنغالدش وسريالنكا على نحو
 94.4في المئة من إجمالي عدد العمالة المنزلية
من أصل  10جنسيات ،بينما تحتل الجنسيات
الست األخرى ألعالها  2.3في المئة ،وأدناها 0.2
في المئة .بينما ضمن الدول العشر المصدرة
للعمالة المنزلية  3دول إفريقية ،تتصدرها
إثيوبيا بنصيب  2.3في المئة من جملة تلك
العمالة ،ثم بنين وساحل العاج بنسبة  0.3في
المئة ،و 0.2في المئة على التوالي.
وذكر التقرير «لو قمنا بدمج أرقام العمالة

ً
المنزلية بفئات العمالة الوافدة األخرى ،وفقا
لجنسياتها ،فسيبلغ عــدد العمالة اإلجمالي
م ــن الـجـنـسـيــة ال ـه ـنــديــة ن ـحــو  767أل ـفــا (787
ألـفــا فــي نهاية الــربــع األول مــن  ،)2021أي ما
ً
نسبته  29.9في المئة من جملة العمالة شامال
العمالة الكويتية ،و نـحــو  35.7فــي المئة من
جملة العمالة الــوافــدة ،أي تحتل الصدارة في
الحالتين».
ت ـل ـي ـهــا ف ــي ال ـت ــرت ـي ــب ال ـث ــان ــي ال ـع ـم ــال ــة مــن
الجنسية المصرية ،بإجمالي  465ألفا (471
ألفا في نهاية الربع األول من  ،)2021وبنسبة
 18.1في المئة من إجمالي العمالة ،ونحو 21.6
في المئة من إجمالي العمالة الوافدة ،يليهما
في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 420
ألفا ( 411ألفا في نهاية الربع األول من ،)2021
وبنسبة  16.3في المئة من إجمالي العمالة ،وقد
ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول
تشمل العسكريين.
وتابع «تأتي بنغالدش في المرتبة الرابعة
بإجمالي عمالة  243ألفا ( 246ألفا في نهاية
الــربــع األول مــن  ،)2021أو مــا نسبته  9.5في
الـمـئــة مــن إج ـمــالــي الـعـمــالــة ،ون ـحــو  11.3في
الـمـئــة مــن إجـمــالــي الـعـمــالــة ال ــواف ــدة ،وتحتل
الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة 206
آالف عــامــل ( 206آالف فــي نـهــايــة الــربــع األول
مــن  ،)2021وبنسبة  8فــي المئة مــن إجمالي
ال ـع ـمــالــة ،وبـنـحــو  9.6ف ــي الـمـئــة م ــن إجـمــالــي
العمالة الوافدة».

 %4.8نمو موجودات «بيتك» لتبلغ  21.9مليار دينار
تطرق تقرير «الـشــال» إلى
نتائج بيت التمويل الكويتي
(ب ـي ـتــك) ،حـيــث أشـ ــار إل ــى أن
ال ـب ـن ــك ح ـق ــق خ ـ ــال األش ـه ــر
ال ـت ـس ـع ــة األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ال ـع ــام
الـحــالــي ،صــافــي أرب ــاح (بعد
خـصــم ال ـض ــرائ ــب) بـلــغ نحو
 211.8مليون دينار ،بارتفاع
بلغ نحو  80.6مليونا ،أي ما
نسبته  61.5في المئةمقارنة
بنحو  131.2مليونا للفترة
ذاتها من .2020
وأضـ ــاف «ي ـع ــود االرت ـفــاع
فـ ـ ــي ص ـ ــاف ـ ــي أرب ـ ـ ـ ـ ــاح ال ـب ـن ــك
إلـ ــى ان ـخ ـف ــاض ق ـي ـمــة جـمـلــة
الـمـخـصـصــات بـنـسـبــة 51.9
في المئة ،أي ما قيمته 127.7
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،م ـق ــارن ــة مــع
ال ـع ــام ال ـف ــائ ــت ،وع ـل ـيــه غلبة
التأثير كانت النخفاض قيمة
ال ـم ـخ ـص ـص ــات ع ـل ــى ال ــرغ ــم
ً
مــن تحقيق البنك انخفاضا
ف ــي رب ـح ــه الـتـشـغـيـلــي (قـبــل
خصم المخصصات) بنحو

 37.5مليونا ،أو بنسبة  9.3في
المئة ،وفي التفاصيل ،انخفض
إجـمــالــي اإلي ـ ــرادات التشغيلية
بـنـحــو  31.9م ـل ـيــونــا ،أي نحو
ً
 5.1في المئة ،وصوال إلى نحو
 590.8مليونا ،مقارنة بما قيمته
 622.7مليونا للفترة نفسها من
العام السابق».
وتحقق ذلك نتيجة انخفاض
بند إيرادات استثمار بنحو 34.2
مليون دينار ،أو بنسبة  88.9في
الـمـئــة ،لـيـصــل إل ــى  4.2ماليين
مقابل  38.4مليونا ،وانخفض
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا ،ب ـن ــد ص ــاف ــي إي ـ ـ ـ ــرادات
التمويل بنحو  7.5ماليين أو
ً
بنسبة  1.7فــي الـمـئــة ،وص ــوال
إل ــى نـحــو  443مـلـيــونــا مقارنة
ب ـن ـحــو  450.5م ـل ـيــو نــا ،بينما
ارتفع بند إيرادات أخرى بنحو
 4ماليين دي ـنــار ،أو مــا نسبته
 14.2في المئة.
من جهة أخرى ،ارتفع إجمالي
المصروفات التشغيلية بنحو
 5.6مــا يـيــن دي ـن ــار ،أو بنسبة

ً
 2.5فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وص ـ ـ ـ ــوال إل ــى
نحو  226.5مليونا مقابل 221
مليونا ،حيث ارتفع بند تكاليف
مــوظ ـف ـيــن ب ـن ـحــو  9.8مــاي ـيــن،
بـيـنـمــا انـخـفــض بـنــد اسـتـهــاك
وإط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاء وب ـ ـ ـنـ ـ ــد م ـ ـصـ ــروفـ ــات
عـمــومـيــة وإداري ـ ـ ــة ب ـمــا مجمله
 4.2ماليين.
وأشــار التقرير إلــى أن نسبة
إجمالي المصروفات التشغيلية
إلى إجمالي اإليرادات التشغيلية
بلغت نحو  38.3في المئة ،بعد
أن كــانــت نـحــو  35.5ف ــي المئة
خ ــال ال ـف ـتــرة ذات ـهــا مــن .2020
وانخفضت جملة المخصصات
ب ـن ـحــو  127.7م ـل ـي ــو ن ــا ،أو مــا
ً
نسبته  51.9في المئة ،وصــوال
إلى نحو  118.2مليونا مقارنة
بـنـحــو  245.9مـلـيــونــا .وارت ـفــع
هـ ـ ــامـ ـ ــش صـ ـ ــافـ ـ ــي ال ـ ـ ــرب ـ ـ ــح م ــن
العمليات المستمرة والموقوفة
إلى نحو  35.8في المئة مقارنة
بـنـحــو  21.2ف ــي ال ـم ـئــة لـلـفـتــرة
نفسها من العام السابق.

وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن إ ج ـ ـ ـمـ ـ ــا لـ ـ ــي
م ــوج ــودات الـبـنــك ارت ـفــع بنحو
 469مليون ديـنــار ،بنسبة 2.2
فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،ل ـي ـص ــل إلـ ـ ــى نـحــو
 21.971مـ ـلـ ـي ــارا م ـق ــا ب ــل نـحــو
21.502مليارا في نهاية ،2020
وكذلك ارتفع بنحو  1.010مليار،
أو بنسبة  4.8فــي الـمـئــة ،حين
بـلــغ نـحــو  20.961م ـل ـيــارا عند
المقارنة على مــا كــان عليه في
الفترة المماثلة من العام الفائت.

وارت ـف ــع ب ـنــد مــدي ـنــو تـمــويــل
ب ـن ـحــو  597.2م ـل ـي ــو ن ــا ،أو مــا
نـسـبـتــه  5.6ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،ليبلغ
 11.345مليارا ( 51.6في المئة
من إجمالي الموجودات) مقارنة
بنحو  10.748مليارات ( 50في
المئة من إجمالي الموجودات)
في نهاية  ،2020في حين ارتفع
بنحو  830.7مليونا ،أي نحو
 7.9فــي ال ـم ـئــة ،حـيــن بـلــغ نحو
 10.514مليارات ( 50.2في المئة

مــن إجـمــالــي ال ـمــوجــودات) عند
الـمـقــارنــة مــع الـفـتــرة ذات ـهــا من
ال ـع ــام ال ـس ــاب ــق ،وب ـل ـغــت نسبة
مــدي ـنــو ت ـمــويــل إلـ ــى ح ـســابــات
المودعين نحو  70.9في المئة،
مقارنة بنحو  70.5في المئة.
ً
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــع أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،بـ ـن ــد ن ـقــد
وأرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــوك
وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـم ــال ـي ــة بـنـحــو
 410.5مــا ي ـيــن ،أي م ــا نسبته
ً
 16.5في المئة ،وصوال إلى نحو
 2.901مليار ( 13.2في المئة من
إج ـمــالــي ال ـم ــوج ــودات) مـقــارنــة
بـنـحــو  2.491مـلـيــار ( 11.6في
المئة من إجمالي الموجودات)
في نهاية  ،2020وارتفع بنحو
 448.2مليونا ،أي بنسبة 18.3
في المئة ،مقارنة بالفترة نفسها
من العام السابق حين بلغ نحو
 2.453مليار ( 11.7في المئة من
إجمالي الموجودات).
وذكــر التقرير «تشير األرقــام
إلـ ــى أن م ـط ـلــوبــات ال ـب ـنــك (مــن
غير احـتـســاب حـقــوق الملكية)

ً
سـجـلــت ارت ـف ــاع ــا بـلـغــت قيمته
 248.2مليونا ،ونسبته  1.3في
المئة ،لتصل إلى  19.649مليارا،
بعد أن كانت  19.401مليارا في
نـهــايــة  .2020وارت ـف ـعــت بنحو
 727.8مليونا أو بنحو  3.8في
المئة ،حيث بلغت نحو 18.921
م ـل ـيــارا لـلـفـتــرة الـمـمــاثـلــة لـعــام
 ،2020وبـلـغــت نـسـبــة إجـمــالــي
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــات إل ـ ـ ـ ــى إج ـ ـمـ ــالـ ــي
الموجودات نحو  89.4في المئة
مقارنة بنحو  90.3في المئة».
وت ـ ـش ـ ـي ـ ــر ن ـ ـت ـ ــائ ـ ــج ت ـح ـل ـي ــل
مــؤشــرات الــربـحـيــة المحسوبة
على أســاس سنوي إلــى ارتفاع
جميع مؤشرات الربحية للبنك،
إذ ارتـ ـف ــع م ــؤش ــر ال ـع ــائ ــد على
معدل مــوجــودات البنك ()ROA
ليصل إلــى نحو  1.0فــي المئة،
بعد أن كــان عند  0.7في المئة.
وارتفع مؤشر العائد على معدل
حقوق المساهمين ( )ROEليصل
إلى نحو  11.6في المئة مقارنة
بـنـحــو  6.9ف ــي ال ـم ـئــة .وارت ـف ــع

ً
أيـ ـض ــا ،م ــؤش ــر ال ـع ــائ ــد على
معدل رأسـمــال البنك ()ROC
ل ـي ـصــل إل ـ ــى ن ـح ــو  27.8فــي
المئة ،بعد أن كان عند 18.4
في المئة.
وارت ـف ـع ــت رب ـح ـيــة الـسـهــم
ال ـخــاصــة بـمـســاهـمــي الـبـنــك
ً
( )EPSإلــى نحو  20.08فلسا
ً
مـقــار نــة بنحو  12.10فلسا ،
وبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــغ م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر م ـ ـضـ ــاعـ ــف
السعر /ربحية السهم الواحد
(  )P/Eن ـ ـحـ ــو  30.7ض ـع ـفــا
م ـقــارنــة بـنـحــو  41.0ضعفا
(أي تـحـســن) ،نتيجة ارتـفــاع
ربحية السهم ( )EPSبنسبة
 66فــي الـمـئــة مـقــابــل ارت ـفــاع
ن ـس ـب ــي أق ـ ـ ــل ل ـس ـع ــر ال ـس ـه ــم
ال ـســوقــي ،وبـنـسـبــة  24.4في
ال ـم ـئــة م ـقــارنــة بـمـسـتــواهـمــا
في  30سبتمبر  ،2020وبلغ
مـ ــؤشـ ــرمـ ـض ــاع ــف الـ ـسـ ـع ــر/
القيمة الــدفـتــريــة (P/B) نحو
 3.6ضعف مقارنة بنحو 2.7
ضعف.

ةديرجلا
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اقتصاد

ً ً
مؤشرات الكويت وعمان والبحرين تسجل ارتفاعا كبيرا

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تراجع السوقين السعودي والقطري واستقرار مؤشري أبوظبي ودبي
تباين أداء مؤشرات أسواق المال
بــدول مجلس التعاون الخليجي،
من جديد ،خالل تعامالت األسبوع
الماضي ،وهو األسبوع األخير من
شـهــر أكـتــوبــر ال ـج ــاري ،وحـقـقــت 4
مؤشرات ارتفاعا ،وبينما تراجعت
 3مـ ــؤشـ ــرات ،وس ـج ـل ــت م ــؤش ــرات
ع ـمــان وال ـكــويــت وال ـب ـحــريــن نـمــوا
كـبـيــرا ،اكتفى مــؤشــر دبــي باللون
األخضر ،وربح مؤشر سوق عمان
ال ـم ــال ــي ن ـس ـبــة  2ف ــي ال ـم ـئ ــة ،تــاه
مؤشر بورصة الكويت العام بنمو
م ـقــارب بـلــغ نـسـبــة  1.8فــي الـمـئــة،
وسـ ـج ــل م ــؤش ــر سـ ـ ــوق ال ـب ـحــريــن
المالي نسبة  1في المئة ارتفاعا.
وكانت مكاسب مؤشر سوق دبي
بعشر نقطة مئوية،
المالي محدودة ُ
بينما تراجع مؤشر تاسي (مؤشر
السوق السعودي الرئيسي) بنسبة
مؤثرة بلغت  1.5في المئة وخسر
مــؤشــر س ــوق قـطــر ال ـمــالــي نصف
نقطة مئوية ،واستقر مؤشر سوق
أبوظبي على تراجع محدود جدا.

علي العنزي

مؤشر عمان
حقق مؤشر سوق عمان المالي
أكبر مكاسب له هــذا العام بنسبة
 2ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ،لـ ـيـ ـع ــود وي ـخ ـت ــرق
مستوى  4آالف نقطة بقوة ،وهي
الـ ـم ــرة ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي ي ـص ـعــد بها
ف ـ ــوق  4آالف ن ـق ـط ــة ،ح ـي ــث جـمــع

 77.75نقطة ،ليقفل على مستوى
 4062.44نـقـطــة ،ويـقـفــز بمكاسبه
لهذا العام فوق  10.7في المئة كآخر
م ــن ي ـت ـجــاوز  10بــالـمـئــة واألدنـ ــى
م ـكــاســب ب ـيــن م ــؤش ــرات األس ـ ــواق
ال ـمــال ـيــة الـخـلـيـجـيــة ،وان ـت ـهــت 56
شــركــة عـمــانـيــة مــدرجــة مــن إعــان
أرباحها ولم يتبق سوى شركتين
ل ــم ت ـع ـل ـنــا ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة األس ـب ــوع
الماضي ،وقد نمت أرباح  34شركة
مقارنة مع نتائج مقارنة من العام
الماضي ،وتراجع أرباح  22شركة،
وكان اإلجمالي تراجعا بنسبة 2.2
في المئة.
وكـ ـ ــان الـ ــدعـ ــم األك ـ ـبـ ــر اس ـت ـق ــرار
أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط فـ ـ ــوق م ـس ـت ــوي ــات
 83.5دوالرا للبرميل ،بــالــرغــم من
زيــادة مخزونات النفط األميركية
لألسبوع الثاني على التوالي ،وهو
مــا يقلص عجز مــوازنــة السلطنة،
والـتــي ق ـ ّـدرت سعر النفط على 45
دوالرا ل ـل ـبــرم ـيــل ،ب ـي ـن ـمــا ت ـج ــاوز
الفعلي منه آخــر  3أشهر مستوى
 75دوالرا للبرميل ،وتـ ــداول على
مستوى  86دوالرا للبرميل ،مما
يعزز خفض عجز الميزانية بصورة
كبيرة.

بورصة الكويت
يعد األسبوع الماضي من أفضل
األســابـيــع خ ــال أكـثــر مــن عـقــد في

ب ــورص ــة الـ ـك ــوي ــت ،ح ـيــث ال ـت ـطــور
الكبير في سيولة الجلسات ،وكذلك
سيولة العديد من األسهم الصغيرة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ،والـ ـ ـت ـ ــي أص ـب ـحــت
أسـهــم ثـقــة فــي ال ـســوق ويـتــداولـهــا
كـثـيــر م ــن مـتـعــامـلــى الـ ـس ــوق بعد
بـ ـي ــات أكـ ـث ــر مـ ــن ع ـق ــد مـ ــن ال ــزم ــن،
ناهيك بتعامالت األسهم القيادية
وقطاع البنوك الذي يبث مزيدا من
الثقة في بورصة الكويت لتخترق
الـمــؤشــرات حــواجــز نفسية وفنية
مهمة ويتداول العديد من األسهم
على أرقــام جديدة كانت نتيجتها
ارتفاع مؤشر السوق العام بنسبة
 1.8بالمئة ،أي  123.54نقطة ،ليبلغ
مستوى  7100.13نقطة ،مخترقا
م ـس ـتــوى  7آالف نـقـطــة بـسـهــولــة،
وبدعم كبير من السيولة المتدفقة
التي فاقت  100مليون دينار للمرة
األول ــى خــال  13عــامــا (باستثناء
جلسات ترقية المؤشرات الناشئة
العالمية).
ك ـمــا رب ــح مــؤشــر ال ـس ــوق األول
نـسـبــة  1.9ف ــي ال ـم ـئــة ،أي 141.16
نقطة ،ليقفل على مستوى 7678.21
نقطة ،بينما ربح مؤشر رئيسي 50
نسبة  1.8بالمئة ،هي  96.28نقطة،
ليقفل على مستوى  6169.54نقطة.
وارت ـف ـعــت مـس ـتــويــات الـسـيــولــة
والـنـشــاط وع ــدد الصفقات بنسب
كبيرة ،حيث بلغت السيولة معدالت
كبيرة هي األعلى منذ سنوات خالل

مقـارنـة نمـو مـؤشـرات أسـواق المـال الخـليجيـة خـالل األسبوع المنتهي في 2021/10/28

األسبوع الماضي ،وبلغت سيولة
السوق الرئيسي أعلى مستوياتها
ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق ،واقـ ـت ــرب ــت م ــن 50
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،لـتـسـجــل الـسـيــولــة
اإلج ـمــال ـيــة ن ـمــو بـنـسـبــة  80.7في
ال ـم ـئــة (م ــع األخـ ــذ بـعـيــن االع ـت ـبــار
عدد جلسات أكبر بنسبة  25بالمئة
 5ج ـل ـســات) ،وص ـعــد ع ــدد األسـهــم
المتداولة بنسبة  73في المئة.
وزاد عــدد الصفقات بنسبة 63
في المئة ،وتنوعت السيولة على
السوقين األول والرئيسي ،وحققت
أس ـ ـعـ ــار أسـ ـه ــم األول م ـس ـتــويــات
مهمة أبرزها للوطني الذي اقترب
من سعر الدينار ،بينما كــان نمو
األ سـهــم الصغيرة كبيرا للتجاوز
م ـكــاســب الــرئ ـي ـســي نـسـبــة  30في
المئة هذا العام ،متفوقا على األول
الذي اكتفى بنسبة  25.6في المئة.

البحريني يربح %1
س ـج ــل م ــؤش ــر س ـ ــوق ال ـب ـحــريــن
إق ـفــاال قـيــاسـيــا أي ـضــا ،حـيــث أقفل
عـلــى مـسـتــوى  1742.14نـقـطــة لم
يصله منذ شهر يناير عــام 2009
ب ـع ــد م ـك ــاس ــب ب ـن ـس ـبــة  1بــال ـم ـئــة
وبأداء قوي لألسبوع الثاني على
التوالي ،حيث بلغت  18.06نقطة،
لتزيد مــن مكاسب هــذا الـعــام الى
تحسن
 16.6فــي الـمـئــة ،وذل ــك إثــر
ّ
األوض ـ ـ ــاع االق ـت ـص ــادي ــة الـعــالـمـيــة

بشكل عام وأسعار النفط ،وتراجع
إصابات كوفيد  19وفتح طبيعي
لــاقـتـصــاد الـبـحــريـنــي قـبــل نهاية
الـعــام الـثــانــي مــن جائحة كــورونــا
ال ـتــي ضــربــت الـجـمـيــع اقـتـصــاديــا
وغ ـيــرت مــامــح اجـتـمــاعـيــة كثيرة
أيضا.
واستقر مؤشرا سوقي اإلمارات
ابـ ـ ــوظ ـ ـ ـبـ ـ ــي ودب ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــع اخـ ـ ـت ـ ــاف
ألــوانـهـمــا ،حـيــث رب ــح مــؤشــر دبــي
نسبة م ـحــدودة كــانــت ُعـشــر نقطة
مئوية ،أي  3.81نقاط ،ليقفل على
مستوى  2861.13نقطة ،وتقترب
مكاسبه لهذا العام من  15في المئة،
بينما فــي الـمـقــابــل اسـتـقــر مؤشر
سوق أبوظبي المالي األفضل أداء
عالميا وبنسبة  55.7في المئة عام
 ،2021وسجل تغيرا ال يذكر بنسبة
محدودة جدا وبنقاط  3.73نقاط،
ليقفل على مستوى  7872.55نقطة.

السعودية وقطر

 83.7دوالرا ب ـن ـه ــا ي ــة األ س ـ ـبـ ــوع
ال ـم ــاض ــي ،وب ـع ــد إع ــان ــات جـيــدة
لمعظم األسهم القيادية السعودية،
التي بلغت  60سهما نمت أرباح 42
سهما ،وتراجعت أرباح  18سهما،
منها شركتان خاسرتان.
وكـ ـ ــان ال ـن ـم ــو اإلجـ ـم ــال ــي كـبـيــرا
بنسبة  72فــي ال ـم ـئــة ،وبــدعــم من
نمو أرباح شركات البتروكيماويات
والمواد األساسية وقطاع البنوك.
وكــانــت تــراجـعــات مــؤشــر ســوق
ق ـطــر ال ـمــالــي أق ــل وبـنـسـبــة نصف
نقطة مئوية فقط تعادل  64.9نقطة،
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 11806.53
نـ ـق ــاط ،ف ــي ح ـيــن ك ــان ــت ال ـشــركــات
ال ـق ـطــريــة ق ــد ان ـت ـهــت م ــن إع ــان ــات
الــربــع الـثــالــث ،حيث نمت األرب ــاح
اإلجمالية بنسبة  41.3فــي المئة،
ب ـع ــد أن ن ـم ــت أربـ ـ ـ ــاح  33ش ــرك ــة،
وتراجعت أرباح  15شركة منها 3
شركات حققت خسائر.

تراجع مؤشر السوق السعودي
الــرئـيـســي (ت ــاس ــي) بـنـسـبــة كبيرة
بلغت  1.5بالمئة ،أي  180.76نقطة،
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 11758.82
نـقـطــة ،بـعــد أن الم ــس مـسـتــوى 12
ألف نقطة خالل األسبوع السابق،
وجـ ـ ــاء ت ــراجـ ـع ــه م ــواكـ ـب ــا ل ـتــراجــع
أسعار النفط من اعلى مستوياتها
عـنــد  87دوالرا لـمــزيــج بــرنــت الــى

مـلـخـص تـداوالت السوق الكويتي العام خـالل األسـبـوع المنتـهـي فـي 2021/10/28
األسـبـوع

الكميـة المتـداولـة
(سهم)

القيمـة المتـداولـة
(ديـنـار)

عـدد
الصـفـقـات
(صفقة)

إقـفـال
المـؤشــر
العــام

إقـفـال
المـؤشــر األول

إقـفـال مـؤشــر
رئيـسـي 50

عـدد
جـلـسـات
الـتــداول

2021 /10 /21

1.696.572.520

224.455.646

57.424

6.976.59

7.537.05

6.073.26

4

2.937.110.606

405.616.202

93.970

7.100.13

7.678.21

6.169.54

5

181.160.556.46

36.546.00

123.54

141.16

96.28

1.00

%80.7

%63.6

%1.8

%1.9

%1.6

%25.0

مـؤشـر
الســوق

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـوظـبـي

دب ــي

2021 /10 /21

6.976.59

11.939.58

11.871.43

3.984.69

1.724.08

7.876.28

2.857.32

2021 /10 /28

7.100.13

11.758.82

11.806.53

4.062.44

1.742.14

7.872.55

2.861.13

2021 /10 /28

الفـرق

123.54

180.76-

64.90-

77.75

18.06

3.73-

3.81

الفـرق

1.240.538.086.00

التغير ()%

%1.8

%1.5-

%0.5-

%2.0

%1.0

%0.0

%0.1

التغير ()%

%73.1
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اقتصاد
«صناعات الغانم» تضع حجر أساس ثالث مصنع لـ «كيربي» في الهند
ةديرجلا
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ً
ً
ً
الغانم :المنطقة تشهد تحوال ديناميكيا ملحوظا في مختلف القطاعات
أعلنت شركة صناعات الغانم وضع
حجر األساس لمصنع "كيربي للمباني
الحديثة" في واليــة غــوجــارات ،خامس
أكبر والية في جمهورية الهند ،على أن
يتم تشغيله بكل طاقته في أواخر .2022
ويعد المصنع الجديد (وهو شركة
مملوكة بــالـكــامــل لــ"صـنــاعــات الـغــانــم"
الكويتية) ثالث مصنع لها في الهند،
م ـمــا س ـيــزيــد م ــن طــاق ـت ـهــا اإلن ـتــاج ـيــة
فــي م ـجــال تصنيع الـمـبــانــي الحديثة
ال ـفــوالذيــة مسبقة الـتـصـمـيــم ،لتتمكن
من إنتاج أكثر من  300.000طن متري
ً
سنويا ،والذي سيسارع من وتيرة تلبية
الطلب المتنامي فــي جمهورية الهند
الصديقة .كما يعتبر المصنع الجديد
في غــوجــارات المصنع السادس تحت
مظلة "كيربي" العالمية ،التي تخدم أكثر
من  70دولة حول العالم.
الـجــديــر بــالــذكــر أن دخ ــول "كـيــربــي"
لجمهورية الهند في أواخر التسعينيات
ً
لـعــب دورا أســاسـ ًـيــا فــي تـطــويــر البنى
الـتـحـتـيــة لـمـخـتـلــف ال ـم ــدن وال ــوالي ــات
الهندية ،اذ كانت أول شركة لتصنيع
المباني الفوالذية مسبقة التصميم في
السوق الهندي آن ــذاك ،وارتـبــط اسمها

بتشييد المنشآت صناعية ،والمراكز
التجارية ،والمجمعات السكنية إضافة
إل ــى بـنــائـهــا ع ــدة مـحـطــات م ـتــرو ،مما
ســاهــم فــي تحسين شبكة الـطــرق بين
مختلف األقاليم والمدن الهندية ،لتخدم
بــذلــك آالف ال ــرك ــاب بشكل يــومــي .كما
شـيــدت "كـيــربــي" مصنع رينو-نيسان
في مدينة تشيناي في عام  ،2011والذي
يعد أكبر مبنى من نوعه ،بمساحة 300
ألف متر مربع وطاقة إنتاجية قصوى
ً
سنويا.
تبلغ  400ألف مركبة
ً
ً
ومــازالــت "كيربي" تلعب دورا مهما
في التطور االقتصادي والعمراني في
جمهورية الهند ،من خالل تنفيذها عدة
مشاريع للمنشآت الصناعية لصالح
شركات عالمية مثل توشيبا ،والمخازن
وال ـم ـس ـت ــودع ــات ال ـض ـخ ـمــة ال ـحــدي ـثــة
والمطورة ،والتي تعد أحد األساسيات
لخدمة سوق التجارة اإللكترونية ،ومن
ضمنها شركة أمازون العالمية.
وت ـ ـضـ ــم شـ ـبـ ـك ــة مـ ـص ــان ــع "كـ ـي ــرب ــي
للمباني الحديثة" منشآت في الكويت،
ودول ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـت ـحــدة،
وج ـم ـهــوريــة فـيـتـنــام ،بـطــاقــة إنـتــاجـيــة
م ـش ـت ــرك ــة ل ـج ـم ـي ــع م ـص ــان ـع ـه ــا ت ــزي ــد

قتيبة الغانم
على  400،000طــن مـتــري سـنـ ً
ـويــا .كما
أن ال ـشــركــة ف ــي ط ــور تـشـغـيــل مصانع
ف ــي الـمـمـلـكــة لـمــواكـبــة خـطــط التنمية
الطموحة في السوق السعودي.
وبدأت قصة شركة "كيربي للمباني
الحديثة" في عام  ،1976عندما استحوذ
عـلـيـهــا قـتـيـبــة ي ــوس ــف أح ـم ــد ال ـغــانــم،
أح ــد رواد ق ـطــاع األع ـم ــال فــي الـكــويــت

ورئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة
صناعات الغانم.
وارتبط اسم الشركة بالنمو العمراني
والـمــدنــي ال ــذي شهدته الـكــويــت آنــذاك
عـلــى م ــدى ع ـقــود م ــن ال ــزم ــان ،وتــركــت
بصمة لدى الكويتيين ،بحيث نجد ان
كلمة "كيربي" دارجة لفظيا في اللهجة
ال ـك ــوي ـت ـيــة ل ــوص ــف ال ـم ـب ــان ــي مـسـبـقــة
التصميم .وبفضل نجاحاتها المستمرة
وسـ ـمـ ـعـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،وس ـع ــت
نطاق عملياتها خــارج حــدود الكويت
وساهمت في النمو العمراني للعدد من
الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة.
وفي تعليق له حول افتتاح المصنع،

ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
اإلدارة ا لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لـ ـصـ ـن ــاع ــات الـ ـغ ــان ــم،
ق ـت ـي ـبــة الـ ـغ ــان ــم" :أود
أن أع ـ ـبـ ــر ب ـ ــداي ـ ــة عــن
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــري بـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاح
زم ـ ــائ ـ ــي الـ ـق ــائـ ـمـ ـي ــن
عـلــى إدارة مصانعنا
فــي جـمـهــوريــة الهند،
حيث أثبتوا على مدار
العقود الماضية ومنذ
دخــول كيربي السوق
الهندي نجاحهم في كسب ثقة العمالء،
واسـتـطـعـنــا أن نـضــع مـعــايـيــر جــديــدة
للتميز والكفاءة والجودة ،حتى ارتبطت
عالمة كيربي التجارية بالجودة".
أمــا عــن خطط الشركة المستقبلية،
فـقــال ال ـغــانــم" :مـنــذ سبعينيات الـقــرن
ال ـم ــاض ــي ع ـنــدمــا ق ـم ـنــا بـتـشـغـيــل أول
مصنع كيربي ،وتـحــديـ ًـدا فــي الكويت،
كــانــت خطتنا الـطـمــوحــة هــي مساندة
الـتـطــور الـعـمــرانــي والـطـلــب المتنامي
للمباني الحديثة آن ــذاك .الـيــوم ،وبعد
م ــرور أكـثــر مــن  40عـ ً
ـامــا مــن التطوير
الـمـسـتـمــر لـلـتـكـنــولــوجـيــا ف ــي تصنيع

المباني ا لـفــوالذ يــة مسبقة التصميم،
نفخر بــأن يكون لنا دور داعــم لخطط
التطور الطموحة التي نشهدها سواء
في الكويت من خالل رؤية كويت جديدة
 ،2035أو في دول الـجــوار بما في ذلك
ً
ازدهارا
السعودية الشقيقة ،التي تشهد
ـادي ــا وت ـق ـ ً
اق ـت ـص ـ ً
ـدم ــا ف ــي ك ــل م ـجــاالت
التنمية من خــال رؤيــة المملكة 2030
الطموحة".
وأض ــاف الغانم" :الشــك أن المنطقة
ً
ً
ً
ديناميكيا ملحوظا
اليوم تشهد تحول
فـ ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـقـ ـط ــاع ــات ،خ ـصــوصــا
م ــع ب ــدء أص ـح ــاب ال ـق ــرار ف ــي المنطقة
بتنفيذ خطط التنمية الهادفة لتحقيق
التطور المستدام ،السيما في المجال
االقتصادي .نحن في صناعات الغانم،
كــإحــدى أكـبــر شــركــات القطاع الخاص
في المنطقة ،نتطلع للمشاركة الفاعلة
مــع الـجـهــات الـمـعـنـيــة ،فــالــوصــول إلــى
هذه التطلعات الطموحة سيكون ً
حتما
مدفوعا بــروح الشراكة بين القطاعين
الخاص والحكومي".

