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داخل العدد

«فوربس» :زيادة ثروات النجمات
خالل جائحة كورونا
ص 13

ال توزيعات نقدية للمتقاعدين بل اكتتابات

«التأمينات» تدرس تأسيس شركات في قطاعات ذات ربحية مجدية توفر لهم عوائد مستدامة
• قانون المؤسسة يمنع توزيع األموال في ظل العجز االكتواري
محمد البغلي

كشفت م ـصــادر مـطـلـعــة ،لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،أن
الـمــؤسـســة ال ـعــامــة لـلـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة
اتـخــذت عــدة خـطــوات نحو تأسيس كيانات
استثمارية فــي عــدد مــن الـقـطــاعــات سيكون
للمتقاعدين نصيب مــن اال كـتـتــاب فيها بما
يحقق لهم عوائد مجدية ومستدامة ،موضحة
أن ذلــك التوجه ينسجم مع توجيهات سمو
ولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ م ـش ـعــل األحـ ـم ــد للجنة
استثمار المؤسسة في يوليو الماضي «ببذل
المزيد من العطاء واالهتمام بالمتقاعدين،

اقتصاديات

تعديالت
على أنظمة
«المقاصة» للربط
مع «المركزي»

08

وات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ الـ ـسـ ـب ــل الـ ـ ـت ـ ــي ت ـج ـع ـل ـه ــم ش ــرك ــاء
ومستفيدين من نجاحاتها ،كتطوير مشاريع
استثمارية ُيخصص جزء من أرباحها لهم».
ون ـف ــت ال ـم ـص ــادر ص ـحــة م ــا ي ـش ــاع بـشــأن
توزيع أموال على المتقاعدين إذ يمنع قانون
«ال ـتــأم ـي ـنــات» أي ف ـكــرة م ــن شــأنـهــا الـتــوزيــع
ال ـن ـق ــدي ف ــي ظ ــل ال ـع ـجــز االك ـ ـتـ ــواري ال ـم ـقــدر
ً
بنحو  20مليار دينار ،فضال عن أن األربــاح
ال ـت ــي سـجـلـتـهــا ال ـمــؤس ـســة ح ـتــى منتصف
ا لـعــام الحالي كانت نتيجة ألداء استثنائي

«وربة» :ال نتوقع إقرار
توزيعات لـ 2021
في ظل زيادة رأس
المال
08

فــي األسـ ــواق العالمية وال ضـمــان لتكرارها
ً
مستقبال.
وأشـ ــارت إل ــى أن الـشــركــات الـجــديــدة التي
ستؤسسها «الـتــأمـيـنــات» سـتـكــون مختصة
بقطاعات ذات ربحية مجدية ،وستوفر عوائد
طويلة األمــد لعموم المساهمين ،مــؤكــدة أن
الحصص المطروحة لالكتتاب لن تكون منحة
ً
مجانية بل سيتم سدادها نقدا.
وب ـي ـنــت أن ال ـش ــرك ــات س ـت ـطــرح لــاكـتـتــاب
على فترات متباعدة ال دفعة واحدة ،إذ سيتم

طــرح شــركــة واح ــدة كــل ع ــام ،ومــن الـمـقــدر أال
يقل رأسمالها عن  100مليون دينار ،مشددة
على أن المؤسسة تحرص على طــرح أفضل
الـفــرص االستثمارية للمتقاعدين مــن خالل
إتمام دراسات الجدوى ومعرفة مدى تحقيقها
للمنفعة العامة ومصلحة المساهمين.

«االستثمارات
الوطنية» تطلق
خدمة NICTRADE
للتداول
11

«مشاريع الكويت» تطلق
االكتتاب في زيادة
رأس المال للمساهمين
الحاليين
09

«ضوابط العفو» تقترب من إنجاز تقريرها األول هدر أموال وتجاوزات جسيمة
• اللجنة عقدت اجتماعها الثاني في قصر بيان بحضور رؤساء السلطات الثالث في اتحاد تعاوني ...إلى النيابة
●
ً
• الحربش لرافضي الحوار نوابا أو مهجرين :أعلنوا مواقفكم وقدموا بدائلكم
• المسلم يرد :رغم استنطاقكم المحزن ...فرحة رجعتكم عندي أعظم من العيد

●

علي الصنيدح

وسط ترقب لالنتهاء من تقريرها األول ،المتوقع
خــال هــذا األسـبــوع ،عقدت لجنة وضــع ضوابط
ال ـع ـفــو ف ــي ق ـصــر ب ـي ــان أمـ ــس ب ـح ـضــور رئـيـســي

«التربية» تدشن
«استشير» لمعالجة
آثار «كورونا»

َ
مجلسي األمة مرزوق الغانم ،والوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد ،ورئيس المجلس األعلى للقضاء
رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل،
ً
اجتماعا هو الثاني لها بعد إعالن الديوان األميري
تكليف سـمــو أمـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ ن ــواف األحـمــد

لرؤساء السلطات الثالث باقتراح ضوابط وشروط
العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا
ً
خالل فترات ماضية تمهيدا الستصدار مرسومه.
وفي موازاة ذلك ،ظهر النائب السابق د .جمعان
الحربش ،أمس األول ،في فيديو بثه على 02

ممثل األمير إلى غالسكو
للمشاركة في «قمة
قادة العالم»

محليات

03
الصبيح لـ ةديرجلا:.
«القرض الوافي» يعالج
القضية اإلسكانية

محليات

جورج عاطف

أح ـ ــال ـ ــت وزارة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ج ـم ـل ــة تـ ـ ـج ـ ــاوزات
ومخالفات ألحد االتـحــادات التعاونية( ،بخالف
اتحاد الجمعيات االستهالكية) ،إلى النائب العام،
على خلفية وجــود تجاوزات ومخالفات اتسمت
بالطابع الجزائي ،ترتب عليها اإلضرار بالمركز
المالي لالتحاد وهدر أموال مساهميه.
وع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» م ــن م ـص ــادره ــا أن هــذه
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات ت ـم ـث ـلــت ف ــي إب ـ ـ ــرام عـ ـق ــود مـخــالـفــة
بتخفيض القيمة اإليجارية ،مما تسبب في خسارة
ً
االتحاد أكثر من  42ألف دينار سنويا.
02

لبنان :قرداحي يرفض االستقالة بدعم من «حزب الله»

٠٤
الجاراهلل :نشاط «كورونا»
عالميًا يدفعنا لإلبقاء
على االحترازات

محليات

ميقاتي يتواصل مع دول عربية ...واإلمارات تدعو مواطنيها للمغادرة
●

األستاذ لـ ةديرجلا :.استشارات
نفسية «أونالين» للطلبة وأسرهم
● فهد الرمضان
ً
تأكيدا لخبر «الجريدة» في عددها بتاريخ
 8أغسطس الـمــاضــي ،أعلنت وزارة التربية
إطالق خدمات منصة «استشير» ،المخصصة
لتقديم الدعم النفسي واالجتماعي للطلبة
وأسرهم ،ومعالجة آثار جائحة «كورونا» على
المنظومة التعليمية.
وق ـ ــال م ــدي ــر إدارة ال ـخ ــدم ــة االجـتـمــاعـيــة
والـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــوزارة فـ ـيـ ـص ــل األس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ،
ل ـ «الـجــريــدة» ،إن موقع المنصة يعتمد على
السرية والخصوصية ،من خالل حجز موعد
ً
للجلسة واختيار التحدث مع المعالج صوتا
ً
وصورة ،أو صوتا فقط.
وأش ـ ــار األسـ ـت ــاذ إل ــى أن ال ـ ــدور الـعــاجــي
ً
يتمثل في تحديد الفئات األعلى استهدافا،
م ـ ـثـ ــل الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ذوي الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاالت ال ـص ـح ـي ــة،
كالمصابين باالكتئاب والقلق ،والمخاوف
المرضية ،والــوســواس الـقـهــري ،إضــافــة إلى
ت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات إرش ـ ــادي ـ ــة وع ــاج ـي ــة ل ـهــم،
وخـ ـط ــط ع ـ ــاج ن ـف ـســي ودوائـ ـ ـ ـ ــي ،م ــن خ ــال
الطبيب النفسي بقسم عالج الحاالت النفسية
المتخصصة.
٠٣

لبنانيان يتابعان تطورات المقاطعة الخليجية في بيروت (رويترز)

ُ
الصدر يؤكد ما نشرته ةديرجلا :.رفضت
التفاوض مع إيران بعد االنتخابات
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بيروت  -منير الربيع

ال ت ـ ــزال األزمـ ـ ـ ــة ب ـي ــن ل ـب ـن ــان ودول
ً
الـخـلـيــج تــأخــذ م ــداه ــا ،م ـع ـيــدة إح ـيــاء
االص ـط ـف ــاف ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـع ـمــوديــة
ً
بين الفرقاء والمحاور ،خصوصا بعد
إع ــان وزي ــر اإلعـ ــام ج ــورج ق ــرداح ــي،
ال ـ ــذي ت ـس ـب ـبــت ت ـص ــري ـح ــات ــه فـ ــي تـلــك
األزمة ،أمس ،رفضه االستقالة ،وصدور
مــوقــف جــديــد عــن "ح ــزب الـلــه" يتمسك
بـ ــه ويـ ــرفـ ــض الـ ـضـ ـغ ــوط "الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
والداخلية" عليه ،في وقت دعت اإلمارات
مواطنيها في لبنان إلى ضرورة "العودة
ألرض الوطن".
ي ــأت ــي ذل ـ ــك ،ف ــي وقـ ــت ت ـع ـمــل بعض
األطــراف ومنها رئيس مجلس الــوزراء
ا لـلـبـنــا نــي نجيب ميقاتي و ف ــق منطق
"امـتـصــاص الـصــدمــة" ،بـهــدف الحفاظ
على الحكومة.
وتــؤكــد مـصــادر سياسية رفيعة أن
ميقاتي ال يريد االستقالة ،لكنه حاول
ّ
ال ـت ـلــويــح ب ـهــا ل ـعــلــه ي ـس ـتــدرج الـمــزيــد
مــن ال ـع ــروض ،الـتــي قــد تـصــل إل ــى حد
ً
اس ـت ـقــالــة ق ــرداح ــي ف ـي ـكــون ذلـ ــك ثـمـنــا
إلعادة تعويم الحكومة ،غير أن موقف
َ
و"عرابيه" السياسيين "حزب
قرداحي
الـ ـل ــه" ورئـ ـي ــس ت ـي ــار الـ ـم ــردة سـلـيـمــان
فرنجية ،الــرافــض لالستقالة02 ،

«مناكفة» فرنسية  -بريطانية في G20
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صواريخ على مقار حكومية ومحاوالت لتطويق فتنة ديالى
●

الثانية

بغداد -محمد البصري

فــي تــأكـيــد لـمــا نـشــرتــه «ال ـج ــري ــدة» ،الخميس
الـمــاضــي ،كشف الزعيم الشيعي النافذ مقتدى
ال ـصــدر الـفــائــز األول فــي انـتـخــابــات ال ـع ــراق ،أن
اإليرانيين حاولوا التواصل معه للتفاوض حول
مرحلة ما بعد اقـتــراع أكتوبر ،لكنه رفــض ذلك،
ً
مـنــاشــدا أح ــزاب ال ـعــراق فـعــل األم ــر نفسه ومنع
التدخل اإليراني في تغيير النتائج ،التي حملت

مـفــاجــآت عــديــدة أبــرزهــا خـســارة كبيرة لحلفاء
طـ ـه ــران ،وص ـع ــود كـتـلــة نـيــابـيــة ت ـنــاصــر حــركــة
االحتجاج الشعبي.
ووســط مخاوف من حصول تداعيات عنيفة
نتيجة جدل واسع حول نتائج االقتراع النيابي،
ً
أرســل الـصــدر ،أمــس ،وف ــدا إلــى محافظة ديــالــى،
التي نشب فيها نزاع طائفي بين مناطق شيعية
وسنية ،ووصف اعتداءات طالت السنة والشيعة
ً
بأنها مجازر ،في إدانة خصوصا لحلفاء 02

أحداث شغب
تلغي انتخابات طلبة
بريطانيا

دوليات

١٦

السودان :محتجون يغلقون
شوارع في الخرطوم
وحمدوك لن يتنحى طواعية

رياضة
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األولمبي يطوي صفحة
الفوز على األخضر
ويستعد ألوزبكستان
ماكرون وجونسون إلى جوار نافورة خالل مشاركتهما بقمة العشرين في روما أمس (دي بي أيه)

ةديرجلا
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ولي العهد التقى الجابر والرومي والعلي

استقباالت األمير

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
ال ـش ـي ــخ م ـش ـعــل األح ـ ـمـ ــد ،ب ــدار
يمامة ،رئـيــس مجلس ال ــوزراء
بــاإلنــابــة وزيـ ــر ال ــدف ــاع الشيخ
ح ـمــد ال ـج ــاب ــر ،ون ــائ ــب رئـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ـعــدل
وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون تـعــزيــز
النزاهة عبدالله الرومي ،ووزير
الداخلية الشيخ ثامر العلي.

ً
األمير مستقبال الجابر والرومي والعلي أمس
اسـتـقـبــل ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد،
الشيخ نواف األحمد ،بدار يمامة ،سمو ولي
العهد الشيخ مشعل األحمد.

ك ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل سـ ـمـ ــوه ،رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ــوزراء باإلنابة وزيــر الدفاع الشيخ حمد
الجابر ،ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير

العدل وزيــر الدولة لشؤون تعزيز النزاهة
عبدالله الــرومــي ،ووزي ــر الداخلية الشيخ
ثامر العلي.

ً
ولي العهد مستقبال الجابر أمس

ممثل األمير إلى غالسكو للمشاركة في «قمة قادة العالم» العلي :تحقيق العدالة بين منتسبي «الداخلية»
زار «المحاكمات العسكرية» واطلع على آلية العمل

غــادر ممثل صاحب السمو أمير
الـبــاد ،الشيخ نــواف األحـمــد ،سمو
الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس
الـ ــوزراء والــوفــد الـمــرافــق لــه الـبــاد،
ً
أ م ــس ،متجها إ لــى مدينة غالسكو
ب ــال ـم ـم ـل ـك ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ال ـص ــدي ـق ــة،
لترؤس وفد دولة الكويت المشارك
في "قمة قادة العالم" ،والتي تنطلق
م ــن خــالـهــا ال ـ ــدورة ال ـ ـ  26لمؤتمر
األطــراف في اتفاقية األمــم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ ،والتي
تبدأ أعمالها اليوم.
وي ـ ـ ـ ــراف ـ ـ ـ ــق س ـ ـ ـمـ ـ ــوه وفـ ـ ـ ـ ــد رفـ ـي ــع
المستوى يضم :وزيــر النفط وزيــر
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي ال ــدكـ ـت ــور مـحـمــد
الـ ـف ــارس ،ووزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة وزي ــر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ
الدكتور أحمد الناصر ،والمدير العام
للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله
األحمد ،وعدد من كبار المسؤولين
فـ ــي دي ـ ـ ـ ــوان س ـم ــو رئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء ،ووزارة الخارجية.
وكان في وداع سموه على أرض

ممثل صاحب السمو لدى مغادرته البالد أمس
المطار ،نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي ــر الــدفــاع الـشـيــخ حـمــد الـجــابــر،
ونائب رئيس مجلس الــوزراء وزير

الـعــدل وزي ــر الــدولــة لـشــؤون تعزيز
ال ـنــزاهــة عـبــدالـلــه ال ــروم ــي ،ورئـيــس
ديــوان سمو رئيس مجلس الــوزراء

عبدالعزيز الدخيل ،وعــدد من كبار
المسؤولين في الدولة ،وديوان سمو
رئيس مجلس الوزراء.

أشـ ــاد وزيـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ،ال ـش ـيــخ ثــامــر
ا ل ـ ـع ـ ـلـ ــي ،بـ ـجـ ـه ــود إدارة ا ل ـم ـح ــا ك ـم ــات
العسكرية في تحقيق العدالة العسكرية
بين منتسبي وزارة الداخلية وإعطاء كل
ذي حق حقه.
وأبـ ـ ـ ــدى ال ـع ـل ــي خ ـ ــال زيـ ــارتـ ــه إدارة
الـمـحــاكـمــات الـعـسـكــريــة الـتــابـعــة لقطاع
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـعــض
ال ـمــاح ـظــاتّ ،
ووجـ ــه إل ــى وض ــع الـحـلــول
ال ـس ــري ـع ــة لـ ـه ــا ،م ـش ـي ــدا بـ ــالـ ــدور ال ـم ـهــم
والـحـيــوي ال ــذي يـقــوم بــه قـطــاع الـشــؤون
ال ـق ــان ــون ـي ــة ف ــي ت ـط ــوي ــر ال ـع ـم ــل األم ـن ــي
وت ـعــاونــه المستمر مــع جـمـيــع قـطــاعــات
الوزارة ،األمر الذي يجسد روح المسؤولية
وتحقيق المنظومة األمنية المتكاملة.
وذك ـ ـ ـ ــرت اإلدارة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـعــاقــات
واإلع ــام األمني بــالــوزارة ،في بيان لها،
أن وزير الداخلية استمع إلى شرح ّ
مفصل
عن إدارة المحاكمات العسكرية وطبيعة
عملها وآلية سير العمل فيها وإجراءات

وزير الداخلية خالل زيارته إدارة المحاكمات العسكرية أمس
ومراحل التحقيق وتنفيذ العقوبة.
ورافـ ــق الـعـلــي خ ــال الـجــولــة ع ــدد من
ا لــو كــاء المساعدين المختصين ،حيث
ك ـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـب ــال ــه ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـســاعــد
لقطاع الـشــؤون القانونية ،الـلــواء ماجد

«الشؤون» :تجاوزات وهدر أموال اتحاد تعاوني إلى النيابة

إبرام عقود مخالفة بتخفيض القيمة اإليجارية ّكبده أكثر من  42ألف دينار
●

جورج عاطف

أ ح ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــت وزارة ا ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ج ـم ـل ــة تـ ـ ـج ـ ــاوزات

وم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات ألح ـ ـ ــد االت ـ ـ ـحـ ـ ــادات
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاونـ ـ ـي ـ ــة (بـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاف اتـ ـ ـح ـ ــاد
ال ـج ـم ـع ـيــات االس ـت ـه ــاك ـي ــة) إل ــى
النائب الـعــام ،على خلفية تقرير

ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق ال ـم ـش ـك ـل ــة مــن
ِقبلها لمراجعة أعمال وحسابات
ه ــذا االت ـح ــاد ،والـ ــذي أك ــد وجــود
تـ ـ ـج ـ ــاوزات ومـ ـخ ــالـ ـف ــات ات ـس ـمــت

العتيبي يصدر  5قرارات بنقل مديرين في الوزارة
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ،وزير
الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية ،د .مشعان
العتيبي 5 ،ق ــرارات وزاري ــة قضت بنقل بعض مديري
إدارات «الشؤون».
ووفقا ّ للقرارات ،التي حصلت «الجريدة» على نسخة
منها ،فإنه تم نقل مدير إدارة العالقات العامة عبدالله
ال ـح ـمــدان ،إل ــى وظـيـفــة مــديــر إدارة مكتب األم ـيــن الـعــام
للمجلس األعلى لشؤون األسرة ،بناء على رغبته ،وكتاب
ً
نقل ّ
قدمه منذ فترة إلــى وزيــر الـشــؤون ،فضال عن نقل

مدير إدارة مكتب األمين العام للمجلس األعلى لشؤون
األسرة بالندب فايز الديحاني ،إلى مدير إدارة المكتب
الفني بالندب.
ك ـمــا ق ـضــت ال ـ ـقـ ــرارات بـنـقــل م ــدي ــر إدارة الـتـخـطـيــط
والمتابعة مقداد بن نخي ،إلى وظيفة مدير إدارة الحاسب
اآللــي ،ونقل مديرة إدارة مركز تنمية الـمــوارد البشرية
مريم العازمي ،إلــى مديرة إدارة التخطيط والمتابعة،
إضافة إلى نقل مدير إدارة المكتب الفني فيصل العتيبي،
إلى وظيفة مدير مركز تنمية الموارد البشرية.

بــالـطــابــع ال ـجــزائــي ،تــرتــب عليها
اإلضرار بالمركز المالي لالتحاد
وهدر أموال مساهميه.

تجاوزات في العقود
وعـ ـلـ ـم ــت "الـ ـ ـج ـ ـّـري ـ ــدة" أن ه ــذه
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوزات ت ـم ــث ـل ــت فـ ــي إبـ ـ ــرام
عقود مخالفة بتخفيض القيمة
اإليجارية ،مما تسبب في خسارة
االت ـح ــاد أكـثــر مــن  42أل ــف ديـنــار
ً
سنويا ،فضال عن إبرام عقد توريد
لمدة  3أشهر بقيمة  3500دينار،
وتخفيض القيمة اإليجارية إلى
 2500ديـنــار ،وإب ــرام عقد لمدة 3
سنوات دون ســداد أي مبلغ دعم
ل ــاتـ ـح ــاد ،وفـ ــق ال ـ ـقـ ــرار الـ ـ ــوزاري
المنظم للمسألة ،والسماح إلحدى
الشركات باالستثمار في أكثر من

«ضوابط العفو» تقترب من إنجاز...
حسابه بـ «تويتر» ،هو األول له بعد مغادرته الكويت منذ نحو ثالثة
أعوام ونصف العام ،ليؤكد أن الحوار الوطني لم يكن فكرتهم ،بل
فكرة األغلبية النيابية واستجابة مقدرة من صاحب السمو ،الذي
دعا الفرقاء السياسيين إلى الجلوس على طاولة واحدة ،بحضور
مستشاري سموه ورفع تصوراتهم وتوصياتهم.
وبينما شدد الحربش على أن التفاهم في العمل السياسي ليس
بدعة ،إذ مارسته كتلة األغلبية في مجلس  ،2012قال« :لمن يشيرون
ً
إلى تنازالت أو بدأوا يراجعون موقفهم من الحوار نوابا كانوا أو
مهجرين ،أدعوهم للصراحة والوضوح ،إذا كنتم ترفضون الحوار
فأعلنوا اآلن أنكم ضد فكرته التي تمت وضد التوصيات التي رفعت
وضد النتائج التي تترتب عليها ...وقدموا بدائلكم».
وأضاف« :أعتقد أنني أمثل إخواني الذين وقعوا البيان ،وأقول
ذلك دون استشارتهم ،إذا كانت عودتنا ثمنها التعدي على الدستور
وتحصين أي طرف يثبت عليه الفساد ،فال بارك الله من سعى في
ً
مثل هذه العودة ،وإن كانت عودتنا جزء ا من المصالحة الوطنية
ً
ً
فهذا مسلك مبارك أدعمه سرا وعلنا».
إلــى ذلــك ،أعلن الـنــواب السابقون مسلم الـبــراك وســالــم النمالن
وخالد الطاحوس ومبارك الوعالن إلى جانب الشباب الموجودين
في تركيا ،بـ «تغريدة» مشتركة عبر حساباتهم في «تويتر» ،تأييدهم
ذلك الحديث ،قائلين« :كلمة الحربش تمثلني».

ومن ضمن التجاوزات اكتشاف
ّ
اخـ ـت ــاف ك ــل ــي ف ــي ال ـتــوق ـيــع بين
عقد التأسيس إلحــدى الشركات

أعــربــت وزارة الخارجية عــن إدانــة
واستنكار الكويت للتفجير اإلرهابي
الـجـبــان ال ــذي اسـتـهــدف بــوابــة مطار
عــدن الــدولــي وأدى إلــى مقتل وجــرح
العشرات.
وأكــدت "الخارجية" ،في بيان لها،
م ــوق ــف ال ـك ــوي ــت ال ـم ـب ــدئ ــي وال ـث ــاب ــت
المناهض للعنف واإلره ــاب بجميع
أشكاله وصوره ،مشددة على وقوفها
إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية،
ومجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي
للضغط ،وصوال إلى الحل السياسي
ً
ال ـم ـن ـش ــود ال ـ ــذي ي ـض ــع ح ـ ــدا ل ــأزم ــة
الـيـمـنـيــة وفـ ــق ال ـمــرج ـع ـيــات الـمـتـفــق
عليها.
واختتمت الوزارة بيانها باإلعراب
عن خالص التعازي وصادق المواساة
إل ـ ـ ــى أس ـ ـ ــر الـ ـضـ ـح ــاي ــا وت ـم ـن ـي ــات ـه ــا
للمصابين بالشفاء العاجل.

«الخيرية اإلسالمية» تدشن منظومة المنح اإللكترونية

استقبل رئيس االتحاد العربي الرياضي للشرطة
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل نـ ـ ــائـ ـ ــب رئـ ـي ــس
الـ ـ ـح ـ ــرس الـ ــوط ـ ـنـ ــي الـ ـف ــري ــق
أول المتقاعد ا لـشـيــخ أحمد
النواف في ديوانه بالرئاسة
الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـح ــرس ال ــوطـ ـن ــي،
رئ ـي ــس االت ـح ــادي ــن ال ـق ـطــري
والعربي الرياضي للشرطة
ال ـع ـم ـي ــد خ ــال ــد بـ ــن ح ـم ــد آل
عطية.

عقود وتوكيالت مخالفة

الكويت :تفجير بوابة
مطار عدن عمل
إرهابي جبان

المعتوق بحث مع غوتيريش قضايا الالجئين

النواف :العالقات الكويتية
القطرية عميقة وتاريخية
ورح ـ ــب ال ـ ـنـ ــواف بـضـيـفــه،
ً
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض مـ ـ ـع ـ ــه عـ ـ ـ ـ ــددا
م ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــو ض ـ ـ ــو ع ـ ـ ــات ذات
االه ـت ـمــام ال ـم ـش ـتــرك ،مــؤكــدا
ع ـمــق ال ـع ــاق ــات ال ـتــاري ـخ ـيــة
ب ـيــن دول ـت ــي ال ـكــويــت وقـطــر
الشقيقة.

فرع لذات النشاط.
ً
ومن المخالفات أيضا ،تسليم
س ــوق االت ـح ــاد إلح ــدى الـشــركــات
دون جلب عروض أسعار ،وإنهاء
عـ ـق ــد ت ـ ــوري ـ ــد إحـ ـ ـ ــدى الـ ـش ــرك ــات
قـبــل ان ـت ـهــاء م ــدة الـتـعــاقــد بنحو
ً
 5أش ـ ـهـ ــر ،فـ ـض ــا عـ ــن ال ـم ــواف ـق ــة
ع ـلــى ع ـقــد اس ـت ـث ـمــار ش ــرك ــة دون
وجود عروض أسعار ،واكتشاف
تــوك ـيــل خـ ــاص م ــوث ــق م ــن وزارة
العدل بــإدارة جميع أعمال إحدى
الشركات المتعاقد االتحاد معها
باسم أمين صندوقه.