«زين» تشارك في القمة العالمية للطاقة الرقمية
الروضان :نتبنى مبادرات قطاع التكنولوجيا في تحقيق الحياد الكربوني
شــاركــت شــركــة زيــن فــي القمة العالمية
ّ
للطاقة الرقمية  ،2021التي نظمتها شركة
هـ ـ ـ ــواوي ع ـل ــى ه ــام ــش مـ ـع ــرض جـيـتـكــس
فــي دبــي ،إذ تـهــدف هــذه القمة إلــى تمكين
ال ـمــؤس ـســات م ــن اغ ـت ـنــام ال ـف ــرص الـكــامـنــة
فــي الـطــاقــة الـمـتـجــددة مــن خ ــال االعـتـمــاد
عـلــى الـتـقـنـيــات الــرقـمـيــة ،لتحقيق أه ــداف
االستدامة.
وذك ــرت "زي ــن" أنـهــا تـشــارك فــي الجهود
العالمية التي تتناول أعمال الطاقة الرقمية،
حيث اآلمال معقودة على دفع عجلة التحول
ال ــرق ـم ــي ف ــي ق ـط ــاع ال ـط ــاق ــة لـلـتـخـلــص من
االنـبـعــاثــات الـكــربــونـيــة ،حـيــث تتطلع إلــى
نجاح هــذه الجهود التي تسعى إلــى دمج
الـتـقـنـيــات الــرقـمـيــة والـكـهــربــائـيــة لتوليد
الـطــاقــة اآلم ـنــة ،الـتــي ب ــدأت تشهد تسارعا
أكـبــر بـعــد الـجــائـحــة ،مبينة أن القطاعات
الـتـكـنــولــوجـيــة تـبـحــث ف ــي ال ــوق ــت الـحــالــي
االعتماد على الطاقة اآلمنة ،خصوصا مع
مرحلة التعافي االقـتـصــادي فــي مساهمة
منها للحد من انبعاثات غازات االحتباس
الحراري.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــادت "زي ـ ـ ـ ـ ــن" ب ـ ـ ــأن ق ـ ـطـ ــاع ص ـن ــاع ــة
االتصاالت يقوم بإجراءات تعاونية ليكون
شفافا تماما بشأن االنبعاثات المناخية
ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن ت ـل ــك ال ـص ـن ــاع ــة ،وق ـ ــد ط ــور
القطاع خريطة طريق للعمل المناخي على
مـسـتــوى الـصـنــاعــة ،وذل ــك ب ـهــدف تحقيق
"ص ــاف ــي ص ـف ــري" ( )net-zeroالنـبـعــاثــات

الغازات الدفيئة بحلول عام  ،2050وتقليل
االنبعاثات الكربونية بنسبة  50بالمئة مع
عام  2030بما يتماشى مع اتفاقية باريس
للمناخ ،وتـعـ ّـد شــركــة زيــن واح ــدة مــن بين
ّ
شركات االتصاالت المتنقلة الـ 50التي تشكل
أكثر من ثلثي شركات االتصاالت المتنقلة
ف ــي ال ـع ــال ــم ،ال ـت ــي ت ـف ـصــح ع ــن تــأثـيــراتـهــا
المناخية وانبعاثاتها من غازات االحتباس
الحراري.
وق ــال ــت الــرئـي ـســة الـتـنـفـيــذيــة ف ــي شــركــة
زين الكويت إيمان الروضان ،على هامش
مشاركتها في أعمال قمة الطاقة الرقمية:
"تــدرك شركة زيــن أن مخاطر ُّ
تغير المناخ
ِّ
هي أزمة تتكشف وتشكل مخاطر جدية على
ازدهــار المنطقة ورفاهيتها ،فمن الممكن
أن تؤدي المخاطر المحتملة إلى تقويض
فــرص النمو االقتصادي ،لــذا تتخذ شركة
زيــن إج ــراء ات متضافرة لتحقيق أهدافها
لخفض انبعاثات الكربون ،وتلتزم أيضا
في عملياتها بتقليل بصمتها البيئية".
وأوضـحــت أن الشركة تلتزم بمبادرات
ت ـق ـل ـي ــص الـ ـت ــأثـ ـي ــر الـ ـبـ ـيـ ـئ ــي ،وهـ ـ ــي جـ ــادة
ف ــي ل ـعــب دور اس ـت ـبــاقــي ل ـب ـنــاء وتـشـغـيــل
ع ـم ـل ـيــات ـهــا ،ف ـض ــا ع ــن إدارة مـنـتـجــاتـهــا
وخــدمــات ـهــا وسـلـسـلــة الـقـيـمــة لــدي ـهــا بما
يحقق مستهدفاتها المتعلقة بتخفيض
االنبعاثات الكربونية.
وتــاب ـعــت ال ــروض ــان" :ع ـلــى جــانــب آخ ــر،
وك ـجــزء مــن عـقــدنــا االجـتـمــاعــي ،وم ــن أجــل

إيمان الروضان وتشارلز يانغ إلى جانب المسؤولين التنفيذيين من قطاع الطاقة والتكنولوجيا خالل ّ
القمة
خ ـلــق ال ـمــزيــد م ــن ال ـم ــرون ــة ،فــإن ـنــا نـعـتــزم
ت ــوظـ ـي ــف ن ـ ـطـ ــاق وصـ ــول ـ ـنـ ــا لـ ـبـ ـن ــاء وع ــي
المجتمعات التي نعمل فيها حول القضايا
ّ
الـمـتـعــلـقــة بــال ـم ـنــاخ ،إذ يـنـطــوي الـتــزامـنــا
ع ـل ــى اتـ ـخ ــاذ إج ـ ـ ـ ــراءات ح ــاس ـم ــة لـلـحـفــاظ
ع ـلــى ال ـط ــاق ــة ،وك ــذل ــك م ـس ــاع ــدة ق ـطــاعــات
األعمال من عمالئنا بالمساهمة في تقليل
االنبعاث الكربوني عن طريق تبني أحدث
الحلول الرقمية واستخدام مصادر الطاقة
المتجددة".

وأك ـ ــدت أن الـ ـه ــدف الــرئ ـي ـســي م ــن هــذه
المشاركة هو استثمار جهودنا وخبراتنا
مع شركائنا في قطاع التكنولوجيا للتعاون
فــي تحقيق الحياد الـكــربــونــي ،واالعتماد
عـلــى م ـصــادر جــديــدة للطاقة مـثــل الطاقة
الشمسية ،مما ُيسهم فــي تعزيز قدراتنا
التنافسية بقطاع الطاقة وتوفير مستقبل
آمن ومستدام لألجيال القادمة.
وتحرص "زين" على أن تتوافق إجراءاتها
م ــع ت ــوص ـي ــات ت ـقــريــر ال ـه ـي ـئــة الـحـكــومـيــة

لماذا تحولت  Facebookإلى Meta؟

الــدول ـيــة الـمـعـنـيــة بـتـغـيــر ال ـم ـنــاخ (،)IPCC
ومع أهداف اتفاقية باريس ،ومع توصيات
االتـ ـح ــاد ال ـعــال ـمــي ل ــات ـص ــاالت الـمـتـنـقـلــة
( ،)GSMAومـ ــن خـ ــال م ـ ـبـ ــادرات ال ـت ـحــول
ال ــرق ـم ــي ،وت ــوس ـي ــع ن ـط ــاق وص ـ ــول قــائـمــة
الخدمات إلى أبعد حد ممكن.
وت ـع ـم ــل الـ ـش ــرك ــة ع ـل ــى إطـ ـ ــاق ال ـع ـنــان
ل ـل ـف ــرص الـ ـع ــدي ــدة ال ـت ــي ت ــوف ــره ــا أهـ ــداف
الـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة ( ،)SDGsوف ــي إط ــار
هذه الجهود ،حرصت "زين" على أن تكون

ً
عضوا في "مشروع اإلفصاح عن "انبعاثات
ال ـك ــرب ــون" ( ،)CDPحـيـنـمــا ات ـخ ــذت خـطــوة
حاسمة في الكشف عن تأثيراتها المناخية
واستهالكها مــن الـطــاقــة وانبعاثاتها من
غ ـ ـ ــازات االحـ ـتـ ـب ــاس الـ ـ ـح ـ ــراري ،وهـ ــي اآلن
مصنفة بهذا المشروع العالمي في نطاق
اإلدارة ( ،)Bمما جعلها شركة االتـصــاالت
األولى في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا
ال ـتــي ت ـحــوز ه ــذا الـتـصـنـيــف ف ــي م ـجــاالت
ّ
لتغير المناخ.
التصدي
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـس ــوي ــق
والـمـبـيـعــات وال ـخــدمــات الـعــالـمـيــة ألعـمــال
الـ ـط ــاق ــة ال ــرق ـم ـي ــة فـ ــي "هـ ـ ـ ـ ــواوي" ت ـشــارلــز
يانغ" :العالم على موعد مع إمكانات دول
الخليج والشرق األوسط في الطاقة الرقمية
المستدامة ،وأنــه على ضــوء الجهود التي
تـبــذلـهــا ال ـش ــرك ــات ف ــي الـمـنـطـقــة لتحقيق
الـتـحــول الــرقـمــي بشكل مـسـتــدام ،ستكون
أعمال الطاقة الرقمية من هواوي أحد أفرع
الدعم الحيوية لتحقيق أهداف االستدامة
وخفض االنبعاثات الكربونية".
وأشار تشارلز إلى أن حوالي  40بالمئة
م ــن ان ـب ـع ــاث ــات ال ـك ــرب ــون ع ـلــى الـمـسـتــوى
العالمي تأتي من األنظمة الكهربائية ،إذ
ً
ً
وض ـعــت ال ـعــديــد مــن الـ ــدول جـ ــدوال زمـنـيــا
لتحقيق الـحـيــاد الـكــربــونــي ،لكن يجب أن
نصمم أنظمة كهربائية تعتمد على مصادر
جديدة وآمنة للطاقة.

أسعار صرف العمالت العالمية

أعلنت أنها ستنفق  10مليارات دوالر على  metaverseفي 2022
ب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ي ـ ـع ـ ـيـ ــد ت ـس ـم ـي ــة
،Meta
 Facebookبـ ــا سـ ــم
ً
يضع مارك زوكربيرغ رهانا
ً
جريئا على رؤيته للمستقبل:
تقنية المدينة الفاضلة حيث
يتواصل الناس ويعيشون في
عالم افتراضي.
ف ــي ح ـيــن أن ه ــذه الــرؤيــة
لـ " "metaverseتبدو بعيدة
ال ـم ـن ــال ف ــي الـمـسـتـقـبــل ،إذا
كــا نــت قــا بـلــة للتحقيق على
اإلط ـ ـ ـ ـ ــاق ،ف ـ ـ ــإن زوكـ ــرب ـ ـيـ ــرغ
م ـ ـ ـق ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــع بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن ش ـ ـب ـ ـك ـ ـتـ ــه
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ي ـب ـلــغ
ق ــوام ـه ــا  3م ـل ـي ــارات دوالر،
والتي يمكن القول اآلن إنها
الشركة التقنية األكثر إثارة
لـلـجــدل فــي الـعــالــم ،يـجــب أن
تتحرك بشكل حاسم اللتقاط
ما يعتقد أنه سيكون التطور
القادم لإلنترنت.
بحلول نهاية هــذا العقد،
أو حـ ـت ــى م ـن ـت ـص ــف ال ـع ـق ــد،
أعتقد أننا سنصل إلى نقطة
حـيــث سـتـبــدأ أج ـهــزة الــواقــع
االفتراضي لدينا في أن تكون
أف ـض ــل ل ـكــل ح ــال ــة اس ـت ـخــدام
ً
تقريبا.
وأشار زوكربيرغ إلى نيته
ب ــإع ــادة تـسـمـيــة Facebook
وإعـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـل ـتــه .سـتـصـبــح
أعمال الشبكات االجتماعية
األساسية نصف  ،Metaبينما
ستكون  ،Reality Labsالقسم
ا ل ـم ـخ ـصــص ل ـ ـ ،metaverse
وحـ ــدة ثــان ـيــة ،بــاسـتـثـمــارات
تـبـلــغ  10م ـل ـيــارات دوالر في
عــام  2022ومضاعفة قوتها
العاملة إلى  20000مهندس.
وأعطى اإلعالن «فيسبوك،
اآلن مـ ـيـ ـت ــا» ،ق ـ ـيـ ــادة م ـب ـكــرة
وحــاسـمــة فــي الـسـبــاق لبناء

غني عبر اإلنترنت ،لكنه
عالم ً
يثير أيضا أسئلة مهمة حول
مـسـتـقـبــل نـ ـم ــوذج أع ـمــال ـهــا،
ً
فضال عــن مـخــاوف بشأن ما
إذا كان بإمكان مستخدميها،
بالنظر إ لــى سجلها ،التأكد
من خصوصيتهم وأمنهم.
ف ـي ـس ـبــوك ل ـي ــس ال ـع ـمــاق
الـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــول ـ ــوج ـ ــي ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد
الـ ـ ــذي يـ ـش ــارك ف ــي مـطــالـبـتــه
بـ ــا ًل ـ ـم ـ ـي ـ ـتـ ــاف ـ ـيـ ــرسُ .يـ ـعـ ـتـ ـق ــد
أيــضــا أن  ،Appleعـلــى وجــه
الخصوص ،تعمل على أجهزة
الواقع المعزز واالفتراضية.
ولكن بالنسبة إلى زوكربيرغ،
ف ـ ـ ــإن ال ـ ـف ـ ـشـ ــل فـ ـ ــي أن ي ـك ــون
ف ــي ق ـلــب ان ـت ـقــال ال ـعــالــم إلــى
الـ ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة ق ــد ح ـفــزه
ليكون فــي طليعة مــا يعتقد
أن ــه سـيـكــون الـتـحــول الكبير
القادم.
ورأى ا ل ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــاد أن ه ـ ــذه
الـ ـخـ ـط ــوة هـ ــي مـ ـح ــاول ــة فــي
الـ ــوقـ ــت الـ ـمـ ـن ــاس ــب مـ ــن قـبــل

زوكربيرغ إلبعاد فيسبوك عن
أح ــدث مــوجــة مــن الفضائح،
بعد أن قام المخبر فرانسيس
هاوجين بتسريب مجموعة
م ــن ال ــوث ــائ ــق ال ــداخ ـل ـي ــة إلــى
المنظمين والصحافيين ،مما
يسلط الضوء على نضاله من
أجل التنظيم الذاتي.
ولـكــن فــي الـمـقــابــات ،قــال
زوكـ ــرب ـ ـيـ ــرغ إن الـ ـتـ ـح ــول تــم
التخطيط لــه بعناية ،مــدة 6
أش ـه ــر ع ـلــى األقـ ـ ــل ،ولـ ــم يكن
محاولة لالبتعاد عما يزعم
الـ ـنـ ـق ــاد أن ـ ــه ع ــام ــة ت ـجــاريــة
ً
س ــام ــة ب ـش ـكــل م ـت ــزاي ــد .ب ــدال
م ـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ش ـ ـه ـ ــدت ع ـم ـل ـي ــة
إ عــا مـيــة تــم تنفيذها بشكل
اس ـتــرات ـي ـجــي أن زوك ــرب ـي ــرغ
ـرارا وت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ً
ي ـ ـنـ ــاقـ ــش م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـرارا
 metaverseفــي وقــت سابق
ً
مقدما المفهوم
من هذا العام،
إل ــى م ــا وراء دوائـ ــر األل ـعــاب
قـبــل أن يـعـلــق ب ـحــزم ادعــائــه
على الفضاء من خالل اعتماد

 Metaكاسم لشركته.
وقــال فــي رســالــة مفتوحة:
"ف ــي الــوقــت ال ـحــالــي ،ترتبط
ً
عــامـتـ ًنــا الـتـجــاريــة ارتـبــاطــا
وث ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــقـ ـ ـ ــا بـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــج واحـ ـ ـ ـ ــد
 ،Facebookبحيث ال يمكن
أن تـمـثــل ك ــل ش ــيء ن ـق ــوم به
اليوم ،ناهيك عن المستقبل".
 metaverseه ـ ــي ا ل ـت ـخ ــوم
التالية".
فــي مكالمة مــع المحللين
ي ــوم االث ـن ـي ــن ،قــالــت الـشــركــة
إنـ ـه ــا س ـت ـن ـفــق  10م ـل ـي ــارات
دوالر ع ـ ـلـ ــى metaverse
ف ــي ع ـ ــام  ،2022وان تـكـلـفــة
الـتـشـغـيــل ه ــذه سـتــرتـفــع في
السنوات المقبلة .يعمل لدى
 Facebookبــا لـفـعــل 10000
شخص في المشروع ويتطلع
إل ــى تــوظـيــف  10000آخــريــن
في أوروبا.
أنـ ـ ــدرو "بـ ـ ــوز" ب ــوس ــورث ،
أح ــد الـمــوظـفـيــن األوائـ ـ ــل في
 ،Facebookهو المسؤول عن

خـطــط ،وقــد أصـبــح مــؤخـ ًـرا
الـ ً
أي ــض ــا م ــدي ــر الـتـكـنــولــوجـيــا
للمجموعة بأكملها .فيشال
شــاه ،رئيس المنتج السابق
ف ـ ـ ـ ًـي  ،I n s t a g r a mي ـع ـم ــل
أيضا على  ،metaverseلكن
ليس مــن الــواضــح عــدد كبار
المديرين التنفيذيين اآلخرين
الذين سينتقلون.
وقـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ـيـ ــل ك ــامـ ـبـ ـلـ ـيـ ـن ــغ،
ال ـم ـح ـل ــل ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي فــي
ميرابود لــأوراق المالية ،إن
القطاع الجديد سيخسر ما
يقدر بنحو  7مليارات دوالر
ه ـ ــذا الـ ـع ــام  ،وان ال ـخ ـســائــر
"مـ ــن ال ـم ــرج ــح أن تــرت ـفــع في
الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـمـ ـقـ ـب ــل" .ول ـ ـكـ ــن مــن
خـ ـ ــال ت ـق ـس ـيــم ال ـ ــوح ـ ــدة فــي
أر ًب ــاح ـه ــا ،أظ ـهــر Facebook
أيضا "أن الحجم الهائل لهذه
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات أع ـل ــى بكثير
مــن أي شــركــة أخ ــرى فــي هذا
الـمـجــال" .وأش ــار إلــى أنــه في
حين أن بعض الشركات تركز
ب ـش ـكــل ح ـص ــري ع ـل ــى ق ـطــاع
األ جـ ـ ـه ـ ــزة مـ ــن ،metaverse
وال ـب ـع ــض اآلخـ ـ ــر م ـث ــل Epic
 G a m e sو  R o b l o xع ـلــى
الـ ـب ــرام ــج ،فـ ــإن Facebook's
ق ــام بـتـصـمـيــم "ن ـهــج الـنـظــام
األسـ ـ ًـاسـ ــي الـ ـش ــام ــل" لـيـكــون
مـكــانــا يمكن للمستخدمين
فيه "قضاء حياتهم الرقمية
بأكملها".
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الحوطي :مواصلة األداء القوي والنتائج الجيدة ترجع للسياسات السليمة وممارسات اإلدارة الحصيفة

ً
نتوقع إقباال
ً
كبيرا على
االكتتاب
في زيادة
رأسمال البنك
بسبب الدعم
القوي من
المساهمين

الغانم

أع ـلــن بـنــك ورب ــة تحقيق 9.2
ماليين دينار ،خالل فترة األشهر
التسعة األولى من العام الجاري،
المنتهية في  30سبتمبر ،2021
بنسبة نمو بلغت  180في المئة،
مـقــارنــة بنفس الـفـتــرة مــن العام
الـســابــق ،وبلغت ربحية السهم
الواحد عن نفس الفترة  2.7فلس.
وارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــع ص ـ ــاف ـ ــي إي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
الـ ـتـ ـم ــوي ــل حـ ـت ــى نـ ـه ــاي ــة ال ــرب ــع
ال ـث ــال ــث م ــن الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي إلــى
 34.7مـلـيــون دي ـنــار ،بينما بلغ
صافي إيرادات التشغيل 45.209
م ـل ـيــونــا ،بـنـهــايــة ال ــرب ــع الـثــالــث
بنسبة نمو  61في المئة مقارنة
بنفس الفترة من العام السابق،
كما تحسنت نسبة التكلفة إلى
االي ـ ــراد ،حـيــث انخفضت لتبلغ
 32في المئة بنهاية الربع الثالث،
مقارنة ب ــ 40في المئة عن نفس
الفترة من العام السابق ،وارتفع
اجمالي الموجودات ليصل الى
 3.6م ـل ـي ــارات ،وك ــذل ــك ارتـفـعــت

حسابات المودعين بنهاية الربع
الثالث لتصل إلى  2.4مليار.
وفـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار تـ ـعـ ـقـ ـيـ ـب ــه ع ـلــى
النتائج المالية للبنك عــن هذه
الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة ،ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
اإلدارة في بنك وربة عبدالوهاب
الـ ـ ـح ـ ــوط ـ ــي" :ي ـ ـسـ ــرنـ ــي اإلع ـ ـ ــان
عـ ــن م ـح ــاف ـظ ــة ب ـن ــك ورب ـ ــة عـلــى
أدائــه القوي خــال فترة األشهر
التسعة األولى من العام الجاري،
م ـس ـجــا ص ــاف ــي رب ـ ــح ب ـل ــغ 9.2
م ــايـ ـي ــن دي ـ ـن ـ ــار ،حـ ـي ــث تـشـهــد
ه ـ ــذه ال ـن ـت ــائ ــج ع ـل ــى س ـيــاســات
بنك وربــة السليمة ،وممارسات
اإلدارة الـحـصـيـفــة ،إض ــاف ــة إلــى
استراتيجية البنك المبنية على
تعظيم القيمة لمساهمينا".
وأض ـ ــاف" :م ــع الـمـضــي قــدمــا
نحو المستقبل ،سيواصل البنك
التركيز على المحاور األساسية
التي تتضمن تعزيز نمو شريحة
الخدمات المصرفية للشركات،
والـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى الـ ـمـ ـش ــروع ــات

الصغيرة والمتوسطة ،إضافة
إلـ ــى زي ـ ـ ــادة ح ـص ـت ـنــا ال ـســوق ـيــة
فــي جانب الخدمات المصرفية
ل ـ ــأف ـ ــراد ،م ــن خ ـ ــال اس ـت ـه ــداف
ش ـ ــريـ ـ ـح ـ ــة ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب
وأصحاب الثروات ،ودعم مختلف
م ـب ــادرات مصرفنا الـتــي تهدف
إلـ ــى ت ـعــزيــز ك ـفــاء ت ـنــا وقــدرت ـنــا
التنافسية".
وأك ـ ــد ال ـح ــوط ــي دور "ورب ـ ــة"
الـ ـف ــاع ــل فـ ــي إص ـ ـ ـ ــدار ال ـص ـك ــوك
لـكـثـيــر م ــن ال ـب ـن ــوك وال ـش ــرك ــات
المحلية والـعــالـمـيــة ،الفـتــا إلــى
ق ـيــادة وادارة الـبـنــك فــي ترتيب
التمويالت ،وإصــدار العديد من
الـ ـصـ ـك ــوك خ ـ ــال فـ ـت ــرة األش ـه ــر
التسعة األولى من العام الجاري،
وأ ه ـ ـم ـ ـهـ ــا نـ ـج ــاح ــه ف ـ ــي إدارة،
و تــر تـيــب صفقتين منفصلتين
إلصـ ـ ــدار ص ـك ــوك بـقـيـمــة مـلـيــار
دوالر ،لمصلحة صندوق الثروة
الماليزي ،حيث قام "وربة" بدور
م ــدي ــر إصـ ـ ــدار رئ ـي ـســي مـشـتــرك

إلصدار صكوك ،وتمت الصفقتان
بنجاح.
بدوره ،ذكر الرئيس التنفيذي
ف ــي ب ـنــك ورب ـ ــة شــاه ـيــن ال ـغــانــم
أن البنك يعتزم زيــادة رأسماله
بـقـيـمــة  42.5مـلـيــون دي ـن ــار ،أي
ب ــإص ــدار أس ـه ــم ج ــدي ــدة بنحو
 425مليون سهم ،بسعر اكتتاب
للسهم يبلغ  195فلسا للسهم
الــواحــد ،بــواقــع  100فلس قيمة
اسمية ،و 95فلسا عالوة إصدار،
وسـتــدر الــزيــادة فــي رأس المال
ع ـل ــى ب ـن ــك ورب ـ ـ ــة  82.9م ـل ـيــون
دينار كسيولة إضافية سيتولى
استخدامها في تدعيم أنشطته
التشغيلية المصرفية وتعزيز
القوة الرأسمالية للبنك ،وسيبلغ
رأسمال البنك بعد عملية الزيادة
 200مليون موزعة على ملياري
سهم.
وأشــار الغانم إلــى أن الزيادة
سـ ـتـ ـط ــرح ل ـل ـم ـس ــاه ـم ـي ــن وف ــق
ح ــق األولـ ــويـ ــة ،وس ـي ـكــون لغير

«بيتك» يطلق النسخة الثامنة من برنامج ً«فرصة»

العمر :اهتمام من البنك بتطوير إمكانات الموظفين خصوصا الشباب
في إطار االهتمام المتواصل
الـ ـ ـ ــذي ي ــولـ ـي ــه ت ـ ـجـ ــاه ت ــدري ــب
موظفيه وتطوير إمكاناتهم،
وال ـ ـ ـحـ ـ ــرص عـ ـل ــى اس ـت ـق ـط ــاب
وت ــأه ـي ــل الـ ـكـ ـف ــاءات الــوطـنـيــة
ال ـشــابــة ال ـم ـبــدعــة ،أط ـلــق بيت
الـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـك ــويـ ـت ــي (ب ـي ـت ــك)
النسخة الـثــامـنــة مــن برنامج
"فرصة" ،الذي يضم مجموعة
من أوائل الخريجين الكويتيين
من جامعات عدة.
ويـتـضـمــن "ف ــرص ــة" بــرامــج
تــدريـبـيــة شــامـلــة وورش عمل
مكثفة تهدف إلى صقل مهارات
المتدربين في مختلف جوانب
العمل في البنك ،واالطالع على
الـخــدمــات والمنتجات المالية
وأساليب اإلدارة والتخطيط مع
نخبة من المدربين المتميزين،
ض ـم ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة "ب ـي ـت ــك"
ل ـ ـتـ ــدريـ ــب وتـ ــأه ـ ـيـ ــل الـ ـعـ ـم ــال ــة
الوطنية.
وأكد رئيس الموارد البشرية
لـلـمـجـمــوعــة ف ــي "ب ـي ـت ــك" ،زي ــاد
الـعـمــر ،اهـتـمــام البنك بتطوير
إم ـ ـ ـكـ ـ ــانـ ـ ــات مـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــه ب ـش ـك ــل
أس ـ ــاس ـ ــي ودائ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،خ ـص ــوص ــا
الـ ـشـ ـب ــاب ،ووض ـ ــع إم ـكــانــات ـهــم
ف ـ ــي خـ ــدمـ ــة الـ ـبـ ـن ــك وعـ ـم ــائ ــه،
مــع تـعــزيــز خـبــراتـهــم مــن خــال
ً
رؤية شاملة ،آخذا في االعتبار
الـ ـمـ ـه ــارات ال ـج ـي ــدة ،وال ـت ـفــوق

زياد العمر متوسطا فريق «فرصة» وفريق الموارد البشرية في «بيتك»
العلمي الملحوظ للمتدربين،
م ــا ي ــوف ــر ف ــرص ــة ب ـن ــاء ق ـي ــادات
شابة قادرة على مواصلة ريادة
البتك ،والتعامل بمهنية عالية
مع سرعة تطور عالم الصيرفة.
وأض ـ ـ ــاف أن "فـ ــرصـ ــة" الق ــى
نجاحا كبيرا منذ بداية تقديمه
ف ـ ــي  ،2009وا كـ ـتـ ـس ــب ش ـه ــرة
كبيرة فــي الـكــويــت وخــارجـهــا،
وأصبح مسارا تدريبيا يحتذى
بـ ـ ــه ،مـ ـع ــرب ــا عـ ــن ث ـق ـت ــه بـ ـق ــدرة
المتدربين على تحقيق اقصى
اس ـت ـفــادة م ــن ال ـبــرنــامــج ،ال ــذي
يعد فــرصــة جـيــدة للمشاركين
فيه للحصول على معرفة كبيرة
وخبرات متنوعة.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن الـ ـتـ ـط ــورات

«المصارف اإللكترونية» تحتفل
بالذكرى الـ  20لتأسيسها
الحساوي :مسيرة المجلة زاخرة باإلنجازات والنجاحات
اح ـت ـف ـلــت م ـج ـلــة ال ـم ـص ــارف
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة عــن
اتحاد مصارف الكويت ،خالل
أكتوبر الجاري ،بالذكرى الـ20
لتأسيسها ،فــي مسيرة حافلة
بالعطاء ات واإلن ـجــازات ،بدأت
ف ــي أك ـت ــوب ــر  ،2001وت ــواص ــل
ت ـقــدم ـهــا وف ـ ــق رؤيـ ـ ــة وأهـ ـ ــداف
االتحاد.
بهذه المناسبة ،قــال األمين
العام التحاد مصارف الكويت
رئيس تحرير المجلة د .حمد
ال ـ ـح ـ ـسـ ــاوي" :نـ ـحـ ـي ــي ال ــذك ــرى
ال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن لـ ـت ــأسـ ـي ــس م ـج ـلــة
المصارف الرائدة في المجاالت
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة،
لنوثق مسيرة تاريخية زاخرة
بـ ــال ـ ـن ـ ـجـ ــاحـ ــات واإلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات،
إلب ـ ـ ــراز دور ال ـب ـن ــوك الـمـحـلـيــة
ف ــي خــدمــة االق ـت ـصــاد الــوطـنــي
والـمـجـتـمــع ،والح ـقــا تــم إطــاق
مـجـلــة ال ـم ـصــارف اإللـكـتــرونـيــة
ل ـت ـكــون م ـن ـبــرا إعــام ـيــا يغطي
الفعاليات والشؤون المصرفية
المتعلقة بالبنوك المحلية بكل
أمانة وشفافية".
وأضــاف د .الحساوي" :على
مــدى السنوات الماضية كانت
مـ ـجـ ـل ــة الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــارف وال ت ـ ــزال
مـصــدرا موثوقا للموضوعات
والـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــات ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة
بــالـشــؤون الـمـصــرفـيــة ،ولعبت
دورا مهما في إثــراء الصحافة
االقـتـصــاديــة بـمـحـتــوى متميز
ومتخصص بمجاالت االقتصاد
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال واالع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ،وي ــزخ ــر
أرش ـ ـيـ ــف ال ـم ـج ـل ــة ب ـم ـج ـمــوعــة
كبيرة من الحوارات الصحافية
ال ـ ـح ـ ـصـ ــريـ ــة م ـ ـ ــع كـ ــوك ـ ـبـ ــة م ــن
المصرفيين ورجاالت االقتصاد
الذين سطروا نجاحات عديدة
وم ـح ـط ــات ب ـ ـ ــارزة ف ــي ال ـق ـطــاع
المصرفي واالقتصاد الوطني
على حد سواء".

وت ـ ـطـ ــرق ال ـ ــى نـ ـج ــاح مـجـلــة
المصارف في مواكبة التحول
الرقمي والتكنولوجيا الذكية،
ع ـب ــر خ ـط ــة رق ـم ـي ــة ت ـس ـت ـهــدف
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــع عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــات
ال ـتــواصــل ال ــى جــانــب النسخة
الــورق ـيــة ،ب ـهــدف ال ــوص ــول الــى
اكـ ـب ــر ش ــري ـح ــة م ــن ال ـم ـج ـت ـمــع،
والمساهمة في تعزيز الثقافة
الـ ـم ــالـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ل ــدى
الجمهور.
وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم ب ـ ـ ـجـ ـ ــزيـ ـ ــل الـ ـشـ ـك ــر
وال ـت ـقــديــر ال ــى أع ـض ــاء الهيئة
االس ـت ـش ــاري ــة ال ــذي ــن ت ـعــاق ـبــوا
على مجلة الـمـصــارف وجميع
ال ـعــام ـل ـيــن ف ـي ـه ــا ،م ـث ـن ـيــا عـلــى
جهودهم ومساهماتهم القيمة
فــي تـطــو يــر مسيرتها وتعزيز
محتواها بشكل مستمر ،وأشاد
بجهود مؤسس المجلة يوسف
ال ـج ــاس ــم ،ال ـ ــذي ت ــول ــى رئــاســة
ت ـح ــري ــره ــا لـ ـسـ ـن ــوات ،وس ــاه ــم
فــي تطويرها وانتشارها ،إلى
ج ــان ــب إش ـ ــراف ـ ــه عـ ـل ــى إصـ ـ ــدار
الكثير من البحوث والدراسات
الـمـتـخـصـصــة بــال ـشــأن الـمــالــي
وال ـم ـصــرفــي ،حـيــن ك ــان يشغل
مـنـصــب األم ـي ــن ال ـع ــام الت ـحــاد
المصارف.

التي تشهدها الصناعة وتزايد
احـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـعـ ـم ــاء فـ ــي ظــل
انتشار االبتكار الرقمي وتغلغل
التكنولوجيا ،تحتم على "بيتك"
استقطاب الـكـفــاء ات الشبابية
وت ــدري ـب ـه ــا وت ـع ــزي ــز خـبــراتـهــا
وت ـط ــوي ــر إم ـك ــان ــات ـه ــا ،بـحـيــث
ً
تـنـعـكــس إي ـج ــاب ــا ع ـلــى تـقــديــم
أف ـضــل ال ـخــدمــات والـمـنـتـجــات
واالرتقاء بأداء البنك.
وأكد العمر أن الجهود التي
يبذلها "بيتك" في هذا االتجاه
م ــن ش ــأن ـه ــا أن ت ـض ـيــف قـيـمــة
ع ــال ـي ــة ل ـت ـج ــرب ــة ال ـع ـم ـي ــل عـبــر
ت ـس ـه ـيــل اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ،وتــوف ـيــر
الـخــدمــات الرقمية الـتــي تتسم
بــال ـســرعــة وال ـس ـهــولــة واألمـ ــان

وأعلى مستويات الجودة.
وشــدد على أهمية البرامج
ال ـتــدري ـب ـيــة الـمـتـخـصـصــة مثل
" فــر صــة" ،باعتبارها تتماشى
مع استراتيجية البنك القائمة
على جعل "بيتك" الوجهة األولى
للعمالء ،وتـعــزيــز صــدارتــه في
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ــال ـي ــة الـمـبـتـكــرة
والمتوافقة مع احكام الشريعة
ً
اإلسالمية ،مشيرا إلى أن البيئة
التنافسية للقطاع المصرفي
دافع أساسي لرفع األداء وتبني
ثقافة التغيير واالبتكار.
ً
وأضــاف أن "بيتك" ،انطالقا
مــن مــركــزه ال ــري ــادي كمؤسسة
مالية إسالمية عالمية ،حريص
ع ـل ــى اس ـت ـق ـط ــاب ال ـم ـت ـفــوق ـيــن

لــال ـت ـحــاق ب ـبــرنــامــج "ف ــرص ــة"
وت ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات م ــوظـ ـفـ ـي ــه
بالتدريب والمهارات الضرورية،
ً
مشيرا إلى أن فريق البنك يضم
مجموعة من الخبرات الوطنية
ذات الكفاءات العالية والمدربة
ً
ً
تدريبا عاليا.
في هذا السياق ،أوضح العمر
أن هذه المرحلة تتطلب كفاءات
ونـ ـخ ــب قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ال ـت ـف ـك ـيــر
ب ـع ـق ـل ـيــة االب ـ ـت ـ ـكـ ــار ل ـم ــواص ـل ــة
التطوير واالنتقال لمستويات
ج ــدي ــدة ف ــي ال ـت ـم ـيــز ف ــي ط ــرح
ال ـخ ــدم ــات وتـسـهـيــل اج ـ ــراءات
ال ـع ـمــل ال ـت ــي تـنـعـكــس بـنـهــايــة
الـمـطــاف عـلــى تـجــربــة العميل،
وتعزز مستويات الرضا لديه.

عبدالوهاب الحوطي
الـمـســاهـمـيــن حــق االك ـت ـتــاب في
حال وجود فائض أسهم لم تتم
تـغـطـيـتــه ،وب ـعــد أن حـصــل بنك
ورب ــة على مــوافـقــة بنك الكويت

رائد الهقهق وأندرو سينغ
أم ـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات فـ ــي "بـ ــرقـ ــان"
بنجاح االختبارات المكثفة التي
أجــراهــا بــرنــامــج ،ControlCase
وحصل البنك بمقتضى ذلك على
شهادة امتثاله لجميع متطلبات
المعايير الدولية.
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى حـصــول البنك
ع ـل ــى هـ ــذه الـ ـشـ ـه ــادة ،قـ ــال رائ ــد
ال ـه ـق ـهــق ،ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـج ـهــاز

التنفيذي للمجموعة والرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي– الـ ـك ــوي ــت" :ف ـ ــي ظــل
ت ــوج ــه ال ـق ـطــاع ال ـم ـصــرفــي نحو
تسريع التحول الرقمي واالعتماد
ال ـم ـت ــزاي ــد ع ـل ــى ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا،
أصبحت حماية بيانات العمالء
وضـ ـم ــان خ ـصــوص ـي ـت ـهــا إح ــدى
أهم أولويات القطاع ،لذلك تولي
المؤسسات المالية اهتماما كبيرا

يحرص بنك الكويت الوطني
على مـكــافــأة عمالئه على مــدار
ال ـعــام ،بما يتناسب مــع أنماط
حـيــاتـهــم ال ـم ـت ـنــوعــة ،وف ــي هــذا
اإلطــار يوفر البنك لعمالء باقة
الــذهـبــي والـخــدمــات المصرفية
المميزة والـخــدمــات المصرفية
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة عـ ـ ــروضـ ـ ــا ح ـص ــري ــة
شهريا ومنها ع ــروض الـعــودة
للمدارس بالتعاون مع "يوريكا".
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن ل ـ ـع ـ ـمـ ــاء ال ــوطـ ـن ــي
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــادة مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض
ال ـش ـه ــري ــة وال ـ ـش ـ ــراء مـ ــن خ ــال
الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي أو تطبيق
"ي ــوريـ ـك ــا" خ ـ ــال أيـ ـ ــام م ـح ــددة
ك ـ ــل ش ـ ـهـ ــر ،وذلـ ـ ـ ــك عـ ـن ــد ال ــدف ــع
باستخدام بطاقات  Visaالوطني
االئتمانية المؤهلة ،التي تشمل
بطاقة Visa Infinite Privilege
الوطني االئتمانية ،بطاقة Visa
 Infiniteالــوط ـنــي االئـتـمــانـيــة،
بطاقة  Visa Infiniteالوطني -
الخطوط الجوية الكويتية "نادي
الواحة" االئتمانية ،بطاقة Visa
 Signatureالوطني  -الخطوط
الجوية الكويتية "نادي الواحة"
االئتمانية.
وت ـش ـم ــل ال ـخ ـص ــوم ــات ال ـتــي
تستمر ثالثة أيام خالل نوفمبر:
 خصم  %20على جهاز Apple.MacBook Air 2020
 خصم  %20على جهاز AppleiPad Pro 2021 12.9” 128 GB
 WiFiرمادي.

لوضع بنية تحتية متينة ألمنها
السيبراني ،وتحديثها وتطويرها
بانتظام ،لمواكبة و تـيــرة تطور
القطاع في هذا المجال .حرصنا
ف ــي (ب ــرق ــان) ع ـلــى ال ـتــرك ـيــز على
ح ـ ـمـ ــايـ ــة ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات فـ ـ ــي إطـ ـ ــار
استراتيجيتنا من أجــل االرتقاء
بــال ـت ـجــربــة ال ـم ـصــرف ـيــة لـلـعـمــاء
مع الحفاظ على أعلى مستويات
األمن السيبراني".
مــن جانبه ،قــال أن ــدرو سينغ،
رئيس إدارة المخاطر لمجموعة
بـ ــرقـ ــان" :نـ ـح ــن ح ــري ـص ــون عـلــى
ت ـقــديــم أف ـضــل ت ـجــربــة مـصــرفـيــة
لعمالئنا ،وو ض ــع احتياجاتهم
ً
دائما على رأس أولوياتنا ،لذلك
نولي أهمية خاصة لضمان أمن
وس ــام ــة ب ـيــانــات ـهــم الـشـخـصـيــة
والـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة .شـ ـ ـه ـ ــادة PCI-
 DSS 3.2.1دل ـيــل عـلــى الـتــزامـنــا
ال ـم ـتــواصــل بــالـمـعــايـيــر الــدولـيــة
ُ
التي تعد ضرورية لنجاح مهمتنا
المتمثلة فــي ا لـتـمـيــز فــي خدمة
العمالء".

«المتحد» نظم برنامج تدريب لطلبة الجامعات
قــدم البنك األهلي المتحد برنامجا تدريبيا
اف ـت ــراض ـي ــا ل ـل ـط ـلـبــة ال ـجــام ـع ـي ـيــن م ــن عـ ــدد مــن
الجامعات بالكويت ،تضمنت الكلية األسترالية
بالكويت ،وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا،
وجــامـعــة ال ـشــرق األوس ــط األمـيــركـيــة بالكويت،
وجامعة الكويت ،حيث تم تصميم هذا البرنامج
ليعكس ا ل ـتــزام البنك تـجــاه المجتمع المحلي،
وسعيه لتمكين الطلبة الكويتيين مــن تطوير
مهاراتهم وتعزيز ثقتهم لتسهيل بــدء حياتهم
المهنية في مجال التمويل والصيرفة.
بدوره ،أفاد المدير العام للموارد البشرية في
البنك األهلي المتحد نقيب أمين" :لقد اكتسب

البنك عبر تاريخه العريق مرونة فائقة وقــدرة
كبيرة على التأقلم مع المتغيرات المختلفة ،ومن
هذا المنطلق تعد الجهود المبذولة لالستجابة
ال ـســري ـعــة ل ـل ـظــروف ال ـم ـتـغ ـيــرة ف ــي ع ــال ــم ال ـيــوم
السريع الوتيرة عامال مهما ،خصوصا في مثل
هذه الظروف االستثنائية التي سببتها جائحة
كوفيد .19
وأوضح أمين أن البنك األهلي المتحد استطاع
مــن خــال هــذا الـبــرنــامــج الـتــدربـيــب االفـتــراضــي
أن ي ـس ـهــم ف ــي تـنـمـيــة وت ـط ــوي ــر مـ ـه ــارات طلبة
الجامعات ،لتحقيق المواءمة بين التعليم النظري
والتطبيق العملي.

الـمــركــزي ،على زي ــادة رأسماله،
يـ ـ ـق ـ ــوم حـ ــال ـ ـيـ ــا بـ ــات ـ ـخـ ــاذ ب ـق ـيــة
اإلجراءات الخاصة بالزيادة ،من
مــوافـقــات الجمعية الـعــامــة غير

ال ـعــاديــة لـلـبـنــك ،وهـيـئــة أس ــواق
الـ ـ ـم ـ ــال ،وبـ ـع ــده ــا يـ ـت ــم ت ـحــديــد
مواعيد االستحقاق ،واستدعاء
الزيادة.

«الوطني» يوفر ًلعمالئه عروض «العودة
للمدارس» حصريا من «يوريكا»

«برقان» يحصل على شهادة التوافق مع المعايير
العالمية لتأمين بيانات البطاقات المصرفية
حصل بنك برقان للعام الثاني
على التوالي على شهادة التوافق
م ــع الـمـعــايـيــر الـعــالـمـيــة لتأمين
ب ـي ــان ــات ال ـب ـط ــاق ــات الـمـصــرفـيــة
( ،)PCI-DSS 3.2.1مؤكدا التزامه
ب ـ ــاالمـ ـ ـتـ ـ ـث ـ ــال لـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق أفـ ـض ــل
المعايير العالمية لحماية بيانات
بطاقاته االئتمانية.
ُ
تـعــد  PCI-DSSأفـضــل شـهــادة
ت ـض ـمــن أع ـل ــى م ـس ـت ــوى حـمــايــة
لبطاقات العمالء ،وهي معتمدة
من أكبر الشركات العالمية ،مثل:
 Visaو MasterCardوAmerican
.Express
وتـمـنــح شــركــة ControlCase
هذه الشهادة للبنوك التي تلتزم
بأعلى المعايير الدولية لضمان
أمن بيانات البطاقات االئتمانية
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدف ـ ـ ــوع ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة.
 C o n t r o l C a s eهـ ـ ـ ــي شـ ــر كـ ــة
دولـ ـي ــة م ــرخ ـص ــة م ــن ق ـب ــل Visa
 Internationalلمنح شهادة PCI-
 DSSومعتمدة من مجلس معايير
أمـ ـ ــان ص ـن ــاع ــة ب ـط ــاق ــات ال ــدف ــع.
وقـ ــد اجـ ـت ــازت أن ـظ ـمــة وشـبـكــات

شاهين الغانم

نقيب أمين

 خ ـ ـصـ ــم  %10ع ـ ـلـ ــى Apple AirPods Proم ــع عـلـبــة شحن
السلكي.
 خصم  %10على طابعة Smart.Tank 519 Wireless All-in-one
 خصم  %15على علبة حبر .HP خصم  %8على علبة حبر HPثــاثـيــة األلـ ــوان (أزرق سـمــاوي،
أرجواني وأصفر).
 خ ـ ـصـ ــم  %15ع ـ ـلـ ــى ه ــا ت ــفSamsung Galaxy S21Ultra
سـعــة  GB 256وس ـعــة GB 512
أسود وفضي.
 خـ ـ ـص ـ ــم  %10عـ ـ ـل ـ ــى س ــا ع ــة Samsungالذكية.
ب ـ ـ ـهـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة ،ق ــال ــت
المديرة في مجموعة الخدمات
المصرفية الشخصية فــي بنك
الـكــويــت الــوطـنــي ن ــورة النجار:
"ن ـ ـح ـ ــرص عـ ـل ــى الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون مــع
العالمات التجارية الــرائــدة لما
يثمر ذلك التعاون من تقديمنا
ع ـ ــروض ـ ــا وم ـ ـكـ ــافـ ــآت ح ـص ــري ــة
ل ـع ـم ــائ ـن ــا" ،م ـض ـي ـفــة" :ن ـس ـعــى
إل ـ ــى ت ــوف ـي ــر ع ـ ـ ــروض ح ـصــريــة
وم ـم ـي ــزة ل ـع ـمــائ ـنــا ع ـل ــى م ــدار
الـ ـع ــام ،ف ــي إطـ ــار حــرص ـنــا على
تلبية احتياجاتهم وحصولهم
ع ـلــى ت ـجــربــة م ـصــرف ـيــة شــامـلــة
واستثنائية".
وش ــددت الـنـجــار عـلــى الـتــزام
الـ ـبـ ـن ــك ب ـت ــوف ـي ــر مـ ــزايـ ــا ف ــري ــدة
ومـتـنــوعــة لـعـمــائــه مــن حاملي
ب ـط ــاق ــات ال ــوط ـن ــي االئ ـت ـمــان ـيــة،

نورة النجار

وم ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل م ـع ـهــم
للتعرف على تطلعاتهم وتلبية
احتياجاتهم.
وتعد بطاقات  Visaالوطني
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة الـ ـط ــريـ ـق ــة األمـ ـث ــل
إلتمام المدفوعات ،حيث يمنح
استخدامها العمالء الكثير من
السهولة والمزايا ،وخاصة عند
ال ـت ـس ــوق ب ــاس ـت ـخ ــدام الـبـطــاقــة
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة ،وم ـن ـه ــا ب ــرن ــام ــج
مـ ـك ــاف ــآت الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،وب ــرن ــام ــج
مايلز الوطني ،إضافة إلى خدمة
حـ ـم ــاي ــة الـ ـمـ ـشـ ـت ــري ــات وخ ــدم ــة
تمديد فترة الضمان ،كما توفر
أس ـل ــوب ح ـيــاة م ـم ـيــزا ،وفــرصــة
للمشاركة في الحمالت الفريدة
واالستثنائية على مــدار العام،
والـتــي طالما تلقى استحسانا
وتفاعال من العمالء.

«استراتيجية
«التجاري» يحصد جائزة ً
التعلم والتطوير األكثر تميزا»

ً
صادق عبدالله متحدثا خالل القمة
حصل البنك التجاري الكويتي على جائزة "استراتيجية التعلم
ً
والتطوير األكثر تميزا" في القمة الحكومية للموارد البشرية التاسعة
ُ
 ،GOV HR Summit 9th Annualوالـتــي تـعــد أكـبــر منصة للموارد
البشرية للقطاع العام في الخليج ،وترعاها دائــرة الموارد البشرية
لحكومة دبي– اإلمارات.
وتــم إعــان الجائزة في القمة التي أقيمت في دبــي من  25إلــى 27
الجاري ،وعليه تم اختيار استراتيجية التدريب التي يتبناها "التجاري"
ضمن أكثر من مؤسسة نافست لنيل هذه الجائزة المرموقة.
وقــد شــارك صــادق عبدالله ،المدير العام لقطاع الـمــوارد البشرية
ممثال عن "التجاري" ،كأحد ممثلي الموارد البشرية وأحد المتحدثين
في هذه القمة من بين أكثر من  100مؤسسة حكومية وخاصة شاركت
من شتى أنحاء المنطقة ،حيث تسلم الجائزة بالنيابة عن "التجاري".
ً
جدير بالذكر ،أن "التجاري" حصد هــذه الجائزة تقديرا لجهوده
المتميزة في مجال تدريب وتطوير موظفيه لصقل مهاراتهم المصرفية
والشخصية ،ولتوظيفه أفضل التقنيات الــرائــدة فــي عالم التدريب
والتطوير ،حيث تقوم إدارة الموارد البشرية في البنك بتحديد وتحليل
االحتياجات والخطة التدريبية للموظفين ،مع تصميم وتقييم البرامج
والحلقات التدريبية بما يحقق االستفادة المزدوجة للموظف والبنك.
وفي تعليقه على حصول البنك على هذه الجائزة ،وكونه الجهة
الــوح ـيــدة فــي الـكــويــت الـتــي حــازت ـهــا ،ق ــال ص ــادق" :نـحــن س ـعــداء في
ً
(التجاري) بحصولنا على هذه الجائزة ،التي جاءت تقديرا لجهودنا
ً
فــي مجال تــدريــب وتطوير موظفينا وكــوادرنــا الوطنية" ،مــؤكــدا أن
استراتيجيات التدريب والتطوير التي َّدأب البنك على تطويرها بإطالق
ً
منصات إلكترونية للتعلم عن ُبعد وفرت للموظفين فرصا تدريبية
متميزة حتى في ظل انتشار وباء كورونا.
وأشــاد صــادق بالدعم الكبير الــذي يوليه مجلس اإلدارة لتدريب
ً
موظفي البنك والكوادر الوطنية ،ومعبرا عن اعتزازه بفريق التدريب في
البنك الذي يسعى دائما إلى استحداث أفكار جديدة تواكب التغييرات
التي يمر بها العالم ،وتطبيقها بطرق استثنائية ومبتكرة.
وأضاف" :هذا اإلنجاز ليس للبنك فقط ،بل هو إنجاز للكويت ،ويدل
على مدى أهمية تأهيل الكوادر الوطنية في تحقيق مثل هذه اإلنجازات،
ورفع اسم الكويت بالمحافل الدولية".

جيجي حديد تنفصل عن زين مالك
أكدت اعتداءه على والدتها وخضوعه للمحاكمة

حديد ومالك
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أ ص ــدرت عــار ضــة األز ي ــاء النجمة األميركية
جيجي حديد 26( ،عاما) بيانا للرد ألول مرة
ع ـلــى أن ـب ــاء انـفـصــالـهــا ع ــن صــديـقـهــا الـمـغـنــي
الشهير زين مالك ،بعد اتهامه باالعتداء على
والدتها.
وأشـ ــار الـمـتـحــدث اإلع ــام ــي بــاســم جـيـجــي،
في بيان تناقلته وسائل اإلعالم العالمية ،إلى
أنها تركز في الوقت الحالي على نفسها وعلى
طفلتها من مالك ،وتدعى خاي( ،عام واحد).
وجاء في البيان الذي نشرته "" :"BBCجيجي
تركز فقط على األفضل ،وتطلب الخصوصية
في هذا الوقت ،وتدع القضاء يأخذ مجراه في
ّ
تعد ي زين على والدتها".
من ناحيته ،نفى مالك ( 28عاما) أمس األول،
بشدة اعتداء ه على يوالندا ،والدة جيجي.
وأ ك ــد المغني ا لـســا بــق لـفــر يــق وان ديركشن
ال ـغ ـنــائــي ،فــي تـصــريـحــات لـمــوقــع "ت ــي إم زد"
أن ضربه ليوالندا حديد "مزاعم كاذبة" ،وفق
تعبيره.
وق ــال فــي ب ـيــان رس ـمــي" :أن ـكــر ب ـشــدة ضــرب
ي ــوالن ــدا ،وم ــن أج ــل اب ـن ـتــي أرفـ ــض إع ـط ــاء أي
تفاصيل أ خــرى ،وآ مــل أن تعيد يوالندا النظر
فــي مزاعمها ا لـكــاذ بــة ،وتتحرك نحو معالجة
هذه القضايا العائلية على انفراد".
و فــي تـغــر يــدة لــه عبر حسابه ا لــر سـمــي على
"تويتر" ،كتب زين لمتابعيه أنه "وافق على عدم
االعتراض على االدعاء ات الناشئة عن نشوب
مشادة بينه وبين أحد أفراد عائلة جيجي".
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه "عـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ج ـه ــوده
إلعادة صديقته إلى بيئة أسرية هادئة تسمح
لــه بــا لـمـشــار كــة فــي تــر بـيــة ا بـنـتـهـمــا بالطريقة
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حشود غاضبة لوفاة
بونيث راجكومار
أغـلـقــت مـكــاتــب ومـتــاجــر في
ب ـن ـج ــال ــورو ،عــاص ـمــة صـنــاعــة
التكنولوجيا فــي الـهـنــد ،أمس
األول ،عقب وفاة الممثل الشهير
بونيث راجكومار في المدينة،
وجــرى استدعاء قــوات الشرطة
للسيطرة على الحشود الغاضبة
تحسبا لوقوع أعمال عنف.
وقــال أطباء للصحافيين إن
بــونـيــث راج ـكــومــار ( 46عــامــا)،
وهو نجم سينمائي بارز ينحدر
مــن عــائـلــة سينمائية شهيرة،
توفي متأثرا بنوبة قلبية بعد
ظهر الجمعة .وأظـهــرت قنوات
تلفزيونية حشودا من المعجبين
ت ــزح ــف ب ــات ـج ــاه الـمـسـتـشـفــى،
حيث كــان يعالج ،وســط وجود
مـكـثــف ل ـل ـشــرطــة ،ف ــي مـحــاولــة
للسيطرة عليهم .ويحظى نجوم
السينما في الهند بإعجاب واسع
النطاق يصل إلى درجة الهوس
أحيانا ،وحتى الوفاة الطبيعية
لنجوم السينما قد تتسبب في
وق ــوع اض ـطــرابــات عنيفة ،كما

بونيث راجكومار
حـ ــدث بــال ـف ـعــل عـ ــدة مـ ـ ــرات في
السابق ،لحين قبول المعجبين
ال ـم ـص ــدوم ـي ــن ب ـح ـق ـي ـقــة وفـ ــاة
نجمهم المحبوب ،ومنها وفاة
والد راجكومار ،سينجانالورو
بــوتــاســوامــايــا مـ ــوثـ ــوراج ،عــام
 ،2006وال ـت ــي أدت إل ــى ان ــدالع
موجة واسعة من الحزن.
(رويترز)

التي تستحقها ،فقد تم تسريب ما حــدث إلى
الصحافة".
وذكر موقع "تي إم ّ زد" أن عالقة جيجي وزين
قــد ان ـت ـهــت ،ول ــم تـعــلــق والــدت ـهــا ي ــوالن ــدا على
الموضوع بشكل علني بعد.
وف ــي ح ـيــن يـنـفــي زي ــن االعـ ـت ــداء ع ـلــى وال ــدة
جيجي ،إال أنه "لم يعترض" على قرار المحكمة
في  4تهم اعتداء أخرى ،حيث طلبت المحكمة
مــن ا لـمـغـنــي أن يـسـ ّـجــل فــي بــر نــا مــج للسيطرة
ع ـل ــى ال ـغ ـض ــب والـ ـعـ ـن ــف األسـ ـ ـ ــري ،ومـ ـن ــع مــن
االتصال بيوالندا والحارس.
والتقت حديد ومالك ،في نوفمبر عام ،2015
واستمرت عالقة الحب بينهما  3سنوات ،ومن
ثم انفصال في مــارس  2018في بيان أ صــدراه
معا ،مؤكدين أنهما يعتزان بعالقتهما ،لكن
نظرا لبعض الخالفات لم يستطيعا البقاء معا.
وصــرحــت حــديــد بــأن سبب االنـفـصــال األول
وقت
بينهما هو ضغوط العمل ،وعدم وجود
ٍ
كاف لعالقتهما ،إضافة إلى عدم قدرتها على
ٍ
الـتـعــايــش مــع مـشـكــات مــالــك الـخــاصــة ،وأنـهــا
حاولت مساعدته فيها ولم تنجح ،وقد ابتعدت
عن أصدقائها من أجل البقاء معه ،إال أنهما لم
يستطيعا البقاء بعيدا عن بعضهما ،وسرعان
ما عادا مرة أخرى في نهاية أبريل  ،2018لكن
ذلك لم يستمر طويال ،لينفصال في .2019
وي ـ ـبـ ــدو أن األبـ ــويـ ــن م ـن ــذ بـ ــدايـ ــة االرت ـ ـبـ ــاط
ح ـت ــى اآلن ،ي ـن ـف ـص ــان و يـ ـ ـع ـ ــودان فـ ــي عــا قــة
ّ
غـيــر مـسـتـقــرة ،إل أن حــديــد ع ــادت مــرة أخــرى
لمالك في العام الماضي ،حيث شوهد االثنان
يحتفالن بعيد ميالد مالك ا لـ ،27وأثمرت تلك
العودة عن طفلتهما خاي.

ً
بكين تغلق دور السينما مجددا
الرتفاع إصابات «كورونا»

توقيف فيتي واب بتهمة
االتجار بالمخدرات

خبيرة األسلحة بفيلم :RUST
لم أعلم بوجود ذخيرة ّ
حية

هالينا هاتشينز

فيتي واب

ّ
صرحت خبيرة األسلحة المعتمدة في فيلم " "RUSTهانا غوتييريز
ّ
ّ
ريد بأنها لم تكن بتاتا على علم بوجود "رصاص حي" في المسدس
ّ
مصورة سينمائية خالل تصوير هذا العمل من
الذي ّأدى إلى مقتل
بطولة أليك بالدوين.
ّ
وما كانت تلك الحادثة لتقع "لوال إدخال ذخائر ّ
المسدس
حية" في
المستخدم في موقع التصوير ،فيما نفى محامو ريــد ( 24عاما)،
ّ
مسؤولية موكلتهم عن وفاة هالينا هاتشينز األسبوع الماضي في
ّ
والية نيو مكسيكو" ،وأنها لم تعرف مصدر هذه الذخائر الحية".
ّ
المتخصص في أخبار المشاهير نقال عن
وكشف موقع "ّذي راب"
مصادر مطلعة على مجريات التصوير أن بعض أعضاء فريق الفيلم
ّ
المسدس إلطــاق رصــاص حـ ّـي على قوارير فارغة قبل
استخدموا
ساعات من الحادثة .وأكد محامو ريد أن "األسلحة كانت تحفظ في
ّ
(أ ف ب)
مكان آمن مقفل كل ليلة وخالل االستراحات".

جيجي حديد

أوقفت الشرطة الفدرالية مغني الراب األميركي ،فيتي واب ،في نيويورك
بتهمة االتجار بالمخدرات ،ال سيما الهيرويين ،على ما أعلنت السلطات
القضائية المحلية.
ّ
ووجـهــت محكمة في نيويورك االتـهــام إلــى الفنان البالغ من العمر
 30عاما ،واسمه األصلي وليام جونيور ماكسويل الثاني ،فضال عن 5
ّ
أشخاص آخرين ،متهمين بنقل وتوزيع وبيع أكثر من  100كيلوغرام من
المخدرات ،في منطقة لونغ آيلند بالقرب من نيويورك وفي نيو جيرزي
بين يونيو  2019ويونيو  ،2020وفق بيان وزارة العدل.
ّ
ّ
وكان من المفترض أن يحيي المغني المتهم بتولي "التوزيع" في سياق
هذه الشبكة عرضا في الموقع ضمن مهرجان "رولينغ الود".
وقد يحكم على فيتي واب ،في حال إدانته ،بالسجن مدى الحياة.
وهي ليست ّ
المرة األولى التي يواجه فيها الفنان الذي اشتهر بأغنية
(أ ف ب)
"تراب كوين" سنة  2015مشاكل مع القضاء.

تتويج ريتا أورا وشارون ستون
في «»Elle Style Awards

سينما صينية
أمرت سلطات العاصمة الصينية بكين بإغالق دور السينما مجددا
أمس ،في حين تسجل البالد ارتفاعا في اإلصابات بكوفيد .19
في هذا اإلطار ،اعتمدت السلطات إجراءات صارمة للقضاء على تفشي
الوباء في الصين ،التي تعد حاليا أقل من  300إصابة ،غير أن الفيروس
ال يزال متفشيا في ثلث األقاليم الصينية الثالثين تقريبا ،ومنها بكين.
وقالت البلدية أمس األول إن دور السينما في منطقة شيتشنغ ستبقى
مغلقة حتى  14نوفمبر ،وتضم المنطقة ،التي يسكنها أكثر من مليون
شخص ،أحياء واقعة غرب ساحة تيانانمين .ويعتبر القرار بداية موجة
جديدة لنزيف خسائر السينما التي تكبدتها الصين والعالم منذ اندالع
الجائحة ،حيث تضم الصين أكثر من  70ألف دار سينما ومسرح ،ووفقا
لما نشرته صحيفة "هوليود ريبورتر" األميركية فإن إجمالي إيــرادات
البوكس أوفيس الصيني في الفترة األخيرة لم يتعد  3.9ماليين دوالر،
(أ ف ب)
مقارنة بـ 1.5مليار دوالر في الوقت نفسه من العام الماضي.

ريتا أورا
ُ
ت ّوجت المغنية الشهيرة ريتا أورا والنجمة العالمية شارون ستون،
خالل حفل توزيع  Elle Style Awardsفي سيفيال بإسبانيا.
وحرصت ريتا أرورا على مشاركة جمهورها ومتابعيها إطاللتها
المميزة بالحفل ،وذلــك عبر حسابيها بموقعي التواصل االجتماعي
"تويتر" و"إنستغرام".
ً
من جانبها ،أعربت شارون ستون أيضا عن سعادتها بهذا اللقب ،الذي
يتوجها كملكة للموضة والجمال طوال مشوارها الفني ،حيث حازت لقب
"أيقونة".
وأب ـهــرت إطــالــة النجمة العالمية الحاضرين بحفل تــوزيــع جوائز
ُ
ً
 ،Elle Style Awardsحيث تعرف ستون عالميا بأنها سفيرة هوليوود
ّ ً
ً
والغالمور والموضة .وارتــدت شــارون فستانا أسود مزينا بالستراس،
يظهر الجهة العليا من الجسم ،وتألقت بتسريحة شعر قصير وماكياج
ناعم ولكن الفت لألنظار.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
راع مصلحة زمالئك كما تراعي
مهنياِ :
مصلحتك ألنك ستحتاج إليهم.
ً
عاطفيا :العصبية في وجــه الشريك قد
تؤدي إلى أخطاء من الصعب غفرانها.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ض ـغ ــوط خ ــارج ـي ــة تشتت
ً
أفكارك لكنها ستزول سريعا.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :تدير عملك بشكل إيجابي ممتاز
فتابع باألسلوب عينه.
ً
تصر على الحبيب أن ّ
عاطفياّ :
يتقيد
ببعض الواجبات ،لكنه معارض.
ً
ً
اجتماعيا :الخجول هو الخاسر دائما
حتى في ظروف ربحه.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً ّ
مهنيا :فكر بخطة مستقبلية رديفة كي
ُ
ال تفاجأ إن تغيرت الظروف.
ً
عاطفيا :كل من لديه حبيب مثالي يجب
المحافظة عليه برمش العيون.
ً
ً
اجتماعيا :الصداقة التي ال تفكر فيها أبدا
هي ليست صداقة.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :أحد الزمالء يشتكي عليك ظلما،
لكن الله يجازيه على عمله.
ً
عاطفيا :تستمر اإلشــاعــات الباطلة في
حق الشريك وتقف الى جانبه.
ً
اجتماعيا :الجليس الـصــالــح هــو الــذي
يخفف آالمك ويزيد سرورك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :انظر في وضعك من جديد وفكر في
تنظيم أولويات عملك.
ً
عاطفيا :المناوشات والنزاعات بدل الحوار
والتفاهم تؤثر بشرخ عالقتكما.
ً
اجتماعيا :ال يمكنك أن تحب عائلتك إن لم
تكرس نفسك لخدمتها.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :من خالل اجتهادك المستمر سوف
ً
تجني أرباحا جيدة.
ً
عاطفيا :تتألم من جرح عاطفي وتكتم ّ
سرك
حتى عن األقرباء منك.
ً
ً
اجتماعيا :كن متفائال لترى الوجود أمامك
ّ
ً
جميال فتتمتع به.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

َ
ً
ً
مهنيا :تصاب باليأس ألنك لم تلق دعما
ً
أو تنويها من إدارة المؤسسة.
ً
عاطفيا :االهتمام بمشاعر شريك العمر
ّ
ومراعاتها يقوي الروابط بينكما.
ً
اجتماعيا :الكثير من األشخاص يرغبون
في التواصل معك على موقعك اإللكتروني.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :حظك الكبير قــد ينقذك مــن أزمــة
أوقعت نفسك بها.
ً
عاطفيا :يأسرك الحبيب بجماله وتتمنى
لو يبقى الى جانبك مدى العمر.
ً
اجتماعيا :أشـنــع أمــر تقترفه هــو عندما
تضع ثقتك بشخص حسود.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :ج ـ ّـرب أن تـكــون أكـثــر مــرونــة في
التعامل مع الزمالء ،فهم ليسوا خصومك.
ً
عــاطـفـيــا :ابتعد عــن الغضب مــن شريك
ّ
اللين والكالم الطيب.
واعتمد ّ
عمركّ ً ،
اجتماعيا :كلما تفقدت بريدك االلكتروني
ّ
فتضيع
تضطر الــى الــرد على الرسائل
وقتك.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :ال تتوكأ على زمـيــل ليس لديه
الخبرة الكافية لدعمك.
ً
عاطفيا :تكتشف نفسك في الحب وتعيش
ً
ً
أياما سعيدة جدا.
ً
اجتماعيا :إذا خانك صديقك مرة فانتظر
خيانته مرة ثانية.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :ال يمكن أن تستحوذ في عملك على
كل شيء ،فهذه أنانية مفرطة.
ً
عــاطـفـيــا :عــاقـتــك الـســابـقــة بالحبيب قد
انتهت وحان الوقت لنزعها من تفكيرك.
ً
اجتماعيا :قم مع بعض األصحاب بنزهة
الى الحديقة العامة وتمتعوا بأجوائها.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :انت جزء من العاملين في المؤسسة،
وعليك التعاون مع الجميع.
ً
ً
عاطفيا :وهب الله شريك العمر جماال إضافة
الى حسن الخلق.
ً
ً
اجتماعياّ :ادخر بعضا من أموالك ،من خالل
االستغناء عن بعض كمالياتك.
رقم الحظ.22 :

fitness

18
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culture@aljarida●com

شرائح دقيقة بالموجات فوق الصوتية لفحص جسمك من الداخل
ً ً
أستاذ ًالهندسة الكهربائية والطب الحيوي بجامعة كولومبيا في نيويورك البروفيسور كين شيبرد أن جامعته طورت جهازا طبيا
أكد ً
صغيرا جدا أحادي الشريحة ،يمكن حقنه في المرضى باستخدام إبرة تحت الجلد لفحص أجزائه من الداخل.
الصغيرة تومض في صورة بالموجات فوق
نشرته مجلة «مدار» الصادرة عن المركز العلمي ،أن تلك الشريحة
ً
وأضاف شيبرد ،في لقاء ً
الصوتية ،بما اكتشفته ،مبينا أن هذا الوميض يرسل معلومات تخبر الشخص بما تم قياسه موضعيا ...وإلى التفاصيل.