ّ
المقدم والعقود،
وعــرض السعر
ف ـض ــا ع ــن إلـ ـغ ــاء ال ـع ـق ــد ال ـقــديــم
ً
وإبرام آخر ببنود مختلفة تماما
ومجحفة بـحــق االت ـح ــاد ،ومنها
وج ـ ـ ــود بـ ـن ــد ي ـ ـلـ ــزم بــال ـت ـعــويــض
ع ــن بـقـيــة قـيـمــة ال ـع ـقــد ف ــي حــالــة
فسخه ،إضافة إلى عدم سداد أي
قيمة إيـجــاريــة مــن فـتــرة السماح
الممنوحة في العقد وحتى إبرام
ال ـع ـق ــد ال ـج ــدي ــد ب ـق ـي ـمــة  10آالف
ديـنــار خــال  4أشـهــر ،وتخفيض
القيمة اإليجارية إلى  1500دينار
ً
بدال من  ،2500بعد مرور  5أشهر
من التعاقد ،حيث إنه من منطلق
حـ ـ ــرص "ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون" وق ـي ــادي ـي ـه ــا
عـلــى أمـ ــوال الـمـســاهـمـيــن أحــالــت
التجاوزات المكتشفة إلى النائب
العام للتحقيق والتصرف.

الـ ـم ــاج ــد ،وال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد ل ـش ــؤون
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـس ــان ــدة ب ــاإلن ــاب ــة ،ال ـل ــواء
عبدالله الهاجري ،والمدير العام للشؤون
القانونية ،العميد صالح الشطي ،وقيادات
قطاع الشؤون القانونية.

ً
النواف مستقبال المسؤول القطري

أما النائب السابق د .فيصل المسلم ،فعلق على تصريح الحربش
دون تسميته« :يستبعدونك من بياناتهم ثم يدعون تماثل مواقفك
ً
معهم!» ،متسائال :إذن لماذا كان االستبعاد؟».
ً
وأضاف المسلم« :رغم استنطاقكم المحزن ،أقسم بالله علنا أن
فرحة رجعتكم عندي كانت وستكون أعظم من فرحة يوم العيد»،
قبل أن يختم تصريحه بجملة «الوفاء حق نسيتوه».

لبنان :قرداحي يرفض االستقالة بدعم...
وضع مساعي ميقاتي في مأزق.
وتوضح المصادر أن ميقاتي تواصل مع "حزب الله" بشكل غير
مباشر عند انــدالع األزمــة ،وأبلغه أنه في حال لم تعالج المشكلة،
فإنه ينوي تقديم استقالته ،لكن الحزب شعر بأن ميقاتي يحاول
ً
استدراج عروض ،فرد بأنه غير مهتم ببقاء الحكومة وليس معنيا
بأي قرار يتخذه رئيسها.
ودف ــع ذل ــك مـيـقــاتــي لـلـتــراجــع خ ـطــوة إل ــى الـ ـ ــوراء ،ف ـتــواصــل مع
الفرنسيين واألميركيين في محاولة إليجاد مخرج ،وبالفعل طلب
منه الفرنسيون التريث مؤكدين أنهم سيدخلون في وساطة لحماية
الحكومة والبحث عن تخفيف اإلجراءات الخليجية.
ُ
كذلك أبلغ ميقاتي ،حسب ما قال وزير خارجيته ،بموقف أميركي
يشير إلى ضرورة الحفاظ على الحكومة ،ألنها ضامن لالستقرار،
ً
ً
وهكذا ضمن ميقاتي موقفا دوليا إلى جانبه.

بـ ـح ــث األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ــأمـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
أنطونيو غوتيريش مع مستشاره الخاص
رئيس الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية
ً
د .ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـع ـتــوق عـ ـ ــددا م ــن الـقـضــايــا
اإلنسانية ،خالل زيارته مقر األمم المتحدة
في نيويورك.
وقال المعتوق ،في تصريح صحافي أمس،
إنه ناقش األسبوع الماضي مع األمين العام
لألمم المتحدة قضايا الالجئين والنازحين
بالمنطقة العربية ،وسبل تعبئة الموارد من
أجل تخفيف معاناتهم اإلنسانية.

وأضاف :كما تطرق النقاش إلى ضرورة
تعزيز جهود الشراكة مع الوكاالت األممية
المتخصصة ،في ظل ما يموج به العالم من
أزمــات وكــوارث إنسانية خطيرة ،والجهود
التي تضطلع بها المنظمات اإلنسانية من
أجــل دعــم أهــداف التنمية المستدامة لألمم
الـمـتـحــدة ل ـعــام  ،2030وتـلـبـيــة احـتـيــاجــات
المجتمعات الفقيرة والمنكوبة.
مــن جــانــب آخ ــر ،دشـنــت الهيئة الخيرية
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة مـ ـنـ ـظ ــوم ــة ال ـم ـن ــح
اإللكترونية ،التي تصيغ وتحكم عمليات

ً
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،ي ـح ــاول مـيـقــاتــي ،ان ـطــاقــا م ــن ال ـح ـفــاظ على
حكومته ،التواصل مع عدد من الدول العربية ،بينها مصر ،إلى جانب
رهانه على الدورين الفرنسي واألميركي ،ليبقى في موقعه ،غير أن
مصادر معارضة له تعتقد أنه لن يتمكن من البقاء على رأس حكومة
ّ
تكرس القطيعة مع دول الخليج ،وأن نهجه هذا سيقود إلى التعاطي
معه كما كان لدى تشكيله ما يعرف بـ "حكومة القمصان السود" ،أو
"حكومة االنقالب" ،من قبل "حزب الله" عام .2011
ولم تعد المشكلة بين لبنان ودول الخليج محصورة بتصريح
قرداحي ،أو باستقالته ،بل بمسار سياسي يضع لبنان على سكة
ً
بعيدة جدا عن توجهات دول الخليج ،في حين تؤكد المصادر أن
ً
ميقاتي لن يكون قادرا على االستمرار في هذا المسار ،ألن نتائجه
ً
ستكون سيئة جدا على الوضع االقتصادي والمالي من جهة ،وعلى
األوضاع السياسية واألمنية من جهة أخرى ،ألن ذلك سيؤدي إلى
حصول استنفار سياسي كبير في البلد.
استقالة قرداحي أصبحت تفصيلة في األزمــة الكبرى ،وتعتبر
مصادر قريبة من السعودية أن خطوة قطع العالقات هي نوع من
ً
صدمة أرادت الرياض إحداثها في لبنان ،وخصوصا لدى حلفائها،
ً
ً
لالستفاقة من زمن النوم ،وهي ال تعكس انسحابا سعوديا ،بقدر ما
هي استعداد للتدخل واالهتمام أكثر على قاعدة واضحة؛ مفادها أنه
ً
إذا أراد حلفاء السعودية دورا لها بلبنان ،فعليهم أن يتحركوا ،أما
إذا أرادوا االستمرار في حالة االستسالم فسيخسرون كما سيخسر
لبنان ،وعندها ال تكون الرياض معنية بأي تسويات أو مساعدات.

تقديم الــدعــم والـمـســانــدة مــن قبلها كجهة
مــان ـحــة ل ـل ـج ـهــات الـمـسـتـفـيــدة ف ــي ال ـعــالــم،
بحضور عدد من المعنيين بالعمل الخيري
الكويتي.
وقال المعتوق إن منظومة المنح الجديدة
ت ـن ـس ـجــم مـ ــع ت ـط ـب ـيــق م ـع ــاي ـي ــر ال ـحــوك ـمــة
المتعلقة باإلفصاح والشفافية واالمتثال
لـجـمـيــع ال ـقــوان ـيــن وال ـت ـشــري ـعــات المنظمة
للعمل ،و خــا صــة المرتبطة بمكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب.

وتـقــول الـمـصــادر إن الـخـطــوة السعودية تــؤشــر إلــى أن العالقة
انتقلت إلى مرحلة جديدة ،أي انتهاء زمن المواقف الرمادية١٦ .

الصدر يؤكد ما نشرته ةديرجلا...:.
طهران المتهمين بتنفيذ عمليات انتقامية بعد هجمات لتنظيم
داعش قرب حدود إيران.
ً
جاء ذلك أيضا بعد قصف بثالثة صواريخ على مقار حكومية
ُ
في منطقة المنصور غرب بغداد ،وهي هجمات تتهم فيها فصائل
موالية لطهران في العادة.
ً
وأعـلـنــت مفوضية االنـتـخــابــات تـبــاعــا نـتــائــج تحقيقاتها في
الطعون ،التي أعقبت االقتراع النيابي ،وقالت إن العد والفرز اليدوي
يؤكدان سالمة النتائج التي نجمت عن التصويت اإللكتروني .لكن
ً
قيس الخزعلي ،وهو قائد بــارز في الفصائل ،رفض ذلك مطالبا
بــإعــادة الـفــرز مــن طــرف آخــر غير المفوضية وحـكــومــة مصطفى
الكاظمي ،التي يتهمها أتباع طهران بأنها تالعبت باالنتخابات.
ويحاول خصوم الصدر أن يمنعوه من تشكيل كتلة أكبر تقيد نشاط
الموالين للميليشيات ،لكنه يسعى لجمع أنصار من السنة والقوى
الكردية ،من أجل تشكيل حكومة تواصل سياسات رئيس الكاظمي في
التهدئة اإلقليمية وضبط سالح الفصائل ،وهي مهمة ال تبدو سهلة
مع تهديدات بالتصعيد ،وعدم ظهور مواقف ّ
منسقة بما يكفي داخل
ً
التيار الداعم للدولة ،وخصوصا أنصار حركة االحتجاج الشعبي.

ةديرجلا
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محليات

الصبيح لـ ةديرجلا•« :القرض الوافي» يعالج القضية اإلسكانية

ً
وزير اإلسكان السابق يؤكد أهمية المقترح في تقليل طوابير االنتظار  20عاما
أحمد الشمري

المطور
العقاري ال
يشتري األرض
أو يبيعها
بل يطورها
ويصممها ثم
يعرضها للبيع

تضخم
أسعار العقار
ناتج عن قلة
العرض

أك ـ ــد وزي ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان األس ـ ـ ـبـ ـ ــق ،د .ع ـ ــادل
ال ـص ـب ـيــح ،أن م ـق ـتــرح "ال ـقــرض
الوافي" يساهم في حل القضية
اإلس ـك ــان ـي ــة ،وت ـق ـل ـيــل طــواب ـيــر
االنتظار  20عاما قادمة.
وأشار الصبيح لـ"الجريدة" إلى
أن سمو ولي العهد ،الشيخ مشعل
األحـمــد ،أشــاد بمقترح "القرض
الوافي" لحل القضية اإلسكانية،
إذ كــان مؤيدا له ومتفاعال معه
خ ـ ـ ــال تـ ـش ــرف ــي بـ ـلـ ـق ــاء س ـم ــوه
لمناقشة بعض مشاريع التنمية،
ً
الفـ ـت ــا إل ـ ــى "أن رئـ ـي ــس مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
الخالد أبــدى تفهمه وتشجيعه
ورغ ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــه فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــل الـ ـقـ ـضـ ـي ــة
اإلسـ ـك ــانـ ـي ــة ،وال ـت ـس ـه ـي ــل عـلــى
المواطنين عبر هذا المقترح".
وأفــاد "تلقيت دعــوة من قبل
وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون اإلسـكــان
األسـ ـب ــق ع ـبــدال ـعــزيــز الــدخ ـيــل،
ل ـم ـن ــاق ـش ــة مـ ــوضـ ــوع ال ـق ـض ـيــة
اإلس ـك ــان ـي ــة ب ـن ــاء ع ـلــى مـقـتــرح
ال ـق ــرض ال ــواف ــي ،وت ــم تحويله
عبر توصيات من سمو رئيس

مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء عـ ـلـ ـي ــه إلـ ــى
لـجـنــة ال ـخ ــدم ــات ،ال ـتــي بحثت
الموضوع بتفاصيله ،ورفعت
توصية إلى مجلس الوزراء ،وإن
شــاء الله يــرى المقترح طريقه
إلى النور".

القرض الوافي
وقـ ــال الـصـبـيــح إن "ال ـقــرض
الـ ـ ــوافـ ـ ــي يـ ـتـ ـك ــون م ـ ــن ش ـق ـي ــن،
األول المطور العقاري والثاني
البنوك" ،مشيرا إلى أن المطور
الـ ـعـ ـق ــاري ي ـح ـصــل ع ـل ــى أرض
يـتـنــافــس عـلـيـهــا م ــع مـطــوريــن
عقاريين أمام الدولة أو الكيان،
وي ـت ـن ــاف ـس ــون ع ـل ــى مـ ــن يـبـيــع
ال ـمــواطــن ب ـمــواص ـفــات مـحــددة
ً
يتفق عليها وفقا للسعر األدنى،
مبينا أن الـمـطــور الـعـقــاري لن
يشتري أو يبيع األرض بل يقوم
بتطويرها مــن حـيــث التمويل
والـتـصـمـيــم والـتـنـفـيــذ ،ثــم يتم
عرضها للبيع".

أصحاب الطلبات
وأع ـلــن أن أحـقـيــة ش ــراء هــذه

األرض من فئة أصحاب طلبات
الرعاية السكنية ،والتي تكون
ح ـســب األول ــوي ــة ف ــي ال ـقــانــون،
مــوض ـحــا أن أسـ ـع ــار الـقـســائــم
السكنية معروفة ،ألن المنافسة
مبنية على السعر.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــح إن
"الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــن ل ـ ـ ـشـ ـ ــراء هـ ــذه
ً
األراض ـ ـ ـ ــي ي ــوقـ ـع ــون ع ـ ـقـ ــدا مــع
الكيان الذي ينفذ العملية" ،الفتا
إلـ ــى أن ال ـع ـقــد ه ــو تخصيص
أرض مقابل تنازله عن حقوقه
فيما يتعلق بقوانين الرعاية
الـسـكـنـيــة وب ـنــك االئ ـت ـم ــان ،ألن
العقد يعطي ضمانا للبنوك في
مسألة التفاوض خالل اقتراض
المستحق  100ألف دينار".
وأشــار إلى أن ورقة الضمان
أفـ ـض ــل مـ ــن الـ ــرهـ ــان بــالـنـسـبــة
ل ـل ـب ـن ــك ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن ال ـب ـنــك
يستطيع نتيجة لهذا الضمان
أن ي ـ ـقـ ــرض ال ـ ـمـ ــواطـ ــن ب ـس ـعــر
منخفض.
وذكـ ـ ـ ــر ال ـص ـب ـي ــح "فـ ـ ــي ح ــال
تـخـلــف ال ـمــواط ـن ـيــن ع ــن س ــداد
القرض ألي سبب من األسباب،

فـ ــإن هـ ــذا ال ـج ـه ــاز ال ـ ــذي ضمن
ال ـ ـمـ ــواطـ ــن فـ ــي ال ـب ـن ــك يـسـحــب
األرض المخصصة لــه ،ويقوم
بتسييلها وترتيب مكان سكن
آخر لألسرة".

قال الصبيح إن "القسيمة يصل
س ـع ــر ه ــا إ ل ـ ــى  10آالف ،أل ن ـهــا
م ـج ــان ــا م ــن ق ـب ــل الـ ــدولـ ــة ال ـتــي
تغطي تطوير األرض وأرباحها،
وأم ــا مبلغ الـ ــ 100ألــف فيغطي
الـتـطــويــر وال ـب ـنــاء بـمــواصـفــات
وزارة اإلسـكــان التي تصل إلى
 600متر.

الف ـت ــا إلـ ــى أن ـه ــا تـعـتـبــر تكلفة
عــدم االنـتـظــار  20عــامــا مقبلة،
فعندما نقوم بعملية حسابية
حـ ــول ق ـي ـمــة اإليـ ـج ــار الـسـكـنــي
خــال فـتــرة االنـتـظــار وضربها
فــي عــدد الـسـنــوات فسنجد انه
في حال دخوله في هذا النظام
فإنه يوفر مبلغا يصل إلى 100
ألف دينار.

وعــن تضخم أسـعــار العقار،
أع ـل ــن ال ـص ـب ـيــح أنـ ــه ن ــات ــج عــن
قلة ال ـعــرض ،وال ــذي يتكلم عن
ضرائب وعن منع حظر فهذا لن
يؤثر على أسعار العقار ،ألنها
تزيد على سعر البيع ،أما عمن
يتحدثون عن المضاربة ،فذكر
"ال ت ــوج ــد م ـضــاربــة بــالـمـعـنــى
الـ ــذي يـتـكـلـمــون ع ـن ــه" ،والــذيــن
يتحدثون عن االحتكار "ال يوجد
احتكار أكبر من احتكار الدولة".

القسيمة يصل
سعرها إلى
 10آالف دينار
التكلفة اإلضافية
والتطوير
وأوضح الصبيح أن التكلفة
والبناء إلى
اإلضافية للمشروع على األسرة
تـبـلــغ  142ديـ ـن ــارا فــي الـشـهــر ،تضخم األسعار
 100ألف

أحقية شراء
األراضي من
المطورين
سعر القسيمة
أصحاب
وفيما يخص تساؤل
البعض األراضي المتاحة
أن القسيمة تصل قيمتها إلى
طلبات الرعاية
وتابع أن "العقارات المتاحة
 10آالف ،وا لـ ـمـ ـن ــزل  100أ ل ــف
دينار ،والشقة السكنية  50آلف ل ـل ـب ـي ــع ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت م ـ ــن قـبــل
السكنية
دينار ،بينما الواقع خالف ذلك،

المواطنين ال تتجاوز ألف وحدة

عادل الصبيح

سكنية فــي المقابل هناك 140
ً
ألــف طلب إسـكــانــي" ،الفـتــا إلى
أن ال ــذي يقلص أسـعــار العقار
هو زيــادة العرض ،فإذا قلصت
الحكومة تكلفتها لكل تحرير
أرض ف ـس ـت ـتــوجــه ل ـل ـمــزيــد مــن
تحرير األراض ــي ويقل الطلب،
وبالتالي ستنخفض األسعار
حـتــى ف ــي الـمـنــاطــق الــداخـلـيــة،
على األق ــل تقف الــزيــادة وتبدأ
بالنزل التدريجي.

«التربية» تبحث آلية إدخال خدمات إلكترونية في «سهل»
• وزيرة األشغال :نسعى إلى تقديم أفضل الخدمات في الميدان التربوي
• األستاذ لـ ةديرجلا  :استشارات للطلبة وأسرهم لمعالجة آثار «كورونا»
•

•

فهد الرمضان

ً
ت ــرأس وزي ــر التربية ،د .علي المضف ،اجتماعا
ً
ً
موسعا ضم الوكالء المساعدين ووفــدا من الجهاز
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ل ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ب ـح ـضــور
وزي ــرة األش ـغــال وزي ــرة الــدولــة ل ـشــؤون االت ـصــاالت
وتكنولوجيا المعلومات د .رنــا الـفــارس ،لمناقشة
وب ـح ــث آل ـي ــة ال ـت ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك إلدخـ ـ ــال خــدمــات
إلكترونية في تطبيق "سهل".
مــن جانبها ،أك ــدت الـفــارس خــال االجـتـمــاع دور
وزارة التربية بتمهيد الخدمات التي تقدمها للتطبيق
الحكومي الموحد للخدمات اإللكترونية (سهل).
وأشارت إلى حرص "التربية" على تقديم خدمات
تمس شريحة كبيرة بالمجتمع الكويتي من ضمنهم

الطالب والطالبات ،وأولياء أمورهم ،وأعضاء الهيئة
التعليمية واإلداري ــة العاملون بــالـمــدارس ،مضيفة
أن التعاون المشترك بين وزارتي التربية واألشغال
ي ـس ـعــى الـ ــى ت ـقــديــم أف ـض ــل ال ـخ ــدم ــات ف ــي ال ـم ـيــدان
التربوي.
وقدمت الفارس الشكر واالمتنان لجميع العاملين
بالتربية على جهودهم المبذولة ،والروح اإليجابية
لخدمة المواطنين والمقيمين.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد وك ـي ــل وزارة ال ـتــرب ـيــة د .عـلــي
الـيـعـقــوب ،أن ال ـ ــوزارة بـكــل قـطــاعــاتـهــا حــريـصــة كل
الحرص على تقديم واستحداث خدمات إلكترونية
مــن شأنها تسهيل العمل على الموظفين ،وإنجاز
معامالت المراجعين بسهولة ويسر.
وأش ــار اليعقوب ،على هامش االجـتـمــاع ،إلــى أن

السلطان بحث التعاون العلمي
مع السفارة األميركية
ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية
وال ـس ـفــارة األمـيــركـيــة بــدولــة ال ـكــويــت ،ومتابعة
لـلـحــوار االسـتــراتـيـجــي بـيــن الـكــويــت وال ــوالي ــات
الـمـتـحــدةَ ،عـقــد الــوكـيــل المساعد للتعليم العام
ً
أســامــة السلطان ،صباح أمــس ،اجتماعا مــع كل
من مستشار العالقات العامة بالسفارة األميركية
ستيفن كــو تـشــو بــا ،والملحقة الثقافية كاثرين
غ ـ ــاري ،وال ـم ـس ـت ـشــارة ال ـتــربــويــة ل ـل ــدراس ــات في
الـجــامـعــات األمـيــركـيــة كــاريــن نـصــرالـلــه ،ومــديــرة
مكتب االمــديـســت سمر خليف ،والــوفــد المرافق
ألعضاء السفارة جانس كوين وروال فضل الله،

بحضور الموجهة الفنية العامة للغة اإلنكليزية
سوزان البشيتي.
وتـ ــم خـ ــال االج ـت ـم ــاع م ـنــاق ـشــة ال ـم ـشــروعــات
المتعلقة بالتعليم وا لـتـعــاون العلمي ،ومتابعة
تنفيذ الـبــرامــج المختلفة مـثــل بــرنــامــج اإلرش ــاد
األك ــادي ـم ــي ال ـجــام ـعــي ف ــي الـ ـم ــدارس الـحـكــومـيــة،
وب ــرن ــام ــج الـ ـشـ ـه ــادة ال ـم ـه ـن ـيــة لـ ـت ــدري ــس ال ـل ـغــة
االنكليزية  ،PCELTوبرنامج فلبرايت ،Fulbright
وب ــرن ــام ــج  YESل ـل ـت ـبــادل ال ـث ـقــافــي والـتـعـلـيـمــي،
ب ــاإلض ــاف ــة الـ ــى ب ــرن ــام ــج األك ــادي ـم ـي ــة األم ـيــرك ـيــة
للتعليم.

اإلدارات المختصة ،قــدمــت خــال الفترة الماضية،
السيما فــي أزم ــة "ك ــورون ــا" ،الـخــدمــات اإللكترونية
ال ــازم ــة ال ـتــي تـلـبــي ط ـمــوحــات شــريـحــة كـبـيــرة من
المجتمع ،سواء من المواطنين أو المقيمين ،مبينا أنه
سيتم إدخالها جميعا إلى تطبيق "سهل" مع المزيد
من الخدمات اإللكترونية األخرى.

المضف والفارس خالل االجتماع أمس

منصة «استشير»

ً
وتــأك ـيــدا لخبر "ال ـجــريــدة" فــي عــددهــا بـتــاريــخ 8
أغـسـطــس ال ـمــاضــي ،أعـلـنــت وزارة الـتــربـيــة إط ــاق
خدمات منصة "استشير" ،والمخصصة لتقديم الدعم
النفسي واالجتماعي للطلبة وأسرهم ،ومعالجة آثار
جائحة "كورونا" على المنظومة التعليمية.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ق ـ ــال م ــدي ــر إدارة ال ـخ ــدم ــة
االجـتـمــاعـيــة والـنـفـسـيــة ب ــال ــوزارة فـيـصــل األس ـتــاذ
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،إن "اإلدارة رك ــزت فــي آلـيـتـهــا عملها
الجديدة من خالل التعامل عن ُبعد في ظل انتشار
"كورونا" ،على نشر الطمأنينة لدى الطالب وأولياء
أمورهم من خالل رسائل ومقاالت توعوية وجلسات
إرشــادي ــة ،وكــذلــك نشر الــوعــي الــوقــائــي عبر برامج
وقائية وصحية تركز على الجانب السلوكي المعرفي،
بهدف إعادة التوازن النفسي لدى الطالب ،ومتابعة
الـمـشـكــات الـنـفـسـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ل ـل ـحــاالت الـتــي
تحتاج إلى متابعة مستمرة ،إضافة إلى توجيه األسر
من أجل تنشئة نفسية واجتماعية سليمة ،وصوال
إلى تحقيق الصحة النفسية ألبنائنا الطلبة".
وأض ـ ــاف أن مــوقــع الـمـنـصــة ي ـقــدم االس ـت ـش ــارات
ال ـن ـف ـس ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة والـ ـت ــرب ــوي ــة واألسـ ــريـ ــة
وال ـط ـب ـيــة ،س ـ ــواء لـلـطـلـبــة أو أولـ ـي ــاء أم ــوره ــم على
أيــدي متخصصين في مجال الخدمة النفسية عبر
محادثات مباشرة بتطبيق خــاص على اإلنترنت،
ح ـي ــث ي ـت ــم ت ـق ــدي ــم خ ــدم ــة إرشـ ــاديـ ــة وع ــاج ـي ــة مــع
متخصص في مجال الخدمة النفسية أو االجتماعية،
وه ــي خــدمــة تـعـتـمــد عـلــى ال ـســريــة والـخـصــوصـيــة،

وذلك من خالل حجز موعد للجلسة حسب المواعيد
المتاحة ،ويستطيع المستخدم اختيار التحدث مع
المعالج من خالل الصوت والصورة أو الصوت فقط.
وذكــر أن المنصة تحتوي على خدمات إرشادية
وعالجية ،سواء للطالب أو أولياء أمورهم ،للتصدي
للمشكالت المختلفة للطلبة ،سواء كانت اجتماعية أو
نفسية أو تربوية أو أسرية أو صحية ،لتمكن الطلبة
من التغلب على حل تلك المشكالت.
واعتبر أن منصة "استشير" تشكل المالذ اآلمن
للطلبة وأولـيــاء األم ــور فــي عــرض جميع مشاكلهم
االجتماعية والنفسية والتربوية بمنتهى السرية،
الفتا إلى أن اإلدارة وضعت خطة متكاملة لمعالجة
آثـ ــار "ك ــورون ــا" عـلــى الـتـعـلـيــم تـتـضـمــن آل ـي ــات عمل
مــائـمــة لمتطلبات المجتمع الـمــدرســي والـطــابــي
في ظل الـظــروف االستثنائية لمواجهة الــوبــاء ،مع
التقيد بالتعليمات الصحية ومعالجة آثار الجائحة
على الطالب.
وأوضــح أن مكاتب الخدمة االجتماعية ستعمل
على متابعة ال ـحــاالت الـفــرديــة المسجلة مــن العام
الــدراســي الـمــاضــي ،ومـعــرفــة مستجداتها ،وحصر
الحاالت الجديدة ،والوقوف على المشكالت الدراسية
التي تواجه الطالب ،ورصد الحاالت الفردية الخاصة
التي تحتاج إلى تدخل مهني متخصص وتحويلها
إلى قسم متابعة الحاالت الفردية وقسم عالج الحاالت
النفسية ،مع متابعة الحاالت ذات صعوبات النطق
والتعثر الدراسي ،مشددا على أهمية اكتشاف وحصر

«الكهرباء» :نظام الفواتير يعود للعمل بعد تعطله ساعات
الرشيدي لـ ةديرجلا• :جار التأكد من عمله بشكل طبيعي

•

سيد القصاص

أك ــد الــوكـيــل الـمـســاعــد لـقـطــاع خدمة
ال ـع ـم ــاء ف ــي وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء
والطاقة المتجددة أحمد الرشيدي إعادة
الخدمات الخاصة بنظام إصدار الفواتير
إلى العمل بشكل طبيعي بعد أن تعرضت
لمشكلة فنية أمس األول أدت إلى تعطل
النظام جزئيا لساعات ،مما أثر على أداء
الخدمات اإللكترونية المرتبطة بنظام
الفواتير.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــرش ـ ـي ـ ــدي فـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح لـ ـ
"الجريدة" :تمت إعــادة الخدمات للعمل
مرة أخرى ،وجار حاليا التأكد من عمل
الـنـظــام كـمــا ك ــان قـبــل الـعـطــل ،مبينا أن
ال ـ ـ ــوزارة أت ــاح ــت ل ـكــافــة ال ـع ـمــاء إن ـجــاز
جميع المعامالت المتعلقة بالفواتير من
خالل مكاتب خدمة العمالء.