من الممكن
استخدام
الشرائح
الدقيقة
الكتشاف
المؤشرات
الحيوية التي
تشير إلى
وجود أورام

• إالم استند هذا البحث؟
 يـ ـن ــص ق ـ ــان ـ ــون مـ ـ ــور عـلــىأن ــه يمكنك حـشــر مــزيــد ومــزيــد
م ــن ال ـت ــران ــزس ـت ــورات ف ــي حيز
م ـ ـع ـ ـيـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى ش ـ ــريـ ـ ـح ـ ــة ذات
دائـ ـ ـ ـ ــرة إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة م ـت ـكــام ـلــة
 Integrated circuit chipهذا
الـعــدد ازداد بوتيرة تصاعدية
عـلــى مــر الـثــاثـيــن أو األربـعـيــن
عـ ــامـ ــا الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،واسـ ـتـ ـخ ــدم
بنحو أ ســا ســي لـيــس لتصغير
الشرائح ،ولكن لوضع مزيد من
الترانزستورات على شريحة من
الحجم نفسه.
لذا انتقلنا من شرائح تحمل
ألـ ــف ت ــران ــزس ـت ــور إلـ ــى شــرائــح
تـ ـحـ ـم ــل ع ـ ـ ـشـ ـ ــرات ال ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــارات
م ـن ـه ــا ،ل ـك ــن ي ـم ـك ـن ـنــا أن نـفـعــل
شيئا آخــر بتلك الـكـثــافــة ،وهو
أن نستخدمها لصنع شــرا ئــح
صغيرة جدا جدا.
• م ــا م ـ ــدى ص ـغ ــر ح ـج ــم مــا
نتكلم عنه؟
 ه ــذا أص ـغــر ن ـظــام شريحةفــرد يــة مستقل نعلم أ ن ــه يدعم
ً
كـ ـ ـ ــا مـ ـ ــن ال ـ ـطـ ــاقـ ــة واالت ـ ـ ـصـ ـ ــال
ثنائي االت ـجــاه Bidirectional
 ،communicationإنــه تقريبا
بـ ـقـ ـي ــاس  300×300م ـي ـك ــرون
(الميكرون =  0.001ملم).
• مـ ــا الـ ـتـ ـح ــدي ــات الــرئ ـي ـســة
إلنتاج شريحة صغيرة كهذه؟
 تـ ـحـ ـت ــاج الـ ـش ــريـ ـح ــة إل ــىالطاقة ،وإلــى أن تكون قــادرة
عـلــى االت ـص ــال بـهــا ،وإال فلن
ت ـك ــون ذات ج ـ ــدوى ل ــذل ــك ما
ك ـن ــا ن ـع ـمــل ألج ـل ــه ه ــو م ـثــال
عـلــى ج ـهــاز ت ـكــون الشريحة
فـ ـي ــه ه ـ ــي ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ب ـك ــام ـل ــه.
ل ـي ــس هـ ـن ــاك شـ ـ ــيء آخ ـ ـ ــر ،ال
ت ــوج ــد م ـص ـف ــوف ــة خــارج ـيــة
م ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة االس ـ ـت ـ ـش ـ ـعـ ــار
وال هـ ـ ــوا ئـ ـ ــي خـ ـ ــار جـ ـ ــي وال
بـ ـط ــاري ــة خ ــارجـ ـي ــة ،وال أي
شــيء خــارجــي ،ولكي تعمل

الشريحة كنظام مستقل ،يجب
أن تفي ببعض المعايير ،يجب
أن تصل الـطــاقــة إلــى الشريحة
السـلـكـيــا ،لــذلــك يـجــب دم ــج كل
الـ ـه ــوائـ ـي ــات ال ــاس ـل ـك ـي ــة ال ـتــي
تمدها بالطاقة وتؤمن االتصال
مـعـهــا ،ثــم فــي حــالــة ه ــذا الـنــوع
م ــن ال ـش ــرائ ــح ال ـقــاب ـلــة لـلـغــرس،
تستشعر الشريحة أيضا شيئا
مــا ،ومــن ثــم يجب دمــج وظيفة
االستشعار تلك.
ي ـن ـت ـظــر أن ت ــوج ــد ص ـعــوبــة
ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــرة ل ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال بـ ـجـ ـه ــاز
ب ـ ـ ـهـ ـ ــذا الـ ـ ـصـ ـ ـغ ـ ــر بـ ــال ـ ـمـ ــوجـ ــات
الـ ـكـ ـه ــرومـ ـغـ ـن ــاطـ ـيـ ـسـ ـي ــة ،م ـثــل
م ــوج ــات ال ـ ــرادي ـ ــو ،ألن ال ـط ــول
الموجي كبير جدا بالنسبة إلى
حجم الجهاز ،حتى عند مستوى
ع ـ ـشـ ــرات ال ـغ ـي ـغ ــاه ـي ــرت ــز ،أن ــت
تتحدث عــن أط ــوال موجية في
نطاق عدة ملليمترات ،حجم هذا
الجهاز أقل بكثير من ملليمتر،
ولهذا نستخدم الموجات فوق
الصوتية  .Ultrasoundيشغل
هذا الجهاز باألمواج الصوتية
وي ـ ـت ـ ــواص ـ ــل عـ ـ ـب ـ ــره ـ ــا ،ولـ ـي ــس
بــاألمــواج الكهرومغناطيسية،
وهـ ـ ــو أمـ ـ ــر م ـف ـي ــد ألن األم ـ ـ ــواج
الـ ـص ــوتـ ـي ــة ت ـن ـت ـق ــل ج ـ ـيـ ــدا فــي
الجسم.
• كـ ـ ـي ـ ــف يـ ـمـ ـكـ ـن ــك ت ـش ـغ ـي ــل
الشريحة باستخدام الموجات
فوق الصوتية؟
 نـ ـح ــن ن ـ ـ ـ ــدرس اسـ ـتـ ـخ ــدامهذه األجهزة لزيادة التخطيط
بـ ــال ـ ـمـ ــوجـ ــات ف ـ ـ ــوق ال ـص ــوت ـي ــة
 Ultrasonographyل ـت ـقــد يــم
معلومات إضافية غير متوافرة
في األساس .الطريقة التي تعمل
بها الموجات فوق الصوتية هي
أنها ترسل موجة صوتية إلى
ج ـس ـمــك ،وع ـنــدمــا ي ـكــون هـنــاك
عــدم تطابق صــوتــي Acoustic
 ،mismatchفإن االختالف يكون
في المعاوقة الصوتية Acoustic

 impedanceاي مقدار المقاومة
 Resistanceا ل ـت ــي ت ـصــاد ف ـهــا
حزمة الموجات فوق الصوتية
في أثناء مرورها عبر األنسجة
ب ـس ـبــب ال ـ ـمـ ــواد أو ال ــواج ـه ــات
المختلفة فــي جـسـمــك .يعكس
بعض من تلك الطاقة الصوتية
مرة أخرى إلى جهاز التصوير.
وهـ ـ ـ ـ ـ ــذا م ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ـ ــراه ف ـ ـ ــي ص ـ ـ ــورة
بالموجات فوق الصوتية ،لكن
هناك أشياء كثيرة غير متوافرة
أو غير معروفة.
عـ ـل ــى س ـب ـي ــل ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ،ه ــذه
الـ ـش ــريـ ـح ــة بـ ـح ــد ذاتـ ـ ـه ـ ــا ال ـت ــي
صممناها تقيس درجة الحرارة،
وال توجد طريقة في التصوير
بـ ــال ـ ـمـ ــوجـ ــات ف ـ ـ ــوق ال ـص ــوت ـي ــة
ا لــدا خـلـيــة يمكنني مــن خاللها
مـ ـع ــرف ــة أي ش ـ ـ ــيء ع ـ ــن درج ـ ــة
ال ـحــرارة .إذا وضـعــت أحــد هذه
األجـ ـه ــزة ف ــي جـسـمــك ووج ـهــت
إلـيــه حــزمــة مــن ال ـمــوجــات فــوق
ال ـص ــوت ـي ــة ،ف ـس ـت ـش ـغــل ال ـطــاقــة
الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـ ــذي ي ـق ـيــس ع ـنــدهــا
درجة الحرارة الموضعية ويعدل
ال ـطــاقــة الـمـنـعـكـســة م ــرة أخ ــرى
إلى جهاز التصوير بالموجات
فوق الصوتية وفقا لذلك ،إذن ما
تراه هو هذه الشريحة الصغيرة
ف ــي ص ــورت ــك بــال ـمــوجــات فــوق
الـصــوتـيــة ،تــومــض إلـيــك ،وهــذا

كين شيبرد
أستاذ الطب الحيوي
بجامعة كولومبيا
الوميض يرسل إليك معلومات
تخبرك بما قاسته موضعيا.
ت ـض ـط ـل ــع الـ ـش ــريـ ـح ــة أي ـض ــا
بـ ـحـ ـص ــد الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة م ـ ـ ــن ح ــزم ــة
الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــات فـ ـ ـ ــوق الـ ـص ــوتـ ـي ــة،
ويـمـكـنـهــا أن تـفـعــل ذلـ ــك ،ألنـنــا
دمجنا فيها م ــادة كهربائية -
انـضـغــاطـيــة أو كـهــروضـغـطـيــة
 Piezoelectricityتحول الصوت
إلى كهرباء ،لذلك عندما توضع
مــوجــة ضغط على هــذه الـمــادة
ت ـن ـض ـغــط ال ـ ـمـ ــادة ق ـل ـي ـل ــة ،مـمــا
يولد جهدا كهربائية ،Voltage
يستخدم ه ــذا ا لـجـهــد لتشغيل
الشريحة.

يمكن زرع الشريحة باستخدام إبرة
حقن وإزالتها باستخدام أخرى مماثلة

انتبه ...حين تدفع أو تسحب األغراض!

ً
األغراض
سحب
يكون
ما
غالبا
ً
الثقيلة أو دفعها جزءا من
نشاطاتنا اليومية ،فنضطر
أنواع العضالت المؤثرة
ً
مثال لفتح باب السيارة أو
تعطيك عـضــات الساقين وج ــذع الجسم
دفع المفروشات لتنظيف
القوة والثبات ،خالل حركات الدفع أو السحب.
األرض تحتها ...للقيام بهذه تتعدد أنواع هذه العضالت:
• عضالت البطن المستعرضة.
الحركات بكل أمان ،يجب
• عضالت الفخذ األمامية.
أن تنتبه بأن تختار الوضعية
• أوت ــار الـمــأبــض فــي الجهة الخلفية من
الفخذ.
المناسبة حتى ال تتعرض
• عضالت األلوية في المؤخرة.
للخطر ،كما يمكنك َأن تحافظ
• عضلة الساق والعضلة النعلية في ربلة
على قوة عضالت ساقيك
وضعية الدفع المناسبة
الساق.
نصائح أخيرة
إذا كــانــت ه ــذه ال ـع ـضــات ضـعـيـفــة ،يــزيــد
وجذع جسمك بشكل وقائي
احرص على اتخاذ الوضعية المناسبة عند
احـتـمــال الـتـعــرض إلصــابــة فــي الـظـهــر أثـنــاء
يضمن سالمتك.
إذا كنت تستطيع االختيار بين دفع األغراض
سـحــب األغـ ــراض الثقيلة أو دفـعـهــا .توضح دفع أي غرض ثقيل:
طـ ّّـبــق ال ـخ ـطــوات الـتــالـيــة لتحقيق هــدفــك
وتجنب اإلصابات...

ً
توصي أوبراين أيضا بتطبيق برنامج من
التمارين لتقوية الـعـضــات ،بمعدل  3مــرات
ً
ً
أسبوعيا .يمكنك أن ّ
تتدرب مثال على اآلالت
الرياضية في النادي ،أو استعمل أثقال الدمبل،
ومارس تمارين القوة في المنزل (مثل حركات
ّ
معدلة من القرفصاء أو الدفع نحو األعلى).
لتقوية عضالت البطن ،يقضي تمرين بسيط
بـشـ ّـد هــذه المنطقة :اسـحــب عـضــات معدتك
نحو الــداخــل ،واعصرها بقوة ثم حافظ على
ـرخ وكــرر
ه ــذه الــوضـعـيــة ط ــوال  5ثـ ـ ٍ
ـوان .اس ـتـ ِ
الحركة نفسها بوتيرة متالحقة ،بين  10مرات
و 15م ــرة .يمكنك تطبيق هــذه الـحــركــة أثناء
الجلوس والقراءة.

َ
ً
أبق ركبتيك منحنيتين قليال ،وضع قدميك
• ِ
َ
َ
بالقرب من الغرض وافتحهما ِبعرض وركيك.
• ابدأ ّ
بشد مرفقيك نحو َ
جنبيك وضع يديك
على الغرض.
• يـجــب أن ت ـشـ ّـد ع ـضــات بـطـنــك وتــرجــع
ً
خطوة إلــى ال ــوراء تــزامـنــا مــع سحب الغرض
معكّ .
تلف ظهرك أو ّ
تقوسه ،بل اتكل على قوة
ال
عضالت ساقيك وجذع جسمك لسحب الغرض
ً
الذي تريده .إذا كنت تسحب غرضا بيد واحدة
ً
(مثل باب السيارة الثقيل) ،قف وأنت تضع ساقا
ّ
وتشد عضالت بطنك ،واسحب
وراء األخــرى
وألق بوزنك على الساق
كلها
بذراعك
الغرض
ِ
الخلفية.

المعالجة الفيزيائية ،ستيفاني أوبراين ،من
"شبكة سبولدينغ إلعادة التأهيل"" :قد تبذل
ُ
ً
ج ـهــودا مفرطة وت ـقـ ّـوس ظـهــرك أثـنــاء سحب
األغــراض ،أو تنحني إلى األمــام أثناء دفعها.
ه ـ ــذه الـ ـح ــرك ــات ت ــزي ــد ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى أس ـفــل
الظهر ،ما قد ُيسبب مشاكل مثل التشنجات
أو انضغاط األعـصــاب وانـفـتــاق األق ــراص أو
انتفاخها".

• قف بالقرب من الغرض الذي تريد دفعه.
َ
َ
ً
أبق ركبتيك منحنيتين قليال ،وضع إحدى
• ِ
الساقين وراء َاألخرى كي تدفع بها جسمك.
• ّثبت مرفقيك على جنبك.
• ابدأ ّ
بشد عضالت بطنك.
• ادفع الغرض إلى األمام.
يجب أن تستمد الـقــوة مــن ساقيك وجــذع
جسمك وتـسـيــر إل ــى األم ــام لتحريك الـغــرض
الــذي تريد نقله .لكن ال ّ
تقوس ظهرك ،بل قف
بــا َسـتـقــامــة .يـجــب أن تـحــافــظ عـلــى استقامة
َ
كتفيك ووركيك.

أو سحبها (كـمــا يحصل أثـنــاء تحريك عربة
ً
التسوق مثال) ،من األفضل أن تختار دفعها ألن
ً
هذه الحركة تبقى أكثر أمانا .يستطيع الناس
أن يدفعوا األغراض أكثر من سحبها بمرتين.
ً
وإذا ك ـنــت تـتـمـتــع بـصـحــة ج ـي ــدة عـمــومــا
وال تجيد سحب األغــراض أو دفعها بالشكل
ً
المناسب ،راجــع الخطوات المطلوبة مجددا:
يجب أن تصغي إلى ّ جسمك أو تفكر بوضعيته
ُ
الـسـلـيـمــة .هــل تـشــغــل ع ـضــات ج ــذع الجسم
كما يجب؟ إذا كنت تشعر باأللم بسبب حركة
معينة ،امتنع عن القيام بها!
ً
أخيرا ،ال تحاول تحريك أي غرض إذا كنت
ً
تواجه مشاكل في التوازن أو تستعمل جهازا
لـمـســاعــدتــك عـلــى الـمـشــي .ال داع ــي كــي تنقل
ً
ً
ً
غرضا ثقيال وتسقط أرضــا .في هــذه الحالة،
من األفضل أن تطلب المساعدة.

خطوات لتقوية العضالت
الـمـشــي طــريـقــة سـهـلــة لـلـحـفــاظ عـلــى قــوة
ع ـض ــات الـ ـس ــاق وج ـ ــذع ال ـج ـس ــم .ح ـ ــاول أن
تمارس المشي طوال  30دقيقة مرة في اليوم،
َ
أو  15دقيقة مرتين في اليوم .يمكنك أن تبدأ
بتخصيص  5أو  10دقائق لهذا النشاط وتقوي
ً
قدرة ّ
تحملك تدريجا.

وضعية السحب المناسبة
إذا ك ـنــت ت ــري ــد س ـحــب غ ــرض م ـعـ ّـيــن عبر
استعمال يديكّ ،
جرب الطريقة التالية:
• قف مقابل الغرض الذي تسحبه.

• إلـ ــى أي ع ـمــق ي ـم ـكــن زرع
الشريحة في الجسم؟
 نحن نستخدم موجات فوقصوتية مــن نحو  5ميغاهرتز
لهذه األجهزة ،معظم الموجات
فوق الصوتية اإلكلينيكية ذات
تـ ـ ــردد أق ـ ــل ق ـل ـي ــا ،عـ ـ ــادة م ــن 1
ميغاهرتز أو نحو ذلــك ،وكلما
زاد الـ ـت ــردد ق ـلــت ق ــدرت ــك على
االخ ـ ـتـ ــراق إلـ ــى ع ـمــق أكـ ـب ــر ،إذ
تمتص أنسجتك الموجات فوق
الصوتية بقدر أكبر ،ولكن عند
تردد  1ميغاهرتز تكون األطوال
الموجية كبيرة جــدا ،بحيث ال
يمكنها االتصال بهذا الجهاز،
لـ ــذا ع ـن ــد تـ ـ ــردد  5م ـي ـغــاهــرتــز،
يمكننا أن نصل إلى عمق ستة
أو سـبـعــة سـنـتـيـمـتــرات ،وه ــذا
جيد جدا.
• كـيــف يـتــم وضـعـهــا داخ ــل
الجسم؟
 الشرائح صغيرة بما يكفيل ـت ــائ ــم إبـ ـ ــرة ح ـق ــن م ــن ق ـیــاس
 18ومــن ثــم بهذه الطريقة يتم
حقنها في الجسم ،ويمكن أيضا
إزالتها بالطريقة نفسها.
• كـ ـي ــف ت ـع ـم ــل بـ ـمـ ـج ــرد أن
تصبح داخل الجسم؟
 هـ ـ ـن ـ ــاك طـ ــري ـ ـق ـ ـتـ ــان ي ـم ـكــناسـتـخــدام األجـهــزة وفـقــا لهما،
األول ــى هــي الـمـكــان ال ــذي تــزرع
فيه فترة طويلة يمكنك ببساطة
إدخالها وتركها لشأنها ،ولكن
ت ـح ـت ــاج إلـ ــى إج ـ ـ ــراء م ــزي ــد مــن
التجارب لفهم العواقب طويلة
ال ـ ـم ـ ــدى ل ـ ــوج ـ ــود ش ـ ـ ــيء ك ـه ــذا
ف ــي جـسـمــك .يـعـتـقــد أن كونها
ص ـغ ـي ــرة جـ ــدا س ـي ـســاعــد عـلــى

تقبلها ،ومــن ثم سيكون هناك
رد فعل أ قــل مــن الجسم عليها
کجسم غريب .الطريقة األخرى
هي ببساطة أن تزال بعد فترة
مــن ال ــوق ــت ،ويـمـكـنــك فـعــل ذلــك
باستخدام إبرة الحقن نفسها،
ول ـك ــن ب ـتــوج ـيــه م ــن ال ـمــوجــات
فـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـص ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــة ،ي ـس ـت ـخ ــدم
جـ ـه ــاز ال ـت ـص ــوي ــر بــال ـمــوجــات
فــوق الصوتية لتوجيه اإلبــرة
والعثور على الجهاز ثم شفطه
وإخراجه.
• ما التطبيقات المحتملة؟
 يــوفــر تـصـمـيـمـنــا الـمـحــددمـ ـعـ ـل ــوم ــات إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ل ـج ـه ــاز
الـ ـتـ ـص ــوي ــر ب ــالـ ـم ــوج ــات ف ــوق
ال ـص ــوت ـي ــة ،وي ـم ـكــن اس ـت ـخــدام
ذلك في أي سياق تقريبا تقوم
فيه بالتصوير بالموجات فوق
الـصــوتـيــة ،عـلــى سـبـيــل الـمـثــال
هـ ـن ــاك ع ــدي ــد مـ ــن ال ـت ـط ـب ـي ـقــات
اإلك ـل ـي ـن ـي ـك ـيــة الـ ـت ــي يـسـتـخــدم
ف ـي ـهــا األطـ ـب ــاء ال ـ ـحـ ــرارة ،لــذلــك
إذا أردت معرفة مقدار الحرارة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـه ــا ،ي ـم ـك ـنــك
استخدام الشريحة التي تقيس
درجــة الـحــرارة .قد تكون هناك
أيضا مــؤشــرات حيوية معينة
تـبـحــث ع ـن ـهــا ،فــرب ـمــا تضطلع
بالتصوير المستمر بالموجات
فوق الصوتية على فترة ممتدة
للتحقق من عدم عودة ورم ما،
ولكن قد يكون من المنطقي زرع
أجهزة كهذه تقيس المؤشرات
الحيوية  Biomarkersلإلشارة
حـتــى قـبــل ذل ــك إل ــى مــا إذا كــان
هناك ما يقلق ،نحن نفكر أيضا
فــي م ـحــاولــة تحسين االلـتـئــام

بـمــراقـبــة ال ـم ــؤش ــرات الـحـيــويــة
المختلفة داخل المجروح.
• ما الخطوات اآلتية؟
 هـ ـن ــاك ك ـث ـيــر م ــن األشـ ـي ــاءاألخـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي ي ـم ـك ـنــك فـعـلـهــا
بــاسـتـخــدام غــرســات الشريحة
ك ـن ـظ ــام .Chip as a system
ه ـن ــاك ك ـث ـيــر م ــن االه ـت ـم ــام في
الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي بـ ــواج ـ ـهـ ــات
الـ ـجـ ـه ــاز ال ـع ـص ـب ــي الـ ـم ــرك ــزي
 Central nervous systemأي
واجـ ـه ــات الـ ــدمـ ــاغ /ال ـحــاســوب
واألج ـ ـه ـ ــزة الـ ـت ــي ت ـت ـف ــاع ــل مــع
ال ـج ـه ــاز ال ـع ـص ـبــي الـمـحـيـطــی
Peripheral nervous system
من أجــل أشياء مثل إدارة األلم
والتفاعل مع الجهاز العصبي
الذاتي Aautonomic nervous
 systemللتحكم في أشياء مثل
ضغط الدم.
ما تقدمه هذه األجهزة هو ما
نسميه "الكفاءة الحجمية" ،وهو
عـبــارة عــن بـيــان يــوضــح مقدار
الوظيفة التي يمكنك الحصول
عليها من الجهاز القابل للزرع
لمقدار معین من الحجم المزاح.
هذه األجهزة هي أكثر األجهزة
الـ ـت ــي ي ـم ـك ـنــك ت ـخ ـي ـل ـهــا ك ـف ــاءة
من ناحية الحجم ،ألنــه يمكنك
الـحـصــول على أقـصــى قــدر من
الوظائف من هذه األجهزة للحد
األدنى من الحجم المزاح ،وهذا
يمنحها كثيرا من المزايا.

اكتشاف مسار «الزهايمر» في الدماغ
ّ
تصل تــراكـمــات مــن الـبــروتـيـنــات الـســامــة ُيظن
أنها وراء تراجع القدرات اإلدراكية المرتبط بمرض
ّ
وتتكدس
الزهايمر ،إلى مناطق مختلفة من الدماغ،
فيها على مدى عقودُ ،وفق ما أظهرت دراسة حديثة.
وهذا المقال الذي نشر في "ساينس أدفانسيز"
هو األول الــذي يستخدم معطيات بشرية لتقييم
سرعة الـتـطـ ّـورات الجزيئية ،التي ت ـ ّ
ـؤدي إلــى هذا
ّ
ّ
المرض التنكسي ،ما من شأنه أن يؤثر على طريقة
تطوير العالجات.
وتنسف هذه النتائج أيضا الفرضية القائمة على
ّ
أن هذه التراكمات تتشكل في موقع واحد وتؤدي
إلى تفاعل تسلسلي في مواقع أخــرى ،كما لوحظ
عند الفئران .وقد تنتشر البروتينات بهذه الطريقة،
ّ
المحرك الرئيسي النتشار
لكن هذه اآللية ليست
المرض ،بحسب الباحثين.
وق ــال ج ــورج مـيــزل عــالــم الكيمياء فــي جامعة
كــامـبــريــدج ،ال ــذي ش ــارك فــي إع ــداد هــذه الــدراســة،
لوكالة فــرانــس بــرس ،إن "عنصرين أتــاحــا القيام
بأبحاث مــن هــذا الـنــوع ،أوال تحليل بيانات ّ
جد
ّ
مفصلة متأتية من التصوير المقطعي باإلصدار
البوزيتروني (تي إي بي) ومعطيات ّ
متنوعة أخرى
من جهة ،وتطوير نماذج حسابية من جهة أخرى".
واستند الخبراء إلى ّ 400
عينة دماغية مأخوذة
بعد وفاة أشخاص مصابين بالزهايمر ومئة صورة
مــأخــوذة بتقنية التصوير المقطعي "تــي إي بي"
أجريت ألشخاص مصابين بالمرض ّ
لتتبع تراكم
بروتينات تاو.
ويؤدي تراكم بروتينات "تاو" وأخرى من نوع
ّ
"أميلويد بيتا" إلى موت الخاليا الدماغية وتقلص
ّ
يتسبب خصوصا بفقدان الذاكرة والقدرة
الدماغ ،ما
على إنجاز مهام يومية.
ّ
ويـشــكــل الــزهــايـمــر وغ ـيــره مــن أم ــراض الـخــرف
إحدى أكبر المشاكل المعاصرة في مجال الصحة
ّ
الـعــامــة ،ألن مــرضــاه يـفـقــدون استقالليتهم ،مما
ّ
يشكل عبئا نفسيا على العائلة وماليا على النظام
الصحي.

وهــي الحال خصوصا في البلدان التي تــزداد
ّ
ّ
المتقدمة،
فيها أعداد الكبار في السن ،أي أبرز الدول
حيث ينتشر الـمــرض على نـطــاق واس ــع بين من
ّ
تخطوا الخامسة والستين من العمر.
ويصيب هــذا المرض نحو  30مليون شخص
ّ
على األقل في العالم ،وفق منظمة الصحة العالمية.
ً
وليس هذا المجموع دقيقا ،إذ من الصعب التمييز
ب ـيــن الــزهــاي ـمــر وغ ـي ــره م ــن أنـ ـ ــواع ال ـخ ــرف كتلك
الوعائية األصل.
ّ
واكـتـشــف الـبــاحـثــون أيـضــا أن األم ــر يتطلب 5
سنوات ليتضاعف عدد البروتينات المتراكمة .وهي
ّ
"مشجعة" ،بحسب جــورج ميزل ،ألنها تظهر
مـ ّـدة
ّ
التصدي للوضع.
على
قادرة
الدماغية
الخاليا
أن
ّ
وق ــال الـعــالــم "فــي حــال تسنى لنا تعزيز قــدرة
الخاليا قليال ،يمكننا تأخير المرض بشكله الخطر
طويلة".
لفترة ّ
ُ
ويـصــنــف مــرض الــزهــايـمــر ،ال ــذي كــان الطبيب
ّ
األلماني ألويس ألزهايمر أول من قام بتوصيفه
في بداية القرن العشرين ،باالستناد إلى "تصنيف
ّ
براك" ،وقد خلص العلماء إلى أن األمر يتطلب قرابة
 35عاما لالنتقال من المرحلة الثالثة التي تظهر
فيها األعـ ــراض الطفيفة إل ــى الـمــرحـلــة الـســادســة
األكثر ّ
تقدما.
ّ
ّ
وتتبع التراكمات مسار نمو مطرد ،لذا "يستغرق
ّ
الـ ـم ــرض ف ـت ــرة طــوي ـلــة لـيـتـجــلــى وت ـت ـفــاقــم حــالــة
المصابين بسرعة" ،بحسب جورج ميزل.
ويــرغــب الـفــريــق فــي تطبيق المنهجية عينها
ّ
الرضحية والخرف
لــدراســة اإلصــابــات الدماغية
الجبهي الصدغي الــذي تــؤدي فيه بروتينة "تاو"
دورا أيضا.
وقالت سارة إيماريسيو من المعهد البريطاني
ألبحاث الزهايمر ،في بيان "نأمل أن تساعد هذه
توجيه عالجات مقبلة
الدراسة ودراسات الحقة في
ّ
تستهدف بروتينة تــاو ،كي يتسنى إبطاء وتيرة
المرض ومساعدة األشخاص المصابين بالخرف".
(أ ف ب)
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الرويشد وأصالة أطربا جمهور مهرجان
خورفكان في الشارقة بأجمل األغنيات
وسط حضور جماهيري كبير في أولى حفالت الموسم
فضة المعيلي

انطلقت أولى حفالت موسم
«هال خورفكان» الغنائي
في الشارقة ،والتي شهدت
حضورا جماهيريا كبيرا ،حيث
أحيا الحفل «سفير األغنية
الخليجية» المطرب عبدالله
الرويشد ،والمطربة أصالة.

أطـ ــل ال ـف ـن ــان ــان "س ـف ـيــر األغ ـن ـي ــة الـخـلـيـجـيــة"
عبدالله الرويشد وأصالة في أولى حفالت موسم
"ه ــا خــورف ـكــان" الـغـنــائــي فــي ال ـشــارقــة ،وأطــربــا
جمهورهما بباقة من أجمل أغنياتهما ،من مدرج
خورفكان ،ذلك المعلم الفني ذو الطابع الروماني،
وخــال الحفل تفاعل محبو ومتابعو الفنانين
على وسائل التواصل االجتماعي.
وروج ال ــروي ـش ــد لـلـحـفــل ع ـبــر ح ـســابــاتــه في
مواقع التواصل ،حيث نشر صورا للتحضيرات
والبروفات على مسرح "خورفكان" ،مؤكدا سعادته
ب ـت ـلــك االن ـط ــاق ــة ال ـق ــوي ــة ل ـل ـف ـعــال ـيــات الـغـنــائـيــة
والموسيقية بعد توقف بسبب جائحة كورونا،
مضيفا" :أقدم كل التقدير واالحترام للقائمين على
هذا المهرجان ،وشكرا لكم على دعوتكم".
وأثناء الحفل قال الرويشد إن "خورفكان" صرح
فني كبير ،وهــو محط لالفتخار ،ثــم بــدأ الحفل
بأغنية في حب اإلمارات ،وبعدها قدم مجموعة
من األغاني التي أشبعت شغف محبيه ،وتنوعت
بـيــن الـقــديــم وال ـجــديــد ،ومـنـهــا "ت ـع ـبــان"" ،م ــا في
أحد مرتاح"" ،ايــش غايظ الناس"" ،بتبع قلبي"،
"تصور"" ،سولف علي"" ،هجرتك" ،كما غنى أغنيته
الشهيرة "دنيا الوله" التي تفاعل معها الجمهور
ورددوا كلماتها معه ،ومن أجوائها" :غــرك كالم

الرويشد يتوسط أصالة وزوجها فائق حسن

الناس عني وتخليت ...واال انت ما صدقت تسمع
اشــاعــه ...مثلك يسامح اذا بحقه اخطيت ...عمر
الشجر ما ينكر جذور قاعه".
وحظي حفل المطربة أصالة بأجواء ممتعة،
حيث بدأت وصلتها الغنائية بأن دعت الجمهور
إل ــى أن يتفاعلوا مــن خ ــال الـغـنــاء والتصفيق،
وعلقت "انبسطوا اليوم بدنا ننبسط" ،ثم انطلقت
بالغناء وسط تفاعل كبير من الجمهور.
وقــدمــت أصــالــة أغنياتها الـمـعــروفــة "ســواهــا
قلبي"" ،عـقــوبــة"" ،غـمــض عـيــونــك"" ،اشتقت لــك"،
"روح نجديه"" ،اتحبني"" ،اسمع صدى صوتي"،
"عادة" ،ومن أجوائها" :حتى قلبي ِّفي غيابك صار
ضـ ــديُ ...كــل َج ــرح مالقى َد ِّ
رب الــض ـمــادة ...أنت
ِ
ْ
ْ
َ
أبخل ِحلم ِعشته ما ِتحقق ...وأنت أكرم من عطى
َ
الجرح بزياده".
الجدير بالذكر أن الفنانة نوال الكويتية ستطل
على الجمهور في موسم "هال خورفكان" في 18
نوفمبر المقبل ،وتـقــدم أبــرز أعمالها الغنائية،
وروجـ ــت ن ــوال عـبــر حـســابـهــا عـلــى "ان ـس ـت ـغــرام"
لهذا الحفل ،مبينة أن المايسترو مدحت خميس
هــو مــن سيقود فرقتها الموسيقية فــي الحفل،
وكتبت" :جمهوري الغالي ...بانتظاركم في تاريخ
 18نوفمبر  2021على مــدرج خورفكان بقيادة
المايسترو مدحت خميس".

«الجهراء للفنون الشعبية» تقدم أغنيات
التراث الكويتي في «إكسبو دبي»

●

شاركت فرقة الجهراء للفنون الشعبية في فعاليات
"إكسبو دبي  ،"2020التي القت تفاعال من قبل الجماهير،
وعـلــق رئـيــس الـفــرقــة فهد األمـيــر على تلك المشاركة:
"ال ـفــرقــة اخ ـت ــارت أغــانــي أعـ ــادت الـجـمـهــور إل ــى الــزمــن
الجميل من أعمال الفلكلور والتراث الشعبي الكويتي".
وأعرب فهد األمير عن سعادته بالمشاركة في المحفل
الهام "إكسبو دبي" ممثال وطنه الكويت ،مشيرا إلى أن
الفرقة جهزت نفسها لهذه المناسبة منذ عدة أشهر،
لتمثيل الكويت الحبيبة في المحافل الدولية أفضل
تمثيل ،مبينا أن الحفل شارك فيه  20فنانا من أعضاء

●

عزة إبراهيم

كشف المخرج محمد كاظم
ع ــن ان ـط ــاق عـ ــروض مسلسله
ال ـجــديــد "م ـف ـتــاح صـ ــول" خــال
ن ــوف ـم ـب ــر الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،عـ ـل ــى ق ـن ــاة
أبــوظـبــي ،بــالـتــزامــن مــع عرضه
عبر منصة .ADTV
وأع ـ ــرب ك ــاظ ــم ،ف ــي تـصــريــح
لــ"الـجــريــدة" ،عن ترقبه انطالق
ال ـ ـعـ ــروض األول ـ ـ ــى لـلـمـسـلـســل،
الذي يعتبر حالة فنية مختلفة،
ت ـ ـعـ ــاون خ ــالـ ـه ــا مـ ــع ال ـك ــات ـب ــة
ال ـب ـحــري ـن ـيــة سـ ـح ــاب ،وش ــرك ــة
إن ـتــاج الـنـبــراس للمنتج عــادل
يحيى.
وعبر عن سعادته بالتعاون
مــع فــريــق الـعـمــل مــن الفنانين
الذين ساهموا بقوة في خروج
العمل وفــق الــرؤيــة اإلخــراجـيــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـصـ ــورهـ ــا ل ـل ـم ـس ـل ـســل،
مـضـيـفــا أن ال ـع ـمــل م ــن بـطــولــة
زهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة عـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــات وعـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه
التركماني وشهاب جوهر وفي
ال ـش ــرق ــاوي وه ـن ــادي الـكـنــدري

نجمات العمل
وغادة الزدجالي ومحمد الحداد
وكفاح الرجيب ورانــدا حجاج،
وغيرهم.
وحـ ــول تـصـنـيــف الـمـسـلـســل
قال كاظم" :العمل اليت كوميدي
اجتماعي ،يكشف كيف تتحول
عــائ ـلــة س ـي ـئــة الـ ـح ــظ ،بـطــريـقــة
م ـث ـي ــرة ومـ ـش ــوق ــة إلـ ـ ــى أف ـضــل
ح ـ ـ ـ ــال" ،م ــوضـ ـح ــا أن ال ـع ــائ ـل ــة
تـتـكــون مــن األم ،وه ــي الفنانة

زهرة عرفات ،وبناتها األربعة:
هنادي الكندري وكفاح الرجيب
وغادة الزدجالي وراندا حجاج،
وج ـم ـي ـع ـه ــن ي ـع ــان ـي ــن م ـشــاكــل
مـمـتــدة ال تنتهي ،وك ــأن الحظ
السيئ يالزمهن جميعا داخــل
تـلــك األسـ ــرة الـتـعـيـســة ،إل ــى أن
ي ـحــدث الـتـحــول ال ــذي يــرمــز له
العمل بالرمز الموسيقي "مفتاح
صول".

ياسمين صبري

ً
ً ً
ينطلق غدا بمشاركة  101فنان في  33حفال غنائيا
القاهرة  -هيثم عسران

تـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــق غـ ـ ـ ـ ـ ــدا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاث ـ ـ ــون مـ ـ ـ ــن مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان
ومؤتمر الموسيقى العربية،
ا لـ ـ ـ ــذي ت ـن ـظ ـم ــه دار األو بـ ـ ـ ــرا
ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة ،والـ ـ ـ ـ ــذي ي ـش ـهــد
تـ ـك ــري ــم ال ـم ـط ــرب ـي ــن عـ ـب ــادي
الـ ـج ــوه ــر ومـ ـ ـ ـ ــروان خـ ـ ــوري،
و تـ ـ ـه ـ ــدي إدارة ا لـ ـمـ ـه ــر ج ــان
هــذه الــدورة الــى روح كل من
ال ـم ــوس ـي ـق ــار جـ ـم ــال س ــام ــة
والموسيقار عبده داغر.
وتـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر ف ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرج ـ ـ ــان ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــدار
أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــن ،وتـ ـتـ ـضـ ـم ــن ٣٣
ح ـف ــا غ ـن ــائ ـي ــا ومــوس ـي ـق ـيــا،
ب ـ ـم ـ ـشـ ــار كـ ــة  ١٠١فـ ـ ـن ـ ــان م ــن
 ١٠دول عـ ـ ــر ب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،و تـ ـ ـق ـ ــام
ا ل ـ ـح ـ ـفـ ــات ع ـ ـلـ ــى  6م ـ ـسـ ــارح
ب ـث ــاث م ـحــاف ـظــات :ال ـقــاهــرة
والـ ـبـ ـحـ ـي ــرة واإلسـ ـكـ ـنـ ــدريـ ــة،
الـ ـت ــي ت ـس ـت ـض ـيــف مـكـتـبـتـهــا
حفالته ألول مرة بسبب سعة
الـمـســرح ،والـتــي تـعــد ضعف
م ـســرح س ـيــد دروي ـ ــش أوب ــرا
اإلسكندرية.
ويـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدأ حـ ـ ـف ـ ــل االفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح
ب ـك ـل ـمــة لـ ـم ــدي ــرة ال ـم ـه ــرج ــان
د .ج ـي ـهــان م ــر س ــي ،ث ــم كلمة

عبدالعزيز المفرج

تصاعدت األزمة بين الفنانة ياسمين صبري ووالدها
د .أش ــرف ص ـبــري ،بـعــدمــا نـشــر األخ ـيــر عـبــر حـســابــه على
"فيسبوك" صــورا لحفل خطوبة ياسمين وزو جـهــا األول
بحضوره ،لتأكيد أن عالقتهما كانت جيدة قبل زواجها
األخير من رجل األعمال أحمد أبوهشيمة ،والذي لم يوافق
عليه ،وتسبب في ابتعاده عنها ،بحسب وصفه.
ورغم تدخل عدد من أفراد العائلة بين ياسمين ووالدها،
لمحاولة الصلح بينهما ووقف التراشق اإلعالمي ،فإن األب
تمسك بـضــرورة أن تـخــرج ابنته الفنانة على جمهورها
وتعلن في تصريحات علنية كذب ادعاء اتها ضد والدها
بالتقصير ،والذي أكد أنه لم يتخل عنها في أي من مراحل
حياتها.
وحاول األب ،من خالل نشر صور زوج ياسمين صبري
األول د .مـحـمــد ،تــأكـيــد أن ــه صــاحــب ابـنـتــه فــي كــل مــراحــل
حياتها ،و خــال ارتباطها األول ،ا لــذي حــر صــت ياسمين
على إبقاء تفاصيله الخاصة سرا بعيدا عن األضواء ،حتى
عندما أعلنت انفصالها لم تكشف عن شخصية طليقها.
يذكر أن األزمة اندلعت مؤخرا نتيجة تصاعد غضب األب
من ابنته ياسمين ،لعدم حضورها حفل ز فــاف شقيقها،
وات ـهــام ـهــا لــوالــدهــا بــأنــه ل ــم ي ـكــن مـهـتـمــا ب ـشــؤون ـهــا بعد
انفصاله عن والدتها ،و هــو ما نفاه عــدة مــرات ،مؤكدا أن
ابنته تغيرت بعد زواجها األخير.

مهرجان الموسيقى العربية يكرم عبادي
الجوهر ومروان خوري
●

ذك ـ ــر رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
جـمـعـيــة الـفـنــانـيــن الـكــويـتـيـيــن
الفنان القدير عبدالعزيز المفرج
أن ال ـج ـم ـع ـي ــة سـ ـتـ ـق ــوم خ ــال
الفترة المقبلة بالتحضير لعدة
مـشــاريــع ،أهمها تنظيم حزمة
م ــن ال ـبــرامــج الـفـنـيــة ف ــي المقر
الجديد ،مضيفا أن هناك توجها
نحو استكمال العمل بالمتحف
ال ـت ــراث ــي ال ـخ ــاص بــالـجـمـعـيــة،
وانطالقة مجلة عالم الفن برؤية
جديدة خالل عام .2022
وأكد المفرج (شادي الخليج)،
ف ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،أن

مـجـلــس إدارة الـجـمـعـيــة حقق
خــال الــدورة السابقة األهــداف
ال ـت ــي ت ـس ـعــى إل ـي ـهــا الـجـمـعـيــة
لرفعة الحركة الفنية الكويتية،
موضحا أن من أبــرز الخطوات
ال ـت ــي تـحـقـقــت ال ـح ـص ــول على
المقر الجديد للجمعية ،والبدء
بالتحول الرقمي اإلعالمي في
البرامج التي تقدمها ،تماشيا
م ــع ت ــوج ـه ــات ال ــدول ــة ف ــي هــذا
الجانب.

والد ياسمين صبري يطالبها
باالعتذار عالنية

من الحفل
فضة المعيلي

المفرج :جمعية الفنانين تطلق
حزمة برامج جديدة

كاظم« :مفتاح صول» ينطلق في نوفمبر

عبدالله الرويشد

الفرقة ،الذين أبدوا حرصهم على الوجود مع الجمهور
فــي ه ــذه الـمـنــاسـبــة ،حـيــث قــدمــوا ف ـقــرات رائ ـعــة نالت
إعجاب الجمهور الذي تابعها.
وأض ــاف أن تلك المناسبات كــانــت فــرصــة لتعريف
الجمهور باألغاني التراثية الشعبية ،مؤكدا أن الفرقة
تحرص على حماية الموروث الشعبي من االندثار عن
طــر يــق مشاركتها فــي المحافل الفنية دا خ ــل الكويت
وخــارج ـهــا ،الف ـتــا إل ــى أن الـفــرقــة قــدمــت مـجـمــوعــة من
األغاني ،منها العرضة ،كلمات صياح أبو شيبة وعثمان
السعيد ،والفرينسي من كلمات طالل السعيد ومتعب
السعيد ،والمجيلسي من كلمات متعب السعيد.
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مسك وعنبر

«سعاد» مرشح مصر للمنافسة على األوسكار
أعلنت نقابة المهن السينمائية في مصر أن
لجنة مــن النقاد والمتخصصين اخـتــارت فيلم
"سعاد" للمخرجة آيتن أمين للمنافسة على جائزة
أوسكار ألفضل فيلم دولي ناطق بلغة أجنبية.
وال ـف ـي ـلــم م ــن ب ـطــولــة ب ـس ـنــت أح ـم ــد وبـسـمـلــة
ال ـغ ــاي ــش ،وش ــارك ــت ال ـم ـخــرجــة ف ــي ك ـتــاب ـتــه مع
السيناريست محمود عزت ،وهو يتناول ،خالل
 96دقيقة ،تأثير العالم االفتراضي على العالقات
اإلنسانية والعاطفية.
وسبق للفيلم المشاركة في الدورة االفتراضية
لـمـهــرجــان ك ــان بـفــرنـســا ع ــام  2020ثــم فــي قسم
البانوراما بمهرجان برلين في ألمانيا عام ،2021
إال أنه لم يعرض بعد في دور السينما المصرية.
يذكر أن كــل دولــة ترشح فيلما لتمثيلها في
المنافسة بهذه الفئة من جوائز أكاديمية فنون
وع ـلــوم السينما األمـيــركـيــة عـلــى أن يـتــم إعــان

ملصق الفيلم
القائمة المختصرة في ديسمبر المقبل ثم القائمة
النهائية في فبراير .2022
ويقام حفل إعــان وتــوزيــع جوائز ال ــدورة 94
ل ــأوس ـك ــار ف ــي  27مـ ــارس  2022بـمــديـنــة لــوس
أنجلس األميركية.

 4تونسيين يفوزون بجائزة «كتارا»
عبادي الجوهر
ل ــر ئـ ـي ــس األو ب ـ ـ ـ ــرا د .م ـج ــدي
ص ـ ــاب ـ ــر ،ث ـ ــم تـ ـصـ ـع ــد وزيـ ـ ــرة
الثقافة د .إيناس عبدالدايم
ا ل ــى خـشـبــة ا لـمـســرح لتكريم
 18شـ ـخـ ـصـ ـي ــة م ـ ـمـ ــن ا ث ـ ـ ــروا
ساحة الغناء العربي ،وتبدأ
فعاليات التكريم بالمطربين
ال ـس ـعــودي ع ـبــادي الـجــوهــر،
واللبناني مروان خوري ،إلى
جانب عدد من الموسيقيين
والشعراء.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــام عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى هـ ـ ــامـ ـ ــش

مروان خوري
المهرجان جلسات المؤتمر
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــي ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـنـ ــاقـ ــش
مــو ضــوع اآلالت الموسيقية
ف ـ ـ ــي اإلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــاصـ ـ ــر ،م ــن
خ ــال ع ــدة م ـح ــاور رئـيـسـيــة
هـ ـ ـ ـ ــي :اإلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع ال ـ ـم ـ ـعـ ــاصـ ــر
ل ـل ـم ــوس ـي ـق ــى الـ ـع ــربـ ـي ــة ب ـيــن
التخت واألوركسترا ،الكتابة
واآلالت الموسيقية العربية
ب ـي ــن ال ـت ـخ ــت واالوركـ ـسـ ـت ــرا،
خصوصية األداء على اآلالت

الموسيقية العربية ،تجارب
استخدام اآلآلت الغربية فب
االب ـ ــداع الـمــوسـيـقــي الـعــربــي
م ـ ــا لـ ـه ــا و مـ ـ ــا ع ـل ـي ـه ــا (رؤى
نقدية) ،دور اآلالت الشعبية
في اإلبداع الموسيقي ،تعليم
آالت الموسيقى العربية.

أع ـل ـنــت الـمـنـظـمــة ال ـعــرب ـيــة لـلـتــربـيــة والـثـقــافــة
والعلوم (ألكسو) فوز  4تونسيين خالل هذا الشهر
بالجائزة السنوية للمؤسسة العامة للحي الثقافي
(كتارا) في دورتها السابعة.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي عقدته «ألكسو»
لــاح ـت ـفــاء بــان ـطــاق األسـ ـب ــوع ال ـعــال ـمــي ل ـلــروايــة
العربية ،وفاز في فئة الروايات العربية المنشورة
الــروائــي التونسي الحبيب السالمي عــن روايـتــه
"االشتياق الى الجارة" ،بينما فازت رواية «القرداش»
للتونسي ولـيــد بــن احـمــد فــي فـئــة ال ــرواي ــات غير
المنشورة.
وحـ ــازت الـكــاتـبــة الـتــونـسـيــة مـنـيــرة ال ــدرع ــاوي
جائزة فئة رواية الفتيان عن روايتها "روزاليا لبؤة
الجبال" ،في حين حصد د .رضا الجوادي جائزة
فئة الدراسات التي تعنى بالبحث والنقد الروائي

عن دراسته "المعمار التشكيلي في المنجز الروائي
العربي السد والشحاذ نموذجا".
وق ــال رئ ـيــس مــؤسـســة ال ـحــي الـثـقــافــي (ك ـت ــارا)
خــالــد الـسـلـيـطــي ،خ ــال الـمــؤتـمــر ،إن إط ــاق هــذه
الجائزة العربية جاء بهدف تكوين منصة ابداعية
جديدة في تاريخ الرواية العربية ،تنطلق بها نحو
العالمية وتحقيق تنوع ثقافي فكري في المحيط
العربي ،وخلق جيل شاب يعتز بهويته العربية.

خبريات
مدحت وريهام
في «قصر عابدين»

شهدت حديقة قصر
عابدين ،وسط القاهرة،
حفال استثنائيا جمع بني
الفنانني مدحت صالح
وريهام عبدالحكيم،
بعنوان "صوت السينما"،
وهو الحفل الذي قدم
فيه الثنائي مجموعة من
أغاني التراث السينمائي
بتوزيعات جديدة ،وسط
حضور كبير من الجمهور
وأوركسترا بقيادة
املوسيقار ناير ناجي.
وتضمن الحفل  20أغنية،
تبادل الثنائي على
تقديمها خالل وصلتني
مع مقطوعات موسيقية،
منها موسيقى أفالم "دعاء
الكروان" ،األيدي الناعمة"،
"القاهرة ."30
وقدم صالح أغنيات "قلبي
ومفتاحه"" ،الدنيا ريشه
في هوا"" ،يا حلو صبح"،
"بتلوموني ليه"" ،طير بينا
يا قلبي"" ،علشانك يا قمر"،
"النور مكانه في القلوب"،
"أهواك"" ،أنا لك على طول"،
بينما غنت ريهام "أل"" ،أنا
قلبي دليلي"" ،فيها حاجة
حلوة"" ،مليش أمل"" ،أنا
لسه صغيرة"" ،عاشقة
وغلبانة"" ،تمر حنة"،
وغيرها.

مي كساب تبحث عن منتج
لـ «فولت زيادة»

اقتربت الفنانة مي كساب
من التوصل إلى اتفاق
مع أحد املنتجني لتقديم
فيلمها الجديد "فولت
زيادة" ،الذي ينتمي
لنوعية األعمال الكوميدية
االجتماعية ،حيث تقوم
ببطولته بمشاركة
مجموعة من الفنانني
الشباب ،ويناقش الفيلم
قضايا املرأة ،وكتبه محمد
عبدالكريم ويخرجه أحمد
ثابت ،وينتمي لنوعية
األفالم ذات امليزانية
املحدودة ،وسط مفاوضات
إلمكانية طرحه مباشرة
على إحد املنصات
اإللكترونية الشهيرة .يذكر
أن مي تعمل في الوقت
الحالي على الجزء الثالث
من مسلسل "اللعبة"،
الذي يعرض بداية العام
املقبل على الشاشات ،في
وقت تشارك في بطولة
املسرحية املأخوذة عن
العمل ،واملقرر عرضها قبل
بداية رمضان املقبل.

«الجونة» يكافح شائعات
التوقف بـ  3دورات جديدة

أعلنت إدارة مهرجان
الجونة السينمائي عن
مواعيد انعقاد الدورات
الثالث املقبلة ،بحيث
تقام الدورة السادسة
من املهرجان من 13
حتى  21أكتوبر ،2022
والدورة السابعة من 12
إلى  20أكتوبر ،2023
أما الدورة الثامنة
فتقام من  17حتى 25
أكتوبر .2024
ويأتي هذا اإلعالن
الصادر باسم انتشال
التميمي ،مدير
املهرجان ،إلغالق
الباب أمام الشائعات
واألخبار التي انتشرت
في الفترة املاضية
حول توقف املهرجان
على خلفية املشكالت
التي حدثت بني فريق
العمل املسؤول عنه
في النسخة األخيرة،
وتسببت في استقالة
أمير رمسيس املدير
الفني للمهرجان.

ةديرجلا

•
العدد  / 4872األحد  31أكتوبر 2021م  25 /ربيع األول 1443هـ

20

foreigndesk@aljarida●com

دوليات

 4دول خليجية تسحب سفراءها من لبنان بسبب «أزمة قرداحي»
وتنسيق خليجي لتدابير أخرى
● الكويت تطلب مغادرة القائم باألعمال اللبناني وتستدعي السفير في بيروتً ...
● فرنجية وحزب الله يتمسكان بقرداحي و«رؤساء الحكومات» يعتبرون بقاءه خطرا على مصالح لبنانيي الخليج
●ميقاتي يلتقي ماكرون ...ووزير خارجيته يتحدث عن اتصاالت دولية طالبت رئيس الوزراء بعدم االستقالة

سلة أخبار
قوات ًهادي تنتزع
معسكرا من «الجنوبي»

أعلن الجيش اليمني الموالي
للرئيس ،عبدربه منصور
هادي ،أمس ،سيطرته على
معسكر العلم بمحافظة شبوة،
بعد معارك مع قوات موالية
لـ"المجلس االنتقالي" الجنوبي.
وقال مصدر عسكري" :إن
قوات الجيش تمكنت من
السيطرة على المعسكر الواقع
بمديرية جردان شرقي عاصمة
المحافظة عتق ،بعد معارك
مع مسلحي الجنوبي" .ويقع
معسكر العلم بالقرب من حقل
"العقلة" النفطي ،الذي كانت
تسيطر عليه قوات إماراتية
قبل انسحابها منه الثالثاء
ً
الماضي ،تنفيذا لتفاهمات
سابقة مع القوات الحكومية؛
وبوساطة سعودية.

ّ
سفير ً إسرائيل يمزق
تقريرا عن االنتهاكات
علم السعودية فوق مبنى سفارتها في بيروت أمس (رويترز)

السعودية
انضمت الكويت إلى ً
والبحرين ،متخذة قرارا بطلب
مغادرة القائم باألعمال اللبناني
واستدعاء السفير من بيروت
للتشاور ،على خلفية «أزمة
قرداحي» ،التي كادت تودي
بحكومة ميقاتي «االئتالفية
ّ
الهشة».

كان يتعين أن
ُ
تعالج األزمة
ً
لبنانيا بشكل
ينزع فتيلها
وال يزكي نارها
على نحو ما
حدث
أبوالغيط

باريس تجري
اتصاالت على أعلى
المستويات مع
ّ
الرياض لتهدئة ردة
الفعل إزاء حكومة
ميقاتي ومنع
المزيد من التدهور

غداة قرار مماثل من السعودية
وا ل ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــر يـ ـ ــن ،أ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ،ف ــي ب ـي ــان أم ـ ــس ،أن
«دول ـ ــة ال ـكــويــت قـ ــررت اسـتــدعــاء
س ـ ـف ـ ـيـ ــرهـ ــا ل ـ ـ ـ ــدى الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
الـلـبـنــانـيــة ل ـل ـت ـشــاور ،وم ـغ ــادرة
القائم بأعمال سفارة لبنان لدى
الكويت خالل  48ساعة».
وأك ــد الـبـيــان أن «ال ـق ــرار يأتي
ً
نظرا إلمعان الجمهورية اللبنانية
واس ـت ـم ــراره ــا ف ــي الـتـصــريـحــات
السلبية ،وعدم معالجة المواقف
ال ـمــرفــوضــة والـمـسـتـهـجـنــة ضد
ال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة
ال ـش ـق ـي ـق ــة وب ـق ـي ــة دول مـجـلــس
التعاون ،إضافة إلى عدم اتخاذ
الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة اإلج ـ ــراءات
الكفيلة ل ــردع عمليات التهريب
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة وال ـ ـم ـ ـتـ ــزايـ ــدة آلف ــة
المخدرات الى الكويت وبقية دول
المجلس».
وأضــافــت أنها «إذ تأسف لما
آلت إليه األمور ،فإنها في الوقت
ذاته لتؤكد حرصها على األشقاء
اللبنانيين المقيمين في الكويت
وعدم المساس بهم».
وذكـ ـ ــرت أن «ذل ـ ــك ي ــأت ــي بـنــاء
على البيانات الصادرة عن وزارة
الخارجية بتاريخ  24أبريل و14
ً
و 27أكتوبر  ،2021واستنادا إلى
ما يربط ةالكويت والسعودية من
ج ــذور تاريخية ورواب ــط عميقة
ومصير مشترك».
وق ــال مـصــدر رفـيــع فــي وزارة
الـخــارجـيــة إن اإلجـ ــراء الكويتي
يقتصر حـتــى اآلن عـلــى مـغــادرة
ال ـ ـقـ ــائـ ــم ب ـ ــاألع ـ ـم ـ ــال ال ـل ـب ـن ــان ــي
واس ـتــدعــاء الـسـفـيــر فــي ب ـيــروت،
إال أن ه ـن ــاك تـنـسـيـقــا خليجيا
متواصال حول أي تدابير أخرى.
وأمس األول ،أعلنت الحكومة
ال ـس ـع ــودي ــة اس ـت ــدع ــاء سـفـيــرهــا
لـ ـ ــدى لـ ـبـ ـن ــان لـ ـلـ ـتـ ـش ــاور ،وطـ ــرد
السفير اللبناني لــديـهــا ،ووقــف
جميع الــواردات اللبنانية إليها،
م ـمــا سـيـتـسـبــب ب ـح ـســب خ ـبــراء
اقتصاديين فــي خسائر سنوية
تصل الى  92مليون دوالر.
كما طلبت البحرين من السفير
اللبناني لديها مغادرة المملكة
خالل  48ساعة ،حسبما أفاد بيان
نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا).
وأ م ــس نقل سفير السعودية
ف ــي ل ـب ـنــان ول ـي ــد الـ ـبـ ـخ ــاري ،في
تغريدة لــه ،عن وزارة الخارجية

السعودية ،أن «حكومة المملكة
العربية السعودية تؤكد حرصها
الدائم على المواطنين اللبنانيين
المقيمين الذين تعتبرهم جزء ا
من النسيج واللحمة التي تجمع
بين الشعب السعودي وأشقائه
العرب المقيمين في المملكة».

ال إقالة ...وال استقالة
فــي المقابل ،بــدا أن الحكومة
اللبنانية ليست بوارد إقالة وزير
اإلعالم جورج قرداحي ،الذي أثار
األزمة بتصريحات له حول حرب
فيها أن الـسـعــوديــة
الـيـمــن ،زع ــم ّ
ً
واإلمـ ـ ــارات تـشــنــان ع ــدوان ــا على
ال ـم ـت ـم ــردي ــن ال ـح ــوث ـي ـي ــن .وب ـعــد
مشاورات مع رئيس الجمهورية
مـيـشــال ع ــون ،مـســاء أم ــس األول
أجـ ــرى رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة نجيب
ً
ميقاتي اتصاال بقرداحي ،وطلب
منه « تـقــد يــر المصلحة الوطنية
واتـخــاذ الـقــرار المناسب إلعــادة
إصالح عالقات لبنان العربية».
وف ــي حـيــن غ ــادر ميقاتي الــى
غــا سـكــو ،لحضور قمة المناخ،
حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس
ال ـف ــرن ـس ــي إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون،
وقد يجتمع مع وزيــر الخارجية
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي أن ـ ـتـ ــونـ ــي ب ـل ـي ـن ـك ــن،
اجتمعت خلية األزمة الحكومية
ف ــي وزارة ال ـخــارج ـيــة ،بحضور
مـ ـمـ ـث ــل عـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــائـ ــم بـ ــاألع ـ ـمـ ــال
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ومـ ـمـ ـث ــل عـ ــن رئ ـي ــس
الجمهورية.
وع ـق ــب االجـ ـتـ ـم ــاع ،أكـ ــدوزي ــر
ي أن «العمل
التربيةعباس الحلب 
الحكومي مستمر ،وال يمكن ترك
البلد من دون حكومة بالنظر إلى
األزمات التي يعيشها» ،الفتا إلى
«إن أملنا كبير بأننا قادرون على
ً
التوصل لحل هذه األزمة قريبا».
وق ـ ـ ــال« :ك ـ ــل م ــا ن ـطــال ـبــه فـتــح
أب ــواب ال ـح ــوار ،ألن ه ــذا السبيل
الــوحـيــد لـحــل جميع الـمـشــاكــل»،
ً
مـشــددا ،على أن «الموضوع قيد
المعالجة ،ونتطلع إلــى ساعات
قليلة لمعالجة تداعيات األزمة».
أم ــا وزي ــر الـخــارجـيــة عبدالله
ً
بوحبيب ،فقد كان أكثر وضوحا،
وأكـ ـ ــد صـ ـح ــة تـ ـق ــاري ــر إع ــام ـي ــة
أش ـ ــارت ال ــى اتـ ـص ــاالت فــرنـسـيــة
طلبت من ميقاتي التريث وعدم
االستقالة.
وقـ ـ ـ ــال ب ــوحـ ـبـ ـي ــب« :الـ ـجـ ـه ــات

خلية االزمة الحكومية مجتمعة في وزارة الخارجية امس (رويترز)
الدولية التي تواصل معها رئيس
الحكومة طلبت منه عدم التفكير
ب ــاالس ـت ـق ــال ــة» .وأك ـ ــد أنـ ــه «ج ــرى
التواصل مع األميركيين لحضور
اإلج ـت ـم ــاع ،ألن ـه ــم قـ ـ ــادرون على
معالجة األزمة الراهنة».
وكانت صحف لبنانية نقلت
ع ـ ــن م ـ ـصـ ــدر ف ــرنـ ـس ــي رف ـ ـيـ ــع أن
باريس تجري اتصاالت على أعلى
المستويات مع الرياض لتهدئة
ردة فعل السعودية إزاء حكومة
ميقاتي ،ومنع المزيد من التدهور
في األوضاع بلبنان.
وك ـشــف بــوحـبـيــب أن «الـقــائــم
بــاألع ـمــال األم ـيــركــي فــي بـيــروت
ري ـت ـش ــارد مــاي ـك ـلــز ال ـ ــذي حـضــر
اجتماع اللجنة الــوزاريــة لبحث
األزم ــة مــع الـسـعــوديــة ،لــم يحمل
أي اقتراحات للجانب اللبناني»،
الف ـ ـتـ ــا إل ـ ــى أن «ت ـ ـح ـ ـ ّـرك ال ـق ــائ ــم
ب ــاألعـ ـم ــال األمـ ـي ــرك ــي ج ـ ــاء بـعــد
تــواصــل رئـيــس الحكومة نجيب
ميقاتي مع الجانب األميركي».
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـ ــى وجـ ـ ـ ــود «حـ ـل ــول
ً
تتبلور وستظهر نتائجها قريبا»،
معتبرا أن «استقالة قرداحي قرار
يملكه وحده».

عون
وأكد رئيس الجمهوريةميشال
عون حرصه على «إقامة أفضل
وأطيب العالقات مع السعودية
ومأسسة هذه العالقات
الشقيقة،
ّ
وتــرس ـي ـخ ـهــا م ــن خ ــال تــوقـيــع
االتفاقات الثنائية بين البلدين
الشقيقين ،بحيث ال تؤثر عليها
المواقف واآلراء التي ّتصدر عن
الـبـعــض ،وتـتـسـ ّـبــب بــأزمــة بين
الـبـلــديــن ال سـ ّـيـمــا أن مـثــل هــذا
تكرر أكثر من ّ ّ
األمر ّ
مرة».
واعتبر الرئيس عون انه «من
الـ ـض ــروري أن ي ـكــون الـتــواصــل
بين البلدين في المستوى الذي
يطمح إليه لبنان في عالقاته مع
الرياض وسائر دول الخليج».

فرنجية وحزب الله ...التحدي
وعقب بيان حزب الله ،العالي
الـلـهـجــة الـ ــذي ص ــدر الـخـمـيــس
الـمــاضــي ،ورفــض فيه استقالة
قرداحي ،زار رئيستيار المردة
س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـي ـة ،ال ـب ـطــريــرك
الـ ـم ــارون ــي بـ ـش ــارة ال ــراع ــي في

ً
بكركي ،معلنا استمرار تغطيته
لوزير اإلعــام المحسوب عليه
ً
سياسيا.
وق ـ ــال فــرن ـج ـيــة ب ـعــد ال ـل ـقــاء:
«ق ــرداح ـي ع ــرض عـلـ ّـي أن ُيـقــدم
استقالته منبكركي ومنبعبدا
(مقر رئاسة الجمهورية) ،وأنا
ّ
رفضت ،ألن ضميري ال يسمح
ل ــي أن أط ـلــب ذل ــك م ــن وزيـ ــر لم
يخطئ» ،مؤكدا «إنني أقف إلى
جانب قرداحي بكل قرار يأخذه،
ً
وزيرا ّ
ألقدمه فدية
وأنا لم آت به
ألحد».
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،قـ ــال
ف ــرن ـج ـي ــة الـ ـمـ ـق ـ ّـرب مـ ــن دم ـشــق
ً
تــار يـخـيــا والحليف المسيحي
األقـ ــدم ل ـحــزب ال ـلــه ،إن ــه يتمنى
االستمرار بأفضل العالقات مع
الدول العربية.
أم ـ ـ ــا مـ ــديـ ــر مـ ــركـ ــز االرتـ ـ ـك ـ ــاز
اإلعالمي،سالم زهران ،المقرب
من أوساط حزب الله ،فقد كشف
أن ق ــرداح ــي أب ـل ــغ مـيـقــاتـ ًـي أنــه
ّ
ال يـنــوي االسـتـقــالــة ،كــاشــفــا أن
«الحكومة كانت قاب قوسين أو
أدنى من االنفجار لوال االتصال
الـ ـ ـ ــذي حـ ـص ــل بـ ـي ــنبـ ـ ـي ـ ــروت و
اإللـ ـ ـي ـ ــزيـ ـ ـه ،الـ ـ ـ ــذي أع ـ ـ ــط ج ــرع ــة
للحكومة ،وقال الفرنسيون إنهم
سيدخلون على الخط من أجل
تسوية ما في لبنان».
وشـ ّـدد زهــران على أن «حزب
الـلـ ه لــن يـتــرك قــرداحــي وح ـيـ ًـدا،
وإذا أصـ ّـر على االستقالة ،فلن
يقبل حزب الله أن يستقيل».
وأوضـ ــح أن «ب ـقــاء الحكومة
رهـ ـ ــن ل ـ ـمـ ــدى تـ ـح ـ ّـم ــل رئ ـي ـس ـهــا
الضغط في األيام المقبلة ،التي
سـتـشـهــد ال ـم ــزي ــد م ــن الـضـغــط
الخليجي اتجاه لبنان».

رؤساء الحكومات
وغ ـ ــداة ب ـيــان شــديــد لرئيس
تيار المستقبل ،رئيس الحكومة
السابق سعد الحريري ،دعا فيه
الى تحرير لبنان من إيران ،دعا
رؤس ــاء الـحـكــومــات الـســابـقــون،
ي و
ف ــؤاد الـسـنـيــورة ،وال ـحــريــر 
ت ـم ــام سـ ـ ــام ،الـ ــوزيـ ــر ق ــرداح ــي
لـ ـلـ ـمـ ـس ــارع ــة ال ـ ـ ــى االسـ ـتـ ـق ــال ــة،
م ـع ـت ـب ــري ــن أن اس ـ ـت ـ ـمـ ــراره فــي
ً
ّ
مـنـصـبــه «أص ـب ــح يـشــكــل خـطــرا
عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة -
العربية ،وعلى مصلحة لبنان

وع ـ ـلـ ــى مـ ـص ــال ــح ال ـل ـب ـن ــان ـي ـيــن
فــي دول الـخـلـيــج الـعــربــي وفــي
العالم».
وإذ دانوا تصريحات الوزير
وتبريراته «الخارجة عن األصول
واألع ـ ــراف والـمــواثـيــق العربية
والــدب ـلــومــاس ـيــة واألخ ــاق ـي ــة»،
أكــد الــرؤســاء أن «لبنان لــم يعد
ق ـ ـ ــادرا ع ـل ــى ت ـح ـ ّـم ــل ال ـض ــرب ــات
واالن ـت ـكــاســات الـمـتــوالـيــة التي
وقعت وألمت به نتيجة انحراف
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة لـلـبـنــان
بشكل مخالف للسياسة التي
أع ـل ـنــت ال ـح ـك ــوم ــات الـلـبـنــانـيــة
ال ـم ـت ـعــاق ـبــة ع ــن ال ـت ــزام ـه ــا بـهــا
لـ ـجـ ـه ــة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــأي بـ ــال ـ ـن ـ ـفـ ــس ع ــن
الصراعات والمحاور اإلقليمية
وال ــدولـ ـي ــة ،وذلـ ـ ــك بــاالن ـض ـمــام
إلــى المحور الــذي تقوده إيــران
فــي المنطقة ،وكــذلــك مــن خــال
ال ـ ـ ــدور ال ـت ــدخ ـل ــي وال ـت ــدم ـي ــري
الذي اضطلع به حزب الله منذ
انخراطه في األزمات والحروب
ً
ال ـعــرب ـيــة ،ان ـطــاقــا م ــن ال ـتــورط
ً
ب ــالـ ـح ــرب ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،وم ـ ـ ـ ــرورا
بــالـتــورط فــي أزمــة الـعــراق وفي
ً
الـكــويــت ،ووص ــوال الــى الـتــورط
ف ــي حـ ــرب ال ـي ـمــن ال ـت ــي تشنها
إيران على السعودية وعلى دول
الخليج».