سكن العزاب
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ش ـنــت الـحـمـلــة
ال ـم ـش ـتــركــة ب ـم ـكــاف ـحــة ظ ــاه ــرة ال ـع ــزاب
فــي السكن الـخــاص حملة صـبــاح أمس
بمحافظة الجهراء قطعت خاللها التيار

عــن ع ــدة ع ـق ــارات مـخــالـفــة بـعــد بــاغــات
وشكاوى بسكنها للعزاب.
وق ــال نــائــب رئ ـيــس فــريــق الضبطية
الـقـضــائـيــة ع ـضــو لـجـنــة ال ـع ــزاب أحـمــد
الـشـمــري ل ـ "ال ـجــريــدة" إن الحملة تأتي
ل ـم ـك ــاف ـح ــة تـ ـل ــك ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة ف ـ ــي ع ـم ــوم
المحافظات ،حيث قام الفريق بالتنسيق
مع عدة جهات حكومية وقطع التيار عن
عدة عقارات مخالفة في الجهراء.
ودعــا أصحاب العقارات إلــى متابعة
عقاراتهم حيث "يعبث المستثمر بتلك
ال ـع ـقــارات بــإسـكــانـهــا عــزابــا مـمــا يشكل
خطرا على األمن المجتمعي في مناطق
السكن الخاص ،من أجل الحصول على
زيادة في اإليجارات ،لذلك ندعو الجميع
الــى منع هــذه المخالفات وقطع التيار
الكهربائي عن تلك العقارات".
ولـ ـف ــت الـ ـ ــى اكـ ـتـ ـش ــاف ت ـس ـك ـي ــن أح ــد
العقارات لعمالة سائبة "خالل الحملة"
األمــر الــذي دعــا اللجنة إلــى قطع التيار
ع ـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــار ال ـ ـم ـ ـخـ ــالـ ــف ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
اك ـت ـش ــاف وج ـ ــود ب ـعــض ال ـع ــائ ــات في
بعض العقارات مما دفع اللجنة من باب
إنساني الى قطع التيار بشكل جزئي عن

الفئات المستهدفة
وأشـ ــار األس ـت ــاذ إل ــى أن الـ ــدور ال ـعــاجــي يتمثل
بتحديد الفئات األعلى استهدافا مثل الطلبة ذوي
الحاالت الصحية مثل المصابين باالكتئاب ،والقلق،
والمخاوف المرضية ،والوسواس القهري ،وتقديم
خدمات ارشادية وعالجية لهم ،وتقديم خطط عالج
نفسي ودوائي من خالل الطبيب النفسي بقسم عالج
الحاالت النفسية المتخصصة.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة ع ـق ــد ورش ع ـم ــل مـ ــن قـبــل
الباحثين االجتماعيين والنفسيين ،لتدريب المعلمين
مع بداية العام الدراسي على كيفية اكتشاف الحاالت،
وتحويلها إلــى مــراكــز اإلرش ــاد النفسي والتوجيه
األسري ،وتحقيق التواصل مع أولياء األمور والطلبة
عبر "استشير".

العتيبي لوزير البلدية :ال تراخيص
للتشوينات إال بقرار من «البلدي»
أكد أن تخصيص األراضي حق أصيل وحصري للمجلس ال ينازعه فيه أحد
•

حملة لجنة العزاب على الجهراء
سكن العزاب مع إبقاء الكهرباء للعائالت.
وأشــار إلى أن اللجنة حررت مخالفة
ألح ـ ـ ــد الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات السـ ـتـ ـغ ــال ــه ال ـت ـي ــار
الكهربائي دون عداد مع قطع التيار عنه،
داعـيــا األهــالــي إلــى التعاون مــع اللجنة
إلخالء تلك العقارات من العزاب ،تفاديا
لقطع التيار الكهربائي عنها.

ً
ً
الطلبة ا لـمـتــأ ثــر يــن نفسيا وا جـتـمــا عـيــا بالجائحة،
وانعكاس ذلك على أدائهم الدراسي ،اضافة الى تقديم
االستشارات االجتماعية والنفسية من خالل الوسائل
التكنولوجية.
وشدد االستاذ أنه يجب على المدارس مراعاة عمل
الموازنة بين االحتياجات التعليمية واالجتماعية
وال ـن ـف ـس ـيــة ل ـل ـطــاب ،إل ــى ج ــان ــب م ــراع ــاة صحتهم
وسالمتهم.

قطع التيار عن عدة
عقارات سكنها
العزاب

الشمري

محمد جاسم

وجــه رئيس المجلس البلدي
ً
أس ــام ــة الـعـتـيـبــي سـ ـ ــؤاال لــوزيــر
الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون ال ـب ـل ــدي ــة وزي ــر
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير
العمراني بشأن مواقع التشوين،
قائال فيه :هل تم إصدار تراخيص
لـمــواقــع تـشــويــن دون اسـتـصــدار
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق مـ ـ ـ ــن الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
بتخصيص هذه المواقع للجهات
المرخص لها؟
وذك ـ ـ ــر ال ـع ـت ـي ـب ــي فـ ــي س ــؤال ــه
أن قــانــون الـبـلــديــة  2016/33في
ال ـمــادة  21منه حــدد اختصاص
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ف ـ ــي إط ـ ــار
المخطط الهيكلي ا لـعــام للدولة
والميزانية المعتمدة بالمسائل
ً
اآلت ـيــة :أوال :تقرير المشروعات
ً
ومــواق ـع ـهــا ع ـم ــران ـي ــا ،وتـجـمـيــل
ال ـ ـم ـ ــدن والـ ـ ـق ـ ــرى وال ـ ـضـ ــواحـ ــي
والـ ـمـ ـن ــاط ــق وال ـ ـ ـجـ ـ ــزر وال ـ ـطـ ــرق

والشوارع والميادين وتوسعتها،
ً
ثانيا :تقرير مخططات المناطق
وتـحــديــد اسـتـعـمــاالت األراض ــي،
واس ـت ـح ــداث وتـنـظـيــم الـمـنــاطــق
السكنية واالستثمارية والتجارية
والصناعية وغيرها بما يتفق مع
المخطط الهيكلي العام للدولة.
وتابع العتيبي أنــه بناء على
ذلــك يعتبر تخصيص األراضــي
وتحديد استعماالتها اختصاصا
أصيال وحصريا للمجلس البلدي
ال ينازعه فيه أحد ،وأنه ال يمكن
ألي جـ ـه ــة ا سـ ـتـ ـغ ــال أرض مــن
أم ــاك الــدولــة مــا لــم يـصــدر قــرار
من المجلس البلدي بتخصيص
ال ـمــوقــع لـهــا وت ـحــديــد مساحته
وطبيعة استعماله والغرض منه،
وأنــه ال يمكن للجهاز التنفيذي
للبلدية إصــدار ترخيص لموقع
تشوين إال بعد ص ــدور ق ــرار من
المجلس بتخصيص هذا الموقع.
وط ـل ــب الـعـتـيـبــي ف ــي ال ـس ــؤال

أسامة العتيبي

تــزويــد المجلس بصور ضوئية
لجميع الرخص الصادرة لمواقع
التشوين عن عامي  2020و2021
مع اإلفادة عن السند القانوني في
ً
إصدارها ،استنادا إلى ما جاءت
به المادة  72من الالئحة الداخلية
لتنظيم أعمال المجلس.
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ً
الجارالله :نشاط «كورونا» عالميا يدفعنا لإلبقاء على االحترازات

اختتام ورشة عمل بين «الصحة» و«الصحة العالمية» حول أهمية البحوث الصحية
عادل سامي

نظمت وزارة الصحة ،بالتعاون
مع المكتب الدائم لمنظمة
الصحة العالمية ،ورشة عمل
مشتركة حول أهمية البحوث
الصحية ،وذلك من  26إلى
 28أكتوبر الماضي بمبنى
معهد الكويت لالختصاصات
الطبية.

إغالق محجر
الخيران بعد عالج
أكثر من  11ألف
مصاب بـ «كوفيد »19

أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـن ـ ــة
االستشارية لمواجهة «كورونا»،
د .خــالــد ال ـجــارال ـلــه ،أن نـشــاط
جائحة كورونا في بعض بقاع
العالم يدفع السلطات الصحية
إلـ ــى اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى االح ـ ـتـ ــرازات
الوقائية والتيقظ الوبائي.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارالـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ،ف ــي
تغريدة على حسابه بـ «تويتر»
ع ــن أس ـفــه ألن ــه «ف ــي ظ ــل تــوافــر
ال ـل ـقــاح ال ـفــاعــل ،نـشـهــد ح ــاالت
د خ ــول للمستشفيات مــن غير
ال ـم ـح ـص ـن ـي ــن وال ـم ـط ـ ّـع ـم ـي ــن»،
مشيرا إلى استمرار االنحسار
الوبائي مع االنفتاح الحذر ،مع
استمرار رفع نسب التطعيم.
من جهة أخرى ،انتهت ورشة
عـ ـم ــل صـ ـحـ ـي ــة مـ ـشـ ـت ــرك ــة ب ـيــن
وزارة الصحة والمكتب الدائم
ل ـم ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة،
إل ــى تــوافــق اآلراء ح ــول أهمية
الـسـيــاســات الـصـحـيــة المبنية
ع ـلــى ن ـتــائــج ال ـب ـح ــوث ووض ــع
األول ــوي ــات الــوطـنـيــة للبحوث

الطبية والصحية ،بما يعزز من
قدرات النظام الصحي لمجابهة
التحديات المختلفة ومواكبة
التغيرات العالمية المتالحقة
فــي مـجــال التخطيط ومتابعة
أداء النظم الصحية.
وكـ ــانـ ــت وزارة ال ـص ـح ــة قــد
نـظـمــت بــال ـت ـعــاون م ــع المكتب
الدائم لمنظمة الصحة العالمية،
ورشة عمل مشتركة حول أهمية
البحوث الصحية ،من  26إلى 28
أكتوبر الماضي بمبنى معهد
الكويت لالختصاصات الطبية.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فـ ــي ب ـيــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،إن ه ـ ـ ــذه الـ ــورشـ ــة
تـعـ ّـد بــاكــورة بــرنــامــج الـتـعــاون
ال ـم ـش ـتــرك م ــع ال ـم ـك ـتــب ال ــدائ ــم
ل ـم ـن ـظ ـم ــة الـ ـصـ ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة
ووزارة الصحة ،بهدف ترتيب
وت ـحــديــد األول ــوي ــات الــوطـنـيــة
ل ـل ـب ـحــوث ال ـط ـب ـيــة وال ـص ـح ـيـ ًـة،
بما يدعم اتخاذ القرارات وفقا
ل ـتــوص ـيــات ون ـت ــائ ــج ال ـب ـحــوث
المبنية على الدراسات العلمية.

ً
«الغذاء» :وفيات المواليد ضمن األدنى عالميا

●

عادل سامي

أكدت نائبة المدير العام لشؤون تغذية المجتمع
في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د .نوال الحمد أن
الكويت حققت تحسنا ملحوظا في خدمات صحة
األم ـهــات والــرضــع وصـغــار األط ـفــال ،إذ بلغ معدل
وفـيــات األطـفــال دون الخامسة  8حــاالت وفــاة لكل
 1000والدة حية ،بينما بلغ معدل وفيات األمهات
 3حاالت لكل  100ألف والدة عام  ،2018وتعتبر هذه
المعدالت من األدنى عالميا.
وقالت الحمد ،في كلمة لها ،أمس ،خالل االحتفال
باألسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية ،إنــه وفقا
لنتائج برنامج الترصد التغذوي لعام  2019فإن
 50في المئة من األطفال بالكويت يبدأون الرضاعة
الطبيعية في غضون الساعات األولــى من الــوالدة،
و 80في المئة يرضعون حصريا حليب األم خالل
األشهر الستة األولى ،ويتم إدخال األطعمة التكميلية
عند عمر  6أشهر لدى  70في المئة من الرضع.
وأضافت أنه على الصعيد العالمي ،فإن  43في

المئة فقط من األطفال يبدأون الرضاعة الطبيعية
خــال الـســاعــات األول ــى مــن ال ــوالدة ،و 38فــي المئة
يرضعون حصريا حليب األم خالل األشهر الستة
األولــى من العمر ،ويتم إدخــال األطعمة التكميلية
عند عمر  6أشهر لدى  55في المئة فقط من الرضع،
مؤكدة أن معظم مؤشرات تغذية الرضع بالكويت
أظهرت ارتفاعا ملحوظا ،حيث أظهرت المؤشرات
الرئيسية لمبادرة المستشفيات الصديقة لألطفال
وتنفيذ الـمــدونــة الــدولـيــة تحسنا كبيرا فــي األداء
خالل السنوات الماضية.

الرضاعة الطبيعية
من جانبها ،أكــدت رئيسة مكتب «اليونيسيف»
بــال ـكــويــت تــات ـيــانــا ك ــول ــن اه ـت ـمــام «الـيــونـيـسـيــف»
بــال ـت ـعــاون م ــع دول الـخـلـيــج ،ول ـيــس فـقــط بالحث
على الرضاعة الطبيعية وتشجيع األمهات عليها،
وإنما حث الحكومات على تهيئة البيئة لألمهات
المرضعات لتكون األمور أسهل بالنسبة لهن.

دعوة لتحويل جزيرة أم النمل
إلى نواة المدن الذكية بالكويت
دعــا رئـيــس جمعية إنـتــرنــت األش ـيــاء ،صقر
الـحــربــي ،إلــى تنفيذ مـشــروع شركة غوغل في
ج ــزي ــرة أم ال ـن ـمــل ل ـت ـكــون نـ ــواة ال ـم ــدن الــذكـيــة
ً
والمستدامة في الكويت ،مشيرا إلى أن الحكومة
قادرة على استغالل تنفيذ المشروع في الكويت.
وأوضح الحربي ،في تصريح أمس ،بمناسبة
الـيــوم العالمي للمدن ،الــذي تحتفل فيه األمــم

المتحدة فــي  31أكـتــوبــر مــن كــل ع ــام ،أن فكرة
هذا المشروع ستنتج عنها مساحات مشتركة
ومـكــاتــب ومــؤت ـمــرات وشـقــق سكنية وف ـنــادق،
وذلك للوصول إلى تحقيق حلم المدينة الذكية،
ً
ً
ً
الفتا إلى أنه يعد استثمارا ناجحا ومتكامال
ً
بيئيا ،وسيعود بالكثير من الفوائد االقتصادية
واالجتماعية والعلمية على الكويت.

مركز الكويت للتطعيم
إلى ذلك ،أغلقت وزارة الصحة
المستشفى الميداني ومحجر
ّ
منتزه الخيران ،رسميا ،وسلمته

لشركة المشروعات السياحية
ب ـع ــد خـ ـ ــروج ج ـم ـيــع ال ـمــرضــى
وانحسار الحاالت.

وق ـ ـ ــال رئـ ـي ـ ـ ــس المستشـفى،
د .فهد العيسى ،إن المستشفى
قـ ّـدم الخدمة والعالج ألكثر من

 11ألــف مـصــاب ب ـ «كــوفـيــد »19
على مدى أكثر من  19شهرا.

«الهالل األحمر» تشيد بتخصيص منطقة
لألطفال في جناح الكويت بـ «إكسبو دبي»
أش ــاد نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس إدارة جمعية الـهــال
األحمر ،أنــور الحساوي ،أمــس ،بجناح دولــة الكويت
في «اكسبو دبي  ،»2020لتخصيصه منطقة لألطفال
لتقديم الفعاليات واألنشطة المتنوعة لهم.
وقال الحساوي ،في تصريح لـ«كونا» ،على هامش
إق ــام ــة الـجـمـعـيــة ورشـ ــة فـنـيــة لــأط ـفــال ف ــي الـجـنــاح
ال ـكــوي ـتــي ،إن «الـجـمـعـيــة ت ـش ــارك ض ـمــن الـجـمـعـيــات
الخيرية في المعرض تحت مسمى «االتصال بالعالم»،
ليتم التعرف على المساعدات اإلنسانية الالمحدودة
التي تقدمها الكويت إلى دول العالم».
وأضاف أن الهدف من الورشة الفنية التي نظمها
فــريــق «ال ـه ــال األح ـم ــر» غ ــرس م ـب ــادئ ال ـت ـطــوع لــدى
األطفال ،وحثهم على مساعدة المحتاجين وكبار السن،
وإدراكهم أهمية زيارة المرضى في المستشفيات.

●

محمد راشد

أ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت وزارة األو قـ ـ ـ ـ ـ ــاف
وال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــامـ ـي ــة ،ممثلة
في إدارة الشؤون الفنية بقطاع
ال ـم ـســاجــد ،أس ـم ــاء الـنــاجـحـيــن
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن اجـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــازوا االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار
ال ـت ـح ــري ــري ال ـم ــؤه ــل لــوظــائــف
اإلمامة واألذان والــذي ُعقد في
 26أك ـتــوبــر ال ـمــاضــي بمسجد
الوزارة بالرقعي.

«التراث» عقدت «عموميتها»
وشكلت مجلس إدارتها

عقدت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي جمعيتها العمومية
العادية بحضور رئيس
مجلس اإلدارة الشيخ طارق
العيسى ،ومندوبي وزارة
الشؤون االجتماعية ،وأعضاء
الجمعية العمومية ،وذلك
العتماد التقريرين اإلداري
والمالي ،وانتخاب أربعة
أعضاء لمجلس اإلدارة،
واختيار مدقق الحسابات.
وزكت الجمعية العمومية
أربعة أعضاء لمجلس اإلدارة
ً
بدال عن األعضاء الذين انتهت
عضويتهم لعام  ،2020وهم
سليمان البريه ،وحسين
الرومي ،وحمد األمير ،ود.
فرحان الشمري.
وبعد انتهاء الجمعية
العمومية عقد مجلس إدارة
ً
الجمعية الجديد اجتماعا
رحب فيه باألعضاء الجدد،
كما وزعت المهام والمناصب
بالتزكية على األعضاء وهم
طارق العيسى رئيسا لمجلس
اإلدارة ،وسليمان البريه نائبا
للرئيس ،ووليد المنصور
أمينا للسر ،وحسين الرومي
أمينا للصندوق ،وحمد األمير،
وناظم المسباح ،ود.عثمان
الحجي ،وأنور سالمة ،ود.
فرحان الشمري أعضاء مجلس
إدارة.

الطلبة أثناء تجولهم في أرجاء الجناح

وقـ ــدم م ــدي ــر إدارة ال ـش ــؤون
الفنية د .بدر أبا ذراع التهنئة
ً
للناجحين ،متمنيا لهم التوفيق
في المقابالت الشفوية.
وق ــال أب ــا ذراع ف ــي تصريح
إن ال ــذي ــن اجـ ـ ـت ـ ــازوا االخ ـت ـب ــار
الـ ـتـ ـح ــري ــري س ـي ـت ــم ال ـت ــواص ــل
م ـع ـه ــم عـ ـل ــى دفـ ـ ـع ـ ــات ل ــدخ ــول
ً
الـ ـمـ ـق ــاب ــات الـ ـشـ ـف ــوي ــة ،ع ـل ـمــا
ب ــأن األول ــوي ــة فــي ذل ــك ستكون
ح ـســب ال ـتــرت ـيــب ال ـم ــذك ــور في

كشوف الناجحين ،مشيرا إلى
ان ال ـح ــاص ـل ـي ــن ع ـل ــى ش ـه ــادة
الـ ــدك ـ ـتـ ــوراه ف ــي الـتـخـصـصــات
ال ـ ـش ـ ــرع ـ ـي ـ ــة ،وال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــديـ ــن
المتقدمين لشغل وظائف (إمام/
إمام وخطيب) ،سيتم التواصل
معهم وتكون لهم األولوية في
دخـ ـ ــول ال ـم ـق ــاب ــات ال ـش ـف ــوي ــة،
داعيا الناجحين إلى االستعداد
الجيد للمقابالت الشفوية حتى
يتمكنوا من اجتيازها بتفوق.

يــذكــر ان أس ـم ــاء الناجحين
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن اجـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــازوا االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار
ال ـت ـحــريــري تـضـمـنــت  18ف ــردا
تقدموا لوظيفة إمــام وخطيب،
وم ـث ـل ـه ــم يـ ـط ــالـ ـب ــون ب ـت ـعــديــل
مسمى وظـيـفــي مــن م ــؤذن إلــى
إمـ ــام ،و 23لــوظـيـفــة إمـ ــام ،و44
لــوظـيـفــة م ـ ــؤذن ،و 10مــؤذنـيــن
من المتقاعدين ،وواحد لوظيفة
خطيب.

«اإلطفاء» :غلق  9مواقع مخالفة
بالفروانية واألحمدي

محمد الشرهان

عقدت اللجنة العليا للتمرين
التعبوي المشترك «أمــن الخليج
العربي  »3برئاسة المدير العام
لإلدارة العامة المركزية للعمليات
العميد عبدالله العتيقي اجتماعا
م ــع ال ـل ـجــان ال ـفــرع ـيــة الـمـشــاركــة
فــي التمرين التعبوي المشترك
لـ ــأج ـ ـهـ ــزة األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـح ـض ــور
أعضاء اللجنة العليا .وتم خالل
االجتماع االستماع إلــى اللجان
الفرعية ومتابعة تقرير كل لجنة
على حــدة ،واالط ــاع على جميع
االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات وت ـج ـه ـيــز ال ـق ــوة
المشاركة وآلية التنفيذ الميدانية.
وأ ع ـ ـل ـ ـن ـ ــت اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة
ل ـ ـل ـ ـعـ ــاقـ ــات واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام األم ـ ـنـ ــي
بـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــي ب ـي ــان

سلة أخبار

«النجاة» تطرح مشاريع
منتجة لألسر الفقيرة

إعالن أسماء الناجحين في اختبار األئمة والمؤذنين

«الداخلية» تشارك في اجتماع لجنة تمرين
«أمن الخليج العربي »3
●

(صورة أرشيفية)

local@aljarida●com

أعلنت جمعية النجاة
الخيرية تدشين مشروع «7
سنابل» ،الذي يتم إطالقه
شهريا لمصارف خيرية
ومشاريع متنوعة تساعد في
تخفيف المعاناة عن آالف
المستفيدين في مختلف الدول
العربية واإلسالمية ،حيث
يتناول المشروع في نوفمبر
المشاريع التنموية المنتجة
لألسر الفقيرة تحت شعار
«تغنيهم عن السؤال».
وقال رئيس قطاع الموارد
والعالقات العامة واإلعالم
بالجمعية عمر الثويني ،في
تصريح صحافي ،أمس« ،نركز
على المشاريع ذات األهمية
التنموية ،كونها تضمن
ديمومة واستمرار العمل
ً
الخيري» ،مؤكدا أن المشروع
يفتح أبواب الخير للمتبرعين
والكسب النافع للمستفيدين.
وأضاف الثويني« :خصصنا
مشروع  7سنابل للمساهمة
في إغناء عدد من األسر
الفقيرة عن السؤال ،وتمكينهم
من االعتماد على ذاتهم،
بتوفير مصدر دخل ثابت
لهم».

«الرحمة» 1000 :جيبوتي
استفادوا من حمالتنا الطبية

غلق أحد المحال المخالفة
جانب من االجتماع
أم ــس ،أن االجـتـمــاع يــأتــي ضمـن
االس ـت ـع ــدادات الـخــاصــة بتمرين
«أمــن الخليج العربي  ،»3والــذي
سيقام في السعودية.

يـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــر أنـ ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ـلـ ـ ــى هـ ــامـ ــش
االستعدادات شاركت فرق اإلمداد
وال ـع ـم ـل ـي ــات واألم ـ ـ ــن والـ ـش ــؤون
الـطـبـيــة فــي االج ـت ـمــاع المشترك

لفريق اإلعداد والتخطيط الثاني
لتمرين «أمن الخليج العربي ،»3
وال ــذي عـقــد فــي مــديـنــة الــريــاض
بالسعودية.

أعلنت فرق تفتيش قوة االطفاء العام بقطاع
الــوقــايــة غـلــق  9م ــواق ــع مـخــالـفــة الش ـتــراطــات
السالمة والوقاية من الحريق في محافظتي
الفروانية واألحمدي.
وذك ـ ــرت إدارة ال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة واالعـ ــام

بقوة االطفاء ،في بيان أمس ،أن جهود قطاع
ال ــوق ــاي ــة م ـس ـت ـمــرة ل ـ ــردع ال ـم ــواق ــع الـمـخــالـفــة
بجميع المحافظات والتي تهدد سالمة األرواح
والممتلكات واألمن المجتمعي.

رصد  6نسور سمراء في محمية اللياح
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة «عـ ــدسـ ــة
الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة» أن ـ ـهـ ــا رصـ ـ ـ ــدت سـتــة
نـ ـ ـس ـ ــور س ـ ـ ـمـ ـ ــراء فـ ـ ــي م ـح ـم ـيــة
اللياح الشمالية والتي وصلت
إلى الكويت في موسم الهجرة
الخريفية الشهر الفائت قادمة
من أوروبا متجهة إلى إفريقيا.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـض ـ ــو الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
الدكتور مهدي غلوم لـ «كونا»
إن النسور المرصودة لها عدة
أسـ ـم ــاء م ـن ـهــا ال ـن ـس ــر األس ـم ــر
أو ال ـن ـســر األسـ ـم ــر األوراسـ ـ ــي
أو نـســر غــري ـفــون ،مـضـيـفــا أن
الـ ـنـ ـس ــر األس ـ ـمـ ــر ي ـع ـت ـب ــر أح ــد
أشهر النسور تكاثرا وأوسعها
انتشارا عالميا.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـ ـن ـ ـ ـسـ ـ ــور
المرصودة في المحمية كلها
غير بالغة بسبب لون المنقار
األسـ ـ ـ ــود ول ـ ـ ــون ري ـ ــش ال ــرق ـب ــة
البني ،اذ إن البالغ منها يكون

النسور السمراء في المحمية
لون المنقار فاتحا ولون ريش
الرقبة أبيض.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن ط ـ ـ ــول ال ـن ـس ــر
األسـمــر ي ـتــراوح بين  93و120

سـنـتـيـمـتــرا ف ــي ح ـيــن ي ـت ــراوح
طــول جناحيه بين  230و280
سنتيمترا وي ــزن مــن  6الــى 14
ك ـغ ــم وه ـ ــو ث ــان ــي أكـ ـب ــر ن ـســور

الـ ـع ــال ــم الـ ـج ــدي ــد بـ ـع ــد ال ـن ـســر
الراهب.
وذكر أن النسر األسمر رأسه
أصلع وأبيض اللون ولون ريش
جسمه بني أسمر بعدة درجات
وريـ ــش ال ـط ـي ــران ف ــي جـنــاحـيــه
أسـ ــود ،وذي ـل ــه قـصـيــر وأسـ ــود،
ومنقاره أسود ،وعيناه بنيتان
داكنتان وعــادة ما تكون ذكور
وإناث النسر األسمر متشابهة
م ــع وجـ ــود بـعــض االخ ـتــافــات
البسيطة في اللون.
وبـيــن غـلــوم أن ــه تــم تصوير
وتـ ـ ــوث ـ ـ ـيـ ـ ــق وصـ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـن ـ ـسـ ــور
بــواس ـطــة ط ــائ ــرة «درون» وآل ــة
تـ ـص ــوي ــر أرض ـ ـ ـيـ ـ ــة ،الف ـ ـتـ ــا ال ــى
أن ه ــذه ال ـن ـســور ت ـت ـغــذى على
ال ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــات الـ ـن ــافـ ـق ــة والـ ـت ــي
ي ـم ـك ـن ـهــا رؤيـ ـتـ ـه ــا مـ ــن م ـســافــة
بعيدة جــدا وتعشش وتتكاثر
في أوروبا والسعودية.