«التيار الوطني»
م ــن نــاح ـي ـتــه ،أسـ ــف «ال ـت ـيــار
الوطني ّ الحر» لـ «األزمة العميقة
التي تؤثر منذ فترة ًعلى العالقة
ّ
السعودية ًخاصة ومعدول
مع
ج عـ ــامـ ــة» ،ودع ـ ــا لـبـنــان
ال ـخ ـل ـي ـ 
والسعودية والدول العربية الى
«الـقـيــام بـمــراجـعــة ذات ـ ّـي ــة ،وبــدء
حــوار صــادق ،صريح ومباشر،
على قاعدة األخ ــوة ،وفــي ضوء
ال ـت ـحـ ّـوالت الـكـبـيــرة الـحــاصـلــة،
لـتـحـقـيــق الـمـصــالـحــة الـشــامـلــة
وتـنـقـيــة ال ـعــاقــات وتـجــديــدهــا
ب ـ ـمـ ــا يـ ـ ـ ـ ــؤدي الـ ـ ـ ــى م ــأس ـس ـت ـه ــا
واستقرارها ونموهاَ ،فال يعود
ل ــآراء أو الـمــواقــف الــفــرديــة ّ
أي
تأثير سلبي عليها».
ورف ـ ـض ـ ــت األم ـ ـ ــان ـ ـ ــة الـ ـع ــام ــة
لـ ـ ـش ـ ــؤون االن ـ ـت ـ ـشـ ــار ف ـ ــي ح ــزب
"الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة" ،أم ـ ــس،
"الخطاب الجاحد بحق الشعب
ال ـع ــرب ــي ع ـم ــوم ــا ،وال ـس ـع ــودي
خ ـص ــوص ــا ،هـ ــذا ال ـش ـعــب ال ــذي

ف ـت ــح أوط ـ ــان ـ ــه ،وقـ ـل ــوب أب ـنــائــه
الس ـ ـت ـ ـض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـي ـ ـيـ ــن،
ليصبحوا جــزء ا كبيرا مــن هذا
الـنـسـيــج الـشـعـبــي ،فـشــاركــوهــم
أعمالهم وأفراحهم وأتراحهم".
وط ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــأنـ ـ ـ ـ ــت ،ف ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان،
"اللبنانيين المنتشرين فيدول
الخليج ا لـعــر بــي ،ال سيما بعد
االتصاالت التي أجراها الحزب
برؤساء هذه الدول والمسؤولين
ف ـي ـهــا ،ال ــذي ــن ط ـمــأنــوا بــدورهــم
بــأال تحصل أي ردات فعل غير
مستحبة بحق أي لبناني مقيم
بالدول العربية طالما أنه يلتزم
ّ
المرعية اإلجراء فيها".
بالقوانين

أبوالغيط
وف ــي ال ـقــاهــرة ،أع ــرب األمـيــن
الـعــام لجامعة ال ــدول العربية،
أحمد أبوالغيط ،عن «بالغ قلقه
وأسـ ـف ــه ل ـل ـتــدهــور ال ـس ــري ــع فــي
العالقات اللبنانية  -الخليجية».
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن «األزم ـ ـ ـ ــة ك ــان
ً
يتعين أن تعالج لبنانيا بشكل
يـنــزع فتيلها ،وال يــزكــي نــارهــا
ع ـل ــى ن ـح ــو مـ ــا حـ ـ ــدث وأوصـ ـ ــل
األمور الي انتكاسة كبيرة».
ـدرة
وأك ـ ــد ث ـق ـتــه «ب ـح ـك ـمــة وقـ ـ 
رئيس الجمهورية ميشال عون
ورئيس الحكومةنجيب ميقاتي
ع ـلــى ال ـس ـعــي ال ـســريــع م ــن أجــل
اتخاذ الخطوات الضرورية التي
يمكن أن تضع حدا لتدهور تلك
العالقات» ،كما ناشد المسؤولين
فـ ـ ــي دول الـ ـخـ ـلـ ـي ــج بـ ـ ـ ـ «ت ـ ـ ّ
ـدب ـ ــر
اإلجـ ــراءات الـمـطــروح اتـخــاذهــا،
بما يتفادى المزيد من التأثيرات
السلبية علىاالقتصاد اللبناني
المنهار ،والمواطن الذي يعيش
ً
أوضاعا غاية في الصعوبة».

القائم باألعمال
األميركي يشارك في
اجتماع خلية األزمة
الحكومية دون
تقديم أي مبادرات

ّ
مزق سفير إسرائيل في األمم
المتحدة جلعاد أردان نسخة
من تقرير أممي دعا إلى تشكيل
لجنة دولية للتحقيق في
الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل
خالل العدوان األخير على
قطاع غزة ،وانتقد األنشطة
االستيطانية في الضفة الغربية
والجوالن ،وتعمد إسرائيل
المس بحقوق اإلنسان في
المنطقتين .وأثناء إلقائه كلمة
أمام الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،أمس األول ،خالل
نقاش حول التقرير الصادر
عن مجلس حقوق اإلنسان
بشأن األوضاع في األراضي
الفلسطينية ،مزق أردان
ً
التقرير ،مدعيا أن "مكانه في
حاوية القمامة التابعة لمعاداة
السامية".

«تيغراي» تسيطر على
بلدة استراتيجية بأمهرة

سيطرت قوات "جبهة تحرير
شعب تيغراي المتمردة" ،أمس
على بلدة دسي االستراتيجية
في إقليم أمهرة ،عقب
مواجهات عنيفة مع قوات
الحكومة اإلثيوبية المركزية.
وذكرت الجبهة أن مقاتليها
أخرجوا قوات أديس أبابا من
دسي ،ويتجهون إلى بلدة
كومبولتشا ،مشيرة إلى أنها
أسرت العديد من الجنود
ّ
اإلثيوبيين .ويشكل سقوط
المدينة في قبضة المتمردين
ضربة لحكومة رئيس الوزراء
آبي أحمد ،الذي أطلق ،منذ
نحو العام ،حملة ضد الجبهة
التي كانت تحكم إقليم تيغراي.

الصومال :مقتل 10
من «الشباب» بلغم

لبنانيو الخليج :لقد طفح الكيل!

ً
تعليقا على األزم ــة بين لبنان ودول الخليج ،صدر
بـيــان مشترك يــديــن تصريحات وزي ــر اإلع ــام اللبناني
جــورج قــرداحــي ،ويــدعــو إلــى الحفاظ على العالقات مع
الدول العربية.
وأكــد البيان الـصــادر عن عــدة مجالس للبنانيين في
الخليج ،هي" :مجلس التنفيذيين اللبنانيين"" ،مجلس
العمل اللبناني في أبوظبي"" ،مجلس األعمال اللبناني
في الكويت" ،و"مجلس العمل اللبناني في دبي واإلمارات
الشمالية" ،وهيئة تنمية العالقات االقتصادية اللبنانية
الخليجية" ،أنه "لم يعد هذا التمادي في اإلســاءات لدول
ً
الخليج العربي ،والتغاضي عنه ،مقبوال بــأي شكل من
األشكال من قبلنا ،فقد طفح الكيل!".
وأض ــاف" :الشعب اللبناني الــذي يتمسك بالتضامن
والــوفــاء والعالقات التاريخية مع دول مجلس التعاون
الخليجي ،ال يمكن أن يقبل بأن يتحول لبنان إلى منبر
للتهجم أو اإلساءة لهذه الدول".
ً
وتابع" :كما أنه ال يرضى أبدا بأي سياسة أو خيار أو

محور ُيخرج لبنان من بيئته العربية التي يتفاعل معها،
ويحيا فيها" ،وطالب بـ"أخذ القرارات الحازمة من إقاالت
واسـتـقــاالت وغـيــرهــا مــن اإلجـ ـ ــراءات ،إلص ــاح العالقات
اللبنانية -الخليجية ،وإعادتها إلى سابق عهدها المزدهر".
وقال" :إننا كجاليات لبنانية في هذه الدول نعيش بين
أهلنا وإخواننا في وئام ووفــاق ،شركاء متضامنين في
ّ
السراء والضراء ،ولن نسمح لقلة طارئة بأن تعكر عالقاتنا
بهم ،وتسيء إليهم ،فيما نحن وسائر اللبنانيين لم نرَ
منهم إال الخير والتضامن في كل مرة ّ
تعرض فيها لبنان
إلى حرب أو اعتداء أو أزمة".
ونــوه البيان بـ"حكمة قيادات دول الخليج وشعوبها
التي ّ
تميز بين إساءات المسؤولين وتصرفاتهم الخرقاء
ّ
وبين ســواد الشعب اللبناني الــذي يكن كل المودة لهذه
الدول وقياداتها".
وخ ـت ــم" :ل ــن يـقـبــل ال ـم ـغ ـتــربــون الـلـبـنــانـيــون ف ــي دول
ال ـخ ـل ـي ــج ال ـش ـق ـي ـق ــة بـ ـع ــد ال ـ ـيـ ــوم الـ ـت ــاع ــب بـمـسـتـقـبــل
أعـ ـم ــالـ ـه ــم وعـ ــائـ ــات ـ ـهـ ــم عـ ـب ــر تـ ـص ــريـ ـح ــات ومـ ــواقـ ــف

مـ ـسـ ـيـ ـئ ــة أله ـ ـل ـ ـنـ ــا فـ ـ ــي الـ ـخـ ـلـ ـي ــج مـ ـ ــن أي ج ـ ـهـ ــة أتـ ـ ـ ــت".
وفـ ــي ال ـك ــوي ــت ،اس ـت ـن ـكــر م ـج ـلــس األعـ ـم ــال الـلـبـنــانــي
ً
تصريحات قرداحي ،مضيفا في بيان" :نرفض أي إساءة
إلى موقف وسياسة السعودية واإلمــارات ،ومن أي جهة
كانت ،فقد كانتا إلــى جانب اإلشـقــاء في الكويت وباقي
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي مساندتين وداعمتين
للشعب اللبناني".
وناشد المجلس "أهلنا في الكويت ودول الخليج العربي
بإعالء كلمة الحق والتضامن ،حيث إن ما يجمعنا أكثر مما
يفرقنا ،فنحن شركاء لكم في السراء والضراء ،فما يصيبكم
يصيبنا ،وما يفرحكم يسعدنا".
كما استنكر الشيخ نسيب قانصو ،معتمد مشيخة عقل
طائفة المسلمين الموحدين الدروز في الكويت ،اإلساءة
للسعودية واإلمـ ــارات ،وتــابــع" :نــرفــض ونــديــن بشدة أي
تطاول على المملكة أو غيرها من دول مجلس التعاون
الشقيقة ،ونؤكد أن أي كالم مسيء ال يمثل سوى قائله".

فرنجية بعد لقائه الراعي في بكركي أمس (رويترز)

قتل  10عناصر من حركة
"الشباب" ،أمس ،في انفجار
لغم أرضي بإقليم مدغ وسط
الصومال .ووفق إذاعة "صوت
الجيش" فإن لغما أرضيا انفجر
على جانب طريق ببلدة قيعد
باإلقليم ،حيث أصاب سيارة
كانت تقل عناصر من مسلحي
الحركة المتشددة .ويخوض
الصومال حربا منذ سنوات
ضد "الشباب" التي تأسست
مطلع  ،2004وهي حركة
مسلحة تتبع فكريا لتنظيم
"القاعدة" ،وتبنت العديد من
العمليات اإلرهابية التي أودت
بحياة المئات.

ةديرجلا
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إسرائيل تقصف أسلحة إيرانية متجهة إلى حزب الله

ّ
تصعيد أميركي واسع ضد «مسيرات» طهران :أخطر من تخصيب اليورانيوم والباليستي
وسط استمرار الغموض بشأن
مصير المفاوضات النووية في
فيينا ،وبعد تجديد التفاهمات
بين تل أبيب وموسكو ،قصفت
إسرائيل ،أمس ،شحنة
أسلحة إيرانية من سورية
إلى لبنان ،في وقت تعهدت
الواليات المتحدة باستخدام
كل الوسائل لمنع طهران
من تطوير برنامج الطائرات
ّ
المسيرة ،الذي اعتبره الغرب
أخطر من تخصيب اليورانيوم.

طهران تعتبر
العقوبات األميركية
األخيرة عودة إلى
«أسلوب ترامب»

فــي ثــانــي عملية مـنــذ زي ــارة
رئيس وزرائـهــا نفتالي بينيت
إلـ ــى روسـ ـي ــا ول ـق ــائ ــه الــرئ ـيــس
ال ـ ــروس ـ ــي ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ــوت ـي ــن،
الذي بحث معه الملف السوري
العسكري اإليراني
والتموضع
ّ
ف ــي سـ ــوريـ ــة ،ش ــن ــت إس ــرائ ـي ــل
ً
هجوما غير معتاد ،في وضح
النهار ،استهدف مواقع للجيش
ً
وأه ــداف ــا إيــران ـيــة فــي ضــواحــي
دمـشــق ،مما أسـفــر عــن مقتل 5
أشخاص وتدمير شحنة أسلحة
إيــرانـيــة كــانــت فــي طريقها إلى
حزب الله اللبناني.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــرور  5أي ـ ـ ـ ـ ــام م ــن
اسـ ـتـ ـه ــداف م ــرك ــزي ــن لـلـجـيــش
السوري وحلفائه في محافظة
القنيطرة ،قــال مصدر عسكري
سوري لوكالة األنباء الرسمية
(سـ ــانـ ــا)« ،فـ ــي ال ـس ــاع ــة 11 :17
أطلق العدو اإلسرائيلي رشقة
صـ ـ ــوار يـ ـ ــخ أرض  -أرض مــن
اتجاه شمال فلسطين المحتلة،
ً
مستهدفا بعض النقاط في ريف
دم ـش ــق ،م ـمــا أدى إل ــى إصــابــة
جنديين بجروح ووقوع بعض
ً
الـخـســائــر ال ـم ــادي ــة» ،م ــؤك ــدا أن
ال ــدف ــاع ــات ال ـجــويــة ت ـص ــدت له
وأسقطت بعض الصواريخ.
وتـحــدثــت صحيفة هــآرتــس
العبرية عن «هجوم نادر خالل
ساعات النهار استهدف خالله
سـ ــاح ال ـج ــو اإلس ــرائ ـي ـل ــي فــي
ض ــواح ــي دمـ ـش ــق ع ـم ـل ـيــة نـقــل
أس ـل ـح ــة م ـص ــدره ــا إي ـ ـ ــران إل ــى
حزب الله اللبناني».
ووفق مسؤول إسرائيلي ،فإن
طــائــرات حربية استهدفت في
سورية شحنة أسلحة مصدرها
كانت فــي طريقها إلــى مقاتلي
ً
حــزب الـلــه فــي لبنان ،موضحا
أن الضربة تمت الموافقة عليها
ف ــي اج ـت ـمــاع لـمـجـلــس ال ـ ــوزراء
المصغر برئاسة نفتالي بينيت.
وبـ ـع ــد انـ ـفـ ـج ــارات مـتـتــالـيــة
بفارق زمني قصير ،أكد المرصد
الـ ـس ــوري ،تــدمـيــر مـسـتــودعــات
أسـلـحــة وذخ ــائ ــر فــي منطقتي
ق ــدسـ ـي ــا والـ ــدي ـ ـمـ ــاس وط ــري ــق

الرئيس السوري بشار األسد يزور األكاديمية العسكرية العليا بدمشق يوم األربعاء
البجاع ومناطق أخــرى شمال
ً
غرب العاصمة دمشق» ،مشيرا
إل ــى أن ت ـلــك ال ـم ـنــاطــق «تــوجــد
فـ ـيـ ـه ــا م ـ ـس ـ ـتـ ــودعـ ــات ل ـل ـس ــاح
والذخائر لحزب الله اللبناني
والميليشيات التابعة إل ي ــران،
كما توجد مقار عسكرية لقوات
النظام والفرقة الرابعة واللواء
 94ومطار الطيران الشراعي».

مسيرات إيران
وب ـي ـن ـم ــا س ــرب ــت م ـج ـمــوعــة
ال ـ ـقـ ــراص ـ ـنـ ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة «ب ـ ــاك
ش ــادو» ،أمــس ،بيانات عن خط
الحافالت اإلسرائيلي «كافيم»
على «تليغرام» ،في إطار الحرب
السيبرانية اآلخذة في االتساع
ب ـيــن أك ـب ــر ع ــدوي ــن بــالـمـنـطـقــة،
فـ ــرضـ ــت ال ـ ـخـ ــزانـ ــة األم ـي ــرك ـي ــة
ع ـ ـقـ ــوبـ ــات ع ـ ـلـ ــى  4إي ــرانـ ـيـ ـي ــن
وشركتين ،وجميعهم تابعون
لـلـحــرس ال ـث ــوري ،ومـتــورطــون
فــي بــرنــامــج تـطــويــر الـطــائــرات
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـيـ ــرة ،وذل ـ ـ ـ ــك بـ ـعـ ــد أيـ ـ ــام

عـلــى ه ـجــوم بــالـمـسـ ّـيــرات على
قاعدة التنف التي يستخدمها
األمـيــركـيــون فــي ســوريــة داخــل
الـمـثـلــث الـ ـح ــدودي م ــع األردن
والعراق.
وشـ ـ ـ ـ ــدد وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األمـيــركــي أنتوني بلينكن ليل
الجمعة  -السبت على أن إدارة
الرئيس جو بايدن ستستخدم
كل أداة مناسبة لمواجهة نفوذ
إيران وأنشطتها واستخدامها
للطائرات المسيرة ومنع توريد
المواد والتكنولوجيا المتعلقة
بهذه الصناعة.
وات ـهــم بلينكن إيـ ــران بأنها
استخدمت الطائرات المسيرة
ف ــي ش ــن هـجـمــات عـلــى ال ـقــوات
األميركية وضد حركة المالحة
ً
الدولية ،متعهدا باستخدام كل
األدوات لردع وتفكيك الشبكات
الـ ـت ــي ت ـ ـ ــزود ط ـ ـهـ ــران ب ــال ـم ــواد
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ذات ال ـص ـلــة
بــال ـطــائــرات ال ـم ـسـ ّـيــرة ،وكــذلــك
المؤسسات اإليرانية الضالعة
في انتشارها.

ونقلت صحيفة وول ستريت
جورنال عن مسؤولين غربيين
قــو ّلـهــم إن ال ـطــائــرات الـمـسـ ّـيــرة
ً
ً
ً
تمثل تهديدا خطيرا ومباشرا
أكـ ـث ــر مـ ــن بـ ــرامـ ــج ال ـت ـخ ـص ـيــب
النووي والصواريخ الباليستية
اإليــرانـيــة ،وأن استهداف إدارة
َ
ب ــاي ــدن ل ـشــركــتــي كـيـمـيــا ب ــارت
نفر
سيوان وأوج بــرواز ما دو ّ
و مــد يــر يـهــا التنفيذيين ،يمثل
بداية حملة ضد تطوير إيــران
للطائرات من دون طيار وبرامج
الصواريخ الموجهة بدقة.

زيادة الضغط
وغ ـ ـ ـ ــداة اتـ ـف ــاق ــه مـ ــع ن ـظ ـيــره
الـفــرنـســي إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون،
أمس األول ،على ضرورة ضمان
عـ ـ ـ ــدم ام ـ ـ ـتـ ـ ــاك إي ـ ـ ـ ـ ــران س ــاح ــا
نوويا ،بحث الرئيس ّ األميركي
وقـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـ ــدول ال ـم ــوق ـع ــة عـلــى
االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ع ـلــى هــامــش
ق ـم ــة م ـج ـم ــوع ــة ال ـع ـش ــري ــن فــي
روم ـ ــا وق ـم ــة غــاس ـكــو للتغير

المناخي سبل زيادة التكاليف
على طـهــران بسبب مماطلتها
في العودة إلى محادثات فيينا.
و ن ـ ـق ـ ـلـ ــت شـ ـبـ ـك ــة  CNNعــن
م ـص ــادر مـطـلـعــة ،أن مـســؤولــي
ح ـك ــوم ــة ًبـ ــايـ ــدن يـسـتـكـشـفــون
ً
حاليا طرقا لزيادة الضغط على
إي ــران ،وأن حلفاء ه مستعدون
ل ـف ــرض «ت ـكــال ـيــف أعـ ـل ــى» على
المفاوضات النووية.
وقـ ـ ــال مـ ـس ــؤول أم ـي ــرك ــي إن
إيـ ـ ــران ل ــم تـفـعــل ال ـك ـث ـيــر لخلق
التفاؤل لدى الدول المتفاوضة،
وأنه ال يبدو أن هناك إرادة لدى
فــريــق الـتـفــاوض اإليــرانــي لحل
ًّ
عمليا.
القضايا المتبقية
ك ـ ـمـ ــا صـ ـ ـ ــرح دب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي
أوروب ــي بأنه يبدو أن تأجيل
إيــران للعودة إلى المحادثات
بـشــأن إحـيــاء االتـفــاق الـنــووي
هو «تضييع للوقت» لمواصلة
دف ــع بــرنــامـجـهــا ال ـن ــووي إلــى
األمام.
ورغـ ـ ـ ــم ت ــأكـ ـي ــد نـ ــائـ ــب وزي ـ ــر
الخارجية اإليراني ،علي باقري،

أن إيران ستعود إلى المحادثات
ق ـ ـبـ ــل ن ـ ـهـ ــايـ ــة نـ ــوف ـ ـم ـ ـبـ ــر ،قـ ــال
المتحدث باسم وزارة الخارجية
الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة« :لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ل ــديـ ـن ــا
م ـع ـل ــوم ــات ،وهـ ـ ــذه م ـســؤول ـيــة
الـمـنـســق األوروب ـ ـ ــي .قـلـنــا منذ
أكثر من  4أشهر إننا مستعدون
الستئناف المحادثات فــور أن
ً
موعدا».
تحدد إيران

طهران
ودان المتحدث باسم وزارة
الخارجية اإليــرانـيــة العقوبات
ً
األميركية ،معتبرا «أنها تظهر
ً
أن البيت ًّ األبيض ليس جديرا
بالثقة حقا وأسلوبه المتناقض
ً
تماما فــي التحدث عــن العودة
إلــى االتفاق النووي ومواصلة
نـفــس طــريـقــة الــرئـيــس السابق
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب ف ــي اس ـت ـم ــرار
فرض العقوبات التي أكد أنها
لن تؤثر على صناعة الطائرات
ّ
المسيرة المحلية».
(عواصم  -وكاالت)

مصر تتمسك بإخراج المرتزقة والقوات األجنبية من ليبيا
أزمة «الصحة» تدفع باتجاه تعديل وزاري موسع
●

القاهرة  -حسن حافظ

في إطار الجهود المصرية لتهدئة األوضاع
فــي ليبيا قبل إج ــراء االنتخابات فــي ديسمبر
المقبل ،استقبل وزير الخارجية المصري سامح
شكري ،المبعوث األممي الخاص إلى ليبيا ،يان
كوبيتش ،في القاهرة أمس ،لبحث سبل الدفع
بتسوية شاملة لــأزمــة الليبية ،بــالـتــوازي مع
انـطــاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية
المشتركة ( ،)5+5في القاهرة أمس ،لبحث مصير
الميليشيات المسلحة والمرتزقة األجانب.
شكري كشف للمبعوث األمـمــي ،عن ثوابت
ً
مصر في الملف الليبي ،إذ أكد مجددا األهمية
ال ـبــال ـغــة ال ـتــي تــولـيـهــا م ـصــر ل ـخ ــروج ال ـقــوات
األجنبية والمرتزقة والمقاتلين األجــانــب من
ليبيا ،وشــدد على ما يمثله التواجد األجنبي
من تهديد واضــح للسيادة الليبية على سائر
ترابها الوطني ،إضافة إلى تأثيره المباشر على

أمن دول الجوار الليبي واالستقرار اإلقليمي.
ويعد ملف الـقــوات األجنبية إحــدى النقاط
الخالفية الكبيرة في مسار استعادة العالقات
المصرية التركية ،إذ تتمسك أنقرة ببقاء قواتها
ف ــي لـيـبـيــا ،ل ـكــن ال ــوزي ــر ال ـم ـصــري دع ــا أم ــس،
لضرورة أن تفضي أي تحركات دولية في ذلك
الشأن إلى «خروج كل أشكال الوجود األجنبي،
وبال استثناء أو تفرقة» ،ثم وجه انتقادا مبطن
إلى تركيا ،عندما تمسك بأهمية اتخاذ موقف
حاسم تجاه «استمرار انتهاك بعض األطــراف
لحظر توريد السالح إلى ليبيا».
م ــن ج ـه ـتــه ،أط ـل ــع ال ـم ـب ـعــوث األم ـم ــي وزي ــر
الخارجية المصري على نتائج اتصاالته مع
مـخـتـلــف األطـ ـ ــراف الـمـعـنـيــة ب ــاألزم ــة الـلـيـبـيــة،
ورؤيـتــه إزاء تحريك األوض ــاع فــي ليبيا نحو
االستقرار ،وأعرب عن تقديره لدور مصر الداعم
لتثبيت االستقرار في ليبيا ،بينما قال المتحدث
باسم الخارجية المصرية ،أحمد حافظ ،إن اللقاء

تطرق إلــى مسألة عقد االنتخابات البرلمانية
والرئاسية فــي ديسمبر المقبل ،وفــق خريطة
الطريق التي أقرها الليبيون ،وتالفي تأجيلها
نظرا للتداعيات السلبية لذلك على أمن واستقرار
ليبيا.
ف ــي األث ـ ـنـ ــاء ،ان ـط ـل ـقــت اج ـت ـم ــاع ــات الـلـجـنــة
العسكرية الليبية المشتركة ( ،)5+5في القاهرة،
أمس ،لبحث إخراج المرتزقة والقوات األجنبية
والمقاتلين األجانب من البالد ،وهي االجتماعات
التي يشارك فيها المبعوث األممي ،وعــدد من
ممثلي دول الجوار الليبي ،وسط توقعات بوضع
ج ــدول زمـنــي لعملية إخ ــراج الـقــوات األجنبية
وتفكيك الميليشيات المسلحة ،في خطوة مهمة
الستعادة ليبيا االستقرار السياسي.
في سياق منفصل ،جـ ّـرت أزمــة فساد كبرى
داخل وزارة الصحة المصرية ،إلى الحديث أمس،
عن قرب إجراء تعديل وزاري واسع داخل وزارة
مصطفى مــدبــولــي ،بعدما تــأكــد تخلي وزيــرة

المراقبين أك ــدوا أن القضية تتعلق بالفساد
المالي ،وهــو مــا لمح لــه اإلعــامــي المقرب من
دوائر صنع القرار المصرية ،عمرو أديب ،إذ قال
أمس األول ،إن هناك قضية فساد داخل الوزارة،
واستبعد عودة هالة زايد إلى مقعدها الوزاري
مجددا ،وأكد أنها غير متورطة.
وتوقع مراقبون ومحللون أن تدفع األحداث
األخـ ـي ــرة داخـ ــل «ال ـص ـح ــة» إل ــى إج ـ ــراء تعديل
وزاري موسع داخــل وزارة مصطفى مدبولي،
الـ ــذي ي ـتــوقــع أن يـبـقــى ف ــي مـنـصـبــه ،ع ـلــى أن
تشمل التعديالت تغيير العديد مــن الــوجــوه
ال ــوزاري ــة ،بما فــي ذلــك حقيبة «اإلعـ ــام» ،التي
سبق أن استقال وزيرها أسامة هيكل في أبريل
الماضي ،وحقيبة «الصحة» بعدما تأكد عدم
استمرار هالة زايد ،بينما قالت مصادر مطلعة
لـ «الجريدة» إنــه حــال االستقرار على التعديل
الوزاري سيشمل حقيبة من الوزارات السيادية
على أقل تقدير.

« »G20وقمة غالسكو ...اقتصاد
ومناخ و«لقاحات» ومصالحات
باجتماعات حضورية للمرة
األول ـ ـ ــى م ـن ــذ بـ ــدء ان ـت ـش ــار وب ــاء
ك ــورون ــا ،انطلقت قـمــة مجموعة
العشرين ( )G20في رومــا ،أمس،
بتسليط ا ل ـضــوء عـلــى القضايا
ال ـص ـح ـي ــة ،خ ـص ــوص ــا ش ـه ــادات
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاح ،إل ـ ــى جـ ــانـ ــب ت ـ ـطـ ــورات
االقتصاد العالمي ،والسعي إلى
حل مشكالت سالسل التوريد.
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــط رؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ــدول
والـ ـحـ ـك ــوم ــات صـ ـ ــورا ت ــذك ــاري ــة
مــع العاملين فــي قـطــاع الــرعــايــة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـ ـق ـ ـفـ ــون فــي
الخطوط األمامية لمكافحة وباء
فيروس كورونا ،في خطوة الفتة
ً
وغير معتادة تقديرا لجهودهم
خ ـ ــال األزمـ ـ ــة الـ ـت ــي ق ـل ـبــت وج ــه
الحياة على مستوى العالم.
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـدم ال ـ ـح ـ ـض ـ ــور ب ــال ـق ـم ــة
الـ ــرؤسـ ــاء األم ـي ــرك ــي ج ــو بــايــدن
وال ـف ــرن ـس ــي إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون
وال ـت ــرك ــي رجـ ــب ط ـيــب إردوغـ ـ ــان
والـبــرازيـلــي جــايـيــر بــولـســونــارو
ورئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـب ــري ـط ــان ــي
بوريس جونسون والمستشارة
األلمانية أنجيال ميركل وخليفتها
المحتمل أوالف شولتز ورئيس
ال ــوزراء الهندي ناريندرا مــودي،
في حين شارك الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،والصيني شي

جين بينغ ،عبر تقنية الفيديو.
وعـ ـل ــى عـ ـك ــس أج ـ ـ ـ ــواء قــات ـمــة
ّ
خيمت قبل االجتماعات ،شهدت
قمة روما أجواء تصالحية تبادل
ً
خ ــالـ ـه ــا ال ـ ـ ــرؤس ـ ـ ــاء ،خ ـص ــوص ــا
األميركي ونظيره التركي التحية
خ ــال الـتـقــاط ال ـصــور الـتــذكــاريــة
قبل لقائهما الثنائي ،في خطوة
لتطويق أزمة متصاعدة ومستمرة
منذ أشهر ،فاقمها تلويح إردوغان
بـطــرد سفير واشـنـطــن مــع  9من
نظرائه الغربيين ،وإصرار بايدن
ً
ع ـلــى خ ـ ــروج تــرك ـيــا ن ـهــائ ـيــا من
برنامج طائرات .F35
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد أزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـغ ـ ــواص ـ ــات
األسترالية ،التي أكدت فرنسا أن
ّ
ً
حلها مع واشنطن يستغرق وقتا
ودفعتها لدعوة أوروبا إلى إنهاء
االعتماد على الحماية األميركية،
التقى بايدن مع ماكرون ألول مرة
منذ اندالع هذا النزاع ،واتفقا على
بحث كيفية جعل قواعد تصدير
األسلحة أكثر فعالية ،ومعالجة
أحد مصادر الخالف.
وقـ ـ ــال ال ــرئـ ـيـ ـس ــان ،فـ ــي ب ـي ــان
مشترك على هامش قمة مجموعة
الـ ـعـ ـش ــري ــن« ،نـ ـعـ ـت ــزم ب ـ ــدء حـ ــوار
اسـتــراتـيـجــي لـلـتـجــارة الدفاعية
بين الــواليــات المتحدة وفرنسا
ل ـت ـع ــزي ــز وجـ ـه ــة ن ـظ ــر م ـش ـتــركــة

حول الوصول إلى أسواق الدفاع
وقضايا التصدير».
وف ــي حـيــن يجتمع بــايــدن مع
رؤساء الدول األوروبية لمناقشة
م ـلــف إيـ ـ ــران ع ـلــى ه ــام ــش الـقـمــة
التي تختتم الـيــوم ،ذكــر مسؤول
بــالـبـيــت األب ـي ــض ،لـيــل الـجـمـعــة ـ
السبت ،أن القادة المشاركين في
ً
الجلسة العامة سيعلنون رسميا
دعم القرار الذي تم التوصل إليه
بشأن الحد األدنــى من الضرائب
عـلــى الـشــركــات الـعـمــاقــة بنسبة
 15بالمئة ،وسيعلنون التزامهم
بتطبيق ذلك في .2023
ولفت المسؤول إلى أن بايدن
سيثير مسألة الخلل في العرض
وال ـ ـط ـ ـلـ ــب ف ـ ــي أس ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـط ــاق ــة
العالمية من أجل تعزيز االنتعاش
االقـ ـتـ ـص ــادي ب ـعــد أزم ـ ــة جــائـحــة
ً
كورونا ،موضحا أن «الطلب على
ال ـط ــاق ــة عـ ــاد إلـ ــى م ـس ـتــويــات ما
قبل الجائحة ،بينما الـعــرض لم
يعد بعد».
وع ـن ــدم ــا ُسـ ـئ ــل ع ـم ــا إذا ك ــان
سيتم إخطار منظمة أوبــك ،قال:
ً
«ال ،نـحــن لـسـنــا طــرفــا فــي أوب ــك،
وبالتأكيد لن نتدخل في تفاصيل
ْ
ما يحدث في التكتل ،لكن لدينا
صـ ــوت ون ـع ـت ــزم اس ـت ـخــدامــه في
ق ـض ـي ــة تـ ــؤثـ ــر عـ ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد

سلة أخبار
لندن لتفعيل آلية النزاعات
مع «األوروبي» ألول مرة

أكدت بريطانيا ،أمس ،أنها
ال تستبعد اللجوء إلى آلية
تسوية النزاعات مع االتحاد
األوروبي المدرجة في اتفاق
«بريكست» ألول مرة ،بعدما
ّ
هددت فرنسا باتخاذ تدابير
تجارية انتقامية على وقع
الخالف بشأن حقوق الصيد.
وقال رئيس الوزراء
البريطاني ،بوريس جونسون،
على هامش قمة مجموعة
العشرين في روما ،حيث
سيجتمع مع الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون
«ال بالطبع ال ،ال أستبعد ذلك،
ولكن ما أعتقد أن الجميع
يرغب في رؤيته هو تعاون
بين الحلفاء األوروبيين
وإيمانويل ماكرون».

(سانا)

الصحة هالة زايد عن حقيبتها ،بحجة اإلجازة
المرضية ،لكنها تزامنت مع بدء النيابة العامة
المصرية تحقيقات موسعة مع مسؤولين في
الوزارة متهمين في قضية فساد.
رئيس الــوزراء مصطفى مدبولي قبل طلب
اإلج ــازة المرضية المقدم مــن وزي ــرة الصحة،
بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية فجر أمس
األول ،وكـلــف وزي ــر التعليم الـعــالــي والبحث
العلمي خالد عبدالغفار ،بالقيام بأعمالها إلى
حـيــن شـفــائـهــا ،وه ــو مــا يـعــد اعـتــرافــا ضمنيا
بالمسؤولية األدبية للوزيرة على قضية الفساد
الـتــي تفجرت فــي الــدائــرة القريبة منها داخــل
ال ـ ــوزارة األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،وكــانــت الصدمة
السبب في تعرضها ألزمة صحية مفاجئة.
وكشفت النيابة العامة األربعاء الماضي عن
قيامها بتحقيقات موسعة مع كبار المسؤولين
في وزارة الصحة ،لكنها لم تكشف عن طبيعة
القضية التي يتم التحقيق فيها ،وإن كان بعض

دوليات

ً
النمسا تتهم سفيرا بتسريب
وثائق مادة نوفيتشوك

تشتبه السلطات النمساوية
بتسريب سفيرها لدى
إندونيسيا يوهانس بيترليك،
الذي أقالته منتصف الشهر
ّ
الجاري ،وثائق سرية تتعلق
بمادة نوفيتشوك السامة
لألعصاب ،وقضية عميل
االستخبارات الروسي السابق
سيرغي سكريبال.
وقالت وزارة الخارجية إنها
أطلقت «إجراءات قضائية»
ضد بيترليك ،الذي شغل
منصب أمينها العام بين
ْ
عامي  2018و .2020لكن
صحيفتي «دي بريس» ،و»دير
ستاندرد» أكدتا أنه نقل في
أكتوبر  2018وثائق سرية إلى
عميل سري نمساوي سابق
ّ
متهم بالتجسس لمصلحة
روسيا.

برنامج أعمال مثقل
للكونغرس األميركي

من خطط االستثمار
التاريخية إلى سقف الديون
وتمويل الحكومة الفدرالية،
سيكون برنامج عمل
الكونغرس األميركي في
نهاية العام مثقال ،على وقع
خالفات داخل حزب الرئيس
الديموقراطي جو بايدن،
ً
ً
الذي عرف تراجعا سريعا في
شعبيته.
ولم يدخر الرئيس األميركي
الخبير بكواليس الكونغرس،
جهدا لدفع البرلمانيين
إلقرار إصالحاته الكبرى في
قطاعات الصحة والتعليم
والمناخ التي وعد بها خالل
الحملة االنتخابية ،بينما
يقترب اقتراع منتصف
الوالية الذي سيجري في
نوفمبر  ،2022وألن األغلبية
الديموقراطية ضئيلة في كل
من مجلسي النواب والشيوخ،
تبدو هذه المفاوضات
محفوفة بالمخاطر.

ساكاشفيلي اليزال
ً
مضربا عن الطعام

لقاء بايدن مع إردوغان بحضور ماكرون في روما أمس
الـ ـع ــالـ ـم ــي بـ ـق ــدر ت ــأثـ ـي ــر أسـ ـع ــار
الطاقة».
وأوض ـ ـ ـ ــح أن ذلـ ـ ــك سـيـحـصــل
«ف ــي قـمــة الـعـشــريــن ،حـيــث هناك
المستهلكون والمزودون ،ونريد
استخدام صوتنا للتشديد على
أهمية حدوث توازن واستقرار في
أسواق النفط والطاقة».
ّ
وأفاد بأن صندوق النقد توقع
ً
نموا للواليات المتحدة بنسبة 6
بالمئة ،وسيكون ذلك األكبر خالل
ً
 40عاما.
وبـحـســب مــا ج ــاء فــي مـســودة
ب ـ ـيـ ــان ن ـق ـل ـت ــه وك ـ ــال ـ ــة روي ـ ـت ـ ــرز،

سـيـتـعـ َّـهــد ق ـ ــادة « »G20بــإن ـشــاء
مجلس عالمي للصحة والتمويل،
والـ ـتـ ـص ــدي ل ـل ـت ـغ ـيــر ال ـم ـن ــاخ ــي،
إضــافــة إل ــى مـحــاربــة «الحمائية
التجارية».
وس ـي ـع ـل ــن الـ ـ ـق ـ ــادة ال ـت ــزام ـه ــم
بالتصدي لـ «المخاطر الوجودية
لـلـتـغـيــر ال ـم ـن ــاخ ــي» ،وي ــؤك ــدون
إقرارهم بوجوب اتخاذ إجراءات
ف ــوري ــة ل ـض ـمــان تـحـقـيــق ال ـهــدف
ال ـم ـت ـم ـثــل ف ــي «ك ـب ــح االح ـت ـب ــاس
الحراري عند  1.5درجة مئوية».
وسـ ـيـ ـج ــدد ق ـ ــادة ال ـم ـج ـمــوعــة
الـتــزامـهــم بـ ـ «اإلن ـه ــاء الـتــدريـجــي

(رويترز)
ل ـ ـل ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـح ـ ـك ـ ــوم ـ ــي ل ـ ـلـ ــوقـ ــود
األح ـف ــوري ،وتــرشـيــد استخدامه
بحلول .»2025
َّ
وسيتعهد القادة بالعمل على
«تحويل ما نسبته  30بالمئة من
الـيــابـســة والـمـحـيـطــات والـبـحــار،
إلى محميات أو مناطق للحفاظ
ً
البيئي بحلول عــام  ،2030وفقا
للظروف الخاصة بكل دولة».
وتأتي قمة رومــا التي ّيشارك
بـهــا قـ ــادة الـ ــدول ال ـتــي تـمــثــل 80
بالمئة من االقتصاد العالمي و60
بالمئة من سكان العالم ،وما ّ
يقدر
بنحو  80بــالـمـئــة مــن انـبـعــاثــات

الكربون ،عشية المؤتمر الدولي
للمناخ (كــوب  )26الــذي سينعقد
في غالسكو بأسكتلندا.
وت ـن ـط ـلــق أعـ ـم ــال «ك ـ ــوب ،»26
الـ ـي ــوم ،ب ـم ـشــاركــة ن ـحــو  30ألــف
شخص يمثلون كل دول العالم من
ضمنهم العشرات من زعماء الدول
ورؤساء الحكومات.
ويترأس وفد الكويت المشارك
فــي أعـمــال المؤتمر ،ممثل سمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـمــو
الشيخ صباح الخالد.
(روما  -وكاالت)

بدأ الجورجيون أمس
التصويت في الدورة الثانية
من االنتخابات البلدية في
بعض المناطق ،خصوصا
في المدن الكبرى ،في بلد
يمر بأزمة السيما بعد
إيداع زعيم المعارضة
ميخائيل ساكاشفيلي
السجن عند عودته من
المنفى قبل الدورة األولى
من االنتخابات ،وهو مضرب
عن الطعام.
وبدأ ساكاشفيلي الرئيس
السابق الموالي للغرب من
ً
إضرابا
 2004إلى 2013
ً
احتجاجا على
عن الطعام،
هذا االعتقال السياسي
البحت بحسب قوله ،واليزال
مستمرا فيه.

ةديرجلا
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رياضة

درب األزرق «أخضر» إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23

َ
تجاوز األولمبي السعودي  ١-٢وحجز البطاقة األولى للمجموعة الرابعة
أحمد حامد

حجز األزرق األولمبي لكرة
القدم بطاقة التأهل لنهائيات
كأس آسيا تحت  23سنة،
المقررة في أوزبكستان
والمؤهلة ألولمبياد فرنسا
 ،2024بفوزه على المنتخب
السعودي  ،1/2أمس ،على
استاد طشقند بأوزبكستان
في الجولة الثانية من منافسات
المجموعة الرابعة.

الرشيدي األفضل
حــافــظ العــب المنتخب
األولمبي يوسف الرشيدي
عـلــى جــائــزة أف ـضــل العــب
لـ ـلـ ـمـ ـب ــاراة الـ ـث ــانـ ـي ــة عـلــى
ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،ح ـي ــث مـنـحـتــه
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـم ـن ـظ ـم ــة ل ـقــب
افضل العب أمام المنتخب
ال ـس ـعــودي ،وذل ــك بـعــد ان
صنع فرصة الهدف األول،
وسجل الهدف الثاني.

ت ـ ــأه ـ ــل م ـن ـت ـخ ـب ـن ــا ال ــوطـ ـن ــي
األول ـم ـبــي ل ـكــرة ال ـق ــدم لنهائيات
كــأس آسيا تحت  23سنة ،بفوزه
عـلــى شقيقه ال ـس ـعــودي  ،1/2في
المباراة التي جمعت بينهما ،أمس،
على استاد طشقند بأوزبكستان
في الجولة الثانية من منافسات
المجموعة الرابعة للتصفيات.
وت ـ ـصـ ــدر األزرق م ـج ـمــوع ـتــه
بالعالمة الكاملة ( 6نقاط) ،حيث
سـتـكــون مــواجـهـتــه األخ ـي ــرة أمــام
م ـن ـت ـخــب أوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــان تـحـصـيــل
حاصل وغير مــؤثــرة على نتائج
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ،كـ ـ ـ ــون ال ـم ـن ـت ـخ ــب
األوزبـ ـ ـك ـ ــي ق ــد ض ـم ــن م ـك ــان ــه فــي
ال ـن ـهــائ ـيــات بـصـفـتــه مستضيف
ال ـب ـطــولــة ،بـمــا يـعـنــي أن نتائجه
لــن تـضــاف على نـقــاط منتخبات
المجموعة الرابعة.
وي ـت ــأه ــل إلـ ــى ن ـهــائ ـيــات كــأس
آس ـ ـيـ ــا ،ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات األولـ ـ ـ ــى فــي
المجموعات اإلح ــدى عـشــرة ،إلى
ج ــان ــب الـمـنـتـخــب الـمـسـتـضـيــف،
وأفضل  4فرق من أصحاب المركز
الثاني في المجموعات الـ.11
ونجح األزرق بمواجهة األخضر
في تحويل تأخره بهدف لمهاجم
المنتخب السعودي فراس البريكان
في الدقيقة  ،26إلــى فــوز بهدفين
سجلهما عيد الرشيدي ،ويوسف
الرشيدي « ،52و »55على الترتيب.
وقــدم األزرق أداء متباينا على
مـ ــدار ال ـشــوط ـيــن ،ح ـيــث غ ــاب عن
الحضور في الشوط األول ومنح
األفـضـلـيــة للمنتخب الـسـعــودي،
ليسجل األخير هدف السبق ،وفي
ال ـش ــوط ال ـثــانــي اس ـت ـعــاد األزرق
عافيته وباغت األخضر بهدفين،
وتفوق على المستويين الدفاعي
والهجومي.

تراجع غير مبرر
ل ــم ي ـقــدم األزرق األول ـم ـب ــي ما

فرحة العبي األزرق بتسجيل الهدف الثاني
يشفع له في شوط المباراة األول،
وس ــط تــراجــع مـبــالــغ فـيــه للدفاع
واالعتماد على الهجمات المرتدة
ال ـخ ـجــولــة ،ال ـتــي ل ــم ت ـهــدد مــرمــى
األخـ ـض ــر الـ ـسـ ـع ــودي والـ ـح ــارس
ن ـ ــواف ال ـع ـق ـي ــدي ،وعـ ـ ـ ـ ّـول م ــدرب
األولمبي اإلسباني غونزاليس على
الكثافة العددية في وسط الملعب،
ب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى  5الع ـب ـي ــن هــم
مبارك الفنيني ،وعيد الرشيدي،
ون ــاص ــر ف ــال ــح ،ومـ ـه ــدي دش ـتــي،
وحمد القالف ،إلى جانب  4العبين
فــي ال ــدف ــاع هــم راش ــد ال ــدوس ــري،

وعـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز نـ ــاجـ ــي ،وي ــوس ــف
الحقان ،وخالد الفضلي ،في حين
تواجد يوسف الرشيدي بمفرده
في المنطقة الهجومية.
وعــاب األزرق تباعد الخطوط،
وا ل ـ ـف ـ ــرد ي ـ ــة ف ـ ــي األداء ،ل ـت ـغ ـيــب
ال ـخ ـطــورة الـمـطـلــوبــة عـلــى مرمى
حـ ـ ــارس األخـ ـض ــر ال ـع ـق ـي ــدي ،في
ال ـم ـقــابــل ،جـ ــاء ان ـت ـش ــار األخ ـضــر
مـمـيــزا فــي ال ـشــوط األول ،وكــانــت
رغبته أكـثــر فــي الــوصــول لمرمى
حارس األزرق خالد العجاجي.
وركـ ـ ـ ـ ــن األخ ـ ـض ـ ــر الـ ـسـ ـع ــودي

ومدربه الوطني سعد الشهري في
الربع ساعة األولى إلى جس نبض
األزرق والـ ــوقـ ــوف ع ـلــى مـفــاتـيــح
الـلـعــب ،لـيـبــادر بـعــد ذل ــك بهجوم
متواصل من على األطراف والعمق،
ولتسير المباراة في اتجاه واحد
هو مرمى الحارس العجاجي.
ومــن هجمة مــرتــدة وبتمريرة
مـ ـمـ ـي ــزة م ـ ــن تـ ــركـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــار فــي
المنتخب الـسـعــودي ،انـفــرد على
أثــرهــا الـمـهــاجــم ف ــراس الـبــريـكــان
بـحــارس األزرق ،لـيــرواغ ويسجل
هدف الشوط األول في الدقيقة .26

ولـ ــم ت ـكــن ه ـن ــاك أي ردة فعل
من االزرق لتعديل الوضع ،حيث
استمر األزرق على حــالــهّ ،
معوال
على االداء الـفــردي والـتــراجــع الى
الدفاع ،لتتواصل هجمات األخضر،
وسـ ــط اس ـت ـب ـســال ل ــدف ــاع األزرق
السـيـمــا خــالــد الفضلي ويــوســف
ال ـح ـق ــان ،لـيـنـتـهــي ال ـش ــوط األول
بتقدم األخضر بهدف من دون رد.

انتفاضة زرقاء
ان ـت ـف ــض األزرق فـ ــي ال ـش ــوط

الثاني ولم يمنح نظيره األخضر
أي فرصة لمواصلة فرض الهيمنة،
ال ـ ـتـ ــي شـ ـه ــده ــا الـ ـ ـش ـ ــوط األول،
وتـ ــركـ ــزت ه ـج ـم ــات األزرق عـلــى
الجهة اليسرى والتي قادها حمد
القالف ،ومبارك الفنيني ،لتشهد
الــدقـيـقــة  52ه ــدف الـتـعــديــل عبر
انطالقة مميزة ليوسف الرشيدي
مــن وســط الملعب ،ليمرر للقادم
من وسط الملعب عيد الرشيدي،
الذي سددها في شباك العقيدي،
لترد من القائم ويسددها من جديد
الرشيدي في شباك األخضر.

وتواصلت صحوة األزرق وسط
ارتباك صفوف األخضر ،ليضيف
يوسف الرشيدي هدف التقدم في
الدقيقة  ،55بعد أن حول عرضية
ناصر فالح في شباك العقيدي.
ونجح األزرق في الحفاظ على
تقدمه رغم المحاوالت المتتالية
لألخضر ،حيث نجح مدرب األزرق
غونزاليس في استخدام األوراق
البديلة الـ 5وتأمين مرمى الحارس
خالد عجاجي.

الكاظمي ُيتوج ببطولة مركز الكويت للفروسية معلول :صفحة جديدة في الكويت
واص ـ ـ ــل ن ـج ــم ن ـ ـ ــادي ال ـص ـيــد
والفروسية شاكر الكاظمي تألقه
في بطوالت قفز الحواجز محليا،
بـعــدمــا ف ــاز بـلـقــب بـطــولــة مركز
الكويت للفروسية ،التي أقيمت
أم ــس األول ف ــي م ـض ـمــار مــركــز
ال ـكــويــت لـلـفــروسـيــة ،بـمـشــاركــة
واس ـع ــة م ــن ف ــرس ــان وف ــارس ــات
األندية المحلية.
ف ـف ــي الـ ـش ــوط ال ــرئ ـس ــي عـلــى
ارتفاع  135سم ،حقق الكاظمي
المركز األول بزمن  65.46ثانية،
تاله عبدالرحمن الفزيع وغازي
ال ـ ـجـ ــريـ ــوي وخـ ــالـ ــد ال ـخ ـب ـي ــري
ونــاصــر الــزاحــم وف ــواز الــراشــد.
ك ـمــا ن ـجــح ال ـكــاظ ـمــي أي ـضــا في
تحقيق المركز األول على ارتفاع
 125سم ،متقدما على الفرسان
أحمد العناز وعبدالله العوضي
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـ ــروض ـ ـ ــان وع ـل ــي
الخرافي وبندر جمعة.

الحكم لمى عبدالعال تتوج الفرسان
وع ـلــى ارت ـف ــاع  115ســم جــاء
الفارس عبدالله العوضي أوال.
وعـ ـل ــى ارت ـ ـفـ ــاع  105س ــم حـقــق
الفارس حسين الخرافي المركز
األول.
وعـ َّـبــر الكاظمي عــن سعادته

بـ ـم ــواصـ ـل ــة ت ـح ـق ـي ــق ال ـن ـت ــائ ــج
ال ـم ـم ـيــزة م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـمــوســم،
مؤكدا أنه جاهز تماما للمنافسة
في البطوالت المقبلة.
ُيذكر أن الكاظمي بدأ مشواره
في الموسم الحالي بقوة ،حيث

فــاز بلقب الـبـطــولــة االفتتاحية
للموسم الحالي في نادي الصيد
وال ـ ـفـ ــروس ـ ـيـ ــة ،وفـ ـ ــي األس ـ ـبـ ــوع
التالي فاز بلقب بطولة السكب
ال ـت ــي أق ـي ـمــت بـ ـن ــادي الـمـسـيـلــة
للفروسية.

إسكواش الرجال على قمة «الخليجية»
حـقــق بـطــل ال ـكــويــت عـبــدالـلــه الـمــزيــن
ذه ـب ـي ــة ال ـ ـفـ ــردي ل ـل ــرج ــال ف ــي ال ـب ـطــولــة
الـخـلـيـجـيــة االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ل ــإس ـك ــواش،
بفوزه على زميله عمار التميمي بثالثة
أشــواط من دون رد في نهائي البطولة،
فــي حين حقق بطل ا لـكــو يــت فــاح فايز
الميدالية البرونزية مشاركة مع القطري
سيد ازالن.
وف ــي ف ـئــة الـنــاشـئـيــن أحـ ــرز الـكــويـتــي
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـهــاشــم الــذه ـب ـيــة ،ب ـفــوزه

على زميله عبدالرحمن المغربي بثالثة
أشـ ـ ـ ـ ــواط ل ـ ـشـ ــوط واحـ ـ ـ ـ ــد ،فـ ـيـ ـم ــا ذه ـب ــت
البرونزيتان إلى القطريين سالم المالكي
وعبدالله الصقر.
وبـ ـع ــد خـ ـت ــام ب ـط ــول ــة ال ـ ـفـ ــردي بــاتــت
ال ـ ـكـ ــويـ ــت عـ ـل ــى قـ ـم ــة جـ ـ ـ ــدول ال ـت ــرت ـي ــب
ب ــالـ ـمـ ـي ــدالـ ـي ــات الـ ـمـ ـل ــون ــة ب ـ ــواق ـ ــع أرب ـ ــع
ذه ـب ـيــات ،وث ــاث ف ـض ـيــات ،ومـثـلـهــا من
البرونز.
و ج ــاء ت ا لـسـعــود يــة بالمركز الثاني،

حــط ال ـمــدرب التونسي نبيل معلول،
ومساعده نادر الداود ،الرحال في الكويت،
ً
لـقـيــادة الـفــريــق األول لـكــرة ال ـقــدم ،خلفا
لمواطنه فتحي الـجـبــال ،ال ــذي تــم فسخ
تعاقده بالتراضي مع إدارة «األبيض».
وكان في استقبال معلول نائب رئيس
ج ـهــاز ال ـكــرة ع ــادل عـقـلــة ،فــي حـيــن ُعقد
اجتماع مع الجهاز اإلداري بقيادة رئيس
ال ـن ــادي خــالــد ال ـغــانــم ،لــوضــع الـخـطــوط
ال ـع ــري ـض ــة ف ـي ـم ــا ت ـب ـق ــى مـ ــن م ـنــاف ـســات
الموسم الحالي.
وقاد معلول تدريبات «األبيض» أمس
وســط حماس كبير من الالعبين ورغبة
م ــن الـجـمـيــع ف ــي ب ــداي ــة صـفـحــة جــديــدة
لتعويض إخفاق الخروج من نهائي غرب
كأس االتحاد اآلسيوي ،والخسارة أمام
المحرق البحريني بهدفين من دون رد.

ً
عقلة مستقبال معلول

مباراتان اليوم في دوري ممتاز السلة
●

ُمحققة ذهبيتين وفضية ،وبرونزيتين،
وح ـص ـل ــت ق ـط ــر ع ـل ــى ف ـض ـي ـت ـيــن وأربـ ــع
برونزيات.
واخ ـت ـت ـمــت ال ـب ـطــولــة م ـســاء أم ــس في
وقـ ـ ــت مـ ـت ــأخ ــر ب ـب ـط ــول ــة ال ـ ـفـ ــرق لـفـئـتــي
َّ
تصدرت
العمومي وتحت  17سنة ،حيث
الكويت وقطر الفئتين والتقتا في مباراة
الحسم.

وش ــدد مـعـلــول لــاعـبــي الـكــويــت على
أهمية االل ـتــزام والـجــديــة فــي التدريبات
والمباريات ،مؤكدا أنه واثق في منظومة
«األبيض» وعملها االحترافي الكبير الذي
وضع الفريق طوال العقود الماضية على
ترتيب فرق الكويت والخليج.
وأض ـ ــاف أن مـهـمــة ق ـي ــادة «األب ـي ــض»
تـعـنــي ل ــه صـفـحــة ج ــدي ــدة ف ــي ال ـكــويــت،
بعد قيادة «األزرق» في عام  ،2015مؤكدا
أن هــدف الجميع فــي ن ــادي الكويت هو
البقاء على قمة الترتيب ،ومواصلة حصد
البطوالت.
جدير بالذكر ،أن «األبيض» على موعد
مهم خالل الشهر المقبل ،حيث تنتظره
مواجهة من العيار الثقيل أمام القادسية
ّ
المرحلة
في نهائي كأس األمير ،البطولة
من الموسم المقبل.

جابر الشريفي

تنطلق في الخامسة والنصف من مساء اليوم منافسات الجولة الرابعة
من الــدوري الممتاز لكرة السلة ،حيث يلتقي القادسية مع برقان على
ً
صالة االتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله ،تليها مباشرة مواجهة
كاظمة مع القرين على نفس الصالة.
ويتصدر المسابقة الكويت وكاظمة والجهراء برصيد  4نقاط من
انتصارين لكل منهما ،في حين يمتلك القادسية وبرقان والقرين نقطتين
ً
من خسارتين لكل منهما أيضا.
في المواجهة األولى التي تجمع القادسية مع برقان يسعى كل فريق
الى تحقيق الفوز األول له في البطولة ،ال سيما القادسية الذي أبرم عدة
تعاقدات محلية قبل بدء البطولة.
وخسر األصفر مواجهتيه السابقتين أمام الجهراء وكاظمة ،في حين
ً
خسر برقان أيضا مواجهتيه السابقتين أمام كاظمة والكويت.

وي ـعــول ال ـم ــدرب الـتــونـســي لسلة األص ـفــر قــاســم الــورشـفــانــي على
جهود العبيه صالح اليوسف وعبدالرحمن السهو ومحمد أشكناني
وعبدالعزيز الحميدي باإلضافة إلى محترفه األميركي رونالد دلف،
الذي وصل الى البالد يوم أمس ،في حين يعتمد المدرب الوطني لسلة
برقان طالل القالف على جهود العبيه المميزين يوسف الحمدان وحسين
شعيب واالميركي مايكل آدم والصربي سالفن كيبكوفيتش ،الذي قدم
ً
مستوى الفتا في مباراة الفريق السابقة أمام الكويت.
وفي المباراة الثانية التي تجمع كاظمة مع القرين ،يسعى البرتقالي
بقيادة مدربه األميركي أودينيز إلى تحقيق الفوز واالنفراد بالصدارة،
في حين يحاول القرين بقيادة مدربه التونسي جمال بن عبدالكريم
تحقيق الفوز األول له في المسابقة.
ويمتلك الفريقان كوكبة من النجوم أمثال احمد البلوشي وحسين
الخباز وعبدالله الصراف واألميركي لوفتون (كاظمة) وعبدالله المطيري
وماجد القالف وفهد توفيق واألميركي ريكي (القرين).

ً
«يد» األبيض يغرد خارج السرب وبرقان يطارد السالمية «منتخب اليد» يغادر غدا إلى قطر
●

محمد عبدالعزيز

َّ
غرد الفريق األول لكرة اليد بنادي الكويت
خارج السرب ،وابتعد بقمة الدوري الممتاز
لكرة اليد ،إثر فوزه المستحق على السالمية
بنتيجة  31 - 34في المباراة التي جمعت
بينهما أمس األول على صالة الشيخ سعد
العبدالله بصباح السالم في ختام الجولة
السادسة من الدوري الممتاز لكرة اليد.
وفي مباراة أخرى جرت أمس األول ضمن
المرحلة ذاتها حافظ برقان على صحوته،
َّ
وعمق جراح منافسه القرين ،بتغلبه عليه
.23-27
وأسفرت نتائج باقي مباريات المرحلة
الـتــي جــرت الخميس الـمــاضــي عــن انـتــزاع
القادسية الفوز بصعوبة بهدف قاتل من
رمية جزاء نفذها البحريني محمد حبيب،
بعد انتهاء الوقت األصلي بنتيجة 25-26

جانب من مباراة الكويت والسالمية (تصوير جورج رجي)
عـلــى الـفـحـيـحـيــل ،واس ـت ـعــاد «الـبــرتـقــالــي»
نغمة ال ـفــوز م ـجــددا عـلــى حـســاب العربي
بنتيجة .26-33
ب ـه ــذه ال ـن ـت ــائ ــج ،اب ـت ـعــد ال ـك ــوي ــت بقمة

الترتيب ب ــ 12نقطة يليه السالمية ثانيا
ب ـفــارق األه ـ ــداف عــن بــرقــان ال ـثــالــث ،ولكل
منهما  8نقاط ،ورفع كاظمة رصيده إلى 7
نقاط في المركز الرابع ،والقادسية خامسا

ب ـ  6ن ـقــاط ،والـعــربــي فــي الـمــركــز الـســادس
( 4نـقــاط) ،والفحيحيل سابعا ب ـ  3نقاط،
والقرين ثامنا وأخيرا من دون رصيد.
وأسـ ـ ـف ـ ــرت ن ـت ــائ ــج مـ ـب ــاري ــات ال ـج ــول ــة
ال ـســادســة م ــن دوري ال ــدرج ــة األولـ ــى عن
فــوز الصليبيخات على الـســاحــل ،25-29
واليرموك على الجهراء  ،20-24أمس األول،
وتـغـلــب الـتـضــامــن عـلــى ال ـش ـبــاب ،31-33
وخ ـي ـطــان ع ـلــى ال ـن ـصــر  21-24الخميس
الماضي.
بذلك حافظ الصليبيخات على الصدارة
بفارق األهداف عن اليرموك (الثاني) ،ولكل
منهما  12نقطة ،وتساوى النصر (الثالث)
وخيطان (الــرابــع) ،والتضامن (الخامس)
بـفــارق األه ــداف برصيد واح ــد ( 6نـقــاط)،
وجاء الجهراء سادسا بـ  4نقاط ،والشباب
سابعا بنقطتين ،والساحل ثامنا وأخيرا
من دون رصيد.

يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة اليد في
الرابعة والنصف من مساء اليوم تدريبه الوحيد
في الكويت على صالة االتـحــاد بمجمع الشيخ
ً
ً
سـعــد الـعـبــدالـلــه ،اس ـت ـعــدادا لـلـمـغــادرة غ ــدا إلــى
الدوحة ،للمشاركة في بطولة قطر الودية الدولية
الـتــي تـقــام هـنــاك مــن  2حتى  6نوفمبر المقبل،
بمشاركة منتخبات الكويت وقطر (المضيف)
والسعودية وإيران.
وأكد مدير المنتخب األول فهد الهاجري ،أن
اتحاد اليد وهيئة المنتخبات الوطنية يعمالن
جاهدين على تحضير وتجهيز العبي المنتخب
الوطني األول بالمستوى الالئق لالستحقاقات
ً
الخليجية واآلس ـيــويــة المقبلة ،مـشـيــرا إل ــى أن
الـمـشــاركــة فــي بطولة قطر الــدولـيــة مفيدة جدا
لالعبين ،لالحتكاك بمستويات قوية في اللعبة،
وه ــو مــا يـتـمــاشــى مــع خـطــة الـعـمــل والـبــرنــامــج

ً
التدريبي الموضوع للفترة الحالية ،متمنيا من
الالعبين بذل أقصى مجهود لالستفادة القصوى
من البطولة.

جدول البطولة
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد،
بحيث يلعب «األزرق» الـثــاثــاء الـســاعــة 6:30
مساء مع منتخب قطر ،تسبقه في  4:30مساء
مباراة السعودية وإيران ،ويوم األربعاء يلعب
الـســاعــة  4:30مـســاء «األزرق» مــع إيـ ــران ،وفــي
الـ ـ  6:30مـســاء تـقــام م ـبــاراة قطر والـسـعــوديــة.
ويختتم منتخب الكويت مـشــواره بالبطولة
الـ ـس ــاع ــة  4:30مـ ــن م ـ ـسـ ــاء ال ـخ ـم ـي ــس ب ـل ـقــاء
السعودية ،فيما يلعب في السادسة والنصف
مساء منتخب قطر مع إيران.

ةديرجلا
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رياضة

تشلسي يستغل تعثر
ليفربول ويبتعد في الصدارة
ً ً
حقق تشلسي انتصارا ثمينا
على نيوكاسل في المرحلة
العاشرة من الدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدمّ ،ليبتعد
في الصدارة بعد تعثر كل من
ليفربول ومانشستر سيتي.

ّ
استغل تشلسي على أكمل وجه تعثر
ليفربول أمام ضيفه برايتون  2-2بعدما
ً
كان متقدما بهدفين ،وخسارة مانشستر
سيتي على أرضه أمام كريستال باالس
ً
صفر  2 -مـتــأثــرا بالنقص الـعــددي في
ّ
صفوفه ،ليبتعد في الصدارة بعد تغلبه
على مضيفه نيوكاسل  -3صفر ،أمس،
في المرحلة الـ  10من الدوري اإلنكليزي
لكرة القدم.
ع ـلــى م ـل ـعــب س ــان ــت ج ـي ـمــس بـ ــارك،
فــرض ريــس جيمس نفسه نجم اللقاء،
وأكد المستوى المميز الذي ّ
يقدمه هذا
الموسم في صفوف أبطال أوروبا ،بعدما
سجل ثنائية ،ليصبح أفضل العب في
الـ ـ ــدوري الـمـمـتــاز م ــن حـيــث التسجيل
ً
وال ـت ـم ــري ــر م ـع ــا ب ــأرب ـع ــة أهـ ـ ــداف م ــع 3
تمريرات حاسمة.
وقــاد جيمس النادي اللندني لفوزه
ً
الثالث تواليا على نيوكاسل والثامن
ً
هذا الموسم مقابل تعادل وهزيمة ،رافعا
رصيده الى  25نقطة في الصدارة بفارق
 3عن ليفربول و 5عن مانشستر سيتي.
ً
وب ـعــد م ـعــانــاتــه ط ــوي ــا ف ــي ال ـشــوط
األول ومستهل الشوط الثاني للوصول
الــى شـبــاك ال ـحــارس ك ــارل دارل ــو ،نجح
ً
تـشـلـســي أخـ ـي ــرا ف ــي ف ـ ّـك ش ـي ـفــرة دف ــاع
نيوكاسل وافتتح التسجيل في الدقيقة
 65عبر جيمس ،بعد عرضية من كالوم
هودسون أودوي.
وحـ ـ ــرر هـ ــذا الـ ـه ــدف ف ــري ــق ال ـم ــدرب
األلماني توماس توخل ،فأضاف الثاني

ً
عبر ريس جيمس أيضا في الدقيقة 77
بـتـســديــدة مــن داخ ــل الـمـنـطـقــة ،قـبــل أن
يــوجــه اإلي ـطــالــي جــورجـيـنـيــو الـضــربــة
ـوان
الـقــاضـيــة ألص ـحــاب األرض بـعــد ث ـ ٍ
معدودة من ركلة جزاء انتزعها األلماني
كاي هافيرتس من الحارس كارل دارلو.

تعادل ليفربول وبرايتون
وعلى ملعب أنفيلد ،اعتقد ليفربول
أنه حقق ثأره من ضيفه برايتون الذي
أسقط "الـحـمــر" على ملعبهم صفر 1 -
الموسم الماضي ،وذلك ّ
بتقدمه بهدفين
نظيفين إال أن الضيوف انتفضوا في
أواخ ـ ــر ال ـش ــوط األول وب ــداي ــة ال ـثــانــي،
وان ـ ـتـ ــزعـ ــوا ن ـق ـطــة مـ ــن رج ـ ـ ــال الـ ـم ــدرب
األل ـمــانــي ي ــورغ ــن ك ـلــوب ال ـقــادم ـيــن من
انـتـصــار ســاحــق تــاريـخــي عـلــى الغريم
مانشستر يونايتد  - 5صفر في معقله.
وض ـ ـ ـ ــرب لـ ـيـ ـف ــرب ــول ال ـ ـ ـ ــذي يـسـتـعــد
الستضافة أتلتيكو مدريد األربعاء في
دوري األبـطــال ،بعدما فــاز على األخير
 3-2فــي ال ـجــولــة الـســابـقــة عـلــى أرض ــه،
ولمواجهة وســت هــام الــرابــع وأرسـنــال
ً
في المرحلتين المقبلتين ،باكرا ،وبعد
فرصة للضيوف ،تألق الحارس البرازيلي
أليسون بيكر في صدها ،انطلق صاحب
األرض بهجمة وصلت على إثرها الكرة
الى المصري المتألق محمد صالح على
الجهة اليمنى ،فعكسها عرضية لتصل
ال ــى ال ـقــائــد غـ ـ ــوردان ه ـن ــدرس ــون ال ــذي

ريكي جيمس نجم تشلسي يحتفل بهدفه
أطلقها صاروخية من مشارف المنطقة
ً
في سقف الشباك ( ،)4مسجال هدفه األول
في الدوري هذا الموسم.
واع ـت ـقــد ل ـي ـفــربــول أن ــه ح ـســم الـلـقــاء
بشكل كبير ،حين أضاف الهدف الثاني
فــي الدقيقة  24عبر السنغالي ساديو
مــان ـيــه ب ـك ــرة رأسـ ـي ــة ،إث ــر عــرض ـيــة من
ً
أليكس أوكـســايــد تشامبرالين ،رافـعــا
رص ـيــده ال ــى  6أه ــداف فــي "برميرليغ"
هذا الموسم.
ّ
لكن برايتون رفض االستسالم وقلص
ال ـف ــارق ف ــي الــدقـيـقــة  41بـتـســديــدة من
خارج المنطقة إلينوك مويبو الذي بات
ثاني زامبي فقط في التاريخ يسجل في
الدوري الممتاز بعد باتسون داكا الذي
ّ
سجل قبل أسبوعين في مـبــاراة فريقه
ليستر ضد مانشستر يونايتد (.)4-2

وفــي بــدايــة الـشــوط الـثــانــي ،اكتملت
عـ ــودة ب ــراي ـت ــون ب ــإدراك ــه ال ـت ـع ــادل في
الدقيقة  65بتسديدة من منتصف منطقة
الـجــزاء بعد تمريرة من العــب ليفربول
ال ـس ــاب ــق آدم الالن ـ ــا ،ل ـيــرفــع ال ـض ـيــوف
رصيدهم الى  16نقطة.