َّ
سيرت جمعية الرحمة
ً
العالمية عددا من القوافل
والحمالت الطبية الشاملة
في جيبوتي ،بمشاركة عدد
من األطباء واالستشاريين،
وممثلين رسميين عن
وزارة الصحة الجيبوتية،
بهدف توفير الرعاية الطبية
والخدمات الصحية للمرضى
المحتاجين.
وقال رئيس قطاع إفريقيا
باإلنابة في الجمعية بدر
بورحمة ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن القوافل
والحمالت الطبية اشتملت
على عدد من التخصصات
الطبية المختلفة لعالج
مرضى العيون والقلب
والعظام والباطنية واألطفال
والمخ واألعصاب ،إضافة إلى
عمليات إزالة المياه البيضاء
والقسطرة القلبية والشفة
األرنبية.
وأوضح بورحمة أن أكثر
من  1000مريض محتاج
استفادوا من تلك الحمالت
ً
الطبية المتنوعة ،مضيفا أن
حملة مكافحة العمى التي
أطلقتها الجمعية للمحتاجين
في جيبوتي عادت بالنفع
على  5000مريض محتاج منذ
انطالقتها األولى.

ةديرجلا
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محليات

أحداث شغب تلغي انتخابات طلبة بريطانيا
«التنفيذية» شطبت «الحرة» من السباق وشكلت لجنة انتقالية حتى إجراء االستحقاق
حمد العبدلي
وفيصل متعب

القائمة «الحرة»
احتجت على شطب
 400طالب وتعتزم
الطعن لتمكينها
من المنافسة

ألغت الهيئة التنفيذية المشرفة على انتخابات
االتحادات الطالبية ،انتخابات الهيئة اإلداريــة
ووفد المؤتمر لالتحاد الوطني لطلبة الكويت
في المملكة المتحدة بعد ساعات قليلة من فتح
باب االقتراع ،بسبب اعتراض الكثير من الطلبة
على قرارات لجنة االنتخابات وشطب نحو 400
طالب وطالبة من كشوف المقيدين ،األمر الذي
زاد مــن مــوجــة الغضب لــدى الطلبة ،وأدى الى
إغالق أبواب القاعات والفندق الذي أقيمت فيه
االنتخابات.
وقد استدعى هذا األمر قيام الهيئة التنفيذية،
وهــي المشرفة على االنـتـخــابــات ،بــإصــدار قــرار
ف ــوري بوقفها ،وتشكيل لجنة انتقالية لحين
تحديد موعد آخر لالنتخابات.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،أعلنت الهيئة التنفيذية
لــاتـحــاد الــوطـنــي لطلبة الـكــويــت ،أم ــس ،إلـغــاء
انتخابات االتحاد الوطني لطلبة الكويت  -فرع
ً
المملكة المتحدة ،التي كان مقررا لها أن تنعقد،
عقب أحداث شغب طالت العملية االنتخابية.
وج ــاء فــي تعميم ص ــادر مــن رئـيــس الهيئة،
فالح السويري ،أن الهيئة قررت إلغاء انتخابات
االتـحــاد الوطني لطلبة الكويت  -فــرع المملكة
ً
الـمـتـحــدة ،وال ـتــي ك ــان م ـقــررا لـهــا أم ــس ،بسبب
أحـ ــداث الـشـغــب وت ـعـ ّـمــد تـعـطـيــل سـيــر العملية

«األسترالية» تطلق حملتها
السنوية للتوعية بسرطان الثدي
أطلقت الكلية األسترالية
بالكويت حملتها السنوية
لـلـتــوعـيــة ب ـســرطــان ال ـث ــدي،
إي ـمــانــا مـنـهــا بــالـمـســؤولـيــة
االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ودع ـ ـ ـمـ ـ ــا
ل ـل ـم ـتــأثــريــن ب ـه ــذا ال ـم ــرض،
حـيــث تـكـلـلــت أروق ـ ــة الكلية
باللون الــوردي ،وتم توزيع
األشرطة الوردية على الطلبة
والـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن وال ـ ــزائ ـ ــري ـ ــن،
لـتـسـلـيــط ال ـض ــوء ع ـلــى هــذا
ال ـم ــرض وال ـتــذك ـيــر بأهمية
الكشف المبكر.
ومـ ــن ف ـعــال ـيــات وأن ـش ـطــة
الـحـمـلــة أي ـضــا نـشــر الكلية
ن ـصــائــح ط ـب ـيــة وتـحـفـيــزيــة
أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ل ـ ـم ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــي
وم ـت ـعــافــي س ــرط ــان ال ـث ــدي،
ودع ـ ـ ـ ــت ك ـ ــذل ـ ــك م ـت ــاب ـع ـي ـه ــا
إلـ ــى ن ـش ــر م ـن ـش ــورات ـه ــا فــي
ا لـمـجـتـمــع ،سـعـيــا لتحقيق
أهدافها التوعوية.
وق ــال ــت الـ ـم ــدي ــرة األول ـ ــى
لـ ـقـ ـس ــم الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ـع ــام ــة
والـتـســويــق لــدى الكلية مي
المسلم" :إن مــرض سرطان
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــدي ي ـ ـص ـ ـيـ ــب ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء
تـ ـح ــدي ــدا ،ل ـك ـنــه ق ــد يـصـيــب
الرجال أيضا ،لذلك فإن خلق
وعي مجتمعي مهم جدا".
واض ـ ــاف ـ ــت الـ ـمـ ـسـ ـل ــم" :ان
م ــن واج ـب ـنــا ومـســؤولـيـتـنــا
االجتماعية إط ــاق حمالت

مي المسلم

ت ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة س ـ ـ ـنـ ـ ــويـ ـ ــة ،وه ـ ـ ــذه
األخـيــرة ما زالــت تعتبر من
أه ـ ــم ال ـع ـن ــاص ــر ال ـم ـســاعــدة
لمحاربة المرض ،وذلــك من
خالل حصولنا على التأييد
المجتمعي لنستطيع معا
أن ننشر الوعي على نطاق
أوســع ،سعيا منا إلــى الحد
والكشف المبكر عن سرطان
الثدي".

االنتخابية ،مما أعاق استمرار سير االنتخابات.
كما قررت «التنفيذية» تشكيل لجنة انتقالية
من الهيئة اإلدارية السابقة إلدارة شؤون االتحاد
الوطني لطلبة الكويت  -فرع المملكة المتحدة،
إلى حين إقامة االنتخابات ،برئاسة ناصر الغانم،
وعـضــويــة كــل مــن عثمان الـنـجــار ،وعـلــي رجــب،
وعقيل الخالدي ،وعثمان الفيلكاوي.
وأكـ ـ ـ ــدت ال ـه ـي ـئ ــة أنـ ـه ــا ق ـ ـ ــررت ش ـط ــب قــائ ـمــة
"الـحــرة" من خــوض انتخابات االتحاد الوطني
لطلبة الـكــويــت ف ــرع المملكة الـمـتـحــدة ،وتـقــام
االنتخابات الجديدة ً
بناء على تسجيل القوائم
المتنافسة على االنتخابات نفسها ،إضافة إلى
شطب جميع المتسببين بهذه األحداث وتعطيل
العملية االنتخابية وتجميد عضويتهم للجمعية
العمومية.
و ق ــررت «التنفيذية» د ع ــوة اللجنة المشرفة
على االنـتـخــابــات لالجتماع معها لـعــرض آخر
المستجدات والتفاصيل المتعلقة بــاأل حــداث،
والنظر فيما يجب اتخاذه من قرارات إضافية.
بدوره ،استنكر المنسق العام للقائمة الحرة
حسن الكندري شطب  423طالبا وطالبة ،الذين
تــم قـيــدهــم الن ـت ـخــابــات الـهـيـئــة اإلداريـ ـ ــة لطلبة
ب ــري ـط ــان ـي ــا ،وذل ـ ــك ب ـع ــد االج ـتـ ـم ــاع الـتـنـسـيـقــي
للمناديب للقوائم الثالث.

• الفاضل :يقدم رؤى استشرافية لتعزيز التنمية في البالد
• الشباب يتوسمون في ريادة األعمال وسيلة لتحقيق تطلعاتهم
أعـ ـلـ ـن ــت م ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـت ـق ــدم
العلمي ،صدور المرصد العالمي لريادة
األعـ ـم ــال ت ـحــت ع ـن ــوان "ت ـقــريــر الـكــويــت
الوطني األول للعام  "2020وا لــذي يعد
أول مشروع بحثي لقياس وجهات النظر
ح ــول بـيـئــة ريـ ــادة األع ـم ــال ف ــي الـكــويــت
بشكل علمي ،وذلك بإجراء مسح وطني
شمل  2000مشارك ،وتمت مقارنة نتائج
مسح عــام  2020بنتائج  120اقتصادا
عالميا.
ّ
ومولت "التقدم العلمي" هذا المشروع
ال ـب ـح ـث ــي ،وعـ ـه ــدت ب ــإج ــرائ ــه إلـ ــى كـلـيــة
بــوكـسـهــل ال ـكــويــت وال ـم ــرص ــد الـعــالـمــي
لــريــادة األع ـمــال ال ــذي أس ــس ع ــام 1999
كمشروع بحثي بين كلية بابسون وكلية
لندن لألعمال.
وأ ظ ـ ـهـ ــر ت ـق ــر ي ــر  GEM 2020و جـ ــود
م ــوق ــف إيـ ـج ــاب ــي م ـح ـل ــي ف ـي ـم ــا يـتـعـلــق
بريادة األعمال؛ فمن بين الذين شملهم
 %60إن بـيـئــة ري ــادة
االس ـت ـط ــاع ،ق ــال ً
األع ـمــال تــوفــر ظــروفــا جـيــدة لـبــدء عمل
تجاري في الكويت.
وذكـ ـ ــر ال ـت ـق ــري ــر أن ل ـ ــدى األشـ ـخ ــاص
ال ــذي ــن تـ ـت ــراوح أع ـم ــاره ــم ب ـيــن  18و24
عاما تطلعات ريادية ،مما يشير إلى أن
الشباب على وجه الخصوص يعتبرون
ريادة األعمال وسيلة لتحقيق تطلعاتهم
الـشـخـصـيــة والـمـهـنـيــة والـمـســاهـمــة في
التنمية االجتماعية واالقتصادية.

•

«لم يطرأ أي تعديل على نظام إجرائها وملتزمون بنصوص الالئحة»
●

ذكر رئيس رابطة أعضاء هيئة
التدريس للكليات التطبيقية في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والـ ـت ــدري ــب د .ي ــوس ــف ال ـع ـنــزي
أن ان ـت ـخ ــاب ــات ال ــراب ـط ــة ل ـل ــدورة
النقابية  2022-2021ستجرى 29
الجاري ،وفقا للنظام المتبع في
كــل انـتـخــابــات ،ولــم يـطــرأ عليها
أي تعديل.
وق ـ ــال ال ـع ـن ــزي ف ــي تـصــريــح
ل ـ "الـجــريــدة" إن الــرابـطــة ملتزمة
بالئحتها التي نصت على إجراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات كـ ــل س ـن ـت ـي ــن ،ول ــم
تطالب الهيئة االداريــة بالتمديد
عن فترة كورونا ،مبينا أن المدة
الفعلية لعمل ا لــرا ب ـطــة الحالية
خ ــال ظ ــروف الـحـيــاة الطبيعية
ل ــم ت ـت ـج ــاوز ث ــاث ــة أش ـه ــر وه ــي
الـفـتــرة مــن نهاية نوفمبر 2019

يوسف العنزي

ح ـت ــى بـ ــدايـ ــة ال ـج ــائ ـح ــة أواخـ ـ ــر
فبراير  ،2020والتي تفانى فيها
أع ـضــاء الهيئة االداريـ ــة لتمثيل
زمالئهم خير تمثيل رغم مخاطر
تـعــرضـهــم لــإصــابــة خ ــال ذروة
فترة الجائحة.

وأفــاد العنزي بأن "انتخابات
ال ـ ــرابـ ـ ـط ـ ــة بـ ـمـ ـث ــاب ــة ال ـم ـن ــاس ـب ــة
السعيدة التي يتم االحتفال بها
كل عامين ،فالمنافسة بين الزمالء
ت ـع ـك ــس رق ـ ـ ــي ط ــرحـ ـه ــم ورفـ ـع ــة
مكانتهم المجتمعية ،وعلى مر
تــاريــخ الــرابـطــة ال ــذي تـجــاوز 35
ع ــام ــا ل ــم تـشـهــد م ــا يـعـكــر صفو
االن ـت ـخ ــاب ــات ب ــل ت ـتــم ف ــي أج ــواء
حميمية" ،داعيا الى وجود جميع
الزمالء للتصويت مع المحافظة
على االشتراطات الصحية.
وأع ـ ـ ـ ــرب الـ ـعـ ـن ــزي عـ ــن ش ـك ــره
لــزمــائــه أعـضــاء الهيئة اإلداري ــة
للرابطة بمناسبة خـتــام ال ــدورة
النقابية الحالية ،وما قاموا به من
خدمة زمالئهم أعضاء التدريس
ف ــي ظ ــل أص ـع ــب الـ ـظ ــروف وهــي
الـجــائـحــة العالمية الـتــي عطلت
األدوات النقابية وجميع مصالح
الدولة والعالم بأسره.

«أمانة الخليج» و«التطبيقي» عقدتا
ورشة «شؤون المتدربين»
عقدت األمانة العامة لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية ور شــة عمل خاصة ببرنامج
نـظــام ش ــؤون المتدربين " "TASبــالـتـعــاون مع
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،من
خاللها تم االطالع على خصائص النظام وما
يقدمه من خدمات وما هي الفئة المستفيدة منه.
وأك ــد نــائــب الـمــديــر ال ـعــام ل ـشــؤون الـتــدريــب
باإلنابة مدير المعهد العالي للطاقة م .فيصل
الضاحي أن الهيئة حريصة على تقديم أفضل
الخدمات لمنتسبيها حيث عملت على تطبيق
نظام شؤون المتدربين " "TASالذي تم إنشاؤه

ج ـ ــان ـ ــب م ـ ـ ــن الـ ـجـ ـم ــوع
الطالبية في االنتخابات

«التقدم العلمي» تصدر تقرير الكويت الوطني األول

العنزي لـ ةديرجلا  :انتخابات رابطة
«تدريس التطبيقي»  29نوفمبر
أحمد الشمري

وصرح الكندري لـ "الجريدة" أن أسباب الشطب
غير مبررة من الهيئة التنفيذية ،حيث طبعنا
 423استمارة للطلبة المقيدين ،و تــم تقديمها
للهيئة التنفيذية إلثبات أنهم أتموا كل الشروط
واإلجراءات لعملية القيد.
وبين أن قرار شطب القائمة الحرة من خوض
االنـتـخــابــات غـيــر دس ـتــوري وتـعـسـفــي ،وسيتم
الـطـعــن عـلـيــه حـتــى يـسـمــح لـنــا بــالـمـشــاركــة في
االن ـت ـخــابــات ال ـمــؤج ـلــة وال ـت ــي م ــن الـمـتــوقــع أن
تكون بعد شهرين ،مضيفة أن الجموع الطالبية
رفضت هذا التعسف الذي حصل ،حيث وجدنا
سوءا في تنظيم سير العملية االنتخابية من قبل
االتحاد ،كما أن السعة المكانية للفندق الذي تم
به التصويت غير كافية الستيعاب أعداد الطلبة
الراغبين في المشاركة.
وأشار إلى أن الجموع الطالبية اتخذت موقفا
باالمتناع عن المشاركة بسبب ،فوضى االتحاد
واالنتخابات غير المنظمة.
وذكر أن الفندق تعاون مع الشرطة البريطانية
بإخراج صناديق االقتراع الى الخارج ،وبقيت
نحو ساعتين دون وجود أي عضو من االتحاد
أو الهيئة التنفيذية لإلشراف عليها أو حمايتها.

ع ــام  2010ل ـي ـخــدم ق ـط ــاع ال ـت ــدري ــب م ــن خــال
توفير قاعدة بيانات رئيسية لجميع متدربي
التطبيقي ،كما يمكن لمسؤولي الهيئة إدارة
القطاع بالشكل األمثل مما يسهم بشكل كبير
في تطوير العملية التدريبية.
وتطرقت الورشة إلى بداية تأسيس النظام
وم ــراح ــل ت ـط ــوي ــره وت ـق ـي ـي ـمــه وآلـ ـي ــة ال ـت ـعــاون
واالستفادة منه بين دول مجلس التعاون ،كما
تم تقديم عرض مرئي لصفحة الطالب ولصفحة
مدير المعهد وللخدمات التي يوفرها النظام
ً
لهم باإلضافة إلى تطبيق ذلك عمليا.

تقرير الكويت الوطني األول لعام 2020
كـمــا ت ـنــاول الـتـقــريــر تــأثـيــر الـجــائـحــة
على االقتصاد المحلي وسوق العمل ،إذ
تم تصميم أسئلة محددة للوقوف على
دور ريادة األعمال واالبتكار في معالجة
تداعيات الجائحة.

للمؤسسة د .خــا لــد الفاضل عــن ا عـتــزاز
المؤسسة بدعم أول تقرير من المرصد
ال ـع ــال ـم ــي لـ ــريـ ــادة األع ـ ـمـ ــال ي ــرك ــز عـلــى
ال ـك ــوي ــت وي ــوف ــر ب ـي ــان ــات ق ـي ـمــة ورؤى
استشرافية يسترشد بها لتهيئة بيئة
عـمــل مناسبة لــر يــادة األ ع ـمــال كوسيلة
لتعزيز التنمية في البالد.
بـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال م ــدي ــر إدارة ال ـش ــرك ــات
واالبتكار في المؤسسة د .بسام الفيلي
إن هــذا األ مــر مثير لالهتمام على وجه
ال ـخ ـص ــوص ،ألن تـحـفـيــز ال ـش ـبــاب على
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي أن ـش ـطــة ريـ ـ ــادة األع ـم ــال
وإشــراك ـهــم فـيـهــا هــو أم ــر وث ـيــق الصلة
بــاسـتــدامــة ال ـكــويــت والـتـنـمـيــة الـطــويـلــة
المدى.
من جانبه ،أوضح مدير برنامج تعزيز
المعرفة في المؤسسة محمد العبدالله
أن كال االستنتاجين يسلط الضوء على
الـ ـت ــزام رواد األعـ ـم ــال بــال ـم ـســاه ـمــة فــي
االقتصاد الوطني ،حتى أثناء األز مــات
العالمية.

رؤى استشرافية
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أع ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـعـ ــام

 ...و«العلوم اإلدارية»  9الجاري
●

أحمد الشمري

أعلنت عمادة شؤون الطلبة
ف ـ ـ ــي ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ع ـق ــد
انتخابات رابطة العلوم اإلدارية
للعام النقابي  2022-2021في
 9الـجــاري ،مشيرة إلــى أن فتح
باب التقديم سيكون الخميس
المقبل.
وذكرت العمادة في تصريح

صـ ـح ــاف ــي أن عـ ـق ــد ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية  8الـجــاري ،وأن آخر
موعد لالنسحاب من الترشيح
االحد المقبل.
وأض ــاف ــت أن الـلـجـنــة العليا
لإلشراف على االنتخابات على
أتم االستعداد لعقد االنتخابات
من خالل فريق العمل في اللجنة
العليا لالنتخابات.

«الجمارك» تضبط  4000سلعة
تموينية مهربة خالل شهرين

جانب من المواد المضبوطة
ضبطت إدارة الجمرك البري في مراقبة التفتيش واالستيداع
بالصليبية ،خالل الشهرين الماضيين ،كمية من المواد التموينية
الممنوع تصديرها خارج البالد ،تقدر بـ  4000سلعة تموينية ،وذلك
إثر تفتيش بعض الشحنات الصادرة.
وأعلن مراقب التفتيش واالستيداع في الجمرك البري جاسم
الـغــانــم أن إدارة الـجـمــرك الـبــري تـقــوم بتفتيش جميع الشحنات
الصادرة ،وأثناء تفتيش بعضها تم العثور على مواد تموينية يمنع
تصديرها خارج الكويت ،وتم عمل محضر ضبط ودفع الغرامات
المستحقة.وأضاف أنه يتم تجميع هذه المواد التموينية داخل
مستودع الجمرك الـبــري ،ثــم يتم عمل كتاب بين الجمرك البري
وإدارة التموين التابعة لوزارة التجاره الستالم المواد التموينية
التي تم ضبطها.

«األميركية» :االعتراف بكتاب
أبودوش من BookAuthority
أعلنت الجامعة األميركية
في الكويت ( ،)AUKحصول
كتاب أستاذ علوم الكمبيوتر
وأنـ ـظـ ـم ــة الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات فــي
الجامعة ،د .إيــاد أب ــودوش،
َّ
الـ ـ ــذي ألـ ـف ــه أخـ ـي ــرا ب ـع ـنــوان
"تـ ـعـ ـل ــم بـ ـبـ ـس ــاط ــة :ت ـط ــوي ــر
تطبيقات هــواتــف انــدرويــد
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـمـ ــولـ ــة بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
ل ـ ـغـ ــة ال ـ ـبـ ــرم ـ ـجـ ــة ك ــوتـ ـلـ ـي ــن"
ع ـلــى االعـ ـت ــراف ب ــه م ــن قبل
 BookAuthorityكواحد من
أف ـضــل ال ـك ـتــب فـيـمــا يخص
تطوير األ ج ـهــزة المحمولة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة فـ ــي عـ ـ ــام ،2021
مشيرة إلى أن الكتاب يعلم
ك ـي ـف ـي ــة تـ ـط ــوي ــر ت ـط ـب ـي ـقــات
ال ـ ـهـ ــاتـ ــف بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ل ـغــة
البرمجة .Kotlin
وذكـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ،فــي
بـ ـي ــان صـ ـح ــاف ــي ،أم ـ ـ ــس ،أن
الكتاب يتناول تعريف القراء
ب ـبــر م ـجــة  ،Kotlinو كـيـفـيــة
استخدامها لتطوير األجهزة
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـمـ ــولـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـع ـم ــل
بنظام اندرويد ،موضحة أن
الكتاب يتضمن العديد من
الموضوعات ،منها" :تصميم
التطبيقات ،قواعد البيانات،
بناء القوائم ،قواعد البيانات
السحابية ،عناصر واجهة
المستخدم ،ربط التطبيق مع
خــدمــات اإلنـتــرنــت ،االنتقال

إياد أبودوش

بـ ـي ــن ش ـ ــاش ـ ــات ال ـت ـط ـب ـي ــق،
وخدمات تحديد الموقع".
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال أب ـ ـ ـ ــودوش:
"يـ ـسـ ـع ــدن ــي ج ـ ـ ــدا ال ـت ـق ــدي ــر
الـ ـ ــذي ح ـص ــل ع ـل ـيــه ك ـتــابــي
م ــن ِق ـب ــل BookAuthority
باعتباره أحد أفضل الكتب
ل ـل ـق ــراءة ف ــي م ـج ــال تـطــويــر
األجهزة المحمولة الجديدة
ف ــي عـ ــام  .2021ســاعــدتـنــي
خ ـبــرتــي ف ــي ت ــدري ــس م ــواد
تطوير التطبيقات لألجهزة
الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــول ـ ــة بـ ــال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت
بـ ـتـ ـط ــوي ــر م ـ ـح ـ ـتـ ــوى ت ـق ـنــي
يسهل تعلمه وتطبيقه".
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االجتماع الثاني لـ «ضوابط العفو» بحضور رؤساء السلطات الثالث

نافذة نيابية

• الحربش لمن يرفضون الحوار بالداخل أو الخارج :أعلنوا مواقفكم وقدموا بدائلكم
• «إذا كانت عودتنا ثمنها التعدي على الدستور والتحصين فال بارك الله َمن سعى»
«التعليمية» :لقاء مع الفارس
لزيادة رواتب الطلبة المبتعثين
جمعان الحربش

علي الصنيدح

عقدت لجنة ضوابط العفو
اجتماعها الثاني أمس برئاسة
رؤساء السلطات الثالث ،في
وقت ظهر النائب السابق
د.جمعان الحربش في فيديو،
أكد خالله «إذا كانت عودتنا
ثمنها التعدي على الدستور
وتحصين أي طرف يثبت عليه
الفساد ،فال بارك الله من
سعى في مثل هذه العودة».

الغانم والخالد والعجيل خالل االجتماع أمس
بناء على تكليف صاحب
ال ـس ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد الـشـيــخ
نواف األحمد ،عقد في قصر
بـيــان صـبــاح أ مــس اجتماعا
ض ـ ــم رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ــة
م ـ ـ ـ ـ ــرزوق الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم ،ورئ ـ ـيـ ــس
مجلس ا لــوزراء سمو الشيخ
صـ ـ ـب ـ ــاح الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد ،ورئ ـ ـيـ ــس
ال ـم ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـق ـضــاء
رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـت ـم ـي ـي ــز
المستشار أحمد العجيل.
واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ه ـ ــو ال ـث ــان ــي
بعد إعــان الــديــوان األميري
الـتـكـلـيــف ال ـص ــادر م ــن سمو
أمير البالد لرؤساء السلطات
الـ ـث ــاث ب ــاق ـت ــراح ال ـضــوابــط
وا ل ـش ــروط للعفو عــن بعض
أب ـن ــاء ال ـكــويــت الـمـحـكــومـيــن
بقضايا خالل فترات ماضية
ً
تـمـهـيــدا السـتـصــدار مــرســوم
العفو.