خسارة جديدة لسيتي
وعـلــى اس ـتــاد االت ـح ــادُ ،مـنــي سيتي
ً
بخيبة ثانية تواليا في غضون أسبوع
بتلقيه هزيمته ا لـثــا نـيــة للموسم بعد
خسارته أمام كريستال باالس صفر 2 -
في مباراة أكملها فريق المدرب اإلسباني
بيب غوارديوال بـ  10العبين منذ الثواني
األخيرة للشوط األول.
ً
ً
ووجد سيتي نفسه متخلفا باكرا منذ

ُ
ثنائية فينيسيوس تعيد الريال إلى االنتصارات

فرحة العبي ريال مدريد

سجل البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور ثنائية ليعيد
ريال مدريد إلى نغمة االنتصارات وصدارة الدوري اإلسباني
لكرة القدم ،بفوزه أمس 2-1 ،على مضيفه إلتشي ضمن افتتاح
المرحلة الثانية عشرة.
وأحرز فينيسيوس (ً 21
عاما) الهدفين في الدقيقتين  22و73
ً
رافعا رصيده الى سبعة أهداف في الليغا،
ليحتل وصافة ترتيب الهدافين خلف
زميله الفرنسي كريم بنزيمة ()9
الــذي غاب عن مباراة امس.
وأك ـمــل أص ـحــاب األرض
ربـ ـ ــع الـ ـس ــاع ــة األخ ـي ــر
بعشرة العبين بعد طرد
ثان ()63
راوول
غوتي إثر إنذار ٍ
قبل أن يقلص البديل بيري ميا الفارق (.)86
وكــان نــادي العاصمة اكتفى بالتعادل
السلبي على أرضه ضد أوساسونا األربعاء
في أعقاب فوزه بالكالسيكو ضد غريمه
بــرش ـلــونــة ف ــي مـعـقــل األخ ـي ــر األس ـب ــوع
الفائت.
ورفــع فريق المدرب اإليطالي كارلو
أنشيلوتي الذي حقق فوزه الثاني في
خمس مباريات في الليغا ،رصيده الى
 24نقطة مــن  11م ـبــاراة (لــديــه مـبــاراة
م ــؤج ـل ــة) بـ ـف ــارق األه ـ ـ ـ ــداف ع ــن ري ــال

ً
فوز ثالث تواليا لميامي
قاد النجم جيمي باتلر فريقه ميامي هيت إلى تحقيق فوزه
ً
الثالث تواليا في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين ،على
حساب ضيفه تشارلوت هورنتس  ،99-114بتسجيله  32نقطة
و 10متابعات الجمعة ،فيما استعاد كل من بروكلين نتس ولوس
أنجلس ليكرز الثقة بنفسه.
ّ
وتـغــلــب نـتــس عـلــى إنــديــانــا بـيـســرز  98-105ولـيـكــرز على
كليفالند كافالييرز .101-113
ً
ً
وحقق دنفر ناغتس فوزا سهال على ضيفه داالس مافريكس
 ،75-106بقيادة أفضل العب في الدوري الموسم الماضي العمالق
الصربي نيكوال يوكيتش ،العائد من اصابة في ركبته تعرض
لها ضد يوتا الثالثاء.
ّ
وسجل يوكيتش  11نقطة و 16متابعة و 8تمريرات حاسمة،
فيما اكتفى النجم السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش بـ16
نقطة لدى الخاسر.
ورفع دنفر رصيده إلى  3انتصارات مقابل خسارتين ،على
غــرار بورتالند الفائز على لــوس أنجلس كليبرز  ،92-111في
مباراة سجل فيها  19رمية ثالثية بينها  5لنجمه داميان ليالرد.
ومن جهة كليبرز ،برز بول جورج مع  42نقطة و 8متابعات
دون تجنيب فريقه خسارة رابعة في خمس مباريات.

سوسييداد الثاني الذي سيستعيد الصدارة في حال فوزه على
ضيفه أتلتيك بلباو اليوم في ديربي الباسك.
وه ــدد أصـحــاب األرض عبر األرجنتيني لــوكــاس بوييه
الذي سدد الكرة من زاوية ضيقة تصدى لها ببراعة الحارس
البلجيكي تيبو كورتوا ( .)19وافتتح النادي الملكي النتيجة
بهدف جميل ،بعدما اقتنص البرازيلي كاسيميرو الكرة من
منتصف الملعب ومررها طويلة إلى دياز ،الذي تابعها خلفية
بكعب القدم الى فينيسيوس سددها بيسراه زاحفة الى يسار
الحارس كيكو كاسيا (.)22
حاول إلتشي العودة إلى المباراة في الشوط الثاني ونجح
في الوصول مرات عدة الى منطقة المنافس من دون أن ينجح
في هز الشباك .وتعرض لنكسة في العودة عند طرد غوتي
ثان
لتدخل
ٍ
قاس على األلماني توني كروس وتعرضه إلنذار ٍ
( .)63ودفع بعدها أنشيلوتي بداني كارفاخال وفيرالن مندي
ً
مارسيلو ولوكاس فاسكيس ،اللذين عادا إلى
بدال من البرازلي
ً
التشكيلة االساسية أيضا على حساب بديليهما في المباراة.
وانتظر ريال حتى الدقيقة  73لإلفادة من النقص العددي،
عندما مرر مودريتش الكرة الى داخل المنطقة نحو فينيسيوس
ال ــذي غمز الـكــرة فــوق ال ـحــارس مــن زاوي ــة ضيقة عــن الجهة
اليسرى.
وأهدى كاسيميرو هدف تقليص الفارق ألصحاب األرض،
عندما أخطأ في تمرير الكرة إلى الرواق األيمن قطعها البديل
األرجنتيني داريو بينيديتو برأسه لتعود الى ميا الذي أسكنها
الشباك (.)86

الدقيقة السادس بهدف للعاجي ويلفريد
زاه ــا ،بعد تـمــريــرة مــن كــونــور غــاالغــر،
لـيـصـبــح أول الع ــب ف ــي ت ــاري ــخ ب ــاالس
ً
يسجل  50هدفا في الدوري الممتاز.
ثم تعقدت مهمة فريق غوارديوال حين
دخــل الــى استراحة الشوطين منقوص
العدد ،بعدما رفع الحكم البطاقة الحمراء
بوجه الفرنسي أيميريك الب ــورت ،ألنه
ك ــان الـمــدافــع األخ ـيــر حـيــن أسـقــط زاهــا
وحرمه من االنفراد بالمرمى (.)2+45
ورغ ـ ــم م ـح ــاوالت ــه ع ـجــز س ـي ـتــي عن
ً
العودة الى اللقاءُ ،حسمت األمور نهائيا
لمصلحة الضيوف حين ّ
تحول غاالغر
من ممرر الى هداف في الدقيقة  88بعد
تمريرة من الفرنسي /اإلنكليزي مايكل
أوليز.
وت ــاب ــع أرس ـن ــال زح ـفــه نـحــو مقدمة

إصابة سيرغي روبرتو بفخذه اليمنى
أعـلــن ن ــادي بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي ،أمــس،
إصابة العبه سيرغي روبرتو بعضلة فخذه
اليمنى ،قبل ساعات من خوض الفريق أولى
مبارياته من دون مدربه ُ
المقال الهولندي
رونــالــد كــومــان ،ضــد ضيفه أالفـيــس ،ضمن
منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري.
وجاء في بيان للنادي الكتالوني" :يعاني
ً
العب الفريق األول سيرغي روبرتو تمددا في

العضلة رباعية الرأس لفخذه اليمنى .لم يتم
تحديد موعد عودته حتى اآلن".
خــاض روبــرتــو ( 29عاما)  12مـبــاراة في
مختلف المسابقات مع الـنــادي الكتالوني
ً
هذا الموسم ،مسجال هدفين .وغاب الالعب،
ال ــذي بإمكانه شغل مــراكــز عــدة بين خطي
ال ــوس ــط وال ــدف ــاع ،ع ــن  37م ـب ــاراة الـمــوســم
الماضي بسبب سلسلة من اإلصابات.

صــرح الـمــديــر الفني لفريق ن ــادي باريس
سان جرمان الفرنسي لكرة القدم ،ماوريسيو
بوكيتينو ،بأن استبدال النجم ليونيل ميسي
خالل مباراة ليل كان "إجراء احترازيا".
وقـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــدرب األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي بــوك ـي ـن ـيــو
لصحيفة "اليكيب" الفرنسية الرياضية ،في
إشارة إلى ميسي" :لم يستطع مواصلة اللعب،
وأتمنى أال يكون األمر كبيرا".
وأض ـ ــاف بــوكـيـنـيــو أن ــه ي ــأم ــل أن يـكــون
ميسي جــاهــزا ل ـم ـبــاراة الي ـبــزج فــي دوري

أبطال أوروبا يوم األربعاء المقبل.
وعــن لـقــاء لـيــل ،قــال بوكيينو" :فــزنــا وكنا
األفضل من جميع النواحي ،ال شك في هذا".
واسـتـطــرد منتقدا" :يـجــب علينا أن نلعب
بشكل أفـضــل ،فمثل هــذا الـعــرض ليس جيدا
بشكل كاف بالنسبة لنا".
كان باريس سان جرمان قلب تأخره بهدف
أمــام ضيفه ليل إلــى فــوز  1-2خــال المباراة
التي جمعتهما ،أمس األول ،في الجولة الثانية
عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ً
بوكيتينو :استبدال ميسي كان «احترازيا»

الريدز يصطدم بليستر في كأس الرابطة
يستضيف ليفربول في ربع نهائي كأس
رابطة األندية اإلنكليزية لكرة القدم ليستر
س ـي ـتــي ،فـيـمــا ي ـتــوجــه تـشـلـســي ال ــى ج ــاره
برنتفورد بحسب القرعة التي سحبت أمس.
وفي ديربي لندن آخر ،يلتقي وست هام
الذي أقصى مانشستر سيتي حامل اللقب
في آخر أربعة مواسم ،جاره توتنهام .ويالقي
أرس ـن ــال عـلــى ملعبه اإلم ـ ــارات سـنــدرالنــد،
الوحيد من خارج البريميرليغ.
وتقام المباريات في  21و 22ديسمبر.
وبـ ـع ــد خ ـ ــروج س ـي ـت ــي ،يـ ـب ــدو تـشـلـســي
مرشحا قــويــا إلــى جــانــب ليفربول إلحــراز
اللقب.
ّ
المدرب األلماني توماس
واحتاج رجال
ّ
للتفوق على
تــوخــل إلــى رك ــات ترجيحية
أس ـت ــون فـيــا وســاوث ـم ـب ـتــون ف ــي ال ــدوري ــن
السابقين.
لـكــن بــرنـتـفــورد لــن يـكــون لقمة سائغة،

الترتيب عندما ّ
جمد انتفاضة ليستر
سـيـتــي وع ــاد ب ـفــوز ثـمـيــن بـهــدفـيــن من
عقر داره.
وحـســم أرس ـنــال الـنـقــاط الـثــاث قبل
ال ــوص ــول ال ــى الــدقـيـقــة  ،20وذل ــك حين
وضعه البرازيلي غابريال في المقدمة
بكرة رأسية إثر ركنية في الزاوية البعيدة
ل ـمــرمــى الـ ـح ــارس ال ــدن ـم ــارك ــي كــاسـبــر
شمايكل (.)5
ثم أضاف الضيوف الثاني في الدقيقة
 18بهجمة سريعة على الجهة اليمنى
ارت ــدت مــن الــدفــاع تابعها الـشــاب إميل
ً
سـمـيــث رو ( 21ع ــام ــا) بـثـقــة م ــن داخ ــل
ً
المنطقة ( ،)18رافعا رصيده هذا الموسم
إلــى  4أه ــداف فــي مختلف المسابقات،
جميعها في آخر  7مباريات.

مباريات اليوم
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة
الدوري اإلنكليزي

خصوصا أنه يحاول بلوغ نصف النهائي
ً
للموسم الثاني تواليا.
أم ــا وس ــت ه ــام ال ــذي ه ــزم قطبي مدينة
مانشستر ،فيحاول تكرار فوزه على توتنهام
ً
1صفر األسبوع الماضي في الدوري ،علماب ــأن األخ ـيــر يـقــاتــل إلح ــراز لقبه األول منذ
 13سنة.
بدوره ،لم يحرز ليفربول اللقب منذ ،2012
وستكون مواجهته صعبة أمام ليستر حامل
لقب الكأس.
ويــأمــل م ــدرب أرس ـن ــال اإلس ـبــانــي ميكل
أرتـ ـيـ ـت ــا فـ ــي ل ـق ــب يـ ـه ــدأ غ ـض ــب ج ـمــاه ـيــر
"ال ـمــدف ـع ـج ـيــة" ب ـعــد ال ـب ــداي ــة الـبـطـيـئــة هــذا
ً
ً
الموسم .وسيكون مرشحا قويا للتغلب على
سندرالند من المستوى الثالث (ليغ وان).
ويتساوى ليفربول ومانشستر سيتي
بثمانية ألقاب مقابل  5لكل من أستون فيال
ومانشستر يونايتد وتشلسي.
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5:00

نورويتش سيتي  -ليدرز

7:30

استون فيال – ويست هام beINSPORTS PR1
الدوري اإلسباني

6:15

اتلتيكو مدريد  -بيتيس
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8:30

خيتافي  -اسبانيول
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11:00

ريال سوسييداد  -بلباو
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الدوري اإليطالي
2:30

انتر ميالن  -أودينيزي

5:00

فيورنتينا  -سبيزيا

5:00

ساسولو  -امبولي

8:00

ساليرنيتانا  -نابولي

10:45

روما  -ميالن

Seria A YouTube

امتحان صعب لميالن في العاصمة روما

أبراهام نجم روما

اليوم في المرحلة  11من
يصطدم ميالن بعقبة مضيفه روما
ّ
الدوري اإليطالي لكرة القدم ،في مسعاه المعقد الستعادة أمجاده.
ويقود ميالن ،متصدر الترتيب بالتساوي مع نابولي ،مهاجمه
األربعيني السويدي زالتان إبراهيموفيتش ،الذي خاض أربع
مباريات فقط هذا الموسم بعد استسالم أوتار ركبته.
وكان الفوز األخير على بولونيا  ،2-4عندما أدرك الشباك
السبت الماضي ،الوحيد يشارك فيه زالتان مدة  90دقيقة
هذا الموسم.
وخ ــال ال ـفــوز األخ ـيــر عـلــى تــوريـنــو -1ص ـفــر الـثــاثــاء،
جلس على مقاعد البدالء قبل دخوله في الدقائق األخيرة.
كما أن بديله الفرنسي أوليفييه جيرو ،صاحب هدف
ً
الفوز ،ال يصغره كثيرا ،إذ يبلغ بطل العالم الخامسة
والثالثين.
ويعيش ميالن بقيادة الـمــدرب ستيفانو بيولي
أفضل أيامه منذ سنوات ،إذ فاز تسع مرات وتعادل
م ــرة ه ــذا الـمــوســم ،ليحتل الـمــركــز الـثــانــي بـفــارق
األهداف عن نابولي المتصدر.
ً
ً
ويلتقي "روسونيري" غريما قديما عندما يزور
العاصمة لمواجهة روما بقيادة المدرب الجدلي
البرتغالي جوزيه مورينيو الــذي قــاد غريمه
إنتر إلى المجد بين  2008و.2010
وب ـعــد إحـ ــراز أول أل ـقــابــه مــع إن ـتــر ،تخلى
مورينيو عن زالتــان إلــى برشلونة ،ثم أحرز

ثالثية تاريخية من بينها دوري أبطال أوروبا من دون السويدي
العمالق .وجاء الفوز األخير لروما على أرض كالياري  1-2بشق
ً
النفس ،ليضع حدا لسلسلة من ثالث مباريات دون فوز في جميع
المسابقات ،بينها تعرضه لإلذالل أمام بودو/غليمت النرويجي
 1-6في مسابقة كونفرنس ليغ الجديدة ،لكنه اليزال في المركز
الرابع في الدوري المحلي على بعد  9نقاط من نابولي وميالن.
ورغــم نتائجه المتذبذبة خــارج أرضــه ،لم يتعرض رومــا ألي
ً
ً
خسارة في ملعبه محليا وقاريا.

مهمة سهلة لنابولي
وينوي نابولي تحقيق سلسلة انتصارات جديدة ،بعدما أوقف
روما انتصاراته الثمانية الرائعة مطلع الموسم بتعادل سلبي.
وبعد فوز منطقي على أرض بولونيا -3صفر الخميس ،يحل على
المتواضع ساليرنيتانا وصيف القاع.
ّ
ويتقدم "بارتينوبي" ميالن في الصدارة بفارق األهداف (19+
مقابل  .)14+ويدين الفريق الجنوبي الذي يشرف عليه المدرب
ّ
المحنك لوتشانو سباليتي لإلسباني فابيان رويس وبطل أوروبا
لورنتسو إنسينيي صاحب هدفين من ركلتي جزاء.

التسيو ( )3-1ويوفنتوس ( ،)1-1يستقبل حامل اللقب إنتر،
صاحب المركز الرابع عشر أودينيزي الذي لم يفز في آخر
سبع مباريات.
وفيما يحتل إنتر المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن
الصدارة ،يملك أقوى هجوم ( ،)26بينها سبعة أهداف
ً
لمهاجمه البوسني المخضرم إدين دجيكو ( 35عاما).
ّ
سجل الالعب القادم بعقد ّ
حر من روما ستة أهداف
في آخر  6مباريات.
واحتفل إنـتــر بتجديد عقد هــدافــه األرجنتيني
الوتارو مارتينيس حتى  .2026سجل الوتارو
ً
( 24ع ــام ــا و 33مـ ـب ــاراة دولـ ـي ــة) خمسة
أهداف في تسع مباريات ضمن الدوري
المحلي هذا الموسم.

اإلنتر يستقبل أودينيزي
وبعدما استعاد طريق الـفــوز إثــر مباراتين اخفاقين أمــام

جيرو نجم ميالن

ةديرجلا
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آخر كالم
حوار كيميائي

منهج كفايات
ومبان مدرسية
ٍ
لالستثمار الذاتي

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

د .حمد محمد المطر

االرتـقــاء بالعملية التعليمية وحــل المشكالت ،التي
ت ــواج ــه الـمـتـعـلـمـيــن والـمـعـلـمـيــن ل ـل ــوص ــول إلـ ــى بيئة
تعليمية مثمرة مــن أهــم األه ــداف وأكثرها أولــويــة في
الكويت ،لعالقتها العضوية ببناء اإل نـســان وتحقيق
التنمية المستدامة التي ينشدها الجميع ،ونحن في
اللجنة التعليمية بمجلس األ مـ ــة ،و بــو جــود إ خــوا نــي
أعضاء اللجنة ،وبالتعاون مع الحكومة  -الحالية أو
القادمة  -عازمون على وضــع مجموعة من األولويات
ً
التي يجب تحقيقها استكماال الجتماع اللجنة األخير،
الذي ناقش أسباب تدهور التعليم ،ومدى فاعلية خطط
وزارة التربية في النهوض بمستوى التعليم .وعلى رأس
هــذه األولــويــات إصــاح الخلل الــواضــح في اعتماد أي
المنهجين :الكفايات أم المعايير ،ودور الموجهين في
هذا الموضوع ،والوصول إلى رسم سياسة مستقبلية
بناء على تغليب أحد المنهجين واعتماده بشكل نهائي.
الـجـمـيــع ل ـمــس ال ـخ ـلــل ال ـنــاتــج جـ ــراء تـطـبـيــق منهج
الـكـفــايــات دون اخـتـبــاره والـتــأكــد مــن مــاء مـتــه للبيئة
التعليمية في الكويت .فالعملية التعليمية تراكمية،
وال يمكن االنتقال من منهج إلــى نقيضه دون تحقيق
كــل الـعــوامــل واالشـتــراطــات الــواجــب تنفيذها قبل هذا
االنتقال ،فأي منهج هو رؤية متكاملة تستوجب إعادة
ال ـن ـظــر ف ــي طـبـيـعــة ال ـمــؤس ـســات ومـ ـه ــارات المعلمين
والتقويم الــدراســي والـكــادر التدريسي ،وغير ذلــك من
االشتراطات ،وقبل ذلــك اختباره والتأكد من مالء مته
وهو ما لم يتم ،بل تم تنفيذ منهج الكفايات الذي أوصى
به البنك الدولي بسبب ماليين الدنانير التي ُدفعت دون
داع وبال أي جدوى .وجاء تطبيقه على حساب المهارات
والقدرات المفترض تحقيقها في المرحلتين االبتدائية
والمتوسطة ،و هــي أخطر مــرا حــل العملية التعليمية،
ً
و خـصــو صــا المرحلة المتوسطة ا لـتــي تعتبر األخطر
لجهة بناء شخصية الطالب ومهاراته األساسية.
ً
ومــن هــذه األولــويــات أيـضــا إع ــادة النظر فــي األبنية
المدرسية ودمج األنشطة المتعددة فيها ،وكنت طرحتُ
ً
هذه الفكرة سابقا؛ ويمكن تلخيصها في تعديل المدارس
بما يسمح بتوسيع منشآت األ نـشـطــة المتكاملة من
مــاعــب وصـ ــاالت ريــاضـيــة ومـقـصــف وح ـمــام سباحة،
وغيرها مــن األنشطة ،وجميعها تؤسس على أســاس
ربحي بحيث تؤجر لألنشطة الليلية  -سواء لألهالي أو
للقطاع الخاص  -وتصبح أحد موارد ميزانية المدرسة،
وهــذا يستدعي أن ترصد ميزانية كافية إلعــادة النظر
في األبنية المدرسية وبناء المنشآت التي تحقق هذا
الـ ـغ ــرض ،بـحـيــث ي ـكــون ف ــي ك ــل م ــدرس ــة مـجـمــوعــة من
ال ـمــرافــق ،وإدارة خــاصــة باألنشطة الـمــدرسـيــة تتولى
تــأ جـيــر هــا واإل ش ـ ــراف عليها لتحقيق د خ ــل للمدرسة
ُيرصد لعمليات الترميم وصيانة الخدمات وتطويرها
واألنشطة الطالبية ،وغير ذلك من مستلزمات تحتاج
إليها الـمــدرســة ،ونتمنى أن يــرى هــذا المشروع النور
خالل الفترة المقبلة؛ وأي وزير تربية سيجد كل الدعم
لتعديل األبنية المدرسية لتحقيق هذا الهدف ،فالمدارس
القديمة التي تم بناؤها في ستينيات القرن الماضي
يـجــب إعـ ــادة بـنــائـهــا ،إضــافــة إل ــى الـتــوســع فــي األبنية
المدرسية ،فمكان مدرسة متوسطة  -بنات ،يمكن بناء
مدرستين متوسطة وثانوية ،وهكذا بالنسبة لمدارس
ـاف من
البنين ،بحيث يصبح لدينا في الكويت عدد كـ ٍ
ال ـمــدارس النموذجية تضم مــرافــق وأنشطة متكاملة،
ً
بحيث تكون مؤسسات تعليمية نهارا ،ومرافق رياضية
ً
وخدمية ليال ،وهو ما يحقق للمدرسة ميزانية االكتفاء
الذاتي.
***
" Catalystمادة حفازة":
مبان مستثمرة = اكتفاء ذاتي
مراجعة مناهج +
ٍ

لغز

د .ناجي سعود الزيد

النائب الدكتور حسن جوهر انتهى
ب ــا ع ـضــويــة ف ــي أي ل ـج ـنــة بــرلـمــانـيــة
ترشح لها!
أي أنـ ــه ل ــم ي ـح ـصــل ع ـل ــى األصـ ـ ــوات
الكافية من زمالئه النواب!
بــر غــم أ نــه نشيط وملتزم وشعبيته
ً
ع ـلــى م ـس ـتــوى الـنــاخـبـيــن عــال ـيــة ج ــدا،
بــدلـيــل حـصــولــه عـلــى أغـلـبـيــة وضعته
في المركز األول على مستوى الدائرة
األولـ ـ ــى ،ال ـم ـع ــروف عـنـهــا أن ـه ــا خليط
م ــذه ـب ــي وق ـب ـل ــي ،إال أن ـ ــه ح ـص ــل عـلــى
أصوات من جميع الفئات.
الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ال يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـت ــوج ــه
السياسي للنائب الدكتور حسن جوهر،
فذلك أمر ال يحدد عضوية اللجان إال في

ً
القليل جــدا منها ،ألن العضوية يجب
أن تكون فنية متخصصة قدر اإلمكان،
ولها أن تستعين بالمتخصصين حتى
من خارج المجلس.
مـ ــا هـ ــو الـ ـج ــان ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ــذي
يـمـنــع م ــن عـضــويــة لـجـنــة اإلس ـك ــان أو
ً
لجنة حـمــايــة ال ـمــال ال ـعــام؟ خصوصا
أن الــدكـتــور جوهر حاصل على درجــة
الدكتوراه في العلوم السياسية!
بـمــا أنـنــي لــم أج ــد أجــوبــة عـلــى هــذه
ً
األسئلة التي ال يمكن اعتبارها لغزا ،
بل تمثل منتهى الشخصانية المتفشية
بـيــن بـعــض الـ ـن ــواب وه ــو م ــا ال يـجــوز
ممارسته في مجلس تشريعي يتوخى
اإلصالح!

مـ ــا ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى د .ح ـس ــن جــوهــر
ً
ينطبق أيـضــا إلــى حـ ٍـد مــا على النائب
ً
حمدان العازمي ،مع الفارق طبعا بين
االثنين في جوانب كثيرة ،إال أن النائب
العازمي حاصل على المركز الثاني في
الدائرة الخامسة ذات الكثافة االنتخابية
الـ ـع ــالـ ـي ــة ،وم ـ ــع ذل ـ ــك لـ ــم ي ـح ـصــل عـلــى
األصـ ــوات الـكــافـيــة لعضوية أي ــة لجنة
برلمانية رشح نفسه لها!
فهل يا ترى هناك تفسير لذلك؟!

مصر تحارب الطالق ...بالمأذونين
يثير ارتفاع نسبة الطالق
ف ــي م ـص ــر ج ـ ــدال مـجـتـمـعـيــا
واسـعــا ،وســط حلول تسعى
الدولة المصرية إلى تنفيذها
ف ــي مــواج ـهــة ت ـلــك ال ـظــاهــرة،
ومـ ـ ــا ت ـش ـك ـل ــه م ـ ــن خ ـ ـطـ ــورة،
ومــن الـتـحــركــات الـتــي لجأت
إلـيـهــا إخ ـضــاع مــا يـقــرب من
ألف مأذون لــدورات تدريبية
ت ـم ـك ـن ـهــم مـ ــن الـ ـقـ ـي ــام بـ ــدور
مجتمعي ،إضافة إلى الدور
القانوني المرتبط بتوثيق
الطالق.

و نـ ـظـ ـم ــت وزارة ا ل ـ ـعـ ــدل،
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع دار اإلفـ ـت ــاء
المصرية ،برنامجا تدريبيا
لـ ـلـ ـم ــأذونـ ـي ــن ،خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
الـ ـمـ ـمـ ـت ــدة م ـ ــن األحـ ـ ـ ــد ح ـتــى
ال ـخ ـم ـيــس ال ـمــاض ـي ـيــن ،ضم
 903مـ ــأذون ـ ـيـ ــن مـ ــن جـمـيــع
المحافظات.
وتم خالل الــدورة ،بحسب
بيان صادر عن وزارة العدل
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ،ون ـ ـق ـ ـلـ ــه م ــوق ــع
س ـكــاي ن ـيــوز ،أم ــس ،تــدريــب
ال ـمــأذون ـيــن الـمـشــاركـيــن في

كريستوف

ّ
قدم نيكوالس كريستوف استقالته من جريدة نيويورك
ً
تايمز ،األغنى واألقوى تأثيرا على الرأي العام األميركي في
ً
ً
عالم الصحافة األميركية ،وكتب مقاال وداعـيــا له في تلك
الجريدة .بدورها ،ردت إدارة التحرير بمقال تشكره على
مساهمته الممتدة أكثر من ثالثة عقود في الجريدة.
ّ
كريستوف استقال ،ليس ألن مــاك الجريدة لم يعودوا
ً
يـهـضـمــونــه ،ألن ــه ل ــم يـكــن مـتـسـقــا م ــع تــوج ـهــات الـجــريــدة
ّ
ومصالح ملكها ،ولم يستقل ألن الحكومة األميركية أوعزت
ألسرة التحرير بعتقه ،فهو ناقد للسياسة األميركية بصورة
عامة ،أو ألنه ّ
يمس بثوابت ومعتقدات الشعب األميركي،
فعندهم التعديل األول للدستور األميركي يحميه ويحمي كل
صاحب رأي ،وعندنا في المقابل التعديالت الرائعة لقوانين
الجزاء والمدونات وكل صور قمع الرأي.
ً
استقال كريستوف ألنــه يريد أن يرشح نفسه محافظا
لوالية أوريغون ،التي أتى منها ،ويريد أن يشرف عمله القادم
إذا نجح في االنتخابات.
تخصص كــريـسـتــوف فــي الـمـقــاالت اإلنـســانـيــة ،وتـجــده
ُ
يكتب مقاالته الناقدة في أي مكان بالعالم تخترق فيه حقوق
اإلنسان في دارفور بالسودان نصيب
اإلنسان ،وكان لقضية
ُ
ً
كبير مما كتب ،وأيـضــا لــم يفته أن ينقل صــور انتهاكات
حقوق اإلنسان في عدة دول عربية ،وليس بالغريب أن يمنع
من دخول تلك الدول ،بعد أن فضحها في كلماته الحرة.
هل يمكن أن يوجد في عالم "من المحيط الهادر للخليج
الثائر" شخصية مثل كريستوف؟! ممكن أن نجد مثله ،لكن
ليس من األحياء ،فمكان أحرار الرأي في عالمنا هو المنافي
والمقابر أو السجون ،حتى في بلد مثل لبنان األكثر حرية
في دولنا ،صمت سمير قصير وجبران تويني في قبريهما
لــأبــد ،وقبلهما كــان هـنــاك كـثـيــرون ،أمــا الـسـجــون فكانت
تضج بمثل كريستوف؛ مثل المناضل ريــاض الترك الذي
قضى أكثر من نصف عمره في السجون السورية ،ومثله
أنسي الحاج.
ّ
ً
وأحـيــانــا يلجأ كــتــاب ال ــرأي إلــى التعميم والـتــوريــة في
الكتابة حتى يفلتوا من مقص الرقيب ،والنتيجة هي تيه
القارئ البسيط (حتى هذا القارئ المتواضع هو عملة نادرة
في بلداننا) في العموميات والمجازات اللغوية.
ف ـ ـبـ ــاد تـ ـغـ ـي ــب فـ ـيـ ـه ــا ح ـ ــري ـ ــات الـ ـ ـ ـ ــرأي ال م ـ ـكـ ــان ف ـي ـهــا
للديموقراطية وال للتقدم ،القمع في دولنا ليس من السلطة
الحاكمة فقط ،وإنما قد يأتي من سلطة األسفل المجتمعية،
من قواعد التعصب والجهل للمذاهب والعقائد والتقاليد
"القروسطية" التي مازالت الحاكم المطلق ،والتي تتعيش
ّ
منها ومن تخلفها أنظمة الحكم المطلقة ،حين تبث فيها
روح الشرعية التاريخية .الله يوفق نيكوالس في انتخابات
ً
الوالية ،والله يوفقنا لنجد أرضا تتبوأ فيها الكلمة الحرة
مكانها الصحيح.

وفيات
الجمعة 10 /29
منى مختار حسين كابلي

البرنامج على التحقيق في
الطالق قبل إثباته بالوثيقة
الــرسـمـيــة ،مــن أج ــل مواجهة
ظاهرة ارتفاع نسب الطالق
الـ ـ ـم ـ ــوث ـ ــق ،واتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاع ال ـ ـطـ ــرق
ال ـش ــرع ـي ــة ال ـك ـف ـي ـلــة لـضـمــان
توثيق الـطــاق وفــق القصد
الصحيح للزواج.

زوجة محمود أحمد الطراح
 58عاما ،شيعت ،ت99838363 ،60739653 :

مشاعل إبراهيم محمود الشويربات

زوجة وليد سالم عبدالله األنصاري
 52عاما ،شيعت ،الرجال :العزاء في المقبرة ،النساء:
م ـبــارك الـعـبــدالـلــه ،م ،3ش  ،306م ،2ت،60931116 :
66465470 ،65171088

السبت 10 /30
إبراهيم عبدالعزيز البراهيم أبوحيمد

نقص فيتامين  Dوتدخين األم يسببان توحد الطفل

عبدالسالم عيسى عبدالله الهولي

 63عاما ،شيع ،ت65017312 ،99218778 :
أرملة فهد مطلق العويهان
 82عــامــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :ال ــرق ــة ،ق ،2ش ــارع الــرقــة
الرئيسي ،م ،541النساء :جابر العلي ،ق ،3ش ،19م،20
ت99038416 ،55013131 :

سالم مطلق سالم المطيرات
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ارتبط نقص فيتامين  Dأثناء الحمل بزيادة
خـطــر اإلص ــاب ــة بــاض ـطــراب طـيــف ال ـتــوحــد في
النسل بنسبة  44في المئة ،مقارنة باألمهات
الالئي لديهن مستويات كافية من الفيتامين
أثناء الحمل.
وأج ــري ــت الـ ــدراسـ ــة ،ال ـتــي ن ـشــرت ف ــي مجلة
 ،Biological Psychiatryونقلها موقع روسيا
ال ـيــوم ،أمــس األول ،بــالـتـعــاون مــع باحثين من
جامعة توركو في فنلندا ،وجامعة كولومبيا
ف ــي ن ـي ــوي ــورك ،وأفـ ـ ــادت ب ــأن ان ـخ ـفــاض ت ـنــاول
األم فيتامين  Dأثـنــاء الحمل يؤثر على تطور
التوحد لدى الطفل ،إلى جانب العوامل الوراثية،
وت ــدخ ـي ــن األم ،وسـ ــن ال ــوال ــدي ــن ع ـنــد الـ ـ ــوالدة،
ومضاعفات ال ــوالدة ،وظلت النتيجة كما هي
عندما أخذ الباحثون عوامل أخرى في االعتبار،
مـثــل عـمــر األم ،وال ـتــدخ ـيــن ،وت ــاري ــخ األم ــراض
النفسية ،وتعاطي المخدرات ،وعمر الحمل.
ويقول المؤلف األول للدراسة ،البروفيسور
أندريه سوراندر من جامعة توركو في فنلندا:
"الـنـتــائــج مـهـمــة لـلـصـحــة ال ـعــامــة ،حـيــث يمكن
الوقاية من نقص فيتامين  Dبسهولة" ،وأظهرت
مـجـمــوعــة الـبـحــث ســابـقــا أن نـقــص الفيتامين
يرتبط أيضا بزيادة خطر اإلصابة باضطراب
فرط الحركة ونقص االنتباه في النسل.
وجمعت عينات المصل قبل تقديم التوصية
الوطنية لمكمالت فيتامين  Dأثناء الحمل في
فـنـلـنــدا ،وت ـنــص الـتــوصـيــة الـحــالـيــة لـلـحــوامــل
على تناول مكمل يومي من  10ميكروغرامات
م ــن فـيـتــامـيــن  Dع ـلــى مـ ــدار الـ ـع ــام ،وتـضـمـنــت
الدراسة  1558حالة من اضطراب طيف التوحد،
وعددا متساويا من عينات للمقارنة ولدوا في
فنلندا بين يناير  1987وديسمبر  ،2004وتمت
متابعتهم جميعا حتى ديسمبر .2015
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