تصريح الحربش
وفـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ــك ،ظ ـهــر
ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق د.ج ـم ـع ــان
الحربش في فيديو بثه على
حـ ـس ــاب ــه بـ ـم ــوق ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي "ت ــويـ ـت ــر" أم ــس
األول ،و ي ـع ــد األول ل ــه بـعــد
م ـغــادرتــه الـكــويــت مـنــذ نحو
ث ــاث ــة أعـ ـ ـ ــوام ون ـ ـصـ ــف ،أك ــد
فـيــه أن ال ـح ــوار الــوط ـنــي "لــم

ي ـك ــن ف ـكــرت ـنــا ب ــل ك ـ ــان ف ـكــرة
صادرة عن األغلبية النيابية،
واسـتـجــابــة مـقــدرة مــن سمو
أمير البالد الذي دعا الفرقاء
ال ـس ـيــاس ـي ـيــن إلـ ــى ال ـج ـلــوس
على طاولة واحدة ،بحضور
م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــاري األم ـ ـ ـيـ ـ ــر ورفـ ـ ــع
تصوراتهم وتوصياتهم".
وأضاف الحربش :جميعنا
بــا اسـتـثـنــاء دعـمـنــا الـحــوار
الوطني ،وأ كــد نــا على العفو
الكريم ،وال يوجد من اختلف
عـ ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،وح ـ ـتـ ــى ال ـ ـنـ ــواب
فــال ـك ـث ـيــر م ـن ـهــم كـ ــان لــديـهــم
ف ـك ــرة ع ــن الـ ـح ــوار الــوط ـنــي،
وأب ـ ـل ـ ـغـ ــت ش ـخ ـص ـي ــا ب ــذل ــك،
و حـ ـت ــى االن ف ـ ــإن ا ل ـفــر ي ـق ـيــن
ا لـمـخـتـلـفـيــن نـيــا بـيــا لديهما
ف ـك ــرة ع ــن الـ ـح ــوار الــوط ـنــي،
وكـ ــانـ ــا ي ـب ـل ـغ ــان ـن ــي ،خ ــاص ــة
ع ـن ــدم ــا ق ــام ــا ب ــزي ــارت ــي فــي
ت ــرك ـي ــا ،إذ ن ـتــج ع ــن ال ـح ــوار
الوطني عفو كريم عن أبناء
ال ـكــويــت ف ــي الـ ـخ ــارج ،وه ــذه
غـ ـي ــر مـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب ــة م ـ ــن س ـمــو
األم ـ ـ ـيـ ـ ــر ،وس ـ ـحـ ــب "الـ ـم ــزم ــع
تقديمه" وإصالح هذا الخلل
الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوري ،ف ـ ـهـ ــذه ب ــداي ــة
جـيــدة لتفاهم سياسي ،إذن
ا ل ـح ــوار مــد عــوم مــن الجميع
عند انطالقه وكذلك الثوابت
والنقاط متفق عليها.
و ت ـ ـ ــا ب ـ ـ ــع :ا ل ـ ـت ـ ـخـ ــوف االن،

ً
المسلم ردا على الحربش:
الوفاء حق نسيتموه
عـقــب الـتـصــريــح ال ــذي أدل ــى بــه ال ـنــائــب ال ـســابــق د .جمعان
الحربش ،علق النائب د .فيصل المسلم على تصريح الحربش
دون أن يسميه ،قــائــا" :يستبعدونك مــن بياناتهم ثــم يدعون
تماثل مواقفك معهم! ...إذن لماذا كان االستبعاد؟!".
وأضاف المسلم ،عبر "تويتر"" ،يوافقونك برفض أن يكون ثمن
زوال ألمنا إيذاء الكويت وأهلها! إذن لماذا االنتقاد؟!".
وتابع" :رغم استنطاقكم المحزن ،أقسم بالله علنا أن فرحة
رجعتكم عـنــدي كــانــت وسـتـكــون أعـظــم مــن فــرحــة ي ــوم الـعـيــد"،
مختتما تصريحه بجملة "الوفاء حق نسيتوه".
إلــى ذلــك ،أيــد تصريح المسلم النائب خالد المونس قائال:
"تـتـفــاوت الـمــواقــف ويـبـقــى الـثـبــات عـلــى الـمـبــدأ عــامــة فــارقــة"،
مستدركا" :فيصل المسلم لست وحدك".

فيصل المسلم

وأك ـث ــر م ــا ي ـش ــاع ،أن ال أحــد
يعلم ما الذي دار في الحوار،
وأن ـ ــا ش ـخ ـص ـيــا يـكـفـيـنــي مــا
أع ـ ـلـ ــن ع ـ ـنـ ــه ،وقـ ـ ــد أع ـ ـلـ ــن أن ــه
ال تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــازالت ع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــاب
ا لـ ـ ــد س ـ ـ ـتـ ـ ــور ،وال ت ـح ـص ـي ــن،
وأعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـفـ ـ ــو ك ـ ــري ـ ــم
اسـ ـتـ ـج ــاب لـ ــه س ـم ــو األمـ ـي ــر،
وأت ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـي ـ ــان مـ ـ ــن الـ ـ ــديـ ـ ــوان
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــري ع ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ــزم س ـم ــو
األ مـيــر تفعيل ا لـمــادة  75من
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور ،فـ ـم ــا ال ـم ـخ ــال ـف ــة
ال ــدس ـت ــوري ــة ف ــي ه ــذا االم ــر؟
ف ـب ـع ــد ه ـ ــذه ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،مــا
ال ـث ــواب ــت ال ـت ــي ت ــم ال ـتــراجــع
ع ـن ـهــا؟ وم ــا ال ـك ــرام ــات الـتــي
تم إهدارها؟ بل على العكس
أجـ ــد ف ـي ـهــا ح ـف ـظــا ل ـل ـثــوابــت
ال ــدس ـت ــوري ــة وال ـت ـم ـســك بـهــا
وترسيخ عمل المؤسسات.

قضية الحوار
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ا ل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــش :إذا
انـتـهـيـنــا م ــن قـضـيــة ال ـحــوار
وتحدثنا عن قضية التفاهم،
ال ـب ـع ــض يـ ـق ــول ل ـي ــس ه ـنــاك
أي تفاهم ،نقول إن التفاهم
ف ــي ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي لـيــس
ب ـ ــدع ـ ــة ،وم ـ ــارسـ ـ ـت ـ ــه أغ ـل ـب ـي ــة
م ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس  ،2 0 1 2و أ نـ ـ ـ ـت ـ ـ ــم
ت ـع ـل ـمــون م ــن ه ــي أغ ـل ـب ـي ـتــه،
و ع ــرض على ر ئـيــس مجلس
ال ــوزراء آن ــذاك الـمـشــاركــة في
ال ـح ـك ــوم ــة بــأغ ـل ـب ـيــة نـيــابـيــة
معه ،وعندما ر فــض واعتذر
اج ـت ـم ـع ــت االغ ـل ـب ـي ــة وق ـت ـهــا
وقررت الحفاظ على حكومة
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ح ـي ـن ـه ــا
وع ــدم إسـقــاطـهــا ،وع ـنــد قــدم
استجواب إلى رئيس الوزراء
مـ ــن أحـ ـ ــد أع ـ ـضـ ــاء األغ ـل ـب ـي ــة
اج ـت ـم ـع ـنــا ف ــي م ـك ـتــب نــائــب
رئ ـيــس الـمـجـلــس آنـ ــذاك األخ
خــالــد الـسـلـطــان ،وتــم الطلب
بشدة مــن مقدم االستجواب
سـحــب اسـتـجــوابــه ،وتــم ذلــك
ألن مـصـلـحــة ب ـقــاء المجلس
راج ـ ـحـ ــة ع ـل ــى م ـص ـل ـحــة حــل
المجلس ،وتذكرون أن هناك
من قدم استجوابات ورفضنا
التفاعل معها.
وأضـ ـ ــاف :ل ـمــن ي ـش ـيــر إلــى
تنازالت أو بدأ يراجع موقفه
م ــن ال ـ ـحـ ــوار م ــن الـ ــداخـ ــل أو

الـ ـ ـخ ـ ــارج أدعـ ـ ـ ــوه ل ـل ـصــراحــة
وا لــو ضــوح ،إذا كنت ترفض
ا ل ـحــوار فأعلن االن أ نــك ضد
ف ـ ـكـ ــرة ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار ال ـ ـتـ ــي ت ـم ــت،
وضد التوصيات التي رفعت،
وض ــد الـنـتــائــج ال ـتــي تترتب
عليها و قــدم بديلك .قــل هذه
أولوياتي :رحيل الرئيسين،
وهذه آلية التطبيق للوصول
إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف بـ ــال ـ ـج ـ ـلـ ــوس
عـلــى مـقــاعــد ال ـ ــوزراء وتــرفــع
الجلسات ،وأ عــدك بأنني لن
أصبر لنهاية دور االنعقاد.
اشرح موقفك االن سواء كنت
ً
نائبا أو مـهـجــرا  ،مستدركا:
مـ ـط ــالـ ـب ــة الـ ـ ـن ـ ــاس ب ــال ـث ـب ــات
والصبر مطلوبة ،لكن تحتاج
إلــى أسـبــاب ووســائــل تحقق
النتائج ،فــا يجوز أن تهدم
و ت ـش ــوه أي م ـب ــادرة دون أن
تقدم البديل.
وتـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــع :أع ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــد أن ـ ـنـ ــي
أم ـثــل اخ ــوان ــي الــذيــن وقـعــوا
الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ،وأقـ ـ ـ ـ ــول ذل ـ ـ ــك دون
ا سـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار تـ ـ ـه ـ ــم ،إذا ك ــا ن ــت
عودتنا ثمنها التعدي على
الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــور وت ـ ـح ـ ـص ـ ـيـ ــن أي
طـ ــرف ي ـث ـبــت ع ـل ـيــه ال ـف ـس ــاد،
فــا ب ــارك ال ـلــه مــن سـعــى في
مثل هــذه الـعــودة ،وإن كانت
عودتنا جزء ا من المصالحة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة وت ـ ـع ـ ـيـ ــد ال ـك ـث ـي ــر
م ــن أب ـن ــاء ال ـكــويــت وتـحــافــظ
عـ ـل ــى الـ ــدس ـ ـتـ ــور الـ ـك ــويـ ـت ــي،
وإنـ ـ ـج ـ ــاز تـ ـش ــريـ ـع ــات م ـه ـمــة
ف ــي الـمـسـتـقـبــل تـمـنــع تــزايــد
س ـج ـنــاء الـ ـ ــرأي ف ـه ــذا مـسـلــك
ً
ً
مبارك أدعمه سرا وعلنا.
وا خـتـتــم ا لـحــر بــش حديثه
بـ ــال ـ ـقـ ــول :أق ـ ـ ــول هـ ـ ــذا الـ ـك ــام
حـ ـت ــى تـ ـت ــوق ــف ال ـ ـمـ ــزايـ ــدات،
وأت ـ ـم ـ ـنـ ــى فـ ـ ــي األسـ ـب ــوعـ ـي ــن
ا لـقــاد مـيــن أن نـشـهــد تطبيق
ت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــات لـ ـجـ ـن ــة الـ ـ ـح ـ ــوار
الــوط ـنــي وال ـم ـنــاشــدات الـتــي
قدمت إلى سمو األمير بطي
صفحة المهجرين ،واالنتقال
إلى تشريعات مهمة ،وإن لم
يحدث ذلك ،ال قدر الله ،فهذه
مـ ـب ــادرة ل ـل ـخ ــروج م ــن حــالــة
ال ـج ـم ــود ق ــدم ــت م ــن أطـ ــراف
نيابية كانت فيها استجابة
سامية ،ونحن دعمناها ،اذا
لــم تـنـجــح ،فــال ـكــرة وال ـق ـيــادة
ستكونان عند من يرفضون

ولـ ــدي ـ ـهـ ــم مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات اخـ ـ ــرى
فليتفضلوا بها.

كلمة الحربش تمثلني
إلـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ذكـ ـ ـ ــر الـ ـ ـن ـ ــواب
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــون مـ ـسـ ـل ــم الـ ـ ـب ـ ــراك
وس ـ ـ ــال ـ ـ ــم الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــان وخ ـ ــال ـ ــد
الطاحوس و مـبــارك الوعالن
ف ــي "ت ـغ ــري ــدة" مـشـتــركــة عبر
ح ـســابــات ـهــم ف ــي "ت ــوي ـت ــر" أن
"كلمة الحربش تمثلني".
وقال النائب د .عبدالعزيز
ال ـ ـص ـ ـق ـ ـع ـ ـبـ ــي م ـ ـع ـ ـل ـ ـقـ ــا عـ ـل ــى
تصريح الحربش "هذا العشم
يا بوعبدالله".
أما النائب فرز الديحاني
فقال :اختصار لما سبق من
الزمان.
وم ــن جــان ـبــه ،ق ــال الـنــائــب
فــايــز الـجـمـهــور :عــودتـكــم لن
ي ـك ــون ث ـم ـن ـهــا تـ ـج ــاوزا عـلــى
م ــواد ا لــد س ـتــور أو تحصين
أي طــرف يثبت عليه فـســاد،
بل عودتكم بمكرمة من قائد
ووال ـ ـ ــد ال ـج ـم ـيــع بـ ـ ــإذن ال ـل ــه،
مقدرا أهل الكويت من جميع
االط ـ ـ ـ ـ ــراف ،ومـ ـ ـق ـ ــدرا ل ـح ـب ـكــم
وإخ ــاص ـك ــم أنـ ــت وإخ ــوان ــك
لــو طـنـكــم ،و صـفـحــة نتعطش
جـمـيـعــا أن ت ـطــوى ونـنـهــض
فــي كــو يــت درة ا لـخـلـيــج كما
كانت.
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب م ـ ـح ـ ـمـ ــد
الراجحي فقال :نسأل الله أن
ً
نفرح بعودتكم عاجال.
بدوره ،قال النائب د .حمد
المطر :كل الدعم ألي مشروع
وطـ ـن ــي يـ ـك ــون فـ ــي مـصـلـحــة
الوطن ،فالحوارات الوطنية
أول ـ ــى خـ ـط ــوات ال ـم ـصــال ـحــة،
عودة برأس مرفوع بإذن الله
ً
لكم جميعا .
فيما اكتفى النائب أسامة
ال ـ ـشـ ــاه ـ ـيـ ــن بـ ـجـ ـمـ ـل ــة "كـ ـلـ ـم ــة
ال ـح ــرب ــش ت ـم ـث ـل ـنــي" تـعـلـيـقــا
على تصريحه.

عبدالله المضف :سأحارب من أجل مصلحة البلد
«لن نجامل في ملف أمالك الدولة وتعظيم إيراداتها ولن نسمح بأي ابتزاز»
●

فهد تركي

كشف النائب عبدالله المضف ان االعتداء
عـلــى اال مـ ــوال ا لـعــا مــة ال يـتـمـثــل فـقــط فيمن
"يحط يــده على دينار ويضعه في جيبه"،
ً
إن ـمــا يـشـمــل كــذلــك م ــن يـضـيــع ف ــرص ــا على
البلد ،ويتسبب في عدم استغالل مصادره،
مثل النفط.
وصـ ـ ــرح الـ ـمـ ـض ــف" :س ـ ــأح ـ ــارب مـ ــن أج ــل
مصلحة البلد" ،الفتا إلى أن "القضية ليست
عنادا ،ألن الكويت ليست ملكية ألشخاص
معينيين أو لـحـكــو مــة او لـمـجـلــس و ح ــده،
فالكويت وثرواتها ملك للشعب الكويتي".
وأضاف" :ارتأيت االنتظار لما بعد جلسة
االفتتاح لتبيان ما حصل ،وأنا تبنيت منذ
الترشح موضوع الصناعات النفطية ،وال
خيار امامنا اال تعظيم ايراداتنا النفطية"،
ً
مبينا أن استدامة الدولة ال يمكن ان تكون
اال مــن خــال ايـجــاد مـصــدر اخــر لـلــدخــل او
استغالل المصادر المتاحة إلى ابعد مدى.
وأعـ ـل ــن ت ـق ــدم ــه ب ــرس ــال ــة اع ـ ـتـ ــذار ألب ـن ــاء
الـ ـشـ ـع ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي ك ـ ــاف ـ ــة" ،وقـ ـ ـ ــد ح ــاول ــت
واجتهدت وعملت ما بيدي لتشكيل اللجنة
النفطية المنوط بها عصب حياة البلد الذي
نعتمد عليه بأكثر من  90في المئة ،لكن لم
يحصل ذ ل ــك" ،ر غــم أن تلك اللجنة كــان من
شأنها أال تعزز اعتمادنا على النفط ،مع
إتيانها بأفكار بديلة تتيح االستفادة منه

ً
ً
ألبعد مــدى" ،وأ عــدد نــا قانونا متكامال عن
الصناعات النفطية وشرحنا مبررات طلبنا
وأوضحنا اهمية اللجنة".
وشدد على أنه لن يجامل في ملف امالك
الدولة وتعظيم ايراداتها ،متوعدا بأنه أيا
كان الوزير المقبل لوزارة المالية حتى لو
َ
فسيحاسب على ما أثاره في هذا
كان أخاه
الملف ،وأسئلته في شأنه ستكون قائمة.
وأكد المضف انه لن يقبل اال بما يحقق
الصالح العام للبالد ،وأنه لن ينحاز إال إلى
ذ ل ــك ،ال فـتــا ا لــى ا نــه فــي سبيل تحقيق هــذا
األ مــر تـقــدم بطلب تشكيل هــذه اللجنة في
بداية دور االنعقاد تمهيدا لتقديم قانونه
المعني بهذا الشأن "ولكن ليس لكل مجتهد
نصيب".
وعـ ـ ـق ـ ــب" :ه ـ ـ ــذه ل ـي ـس ــت نـ ـه ــاي ــة ال ـط ــري ــق
وس ـن ـح ــارب الـ ــى ان ن ـح ـقــق م ــا ن ــري ــد ل ـهــذا
الـبـلــد" ،م ـشــددا عـلــى ان الـكــويــت وثــرواتـهــا
ملك البنائها قاطبة "و لــن يثنينا ا حــد عن
تحقيق الصالح العام حتى وإن بقي لي يوم
من عمري في هذا المجلس سنكمل ونكافح
الى ان يتحقق ما نريد ويريده الشعب".
وعن األسئلة البرلمانية ،أكد ان العاملين
فـ ــي وزارة ا ل ـم ــا ل ـي ــة لـ ــم ي ـت ـع ـظ ــوا ر غ ـ ــم كــل
ال ـم ـخــاط ـبــات" ،فــال ـيــوم نـســألـهــم ع ــن ام ــاك
الـ ــدولـ ــة ف ـت ـك ــون االجـ ــابـ ــة أن ال ـ ـسـ ــؤال غـيــر
دستوري وعندما نسألهم عن استثمارات
لندن يأتينا جواب سري بأن اإلجابة يمكن

عبدالله المضف

ً
ان تمس األ مــن القومي للبالد" ،معتبرا أن
االجابة عن سؤاله بخصوص امالك الدولة
و هـيـئــة ا ل ـشــرا كــة فـيـهــا "ا س ـت ـهــزاء بمجلس
االم ــة ون ــواب ــه ،وم ــن اع ــد االج ــاب ــة يـعـلــم ان
فيها تدليسا".
واعـتـبــر الـمـضــف أن مـســؤولــي "الـمــالـيــة"
يقومون بالتسويف في اإلجابة عن األسئلة
البرلمانية؛ حيث يتم ا لــرد على ســؤال عن
أراضـ ـ ــي وأمـ ـ ــاك الـ ــدولـ ــة ب ـع ــدم دس ـت ــوري ــة
ً
ً
السؤال ،مشيرا إلى أنه وجه  30سؤاال عن

مكتب االستثمار بلندن ،وجاء الجواب عنها
بأن تلك أمور سرية ،رغم أن األمر ال يمس
األمن القومي للبلد ،بل من حق الشعب أن
يسأل عن ثرواته.
وذك ــر أنــه عـنــدمــا ســأل عــن أم ــاك الــدولــة
وه ـي ـئــة ال ـش ــراك ــة ب ـيــن ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـخــاص
والعام جاء الجواب ملتبسا وغير واضح،
وفـيــه اسـتـهــانــة بــالــدور الــرقــابــي مــن خــال
األسئلة البرلمانية.
وتـعـهــد الـمـضــف بــرفــع الـســريــة عــن تلك
اإلجـ ــابـ ــات ومـ ــا ي ـت ـع ــذر ب ـع ــدم دس ـتــوري ـتــه
لـيـتــم عــرضــه ومـنــاقـشـتــه ف ــي ب ـنــد األسـئـلــة
ً
الواردة في الجلسات المقبلة ،مشددا على
أن ــه يـحـمــل عـلــى عــاتـقــه مـلــف أم ــاك الــدولــة
وحقوقها ،وسيتوجه إلى محاسبة أي وزير
يحمل هذا الملف وال يقوم بإصالحه.
وأش ــار إل ــى ان ــه ال يعلم مــا اذا ك ــان وزيــر
ال ـمــال ـيــة س ـي ـتــم ال ـت ـجــديــد ل ــه ف ــي الـحـكــومــة
الـمـقـبـلــة ام سـيـتــم اإلت ـي ــان ب ــآخ ــر" ،وف ــي كل
األح ــوال ليعلم اي وزيــر قــادم للمالية أنني
لــن أجــامــل فــي مـلــف أم ــاك الــدولــة وتعظيم
إي ــرادات الــدولــة ،ولــن أسمح بــأن يبتز البلد
وتذهب اراضيه بسعر التراب وتؤجر بأسعار
زهيدة ،ثم يأتينا مسؤول يقول ال استطيع
صرف الرواتب".

ق ــال رئ ـيــس لـجـنــة شــؤون
التعليم والثقافة واإلرش ــاد
الـبــرلـمــانـيــة الـنــائــب د .حمد
المطر ،إنه موجود في لندن،
وب ـع ــد "االس ـت ـم ــاع لطلبتنا
وأولياء أمورهم ،والتضخم
الملحوظ في أوروبا وأميركا
و م ـ ـع ـ ـظـ ــم دول اال ب ـ ـت ـ ـعـ ــاث،
سـنـلـتـقــي كـلـجـنــة تعليمية
وزيــر التعليم العالي محمد
الـ ـ ـف ـ ــارس ب ـح ـض ــور مـمـثـلــي
ال ـط ـل ـبــة م ــن االت ـ ـحـ ــادات في
جميع األفــرع لــزيــادة رواتــب
المبتعثين".
وك ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــر ،ف ــي
تصريح ،أن الزيادة األخيرة
لــروا تــب الطلبة المبتعثين
كانت قبل خمس سنوات.

حمد المطر

ً
العرو رئيسا لـ «الميزانيات»
والطريجي لـ «األموال العامة»

مبارك العرو

عبد الله الطريجي

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها
أمس ،وعلى جدول أعمالها انتخاب رئيس اللجنة ومقررها.
وأوضح النائب مبارك العرو ،في تصريح أمس ،أن اللجنة
انتهت إلى انتخابه رئيسا لها ،وتزكية النائب يوسف الغريب
مقررا ،كاشفا أن اللجنة ستحدد آلية عملها خالل دور االنعقاد
الحالي في اجتماع يعقد بعد غد.
في وقت ،زكت لجنة حماية األموال العامة البرلمانية في
ً
اجتماع لها النائب د.عـبــد الله الطريجي رئيسا لها لــدور
االنعقاد الثاني ،كما زكت النائب مبارك الخجمة مقررا .
ً
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كال من النواب :مهلهل
المضف ود.هشام الصالح ود .عبدالعزيز الصقعبي.

الجمهور يسأل الشايع والعتيبي
عن منطقة غرب عبدالله المبارك
وجه النائب فايز الجمهور سؤاال إلى وزير الدولة لشؤون
البلدية وزيــر الــدولــة لـشــؤون اإلسـكــان والتطوير العمراني
شايع الشايع ،قــال فيه" :تعد منطقة غــرب عبدالله المبارك
ذات أهـمـيــة ك ـبــرى لـلـمــواطـنـيــن مـمــن خـصـصــت لـهــم قسائم
سكنية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في المنطقة،
ونظرا للشكاوى العديدة من المواطنين ،والتأخير الملحوظ
في توصيل الخدمات ،المتمثلة في المياه وأعـمــدة اإلنــارة
للمنطقة ،لذا أطلب اإلجابة عن اآلتي :ما األسباب التي أدت
لعدم وجود الخدمات ،ومنها توصيل المياه للمنازل وأعمدة
اإلنارة؟".
وأضاف" :هل قامت وزارة اإلسكان بتسليم مخازن المياه
لمنطقة غــرب عبدالله المبارك ل ــوزارة الكهرباء والـمــاء؟ إذا
كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي بما يفيد ذلك ،وهل قدمت
لوزارة اإلسكان شكاوى من المواطنين المخصص لهم قسائم
سكنية بالمنطقة لعدم توصيل المياه وأعمدة اإلنــارة؟ إذا
كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي بجميع الشكاوى والردود
عليها؟ وهــل َسلمت وزارة اإلسكان الخدمات المنوطة بها
في المنطقة إلــى وزارة الكهرباء والـمــاء بما تختص بــه؟ أم
أن المنطقة ما زالت تحت تصرف وزارة اإلسكان؟ إذا كانت
اإلجابة بنعم يرجى تزويدي بما يفيد ذلك".
ووجه الجمهور سؤاال إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة
المتجددة وزيــر الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية
مشعان العتيبي ،طلب فيه إجابته عن اآلتي :هل تم االنتهاء
مــن تــوصـيــل الـمـيــاه وأع ـمــدة اإلنـ ــارة لمنطقة غ ــرب عبدالله
ال ـم ـب ــارك؟ وف ــي ح ــال ع ــدم إي ـص ــال ال ـم ـيــاه واألعـ ـم ــدة يــرجــى
تزويدي بأسباب ذلك ،وما المعوقات والمشاكل التي تواجه
وزارة الكهرباء والـمــاء فــي إيـصــال المياه وأعـمــدة اإلن ــارة؟
وهــل تم االنتهاء من البنية التحتية المتمثلة في محطات
المياه بالمنطقة؟ وما الموعد المحدد إليصال المياه وأعمدة
اإلنارة؟".

العتيبي يستفسر عن الكاميرات
األمنية لوزارة اإلعالم
ّ
وجـ ــه ال ـنــائــب فـ ــارس الـعـتـيـبــي سـ ــؤاال إل ــى وزيـ ــر اإلع ــام
والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري،
عن كاميرات المراقبة األمنية لوزارة اإلعالم.
وقــال فــي ســؤالــه :مــا إج ــراءات األمــن والسالمة فــي جميع
المباني التابعة لوزارة اإلعالم؟ وهل يوجد سجل للزائرين؟
وإذا لــم توجد كاميرات مراقبة تغطي المداخل والمخارج
فما أسباب ذلك؟ وما مدى مطابقتها لقرارات وزارة الداخلية
بشأن كاميرات المراقبة؟ وما أسباب عدم مطابقتها اذا لم
تكن مطابقة؟
وتابع :ما إجراءات الوزارة في تداول وحفظ العهد الخاصة
بالمطبوعات والسجالت وكذلك باألحراز التي تم ضبطها؟
وما حالة المخازن المودع بها األحراز والمطبوعات من حيث
التأمين واألمن والسالمة؟

ةديرجلا
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طريق الشجر العربي من
الخليج إلى المحيط
حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
كانت وقفة إيجابية تلك التي برزت فيها السيدة المناضلة رزان
زعيتر بقولها" :نـحــن حــركــة خـضــراء شعبية لنا شــركــاء كثيرون،
يسعدنا أن نضع خبراتنا وطاقاتنا مع مبادرة السعودية الخضراء،
إلى أن تمتد أشجارنا من الخليج إلى المحيط" .لماذا رزان زعيتر
ً
بالذات ،علما أن هناك المئات الذين شاركوا في قمة الشرق األوسط
الخضراء في الرياض ،لسبب بسيط وواقعي؟
خبرتها في هــذا الشأن تمتد إلــى  35سنة ،بعد تأسيس شركة
سنابل لهندسة الحدائق والتصميم الحضري ،ثم تأسيس الجمعية
العربية لحماية الطبيعة ،واأله ــم من كل ذلــك أنها كانت وزوجها
الخبير الزراعي اللبناني حسن جعجع وراء حملة المليون شجرة في
فلسطين والقافلة الخضراء في األردن ومقترح "طريق الشجر العربي"
الذي وافقت عليه لجنة مكافحة الجوع في جامعة الدول العربية.
ما هو جدير بالتقدير تلك المساهمة التي حققتها على األرض
وب ـف ــرق تـطــوعـيــة ومـ ـب ــادرات مـتـتــالـيــة ،أن ـهــا أع ـطــت األمـ ــل للشعب
الفلسطيني الــذي يعيش تحت احتالل استيطاني ،يأكل األخضر
واليابس ويحرم المواطن الفلسطيني من أبسط وسائل العيش،
وهي شجرة الزيتون في المقام األول وغيرها من األشجار ،بحجة
بناء مستوطنات ومصادرة أراض.
وعلى مدار عشرين سنة حققت نتائج مرضية على األرض ،يحيث
بلغ عدد األشجار المزروعة مليونين و 600ألف شجرة في مختلف
أنحاء فلسطين واألردن واستفاد من المشروع أكثر من  32ألف مزارع
يعيلون أكثر من  230ألف فرد.
مشروع "رزان وجعجع" عمل على مواجهة الجوع والفقر وانعدام
األمن الغذائي ،وساهم في تثبيت ابن فلسطين في أرضه من خالل
تــأمـيــن م ـصــدر رزق لــه وألس ــرت ــه وال ـح ـفــاظ عـلــى ب ـقــاء األرض بيد
ً
ً
ً
أصحابها .يعني باختصار كان مشروعا ناجحا ومثمرا وذا جدوى
بمقارعة االحتالل بغرس المليون شجرة وهذا يكفي.
الـيــوم تطرح السيدة رزان ابنة أكــرم زعيتر فكرة "أشـجــارنــا من
المحيط إلى الخليج" ومن منظور مختلف آخر ،وكذلك مشروع "طريق
الشجر العربي" على غرار طريق الحرير الصيني ،وهو ما يتماشى
مع مبادرة المملكة العربية السعودية التي أعلنها ولي العهد األمير
محمد بن سلمان ،مشروع زارعة  50مليار شجرة داخل المملكة وفي
بلدان الشرق األوسط ،وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.
زراع ــة  50مليار شـجــرة تــأتــي فــي م ـبــادرة غير مسبوقة إلعــان
مساهمة أكبر دولــة منتجة للنفط وشركائها فــي منطقة الخليج
الـعــربــي ،فــي الحملة الــدولـيــة لحماية الـمـنــاخ والتقليل مــن حجم
االنبعاثات الكربونية ،والسعودية تدخل اليوم على خط مكافحة
التغير المناخي بقوة وفاعلية بعد أن كانت في دائرة االتهام في زيادة
االنبعاثات الكربونية أثناء عمليات إنتاج وحرق النفط.
مبادرة المملكة العربية السعودية ،وكما وصفها رئيس جماعة
ً
الخط األخضر ،والناشط البيئي األكثر حضورا في الكويت والخليج
العربي خالد الهاجري ،بأنها تدخل ضمن الالعبين الكبار في مواجهة
تغير المناخ ،ويعتبر ذلــك "اختراقا خليجيا لدبلوماسية المناخ
وتغيير قواعد اللعبة السياسية في مؤتمرات المناخ العالمية" ،بل
يعزز دور منطقة الخليج العربي وحضورها في الساحات الدولية.
العالم اآلن يتجه نحو االقتصاد األخضر ،وهو يشهد تحوالت
عميقة وجــذريــة ،ســواء باستبدال التقنيات المستخدمة أو المواد
األحفورية أو غيرها من الوسائل.
سيكون من األهمية بمكان النظر إلى الحفاظ على الموارد المائية
في مشروع زراعة الـ 50مليار شجرة ،من خالل تغطية  %60من المياه
المستخدمة من مياه الصرف الصحي المعالجة ،فالمنطقة العربية
والخليجية بالتحديد تعاني وبشدة فقر المياه الطبيعية لذلك يتحتم
عليها مــراعــاة هــذا الجانب .إن أزمــة المناخ تهدد بتوجيه ضربة
مزدوجة لمنطقة الشرق األوســط ،فمن ناحية هناك تراجع بالدخل
المالي من النفط مع تحول العالم إلــى مصادر الطاقة المتجددة
وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة غير مؤاتية للحياة!
ً
ومن ناحية أخرى فقر مائي شديد ،تزداد فيه المنطقة جفافا وتتعرض
إلى نقص شديد في المياه ونزوح سكاني قائم ...وما يشهده العراق
وسورية أبسط مثال على ذلك.
هناك سباق كارثي في منطقتنا التي تتأرجح بين ارتفاع درجات
الحرارة ومعاناة توفير المياه ،وازدياد نسبة التصحر في األراضي،
من أجل كل ذلك كان مشروع الـ 50مليار شجرة إحدى بوابات األمل
التي تقودها المملكة للحد من الكوارث المنتظرة.

أحمد باقر

بين الهنا والهناك*

رياح وأوتاد :سجناء الرأي ...حقائق وأرقام

د .خولة مطر

علمتني مهنة الصيدلة ودراستي العليا
في بريطانيا والسويد أن جميع المعلومات
واألرق ـ ــام ال ـتــي تـلـقــى ع ـلــى مـســامـعـنــا يجب
الـتــأكــد منها ( )double checkقـبــل أخــذهــا
بشكل نهائي ،وبفضل الله انعكس ذلك على
كثير مــن ُمواقفي ومـقــاالتــي ،وفــي األسـبــوع
الماضي أشـيــع أن عــدد مساجين ال ــرأي في
الكويت ،وكذلك الذين غــادروا البالد بسبب
أحكام صدرت عليهم بالسجن يصل إلى ألف
مواطن ،وهو تصريح صدر عن أحد النواب
الــذيــن اجـتـمـعــوا ليلة افـتـتــاح دور االنـعـقــاد
الثاني ،كما ذكر األخ مبارك الدويلة في فيديو
نشر قبل أيام أن عددهم بين  300و ،400وفي
أكثر من ديوانية سمعت من يقول إنهم 600
كويتي ،ولــم أقتنع بصحة هــذه األعــداد مما
دفعني لسؤال بعض المختصين :هل صحيح
أن مـئــات الكويتيين ص ــدرت عليهم أحـكــام
بالسجن بسبب التعبير عــن ال ــرأي؟ فكانت
اإلجابة كما توقعت وهي:
ً
أوال :أن الرأي المجرد ال يشكل أي جريمة
في الكويت ،فال سجن وال غرامة ،وهو يمارس
ً
يوميا عبر مختلف وسائل التعبير مثل النقد
الشديد للحكومة والوزراء والنواب وأعمالهم
وقراراتهم ومواقفهم داخل المجلس وخارجه،
ً
وأي ـ ـضـ ــا ال ـه ـج ــوم ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف ال ـقــوان ـيــن
والمطالبة بتغييرها.
أمـ ـ ـ ــا ال ـ ـت ـ ـعـ ــريـ ــض ب ـ ـكـ ــرامـ ــة الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
وخ ـصــوص ـيــات ـهــم ون ـس ـبــة أقـ ـ ــوال أو أف ـعــال
مسيئة وغـيــر صحيحة لـهــم ،وكــذلــك خدش
اآلداب العامة والتأثير على العملة الوطنية
وغيرها من المخالفات لقوانين المطبوعات
والتعبير المنتشرة في التغريدات ووسائل
التعبير فعقوبتها هــي ا لـغــرا مــة فـقــط التي
يقدرها القضاء وليست السجن.
ً
إذا فالحقيقة األولى هي أن حرية التعبير
عن الرأي مكفولة وال وجود للسجن على إبداء
الرأي في الكويت.
أمـ ــا االع ـ ـتـ ــداء بــال ـط ـعــن وال ـت ـج ــري ــح عـلــى

الثوابت الدينية أو على ذات األمير أو الدعوة
لتغيير النظام بالقوة أو القيام بأعمال عدائية
ضد الدول الشقيقة والصديقة بإحدى وسائل
التعبير فإنه يخرج أصحابها من إطار الرأي
ً
الى إطار الجريمة ،فمثال هل يقبل المجتمع
بــالـتـطــاول عـلــى ال ـلــه ،سـبـحــانــه وت ـعــالــى ،أو
األنبياء أو زوجات النبي أو الصحابة أو أهل
البيت؟ وهل من المقبول المساس بذات األمير
ً
خالفا للمنع الدستوري في المادة ()54؟ وهل
يساغ استخدام وسائل التعبير للدعوة إلى
قلب نظام الحكم؟ وهل من مصلحة الكويت
قيام بعض أبنائها بأعمال عدائية ضد الدول
الشقيقة والمجاورة؟ وكيف سينعكس هذا
على األمن واالستقرار في الكويت؟
واإلجابة عن هذه األسئلة هي أن المشرع
ال ـكــوي ـتــي اع ـت ـبــر هـ ــذه األمـ ـ ــور م ــن ال ـجــرائــم
الخطيرة وليست من الــرأي ،وذلك بناء على
الشريعة اإلسالمية ومن أجل حماية الكويت
وثــوابـتـهــا واس ـت ـقــرارهــا مـمــا قــد يـســيء إلــى
عقيدتها ومواطنيها أو مما قد يثير الفتن
ويعكر السلم االجتماعي.
ً
ً
ثانيا :حسب إفــادة المتخصصين أيضا
فإن أعداد المدانين المسجونين حاليا بهذه
الجرائم الخطيرة بواسطة استخدام وسائل
التعبير هي كالتالي:
 الـ ـطـ ـع ــن ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذات اإلل ـ ـه ـ ـيـ ــة والـ ــديـ ــنوالـصـحــابــة وأم ـه ــات الـمــؤمـنـيــن وآل البيت
والصحابة ( )4مساجين فقط.
 الطعن في الذات األميرية ( )9فقط. القيام بعمل عدائي ضد دولة شقيقة أوصديقة ( )3فقط.
 التحريض على قلب نظام الحكم ( )3فقط. اإلضــرار بالمصالح القومية للبالد ()5فقط.
 اإلساءة لألشخاص بالتهديد واالبتزازباستخدام الصور والخصوصيات الماسة
باألعراض ( )11فقط.
المجموع ( )35فقط.

ً
وي ـ ـقـ ــول ال ـم ـخ ـت ـص ــون أي ـ ـضـ ــا إن أعـ ـ ــداد
الـمـحـكــومـيــن بــالـسـجــن ال ـمــوجــوديــن خ ــارج
البالد أقل من هذه األرقام.
ً
إذا فــالـحـقـيـقــة الـثــانـيــة هــي أن أعـ ــداد من
ص ــدرت عليهم أح ـكــام بــالـسـجــن أق ــل بكثير
مما ينشر ،وحتى نقطع الشك باليقين يجب
على الحكومة أن تنشر األعداد الدقيقة لفئة
المحكومين بالسجن داخل الكويت وخارجها
في جرائم التعبير والنشر ،كما أرجو أن يقدم
أحد النواب سؤاال برلمانيا دقيقا عن أعداد
المدانين بالسجن على الجرائم التي ترتكب
باستخدام وسائل التعبير المختلفة.
والبد في هذا المقام من التوضيح أن هناك
ً
ً
ً
اختالفا قانونيا كبيرا يتعلق بتفسير القيام
بعمل عــدائــي ضــد إح ــدى ال ــدول ،وهــو الــذي
جرمته المادة الرابعة من قانون أمن الدولة
( ،)1970/31إذ ذه ـبــت بـعــض الـمـحــاكــم إلــى
اعتبار أن اإلس ــاء ة بــإحــدى وســائــل التعبير
هي من قبيل األعمال العدائية ،في حين فسرت
المحكمة الدستورية (الطعن  )2015/31العمل
ال ـعــدائــي بــأنــه "تـجـنـيــد وتـسـخـيــر العناصر
وال ـج ـمــاعــات لـخــدمــة ه ــدف م ــؤث ــم" ،والـعـمــل
العدائي اآلخر هو "الفعل الظاهر الخطورة"
ً
ً
ً
ً
و"يـ ـك ــون ف ـع ــا م ــادي ــا وخ ــارجـ ـي ــا مـلـمــوســا
ً
ً
ومحسوسا" ،وهذا الخالف يستدعي تدخال
ً
تشريعيا يحصر العمل ا لـعــدا ئــي باألعمال
المادية المذكورة في حكم الدستورية ويضع
اإلس ــاء ة بــإحــدى وســائــل التعبير فــي نطاق
الـغــرامــة المالية ،والـجــديــر بالذكر أن األخــذ
بتفسير المحكمة ا لــد سـتــور يــة يقلل أ ع ــداد
الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس في هذا
الموضوع بالذات.
والخالصة أن من األهمية بمكان أن نفرق
في تعبيراتنا بأي وسيلة من وسائل التعبير
بـيــن ال ــرأي الـمـجــرد وه ــو م ـنــدوب ومطلوب
وبين المخالفة للشرع والدستور والمصلحة
الـعــامــة وحــرمــات ال ـنــاس وكــرامــات ـهــم ،والـلــه
الموفق.

د .عبدالحميد األنصاري *

تخضير الكرملين
التناقض بين سياسة الطاقة
التقليدية التي تنتهجها
روسيا وحديثها الجديد
حول إزالة الكربون شديد
بدرجة مذهلة ،لكن أزمة
الغاز الحالية من غير المرجح
أن تقنع أوروبا باإلنصات إلى
بوتين واالبتعاد عن الطاقة
المتجددة.

في يوليو  2019دافع
بوتين في مناسبة
شهيرة عن الوقود
ً
األحفوري مدعيا أن
طاقة الرياح تسببت
في إحداث أضرار
بيئية

ال تستطيع أن تعود من (هناك) إال أن تقارنها بـ (هنا)،
فالمقارنة رغــم صعوبتها تـطــاردك فيما أنــت تــردد بينك
ً
وبينك أن تلك عادة سيئة ال تجني منها إال كثيرا من التعب
ً
ّ
النفسي ،ولكن عينيك ترسالن كثيرا من اإلشارات إلى عقلك
وهي في إجمالها تعيدك إلى تلك العادة نفسها التي دربت
ً
نفسك طويال على أن تتخلى عنها رغم انتشارها.
تعود إلى هنا حيث أنت ،وهناك حيث ترحل بين الفينة
واألخـ ــرى ،ربـمــا لــدواعــي الـعـمــل ال الـتــرفـيــه والـنــزهــة التي
تصدمك بصرامة أنظمتها وقوانينها وتطبيق تلك القواعد
في المعيشة اليومية ،فالشوارع نظيفة ،وهي عملة نادرة
في كثير من عواصمنا ال قرانا ،ثم االلتزام بتعاليم المرور
ً
والسير والصحة وكل الممارسات اليومية الشخصية جدا،
تبقى شخصية وخاصة ،حتى تتعدى أنت أو غيرك على
مساحات اآلخرين فتعاقب ،والعقاب قد يختلف من الغرامات
والمخالفات إلى النظرات المليئة بــاالزدراء و»القرف» من
«بشر» كهوالء ال يراعون إال أنفسهم فقط ،وال يعرفون أن
الكون يتسع للجميع لو التزم كل فرد بما له ويخصه فقط،
ً
وراعى اآلخرين حوله حتى العابرين منهم سريعا.
ت ــرى ه ــي الــدي ـمــوقــراط ـيــة؟ رب ـمــا رغ ــم عـيــوبـهــا الـكـثـيــرة
وهفواتها والثقوب الصغيرة التي يتسلل منها الفاسدون
والـحــاقــدون والــرافـضــون والمتعالون ،نعم هي بهفواتها
تـجـعــل مــن ه ـنــاك أك ـثــر نـظــامــا واح ـتــرامــا وصــونــا لـكــرامــة
اإلن ـس ــان مهما ك ــان لــونــه أو شكله أو جنسه أو ديـنــه أو
طائفته حـتــى ل ــدى الـكــارهـيــن ل ــه ،نـعــم كثير مــن النازيين
وال ــراف ـض ـي ــن لــآخــريــن وال ـك ــاره ـي ــن ل ـكــل م ــا ال يـشـبـهـهــم،
وأصحاب «اإلسالمفوبيا» وكل أنواع «الفوبيا» هم من هناك،
ولكن تمنعهم كل األنظمة والقوانين من االعتداء على اآلخر
ً
المختلف ،وإن فعل فهناك أنظمة وقوانين ،وقليال ما تكون
«الــواسـطــات» والمحسوبيات والسلطات العليا مسيطرة
عليها سـيـطــرة تــامــة .ه ــذا ال ينكر أن هـنــاك أيـضــا تخفى
ً
المعلومة وتبقى طي الكتمان إال إذا تقادمت كثيرا أو حتى
عند ذاك ال نزال ال نعرف من قتل الرئيس األميركي كيندي
وآخرين كثيرين مثله.
كــل تلك نــواقــص أو بعضها ربـمــا ،ولـكــن هــذه هنا هي
المشهد الوحيد عينه وال ثاني وال ثالث لــه ،هنا تخاف
أن يعرف جارك أنك لست من لونه كيف ما كان ذاك اللون!
ينتفض هو «ليشتم اللي خلفوك» وتبقى أنــت هنا واقفا
ليس خوفا منه ولكن من نقص عدالتهم أو عدمها!! هنا إن
بحت بأنك ال تتفق مع تلك الهجمات على من يختلف في
الــرأي فقط ،فهو أو هي لم يحملوا المدافع الرشاشة وال
الكالشنكوف وال يملكوا طائرات تقصف المدنيين حتى
آخر نفس لطفل رضيع ،هنا أنت وحدك حتى لو كنت على
حق فعليك أن تلتزم الصمت أو أن توصف بالشجاعة أو
الالمباالة وانـعــدام اإلدراك بــأن النتائج قد تكون وخيمة،
هنا عندما قال والدك كلمته ورحل ففتحت تلك البالد في
أقاصي الشمال أبوابها له وأعطته صفة «الجئ سياسي»
وتمر السنون فيصبح ابنه نائب عمدة للعاصمة ،منصب لم
يكن يحلم به أبوه وال جده وال ابنه الذي ال يزال في بطن أمه.
أليست غريبة تلك الهناك وتبعاتها من احترام لبعض
الحريات وصيانة لبعض الكرامات؟! فهي أماني كل من هم
هنا وطموحاتهم ،تقول هي بصوت مليء بالحزن «لن يكون
لك مكان هنا فأنصحك بالرحيل إلى هناك» .تعالي فاشتري
ً
ً
مـنــزال متواضعا تدفعين ثمنه مــن تعب األ ي ــام والسنين
الطويلة ،فهناك ستحفظ لك كرامتك وستصونين آدميتك
وتبقين غريبة ربما ،ولكن ألست غريبة في الهنا؟ ألست
في الهنا تبحثين عن عشة غير مغمسة بكثير من الذل في
حين القصور تبنى بأسوارها العالية خوفا ممن هم مثلك
هنا؟ وربما بجانب تلك العشة «جنينة» صغيرة تزرعين
ً
فيها الريحان والنعناع وكثيرا من الياسمين و«الرازجي»
البلدي ،تعالي هناك وزوري هنا بدال من أن تبقي هنا حتى
تخافي ظل الكلمة المختلفة عنهم!!!
* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية.

سيرجي جورييف*

ف ــي إحـ ــدى ال ـن ـكــات الـســوفـيــاتـيــة مــن حقبة
السبعينيات ،يعيد المكتب السياسي الحياة إلى
ستالين ليسأله ماذا ينبغي له أن يفعل لمكافحة
ال ــرك ــود االق ـت ـص ـ ُـادي وخـيـبــة األمـ ــل الــواسـعــة
االنتشار إزاء ال ُـمـثـل الشيوعية ،يقترح ستالين
برنامج من جزأين:
أوال ،قتل كل الشيوعيين رميا بالرصاص.
ثانيا ،طالء الكرملين باللون األخضر.
ي ـ ـت ـ ـسـ ــاءل أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـمـ ـكـ ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي
ال ـم ـصــدومــون" :ل ـم ــاذا ال ـل ــون األخـ ـض ــر؟" .يــرد
ً
ً
ستالين مبتسما" :كـنــت م ـتــأكــدا أن أحـ ــدا لن
يسألني عن الجزء األول".
نـظــرا للقمع الـمـتــزايــد ال ــذي تجيزه الــدولــة
واستخدام التعذيب في روسيا اليوم ،لم تعد
هــذه النكتة تبدو بعيدة عن الواقع أو قديمة،
ففي استطالع أجري في شهر مارس ،قال %52
من المستجيبين -وهذه أعلى نسبة في تاريخ
روسـيــا على اإلط ــاق بعد العهد السوفياتي-
إنهم يخشون عودة حكم الطغيان واالستبداد،
لكن األمر األكثر إثارة للدهشة هو أن الحكومة
الروسية تتبع اآلن اقتراح ستالين الثاني وتحول
الكرملين إلى اللون األخضر.
بالطبع ،ال تــزال قلعة القرن الخامس عشر
في وسط مدينة موسكو مطلية باللون األحمر،
لكن سادتها راحــوا فجأة يتحدثون لغة "إزالــة
الكربون" ،ففي الثالث عشر من أكتوبر ،صرح
الــرئ ـيــس فــاديـمـيــر بــوتـيــن ف ــي إطـ ــار أسـبــوع
الـطــاقــة الــروســي أن روسـيــا تعتزم أن تصبح
محايدة كربونيا بحلول عام  ،2060بعد الواليات
المتحدة واالتحاد األوروبي بعشر سنوات ،ولكن
في الوقت ذاته مع الصين.
الواقع أن هذا تغير بالغ الضخامة ،ألن روسيا
تتجنب تقليديا تحديد أهداف مناخية طموحة.
صـحـيــح أن روس ـي ــا وعـ ــدت بـمــوجــب اتفاقية
باريس للمناخ عام  2015بالحد من انبعاثاتها
م ــن الـ ـغ ــازات الـمـسـبـبــة لــاح ـت ـبــاس ال ـح ــراري
الكوكبي إلى  %70أو  %75من مستوياتها في
عام  1990بحلول عام  ،2030ولكن ألن انبعاثاتها
فــي عــام  2015كانت عند نصف مستوى عام
 1990فقط ،فقد سمح ذلك التعهد لروسيا بزيادة
االنبعاثات في حقيقة األمر.
فــي يوليو  ،2019داف ــع بوتين فــي مناسبة
شهيرة عن الوقود األحـفــوري مدعيا أن طاقة
الرياح تسببت في إحداث أضرار بيئية ألحقت
األذى بالطيور والديدان( .كان هذا ،على أية حال،
تحسنا عن خطاب ألقاه في عام  2010قال فيه إن
طاقة الرياح ال تؤذي الطيور والديدان فحسب،
بل أيضا حيوان الخلد) .وفي ديسمبر  ،2019قال
بوتين" :ال أحد يعرف حقا أسباب تغير المناخ".
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،فــي يــونـيــو  ،2020تبنت
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قراءة تحليلية لخطاب سمو أمير دولة قطر
روس ـي ــا اسـتــراتـيـجـيــة طــاقــة مــدتـهــا  15عاما
افترضت عدم حدوث أي تغير في إنتاج النفط
حتى عام  2035ونموا غير عادي في إنتاج الفحم
والغاز .لم تذكر الوثيقة الطاقة الشمسية وطاقة
الــريــاح إال بالكاد ولــم تحدد أيــة أه ــداف كمية
لهما ،ولم تخطط الحكومة حتى إلنشاء نظام
ً
لمقايضة االنبعاثات .ما الذي تغير إذا منذ العام
الماضي؟ بادئ ذي بدء ،من الواضح أن االتحاد
األوروبي -الشريك التجاري الرئيسي لروسيا-
أصبح أكثر جدية بشأن أجندته الخضراء ،ففي
يوليو كشفت المفوضية األوروبية النقاب عما
يسمى "استراتيجية الئق لنسبة  ،"55التي تشمل
سياسات تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات
المسببة لــاحـتـبــاس الـ ـح ــراري الـكــوكـبــي في
االتحاد بنسبة  %55مقارنة بمستويات 1990
بحلول عــام  .2030يخطط االتـحــاد األوروب ــي
بشكل خاص لتقديم آلية تعديل الحد الكربوني،
ال ــذي ستفرض ضريبة على بعض ال ــواردات
الكثيفة الكربون من خارج الكتلة.
ألن آلية تعديل الحد الكربوني المقترحة
ال تغطي النفط والغاز ،فمن المرجح أن يكون
تأثيرها االقتصادي الكلي على روسيا محدودا
للغاية ،ولن يتجاوز  2مليار يــورو ( 2.3مليار
دوالر أميركي) سنويا وفقا لتقديرات مستقلة،
ون ـحــو مـلـيــار يـ ــورو سـنــويــا وف ـقــا لحسابات
الحكومة الــروسـيــة ،وحتى التقديرات األعلى
تعادل أقل من  %0.2من الناتج المحلي اإلجمالي
الروسي ،وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالتأثير الذي
يخلفه تقلب أسعار النفط العالمية على ميزانية
ُ
الحكومة .مع ذلك ،ت َـعـد الشركات الروسية التي
ستتضرر بآلية تعديل الحد الكربوني -مثل
ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي ت ـص ــدر ال ـص ـلــب واألل ـم ـن ـيــوم
واألسـمــدة -من القوى السياسية المهمة التي
تمكنت من إقناع الحكومة والرئيس بالتعامل
مع تغير سياسات االتحاد األوروبي بجدية.
السبب اآلخر وراء اندفاع بوتين الواضح في
اتجاه إزالة الكربون هو أن قضية تغير المناخ
تـقــدم لروسيا الفرصة للتخفيف مــن عزلتها
الــدولـيــة ،إن تغير المناخ مشكلة عالمية ،لذا
يأمل الكرملين أن يضطر الغرب في التصدي
لـهــا إل ــى الـتـعــامــل م ــع روس ـي ــا ورب ـم ــا إص ــاح
بعض العالقات المقطوعة .على سبيل المثال،
دعـا مبعوث بوتين لشؤون المناخ صراحة إلى
إنهاء العقوبات المفروضة على شركة غازبروم
وغيرها من الشركات الروسية التي تتولى تنفيذ
مشاريع خضراء.
ي ـبــدو أن ت ـحــول الـكــرمـلـيــن األخ ـضــر جدير
بالثقة ،فهذا الصيف ،أنشأت الحكومة سبعة فرق
عمل مشتركة بين الهيئات المختلفة وكلفتها
بإعداد استراتيجية شاملة إلزالة الكربون .في

ََ
سبتمبر أق َّـر البرلمان الروسي أول قانون في
ال ـبــاد للحد مــن انـبـعــاثــات ال ـغ ــازات المسببة
لالحتباس الحراري الكوكبي من ِق َـبـل الشركات
الكبيرة ،وفي العام المقبل ،ستطلق روسيا أول
بــرنــامــج تجريبي لمقايضة االنـبـعــاثــات على
جزيرة سخالين ،التي تطمح إلى تحقيق الحياد
الكربوني بحلول عام .2025
لكن في الوقت الحالي ،هذه مجرد تصريحات
وخطط؛ أمــا الــواقــع على األرض فهو مختلف
تماما ،فبينما تواجه أوروب ــا أكبر ارتـفــاع في
أس ـعــار ال ـغــاز الطبيعية خ ــال أكـثــر مــن عشر
سنوات ،يلقي بوتين باللوم عن هذه األزمة على
نفاد صبر أوروبــا للتحول إلى مصادر الطاقة
المتجددة التي تعتمد بشكل كبير على الطقس.
تنفي روسيا أنها تسببت في هذه الزيادة
الكبيرة في أسعار الغاز ،وقــد اعترف االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ب ــأن روس ـي ــا تـفــي بـعـقــود الـتــوريــد
الطويلة األج ــل ،لكن االت ـحــاد األوروب ـ ــي ق ِـلـق
إزاء احتمال امتناع غازبروم عن توريد أي غاز
إضافي ،على الرغم من ارتفاع األسعار إلى عنان
السماء ،وهو ما قد يشير إلى إساءة استخدام
الـقــوة االحـتـكــاريــة وربـمــا ي ــؤدي إلــى استفزاز
تحقيق مــن ِق َـبـل المفوضية األوروب ـي ــة .ربما
ساهم إفراغ غازبروم مرافق التخزين األوروبية
أيضا في َنمو األسعار ،وما يزيد الطين بلة أن
بوتين َع َـرض في الحادي والعشرين من أكتوبر
زيادة إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا شريطة
السماح بتشغيل خط أنابيب نــورد ستريم ،2
الــذي سينقل الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا،
وبالتالي يتجنب المرور بأوكرانيا.
إن التناقض بين سياسة الطاقة التقليدية
التي تنتهجها روسيا وحديثها الجديد حول
إزالــة الكربون شديد بدرجة مذهلة ،لكن أزمة
الغاز الحالية من غير المرجح أن تقنع أوروبا
بــاإلنـصــات إل ــى بوتين واالب ـت ـعــاد عــن الطاقة
المتجددة .على العكس من ذلك ،ربما أصبح لدى
االتحاد األوروبــي اآلن حافز إضافي للتعجيل
بالتحول األخضر والتقليل من االعتماد على
الغاز الروسي.
فــي النهاية ،سـيــؤدي هــذا أيضا إلــى تقليل
الطلب على وقــود روسيا األح ـفــوري ،وإجبار
الكرملين أخيرا على التعامل بجدية مع ضرورة
التحول األخضر.
* كبير خبراء االقتصاد األسبق لدى البنك
األوروبي إلعادة البناء والتنمية ،ورئيس
الكلية االقتصادية الجديدة في موسكو
سابقا ،وهو أستاذ االقتصاد في معهد باريس
للدراسات السياسية (.)Sciences Po
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

تعزيز المواطنة القطرية المتساوية
ً
ج ــاء خ ـطــاب سـمــو أم ـيــر دولـ ــة قـطــر جــامـعــا
شامال كل األوض ــاع الداخلية والخارجية ،في
اف ـت ـتــاح س ـم ــوه دور االن ـع ـق ــاد األول لمجلس
الشورى القطري المنتخب.
ً
جاء خطابه السامي معبرا عن آمال وتطلعات
الشعب القطري إلى غد أفضل يستحقه وطنهم،
ً
وبـلـسـمــا يـ ــداوي ج ــروح نـفــوس لــم ت ـشــارك في
انتخابات الشورى.
ج ــاء الـخـطــاب بـعــد أن استكملت دول ــة قطر
م ــؤس ـس ــات ـه ــا ال ــدسـ ـت ــوري ــة بـ ـقـ ـي ــام ال ـم ـج ـلــس
ً
ال ـم ـن ـت ـخ ــب ،م ـ ـحـ ــددا م ــام ــح الـ ـفـ ـت ــرة الـمـقـبـلــة
والخطوط العريضة لها ،بوصلة هادية لعمل
الحكومة والمجلس الـجــديــد ،وخريطة طريق
م ــرش ــدة ل ــرس ــم ال ـخ ـط ــط ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ضـمــن
االستراتيجية الثالثة فــي رؤيــة قطر الوطنية
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وإذ ه ـنــأ س ـم ــوه أعـ ـض ــاء ال ـم ـج ـلــس فــوزهــم
بثقة الـنــاخـبـيــن ،فــإنــه أش ــاد بـجـهــود المجلس
السابق ،وثمن حسن سير وتنظيم االنتخابات
واألجواء الحضارية التي سادتها ،واستعرض
نـجــاحــات الــدولــة فــي تحقيق أه ــداف :االكتفاء
الــذاتــي في األمــن الغذائي ،زيــادة االستثمارات
األجنبية المباشرة ،تسهيل المعامالت التجارية،
تعزيز المنافسة ،حماية المستهلك ،تشجيع
االستثمار الصناعي ،المحافظة على الترتيب
االئـتـمــانــي ل ــدى الـمــؤسـســات الـعــالـمـيــة ،وعلى
نمو االحتياطات الدولية وسعر صرف الريال،
وعلى مكانة متقدمة فــي مــؤشــرات التنافسية
الـعــالـمـيــة ،وان ـخ ـفــاض نـسـبــة الـبـطــالــة ومـعــدل
ال ـت ـض ـخــم ،وت ـم ــوي ــل ال ـت ـط ــور ال ـت ـق ـنــي واألمـ ــن
السيبراني ،و نـجــاح المؤسسات الصحية في
اختبار كورونا الصعب بتقديم نموذج وازن بين
صحة الناس وضرورات االقتصاد ،وتغيير اسم
«قطر للبترول» إلى «قطر للطاقة» مواكبة للطاقة
ً
النظيفة والمتجددة وحفاظا على البيئة.
كـ ــان م ــن ن ـتــائــج هـ ــذه اإلنـ ـ ـج ـ ــازات االرتـ ـف ــاع
ال ـســريــع ف ــي م ـس ـتــوى الـمـعـيـشــة ،وهـ ــذا فــرض
تحديات جديدة حذر منها سموه مثل :مخاطر
هـيـمـنــة الـقـيــم االسـتـهــاكـيــة عـلــى قـيـمــة العمل
المنتج ،واستسهال االستدانة ألغراض عابرة،
واالتكالية على الدولة ،مما أضعف قيم المواطنة
والمسؤولية الوطنية ،وأعـطــى صــورة سلبية
عن القطري.
وإذ شخص ،حفظه الـلــه ،ال ــداء االستهالكي
فإنه وضع إصبعه على الدواء حينما ذكر بأن
هذه مهمة ال تنجز بالوعظ والخطابات بل عبر
المؤسسات المعنية :التربية والتعليم واإلعالم

والخدمة الوطنية ،واألسرة في أال تعتمد على
غيرها في تربية أطفالها ،وقد صدق.
تعزيز المواطنة القطرية المتساوية
ال أستطيع اإلحاطة بكل مضامين الخطاب
الكريم خاصة فيما ذكــره سموه عــن تقييم ما
حـقـقـتــه االس ـتــرات ـي ـج ـيــات الـســابـقــة لــاسـتـفــادة
من دروسها في إعــداد االستراتيجية الوطنية
ً
ً
الثالثة ،لكني أتناول ما أدخل ارتياحا واسعا في
نفوس المواطنين وكان له أصداء عربية وعالمية
إيجابية واسعة.
وإذ أشـ ــار س ـمــوه إل ــى أن ال ـت ـشــري ـعــات ،بما
فيها التشريعات الدستورية الطابع مرهونة
بزمنها ،وهي نتاج مرحلتها التاريخية المواكبة
للتطور االجتماعي (إشارة إلى قانون الجنسية
( )28لسنة  )2005فإنه أكــد حرصه على تعزيز
(المواطنة القطرية المتساوية) مترجمة على
أرض ال ــواق ــع ك ـعــاقــة م ـبــاشــرة ب ـيــن ال ـمــواطــن
والدولة في صورة حقوق وواجبات ،لذلك ،خاطب
سموه المجلس بأنه أصدر تعليماته (لمجلس
الــوزراء للعمل على إعداد التعديالت القانونية
الالزمة التي تضمن تحقيق هذه الغاية وعرضها
عـلــى مجلسكم ال ـمــوقــر) إنـهــا كـلـمــات مــن ذهــب
أدخلت الفرحة الغامرة نفوس القطريين ،كونها
تسهم في توسيع دائرة المشاركة العامة.
ً
وأضـ ــاف ،أع ــزه ال ـلــه ،مــوضـحــا :أن المواطنة
ل ـي ـســت م ـس ــأل ــة ق ــان ــون ـي ــة ف ـح ـس ــب ،ب ــل مـســألــة
حضارية قبل ذلك ،ومسألة والء وانتماء ،ومسألة
واجـبــات وليست حقوقا فقط ،وهــذا ال يتطلب
ً
ً
ً
ً
ع ـمــا تـشــريـعـيــا فـحـســب ،بــل أي ـضــا اجتماعيا
ً
ً
وتربويا مكثقا ،وال سيما في مكافحة تغليب
العصبيات على المصلحة العامة أو على الوالء
للوطن والوحدة الوطنية.
إنها كلمات حق وعدل ،فصاحب السمو هنا،
بحكم عظم مسؤوليته ،يستشعر مكامن الخطر
عـلــى الــوطــن وال ــوح ــدة الــوطـنـيــة عـنــدمــا تغيب
قـيــم ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة وتـحـضــر الـعـصـبــويــات
(القبلية والطائفية والحزبية) المهلكة لألوطان،
شواهدها اليوم دول عريقة تتحكم فيها الوالءات
للعصبيات على حساب الوالء للوطن.
وإذ أشــاد سموه بالقبيلة والعائلة الممتدة
واألسرة ،مكونات مجتمعية عزيزة ،فإنه شجب
القبلية و ك ــل ا لـعـصـبـيــات البغيضة المسخرة
للهدم والـفــوضــى والمفسدة للوحدة الوطنية
ً
(ت ـج ــاوزات قبلية سلبية حــدثــت مــؤخــرا كانت
غريبة على مجتمعنا).
وقال في كلمات حازمة وقاطعة :لم نقبل بها
ً
ولن نسمح بها مستقبال ،ويحفظ المولى سمو
أميرنا ويحفظ وطننا قطر.
* كاتب قطري
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اقتصاد

تعديالت على أنظمة «المقاصة» للربط مع «المركزي»
تأجيل عمل االختبارات من نوفمبر إلى الربع األول من 2022
عيسى عبدالسالم

بينت مصادر أن المرحلة
المقبلة من مراحل تطوير
السوق تتعلق بالتسويات عن
طريق «المركزي» والبنوك
التجارية.

أفـ ــادت م ـص ــادر مـطـلـعــة بــأن
ت ـغ ـي ـيــرات ط ـ ــرأت ع ـلــى الـخـطــة
الـ ــزم ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ــإطـ ــاق
اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات م ـن ـظ ــوم ــة ال ـط ــرف
ال ـم ـقــابــل ال ـم ــرك ــزي ،ال ـم ـعــروف
ب ـ ـ  ،ccpح ـيــث ت ــم تــأج ـيــل عمل
االختبارات المحدد إجراؤها في
نوفمبر الجاري إلى بداية الربع
األول من العام المقبل.
وقالت المصادر ،لـ«الجريدة»،
إن هـ ـن ــاك ت ـغ ـي ـي ــرات قـ ـ ــام بـهــا
بنك الـكــويــت الـمــركــزي ،تتعلق
بـنـظــام ال ـم ــدف ــوع ــات ،وتتطلب
إج ــراء تـعــديــات عـلــى األنظمة
الفنية التمام عملية الربط مع
ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي ،األم ــر
الذي استدعى إعداد خطة عمل
لالنتهاء من المتطلبات الفنية
الـ ـج ــدي ــدة ،وس ـي ـتــم اع ـت ـمــادهــا
خالل الفترة المقبلة من اللجنة
الـ ـث ــاثـ ـي ــة ال ـم ـع ـن ـي ــة ب ـت ـطــويــر
بورصة الكويت لألوراق المالية.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن خ ـط ــة ال ـع ـمــل
ت ـت ـض ـم ــن الـ ـمـ ـض ــي قـ ــدمـ ــا فــي
تنفيذ متطلبات هيئة أ ســواق
الـ ـم ــال ف ـي ـمــا ي ـخ ــص مـنـظــومــة
عمل الطرف المقابل المركزي،
وتطوير جميع خدمات الشركة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة لـ ـلـ ـمـ ـق ــاص ــة الـ ـت ــي
تطرحها الشركة للمستثمرين
وم ـي ـك ـن ـت ـهــا ،ب ـم ــا ي ـت ــواف ــق مــع

أفضل األنظمة المطبقة عالميا،
وبـ ـم ــا يـ ـخ ــدم الـ ـس ــوق وجـمـيــع
المستثمرين ويلبي متطلباتهم،
وس ـي ـت ــم ذلـ ــك خـ ــال ال ـس ـن ــوات
الثالث المقبلة.
وبينت أن المرحلة المقبلة
م ـ ــن م ـ ــراح ـ ــل تـ ـط ــوي ــر الـ ـس ــوق
تتعلق بالتسويات عــن طريق
«المركزي» والبنوك التجارية،
علما أن االنـطــاق نحو عملية
التطبيق يرتبط باستعدادات
ال ـم ـق ــاص ــة واألط ـ ـ ـ ــراف األخـ ــرى
ذات الصلة من شركات وساطة
وب ـ ـ ـنـ ـ ــوك ت ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ،لـ ـم ــاء م ــة
أن ـظ ـم ـت ـهــا مـ ــع م ـن ـظ ــوم ــة عـمــل
الـ ـ ـط ـ ــرف الـ ـمـ ـق ــاب ــل ال ـ ـمـ ــركـ ــزي،
مـضـيـفــة أنـ ــه س ـي ـتــم اسـتـكـمــال
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـفـصــل
الخدمات التي تقدمها الشركة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـل ـم ـق ــاص ــة عـ ـل ــى 3
شـ ــركـ ــات ،وهـ ــي ش ــرك ــة ألم ــان ــة
ال ـ ـح ـ ـفـ ــظ ،وشـ ـ ــركـ ـ ــة ل ـل ـت ـس ــوي ــة
وال ـ ـت ـ ـقـ ــاص ،وث ــالـ ـث ــة لـ ــإيـ ــداع
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي ،مـ ـت ــوقـ ـع ــة مـ ــزاولـ ــة
هــذه الشركات أنشطتها خالل
ال ـ ـن ـ ـصـ ــف ال ـ ـثـ ــانـ ــي مـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
الحالي.
وأ ك ــدت أن المرحلة المقبلة
م ـ ــن م ـ ــراح ـ ــل تـ ـط ــوي ــر الـ ـس ــوق
المالي تستهدف تطوير نظام
الـتـســويــة وال ـت ـقــاص ،للحد من

ال ـم ـخ ــاط ــر ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــأع ـمــال
ال ـت ـس ــوي ــة ل ـت ـع ــام ــات األوراق
المالية ،ودعم تداول المزيد من
األدوات الـجــديــدة كالمشتقات
ال ـم ــال ـي ــة ،ح ـيــث س ـي ـتــم تــوزيــع
م ـه ــام عـمـلـيــات ال ـت ـقــاص وفـقــا
لمستويات الجهات المشاركة
م ــن ب ـنــوك وش ــرك ــات اسـتـثـمــار
وشـ ــركـ ــات وسـ ــاطـ ــة ،إذ سـيـتــم
تـ ـطـ ـبـ ـي ــق ج ـ ـم ـ ـيـ ــع م ـت ـط ـل ـب ــات
ت ــوص ـي ــات ال ـل ـج ـنــة الـمـخـتـصــة
ب ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـ ــدفـ ـ ــع وال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــة،
والتي تضم التطبيق الوسيط
المركزي أيضا.
وذك ــرت الـمـصــادر أن إدخــال
مـ ـنـ ـظ ــوم ــة ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف الـ ـمـ ـق ــاب ــل
المركزي حيز التنفيذ يتطلب
ال ـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ،ح ـيــث
إن إدخ ــال ـه ــا وال ـع ـم ــل ب ـهــا في
ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت س ـ ـيـ ــؤدي
إل ــى إح ـ ــداث نـقـلــة نــوعـيــة على
صـعـيــد ال ـت ـقــاص وال ـت ـســويــات
ومستويات الحماية الجديدة
ال ـتــي سـيـتــم تطبيقها مــع بــدء
عملية التطبيق الفعلي ،مضيفة
أن الـ ـط ــرف ال ـم ـقــابــل ال ـمــركــزي
سـيـسـتــدعــي إدخـ ـ ــال تـعــديــات
على أنظمة الــرقــابــة والتقاص
وال ـب ـن ــوك وش ــرك ــات الــوســاطــة
واالس ـت ـث ـم ــار ونـ ـظ ــام الـ ـت ــداول
فـ ــي الـ ـب ــورص ــة ع ـل ــى م ـس ـتــوى

ال ـم ـن ـت ـجــات ،وف ـق ــا لـلـتـعــديــات
التي سيتم إدخالها على أنظمة
المقاصة ،للمواء مة مع مرحلة
تطوير نظام التسوية والتقاص،
والـحــد مــن المخاطر المتعلقة
ب ــأع ـم ــال ال ـت ـس ــوي ــة ل ـت ـعــامــات
األوراق الـمــالـيــة ،ودع ــم ت ــداول
ال ـمــزيــد م ــن األدوات ال ـجــديــدة
كالمشتقات المالية.
وأوض ـح ــت أن بـنــك الـكــويــت
ال ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي اسـ ـتـ ـكـ ـم ــل ت ــوف ـي ــر
جميع األنظمة البديلة الكافية
ل ـت ـش ـغ ـي ــل مـ ـنـ ـظ ــوم ــة م ـ ــا ب ـعــد
ال ـت ــداول حـســب متطلبات بنك
الـتـســويــات الــدول ـيــة ،الفـتــة الــى
أن م ـه ــام ال ـت ـس ــوي ــات الـنـقــديــة
ستنتقل إلى البنوك التجارية،
م ــن خـ ــال اخ ـت ـي ــار ب ـنــك واح ــد
ليكون بنك تسويات رئيسيا،
يتم من خالله تحويل الدفعات
الـمـتـعـلـقــة بـعـمـلـيــة الـتـســويــات
إلــى «المركزي» ،ثم إلــى البنوك
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى ع ـم ـل ـيــة
التسويات النقدية التي ستتغير
وفقا لنموذج عمل الوسطاء ،إذ
ستشهد دورا أكبر للوسيط من
خالل عملية التسوية النقدية،
ع ـبــر م ـنــح الــوس ـيــط (ال ـمــؤهــل)
إمكانية قبول أموال العمالء في
حسابات تخصص لعمالئه لدى
البنوك المؤهلة للتسوية.

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

7.107

7.692

5.978

2.416 2.861 3.308

«وربة» :ال نتوقع إقرار توزيعات
لـ  2021في ظل زيادة رأس المال
القروض المتعثرة  %1.15من المحفظة
قال الرئيس التنفيذي لـ «وربــة» ،شاهين
الغانم ،إن األشهر التسعة األولــى من العام
الـ ـح ــال ــي شـ ـه ــدت طـ ـف ــرة ك ـب ـي ــرة ف ــي أرب ـ ــاح
الـبـنــك بلغت  180فــي الـمـئــة ،بسبب زي ــادة
إيرادات االستثمار ،وأرباح تحويل العمالت،
باإلضافة إلى ارتفاع بند الرسوم والعموالت.
وأضاف في مقابلة مع قناة «العربية» ،أن
ارتفاع إيــرادات االستثمار جاء تماشيا مع
خطة البنك لتنويع إيــراداتــه واستثماراته
وأص ــول ــه ،وك ــان مــن أول الـبـنــوك الكويتية
الـتــي ب ــدأت عمليات االسـتـثـمــار فــي أميركا
وب ــري ـط ــان ـي ــا ،وبـ ـ ــدأ اآلن ج ـن ــي ثـ ـم ــار ه ــذه
االستراتيجية.
وأوضــح أن سبب انخفاض أربــاح البنك
في الربع الثالث من العام الحالي ،هو أنه
الب ــد م ــن ال ـم ــوازن ــة ب ـيــن ال ـن ـمــو وال ـت ـحــوط،
وذل ـ ــك لـ ـق ــرار ال ـب ـنــك ال ـت ـح ــوط أكـ ـث ــر ،وأخ ــذ
مـخـصـصــات اح ـتــرازيــة ت ـت ـجــاوز  5ماليين
دينار لتدعيم القاعدة الرأسمالية لمواجهة
أي ظروف مستقبلية من إجمالي  15مليون
دينار مخصصات منذ بداية العام الجاري،
مـ ــن إجـ ـم ــال ــي  35م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار إج ـم ــال ــي
المخصصات بنهاية األشهر التسعة األولى
من .2021
وأشــار الغانم إلــى أن ذلــك ساهم في رفع
نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة
إلـ ـ ــى  550فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وانـ ـخـ ـفـ ـض ــت نـسـبــة

التمويالت المتعثرة إلى  1.15في المئة ،وهي
أقل نسبة في السوق الكويتي ورقم قياسي
للبنك يصل إليه ألول مرة.
وانخفضت أرباح البنك في الربع الثالث
من العام الحالي ،بنسبة  9في المئة إلى 3.1
ماليين دينار مقابل  3.4ماليين في الربع
المماثل من العام الماضي.
وذك ـ ــر ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـ ـ «ورب ـ ـ ــة» أن
إجمالي زيادة رأسمال البنك يبلغ  83مليون
ديـنــار منها  42مليونا زي ــادة بقيمة 100
فلس ،وعــاوة إصــدار  95فلسا ،والبنك في
طــور إجـ ــراء ات استكمال زي ــادة رأس المال
بعد مــوافـقــة بنك الـكــويــت الـمــركــزي وهيئة
أسواق المال ،ويعقد في  3نوفمبر اجتماع
الجمعية العمومية إلق ــرار الــزيــادة ،ويأمل
انتهاء اإلجراءات قبل نهاية .2021
وأض ــاف أن ــه فــي سـنــة زي ــادة رأس الـمــال
يصعب وج ــود تــوزيـعــات نـقــديــة ،ومــن غير
المتوقع إقــرار توزيعات في  ،2021ألنه من
الصعب أن تنفيذ اإلجراءين.
(العربية .نت)

تباين أداء مؤشرات البورصة ...والسيولة  89مليون دينار
بداية قوية بعمليات شراء تنوعت بين األسهم القيادية والصغيرة
●

علي العنزي

تباين أداء مؤشرات بورصة
الـكــويــت الــرئـيـسـيــة ،أم ــس ،في
مستهل تعامالت هذا األسبوع
وفي الجلسة األخيرة من شهر
أك ـت ــوب ــر االس ـت ـث ـن ــائ ــي ،ورب ــح
م ــؤش ــر ال ـ ـسـ ــوق ال ـ ـعـ ــام نـسـبــة
 0.11بالمئة تعادل  7.59نقاط،
ليقفل على مستوى 7107.72
ن ـقــاط بـسـيــولــة ج ـيــدة أق ــل من
السيولة الماضية ،لكنها قريبة
مــن مـعــدل األس ـبــوع الـمــاضــي،
بلغت  89مليون دينار ،تداولت
 665.4مليون سهم عبر 20155
صفقة ،وتم تداول أكبر عدد من
األسهم خالل السنوات الثالث
ع ـش ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،ح ـيــث بلغت
أمس  151سهما متداوال ،ارتفع
منها  64وخسر  73واستقر 14
دون تغير.
وكـ ــان مــؤشــر ال ـس ــوق األول
ال ــداع ــم ال ــرئ ـي ـس ــي ،ح ـيــث نما
بنسبة  0.19فــي المئة تعادل
 14.61نقطة ،ليواصل الزحف
نحو قمة جــد يــدة ويقفل على
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى  7692.82ن ـق ـط ــة،
بسيولة كبيرة ،لكنها اقــل من
سيولة السوق الرئيسي بلغت
 41.3م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار ت ــداول ــت
 114.9مليون سهم عبر 4925
ص ـف ـق ــة ،ورب ـ ــح  12س ـه ـمــا فــي
األول ،مـقــابــل تــراجــع  9أسهم
واستقرار  4دون تغير.
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـل ـ ــون األحـ ـ ـم ـ ــر مــن
نـ ـصـ ـي ــب ال ـ ـس ـ ــوق ال ــرئـ ـيـ ـس ــي،

أخبار الشركات
«السفن» تفوز
بعقدين بقيمة
 6.2ماليين دينار

ولـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــرة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـنـ ــذ عـ ــدة
جلسات ،حيث خسر نسبة 0.14
فــي المئة تـســاوي  8.46نقاط،
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 5978.2
نقطة بسيولة كـبـيــرة كعادته
بـ ـلـ ـغ ــت  48.2مـ ـلـ ـي ــون د يـ ـن ــار
ت ـ ــداول ـ ــت ع ـ ــدد أسـ ـه ــم ت ـج ــاوز
 550.4مليون سهم بقليل عبر
 15230صفقة ،وتم تداول 126
سـهـمــا ،رب ــح مـنـهــا  52سهما،
وخ ـســر  ،64بـيـنـمــا اسـتـقــر 10
أسهم دون تغير.

بداية قوية ثم جني أرباح
ب ـع ــد م ـك ــاس ــب اق ـت ــرب ــت مــن
نسبة  2بالمئة خالل األسبوع

الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،ب ـ ـ ـ ــدأت تـ ـع ــام ــات
ه ــذا األس ـبــوع عـلــى نـمــو كبير
بــالـسـيــولــة واألسـ ـع ــار وت ـنـ ّـوع
شــرائــي بين األسـهــم القيادية
واألسـ ـه ــم ال ـص ـغ ـي ــرة ،وكــانــت
قـ ـي ــادة األسـ ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة مــن
ن ـ ـص ـ ـيـ ــب ب ـ ـي ـ ـتـ ــك وال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي
وصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــات وب ـ ـنـ ــك ال ـخ ـل ـي ــج
وسـهــم الـبــورصــة ال ــذي واصــل
الصعود القوي وبلغ مستوى
 2129فـلـســا ،لـكــن س ــرع ــان ما
ّ
ت ــراجـ ـع ــت األسـ ـ ـع ـ ــار ،وت ـخــلــى
بـعـضـهــا ع ــن اإلي ـجــاب ـيــة الـتــي
ت ـمـ ّـســك ب ـهــا أس ـه ــم ال ـبــورصــة
وبـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك وزيـ ـ ـ ـ ـ ــن وال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج،
وزادت عمليات جني األربــاح
على أسـهــم الــوســط فــي األول،

خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا سـ ـ ـه ـ ــم ع ـ ـ ـقـ ـ ــارات
الكويت وأهلي متحد وتراجع
أجيليتي بقوة ،وفقد  12فلسا،
بينما كانت البداية في السوق
الــرئ ـي ـســي ع ـلــى م ـس ـتــوى أقــل
تـ ــركـ ــزت عـ ـل ــى سـ ـه ــم جـ ــي إف
إتش ،ثم مزايا وأعيان وأرزان
وال ـب ـيــت وان ــوف ـس ــت ومـســاكــن
وم ــرك ــز س ـل ـطــان وب ـتــروغ ـلــف،
واستطاعت هــذه األسهم دعم
المؤشر ،لكن خسائر البعض
اآلخ ـ ــر مـنـهــا ح ـ ّـول ــه للمنطقة
ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء ،خـ ـص ــوص ــا أس ـه ــم
إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ووطـ ـنـ ـي ــة ع ـق ــاري ــة
و يــو نـيـكــاب ،لتنتهي الجلسة
متباينة ،ولكن حجم السيولة
الـكـبـيــر أع ـطــاهــا قـيـمــة كـبـيــرة

ً
ً 8.3ماليين دينار قيمة بيع  17عقارا
سكنيا في مزادات «العدل»
●

«الطيران المدني» ترفع دعوى
مطالبة ضد تابعة لـ «يوباك»

سند الشمري

عقدت وزارة العدل ،خالل أكتوبر
الماضي 9 ،م ــزادات عقارية ،تــم من
خــالـهــا بـيــع ال ـعــديــد م ــن ال ـع ـقــارات
بمختلف أنــواعـهــا ،وك ــان النصيب
األكـبــر مــن تلك الـعـقــارات لمصلحة
ال ـق ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــاري ال ـس ـك ـن ــي ،حـيــث
ت ــم ب ـيــع  17عـ ـق ــارا س ـك ـن ـيــا ،و 5ما
بـيــن اسـتـثـمــاري وشــالـيــه وع ـقــارات
مخصصة للتخزين.
وبلغت القيمة اإلجمالية للعقارات
المبيعة  15.8مليون دينار ،بزيادة
قدرها  4.7ماليين ،وبارتفاع نسبته
 42.4بالمئة ،عــن السعر االبتدائي
وهو  11.1مليونا .فيما بلغت قيمة
ال ـع ـق ــارات الـسـكـنـيــة الـمـبـيـعــة 8.36
ماليين ،بزيادة  1.79مليون ،وبنسبة
ارتفاع بلغت  27.2بالمئة ،اذ بلغت
ق ـي ـمــة الـ ـعـ ـق ــارات االبـ ـت ــدائـ ـي ــة 6.57
ماليين ،و بـلــغ سعر المتر السكني
 971دينارا.
ت ــم ب ـيــع الـ ـعـ ـق ــارات ،وهـ ــي بـنــايــة

ا س ـت ـث ـمــار يــة و 4عـ ـق ــارات مستغلة
لـلـتـخــزيــن وشــال ـيــه بـ ـ  7.43ماليين
دي ـن ــار ،ب ــزي ــادة قــدرهــا  2.9مـلـيــون،
وبنسبة ارتفاع  64.4بالمئة ،مقارنة
ب ــال ـس ـع ــر االب ـ ـتـ ــدائـ ــي الـ ـب ــال ــغ 4.52
ماليين.
وأق ــام ــت «الـ ـع ــدل» خ ــال النصف
االول مــن الـعــام الحالي عــددا كبيرا
من الـمــزادات العقارية ،حيث بلغت
قيمة العقارات المبيعة  72.5مليونا،
بارتفاع نسبته  13.4فــي المئة عن
الـقـيـمــة االب ـتــدائ ـيــة لـتـلــك ال ـع ـقــارات
والبالغة 63.9 ،مليونا.
ومنذ عودة تنظيم المزادات بعد
جائحة كــورونــا ،شهد هــذا القطاع
المزادات العقارية ،إقباال كبيرا من
الـمــواطـنـيــن ،ألسـبــاب عــديــدة ،منها
ارت ـفــاع أس ـعــار ال ـع ـقــارات السكنية،
والبحث عن أفضل األسعار ،إضافة
الى أن لألزمة االسكانية دورا كبيرا
ف ــي تــوجــه ال ـمــواط ـن ـيــن ن ـحــو ش ــراء
العقارات بدال من انتظار التوزيعات
التي تقوم بها الحكومة.

بــدورهــم ،قــال عــدد من العقاريين
إن أسعار العقارات السكنية مستقرة
نوعا ما في الوقت الحالي ،نتيجة
قياسية ،حيث
لوصولها إلى أرقــام
ّ
إن الجميع فــي حــالــة تــرقــب لوضع
السوق.
وأشـ ـ ــاروا ال ــى أن الـ ـم ــزادات الـتــي
ت ـن ـظ ـم ـه ــا وزارة ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــدل ل ـت ـن ـف ـيــذ
األحـكــام الـصــادرة وإنـهــاء ّ النزاعات
ح ــول ت ـلــك ال ـع ـق ــارات ،ت ـمــثــل فــرصــا
سكنية واستثمارية أمام المواطنين
وال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ،ح ـي ــث ي ـت ــم ط ــرح
عقارات مميزة وذات مواقع وبأسعار
مناسبة نوعا ما.
وتشترط وزارة ُ العدل للمشاركة
في المزاد ســداد خمس ثمن العقار
على األقل بموجب شيك مصدق أو
خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ
بوزارة العدل ،ويجب على من يعتمد
القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد
ُ
جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد،
إض ــاف ــة الـ ــى ال ـم ـص ــروف ــات ورسـ ــوم
التسجيل.

وأبقى على الثقة باألداء القادم
لها.
خ ـل ـي ـج ـيــا ،اس ـت ـمــر الـتـبــايــن
فـ ـ ــي أداء م ـ ـ ــؤ ش ـ ـ ــرات أ سـ ـ ـ ــواق
ال ـمــال ب ــدول مـجـلــس الـتـعــاون
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ،حـ ـي ــث اس ـت ـم ــرت
التراجع في مؤشرات السعودية
وأبــوظـبــي وقـطــر ،بينما حقق
ال ـب ـق ـيــة ب ـق ـي ــادة م ــؤش ــر س ــوق
م ـس ـقــط ثـ ــم الـ ـك ــوي ــت م ـكــاســب
محدودة ،وكانت أسعار النفط
ق ــد انـتـهــت ال ــي مـسـتــوى 83.7
دوالرا لمزيج بــرنــت القياسي
خ ـ ـ ــال ت ـ ـعـ ــامـ ــات م ـ ـسـ ــاء ي ــوم
الـجـمـعــة ال ـمــاضــي ،وبــانـتـظــار
أس ـبــوع حــافــل بــاألخ ـبــار التي
توجه األسعار.

فـ ــازت ش ــرك ــة ال ـص ـنــاعــات
ال ـه ـنــدس ـيــة ال ـث ـق ـي ـلــة وب ـن ــاء
السفن بعقدين مباشرين من
شــركــة نـفــط ال ـكــويــت ،بقيمة
إجمالية تبلغ  6.28ماليين
دينار.
وقــالــت ال ـشــركــة إن العقد
الـمـبــاشــر األول بقيمة 4.99
ماليين ،خاص بتنفيذ أعمال
خ ــدم ــات ال ــدع ــم وال ـص ـيــانــة
لـمــرا فــق التصدير لمصلحة
«نـ ـف ــط ال ـ ـكـ ــويـ ــت» ،ول ـ ـمـ ــدة 9
أشهر.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن ا لـ ـعـ ـق ــد
الـ ـمـ ـب ــاش ــر ال ـ ـثـ ــانـ ــي ب ـق ـي ـمــة
 1.29مليون ديـنــار ،وخــاص
بتنفيذ أعمال خدمات الدعم
والـ ـصـ ـي ــان ــة لـ ـم ــراف ــق حــركــة
وقياس النفط لمصلحة «نفط
ً
الكويت» ،ولمدة  12شهرا.
وبينت «سفن» أن العقدين
ً
ُ
سيحققان أرباحا تشغيلية
للشركة ســوف يتم إدراجها
ضـ ـم ــن ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ال ـم ــال ـي ــة
للمجموعة في عام .2022

كشفت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)
عن قيام اإلدارة العامة للطيران المدني في الكويت برفع دعوى
ضد شركة رويــال أفيشن كويت ،التابعة للمجموعة ،بمطالبة
مالية بقيمة  3.78ماليين دينار.
وقالت «يوباك» إن الدعوى تتعلق باإلخالل بشروط المزايدة
رق ــم  2004/2003-1الـ ُـمـبــرمــة بـيــن الـشــركــة الـتــابـعــة و«ال ـط ـيــران
المدني» ،لتقديم الخدمات الفنية واألرضية للطيران العام في
مطار الكويت الدولي.
وأوضحت أن إدارة الطيران المدني لم تخطر الشركة التابعة
بالدعوى محل الذكر ،لذا أصدرت محكمة أول درجة حكمها في
ً
الدعوى «باعتبار الدعوى كأن لم تكن» ،نظرا لتقاعس «الطيران
المدني» عن تنفيذ قرار المحكمة بإعالن الشركة التابعة اإلعالن
القانوني الصحيح.
وقد قامت إدارة الطيران المدني باستئناف حكم أول درجة
السابق بيانه ،مطالبة بإلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة
أول درجة لتفصل في موضوعها ،وتم إخطار الشركة التابعة
بموعد الجلسة القادمة بمحكمة االستئناف ُ
والمحدد لها 26
ديسمبر .2021

«المركز» صانع سوق على «كابالت»
وافـقــت بــورصــة الكويت على تسجيل شركة المركز المالي
الـكــويـتــي (ال ـم ــرك ــز) كـصــانــع س ــوق عـلــى سـهــم شــركــة الخليج
للكابالت والـصـنــاعــات الكهربائية (كــابــات) اعـتـبــارا مــن يوم
االثنين الموافق .2021/11/1

 30.4مليار دوالر أرباح «أرامكو» في الربع الثالث
مع صعود أسعار النفط وارتفاع حجم المبيعات
أعـلـنــت «أرامـ ـك ــو» الـسـعــوديــة،
أمــس ،أن أربــاحـهــا الصافية في
ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث زادت بــأك ـثــر من
الضعف ،بدعم من ارتفاع أسعار
النفط الـخــام وحـجــم المبيعات
لتتجاوز توقعات المحللين.
وه ـ ــذه أف ـض ــل أربـ ـ ــاح فصلية
لـلـعـمــاق الـنـفـطــي م ـنــذ إدراجـ ــه
في البورصة في ديسمبر ،2019
وذلـ ـ ـ ــك ب ـف ـض ــل أع ـ ـلـ ــى م ـتــوســط
أس ـعــار فـصـلــي للنفط مـنــذ بــدء
تداول أسهما.
ارتفعت أسهم «أرامكو» واحدا
في المئة في التعامالت المبكرة
بعد كشف الشركة عن نتائجها،
وزادت بنحو تسعة في المئة هذا
العام ،مما جعل قيمتها السوقية
ت ـت ـخ ـطــى ح ــاج ــز ال ـتــري ـل ـيــونــي
دوالر.
وذك ـ ــرت ال ـشــركــة ف ــي إف ـصــاح
ل ـل ـبــورصــة أن دخ ـل ـهــا الـصــافــي
قـفــز إل ــى  30.4مـلـيــار دوالر في
الربع المنتهي في  30سبتمبر
من  11.8مليارا قبل عام .وتجاوز
ذلك متوسط توقعات  4محللين

لـ ـص ــاف ــي األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،وهـ ـ ــو 28.4
مليارا.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـ ــ»أرام ـ ـكـ ــو» أم ـي ــن الـ ـن ــاص ــر ،في
بيان« ،تمثل النتائج االستثنائية
ألرامـ ـك ــو ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي الــربــع
الثالث انعكاسا لتجاوب الشركة
مــع زيـ ــادة الـنـشــاط االقـتـصــادي
في األسواق الرئيسية وانتعاش
الـطـلــب عـلــى ال ـطــاقــة ،فـضــا عن
الـمــركــز الـفــريــد ال ــذي تتمتع به
م ـ ــن حـ ـي ــث ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءة وال ـت ـك ـل ـف ــة
المنخفضة لإلنتاج».
وقالت ريتا الجندي المحللة
في أرقــام سيكيوريتيز ،إن نمو
األربـ ـ ـ ــاح ال ـم ـت ـعــاقــب ي ـع ــود إل ــى
ح ــد بـعـيــد ل ـق ـطــاع االسـتـكـشــاف
واإلنتاج مع زيادة  12في المئة
عـلــى أس ــاس فصلي فــي أحـجــام
ال ـن ـفــط ال ـخ ــام ع ـنــد  9.6مــايـيــن
بــرمـيــل يــومـيــا وارتـ ـف ــاع أسـعــار
النفط.
وزاد ال ـت ــدف ــق ال ـن ـق ــدي ال ـحــر
لـلـشــركــة إل ــى  28.7مـلـيــار دوالر
من  12.4مليارا .وأعلنت توزيع

أرباح حجمها  18.8مليارا للربع
الثالث تماشيا مع توجيهاتها.
قــال يوسف حسيني المحلل
لدى المجموعة المالية هيرميس
«ثمة إمكانية جيدة لتوزيع أرباح
خاصة في نهاية هذا العام ،وذلك
في رأيي مرجح أكثر فأكثر اآلن
على مــا يـبــدو» ،مشيرا إلــى قوة
ال ـتــدفــق ال ـن ـقــدي ال ـحــر وخـفــض
مستوى الدين لدى «أرامكو».
وارت ـف ـعــت أس ـع ــار الـنـفــط إلــى
أع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى لـ ـه ــا ف ـ ــي ع ــدة
س ـن ــوات ،بـعــد أن ق ـفــزت الـعـقــود
اآلجـلــة للخام  4.5فــي المئة في
الربع الثالث بفضل قرار تحالف
«أوب ـ ـ ـ ـ ــك »+اإلبـ ـ ـق ـ ــاء عـ ـل ــى زيـ ـ ــادة
إنتاجه المقررة بــدال من رفعها
بسبب مخاوف اإلمداد العالمية.
وي ـج ــري ت ـ ــداول ع ـقــود مــزيــج
بــرنــت اآلج ـل ــة حــالـيــا عـنــد نحو
 84.4دوالرا للبرميل ،بــار تـفــاع
يصل إلى  63في المئة عن بداية
الـ ـع ــام ،ف ــي ح ـيــن ي ـج ــري تـ ــداول
الـ ـخ ــام األمـ ـي ــرك ــي ال ـخ ـف ـيــف فــي
ن ـطــاق  83.57دوالرا لـلـبــر مـيــل،

مرتفعا بأكثر مــن  70فــي المئة
في الفترة نفسها.
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــل الـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة ال ـ ـسـ ــوق ـ ـيـ ــة
لـ»أرامكو» قليال عن تلك الخاصة
ب ــأب ــل وال ـبــال ـغــة  2.46تــريـلـيــون
دوالر ،ل ـك ـن ـهــا تـ ـتـ ـج ــاوز قـيـمــة
أ لـفــا بــت المالكة لجوجل والتي
تصل إلى  1.9تريليون دوالر.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـيـ ـ ــن م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات ـ ـهـ ــا
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ،س ـج ـل ــت «إك ـ ـسـ ــون
موبيل» أيضا أعلى صافي أرباح
فـصـلـيــة م ـنــذ ال ــرب ــع األخ ـي ــر من
 ،2017فــي حـيــن أعـلـنــت «روي ــال
دات ــش ش ــل» األس ـب ــوع الـمــاضــي
ربـ ـح ــا ف ــي ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث ق ــدره
 4.13م ـل ـيــارات ،وال ــذي ج ــاء أقــل
من توقعات المحللين ،مما دفع
سهمها لالنخفاض.
وزاد إ نـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاق «أرا مـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــو»
الرأسمالي  19في المئة عنه قبل
عــام إلــى  7.6مـلـيــارات دوالر في
الربع الثالث.
(رويترز)
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األيوب :شطب نشاط التمويل بـ «الخليجي» لعدم الحاجة

«مشاريع الكويت» تطلق االكتتاب في
زيادة رأس المال للمساهمين الحاليين

● أولوياتنا بناء استثمارات تشغيلية بعوائد مستدامة
●القطاع الصناعي ركيزتنا األساسية لتحقيق أرباح عالية بمخاطر مقبولة
أعـلـنــت شــركــة بـيــت االسـتـثـمــار الخليجي
(الـخـلـيـجــي) شـطــب وإل ـغ ــاء ن ـشــاط الـتـمــويــل
لديها من جانب البنك المركزي ً
بناء على قرار
وزيــر المالية دون أي أثــر يذكر على المركز
المالي للشركة.
ً
وتـعـقـيـبــا عـلــى ه ــذا ال ـق ــرار أع ـلــن الــرئـيــس
الـتـنـفـيــذي لـ ـ "ال ـخ ـل ـي ـجــي" مـحـمــد األي ـ ــوب أن
الشركة ليست في حاجة إلى نشاط التمويل
ضمن أنشطتها لعدم التوجه االستراتيجي
لممارسة مثل هــذا النشاط أو االحتفاظ به،
وبالتبعية عدم استمرار الشركة تحت مظلة
ورقابة بنك الكويت المركزي.
وأوض ـ ــح أن ن ـش ــاط ال ـت ـمــويــل غ ـيــر مفعل
ل ــدى "الـخـلـيـجــي" مـنــذ أكـثــر مــن  10سـنــوات،
"وهــو ليس نشاطا جوهريا بل على العكس
ذو م ـخ ــاط ــر ع ــال ـي ــة واس ـت ـح ـق ــاق ــات رقــاب ـيــة
كبيرة ومـصــاريــف هيكلية وإداري ــة وغيرها
مــن االستحقاقات ،وبالتالي فــإن ج ــدواه في
الوقت الراهن ال تتناسب وحجم االلتزامات
واالسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات ال ــرق ــابـ ـي ــة والـ ـمـ ـص ــاري ــف
ً
خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل وجـ ــود ف ــرص أف ـضــل من
ناحية الـجــدوى ،لذلك رأيـنــا أنــه مــن األفضل
واألجدى للشركة عدم االحتفاظ بالنشاط".
وكشف األيوب أن إلغاء نشاط التمويل ليس
له أي أثر سلبي على المركز المالي للشركة،

بل على العكس سيمنح الشركة مرونة أكبر
في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة والطموحة
الطويلة األجل .وأضاف أن "الخليجي" يركز
ً
حاليا على تكوين مجموعة إقليمية تشغيلية
تتملك كيانات مدرة في دول مجلس التعاون
وال ـش ــرق األوس ـ ــط ،حـيــث تـسـتـهــدف الـقـطــاع
الـصـنــاعــي ال ـم ــدر ذا ال ـعــاقــة بــاالحـتـيــاجــات
االس ـت ـه ــاك ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة ،وك ــذل ــك ال ـق ـطــاع
العقاري النوعي السيما المشاريع التجارية
والخدمية واإلسـكــانـيــة ،ول ــدى الشركة ذراع
إقليمية متمثلة فــي شــركــة أنــوفـســت تغطي
تلك المجاالت .ولفت إلى أن "الخليجي" تعمل
على استغالل مالءتها المالية في استحواذات
نــوعـيــة عــالـيــة ال ـج ــودة تـحـقــق ع ــوائ ــد جـيــدة
وكبيرة للمساهمين مقارنة بقطاع التمويل
ً
منخفض الـعــوائــد وعــالــي المخاطر ،مشيرا
إل ــى أن الـتـمــويــل مـنــذ األزمـ ــة الـعــالـمـيــة التي
بــدأت أواخ ــر  2008محفوف بمخاطر كبيرة
فيما االستحواذات وعمليات إعــادة الهيكلة
واالستثمارات المباشرة في القطاع الصناعي
وا ل ـفــرص التشغيلية تحقق عــوا ئــد قياسية
للمساهمين وبمخاطر أقل.
وتابع األيوب إن توجه المستثمرين الجدد
الذين استحوذوا على األغلبية المطلقة في
شــركــة بـيــت االس ـت ـث ـمــار الـخـلـيـجــي ه ــو بـنــاء

9

اقتصاد

العيار :نتطلع إلى دعم توسع أنشطة شركاتنا الرئيسية

محمد األيوب
اس ـت ـث ـم ــارات طــوي ـلــة األجـ ــل مـ ــدرة بـمـخــاطــر
منخفضة ومـسـتــدامــة الـعــوائــد ،وأن نهجهم
استراتيجي وطويل األجل ،وضمن هذا اإلطار
يعمل مجلس اإلدارة ويدعم الجهاز التنفيذي
للشركة نحو تنفيذ تلك االستراتيجية.
وك ـشــف فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق عــن أن الـشــركــة
تتمتع بمالء ة مالية ممتازة ،ولديها قنوات
وخـطــوط ائتمان متاحة لــم تستخدمها إلى
اآلن ،وأم ــامـ ـه ــا فـ ــرص تـشـغـيـلـيــة ف ــي األف ــق
ً
تتم درا سـتـهــا وتقييمها تمهيدا للتفاوض
للمساهمة بها.

د عــت شركة مشاريع الكويت مساهميها
الحاليين إلى المشاركة في االكتتاب بزيادة
رأس المال ،الذي سيتم من خالل إصدار 640
مليون سهم جديد ،ما يمثل  32في المئة من
رأس المال الحالي المصدر والمدفوع للشركة،
والبالغ  200مليون دينار.
ومن المقرر أن تبدأ فترة االكتتاب في أول
نوفمبر وتنتهي  21منه ،بسعر طــرح يبلغ
 125فلسا للسهم (بما في ذلك القيمة االسمية
ب ــواق ــع  100فـلــس لـلـسـهــم وع ـ ــاوة اإلصـ ــدار
بقيمة  25فلسا).
وك ــان مجلس إدارة الـشــركــة واف ــق ،خــال
اجتماع له في أوائل أغسطس الماضي ،على
رفع رأس المال ،معلنا عزم الشركة رفع رأس
الـمــال المصدر والـمــدفــوع مــن  200إلــى 264
مليون دينار ،وتم منذ ذلك الحين العمل على
استكمال اإلج ــراء ات المطلوبة مــن الجهات
الرقابية.
بهذه المناسبة ،قال نائب رئيس مجلس
اإلدارة (التنفيذي) في شركة مشاريع الكويت
فـيـصــل ال ـع ـ ّـي ــار" :ي ــأت ــي قـ ــرار زيـ ــادة رأس ـمــال
الشركة في إطار استراتيجيتنا طويلة األجل
لـتـعــزيــز وتـنـمـيــة مـحـفـظـتـنــا م ــن ال ـشــركــات،
وت ـع ـمــل شــركــات ـنــا الــرئـيـسـيــة ال ـنــاش ـطــة في

العيار
فيصل ّ
قطاعي الخدمات المصرفية والتأمين على
زيـ ــادة رأس ـمــال ـهــا أي ـض ــا ،ونـتـطـلــع إل ــى دعــم
التوسع الذي تنفذه هذه الشركات على صعيد
أنشطتها .إن هذه الخطوة في مسيرتنا توفر
لنا الـقــدرة على المحافظة على هيكل رأس
المال المتوازن لشركة مشاريع الكويت".

ملياردير «تسال» الخفي ربح إحدى أكبر الحصص بهدوء
استطاع السنغافوري ليو كوغوان ،الذي اشترى
أس ـهــم شــركــة تـســا ع ــام  ،2019أن يـجـمــع بـهــدوء
واحدة من أكبر الحصص في شركة إيلون ماسك،
وقال كوغوان للعالم عبر "تويتر"" :أنا أؤمن بمهمة
إيلون العظيمة".
وبـتـغــريــدة واحـ ــدة فــي سبتمبر ،ب ــدأ كــوغــوان،
وهو بالفعل ملياردير قبل استثماره في "تسال"،
نقل تفاصيل استثماره في "تسال" ،والــذي ربح 4
مليارات دوالر ،ووصلت إلــى أكثر من  7مليارات
حاليا ،وأصبح ثالث أكبر مساهم فرد في "تسال"،
خلف زميله الملياردير الري أليسون ،والمؤسس
إيلون ماسك ،أغنى شخص في التاريخ.
وتظهر السجالت المصرفية للملياردير ،الذي
ظهر من العدم ،أنــه يمتلك  6.31ماليين سهم في
"تـســا" حتى أواخ ــر سبتمبر ،كما احتفظ ب ــ1.82
مليون خيار يمنحه الحق في شراء "تسال" بين 450
و 550دوالرا للسهم ،بينما أغلق السهم يوم الجمعة

أعلى من  1114دوالرا في نيويورك .وأشار كوغوان
إلى خطته االستثمارية التي اعتمدت على التمسك
بسهم واحــد ،والــذي كان "تسال" ،حيث استمر في
مـضــاعـفــة اس ـت ـث ـمــاره ،مــع إيـمــانــه الـكــامــل بإيلون
ماسك ،مضيفا" :أحيانا تفوز ،وأحيانا تخسر...
لحسن الحظ ،فزت مع الوقت أكثر مما خسرت".
وأدى صعود شركة تسال إلى خلق العديد من
مليارديرات تسال ،أغلبهم لم يكن خفيا أو مجهوال،
إال أن كــوغــوان تجنب أعـيــن المنظمين وجمهور
المستثمرين ألنه يدير األمــوال لنفسه فقط ،وألن
حصته فــي تسال  -أقــل مــن  1فــي المئة  -تقل عن
عتبة  5في المئة التي تتطلب اإلفصاح العام في
الواليات المتحدة.
واستفاد كوغوان من الصعود الصاروخي لشركة
تسال في األسبوع الماضي ،بعدما أعلنت شركة
هـيــرتــز هولدينغز نيتها ش ــراء  100أل ــف سـيــارة
ت ـســا ،ض ـمــن خـطـتـهــا لـتـغـيـيــر أس ـط ــول س ـيــارات

األجرة التابع لها ،مضيفا" :كل أموالي أنفقها على
تـســا" ،وعلى الــرغــم مــن أنــه مـعــروف منذ سنوات
بأنه ملياردير فقد أسس شركة SHI International
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،وه ــي شــركــة بــرمـجـيــات
للمؤسسات في إحدى ضواحي سومرست بوالية
نيو جيرسي ،بــإيــرادات سنوية تبلغ  11.1مليار
دوالر .كما اشتهر بتبرعاته السخية لبعض أفضل
الجامعات في الصين ،واختفى لفترة وجيزة إال أنه
ظهر من جديد عندما اشترى السقيفة الخاصة به
في سنغافورة ،والتي تبلغ تكلفتها  46مليون دوالر
من جيمس دايسون ،المخترع البريطاني للمكنسة
الكهربائية الخالية من األكياس.
ووص ــف ك ــوغ ــوان نفسه بــأنــه مستثمر ف ــردي،
وأشـ ـ ــار إلـ ــى اس ـت ـث ـمــاره ف ــي ت ـســا ال ـ ــذي بـ ــدأ عــام
 ،2019كما ضــخ األم ــوال فــي الـعــديــد مــن األسـمــاء
المعروفة مثل بايدو ،ونيو ،ونفيديا ،وحقق بعض
النجاح في وقت مبكر ،لكن مع مرور العام توترت

رهاناته ،لذلك باع جميع مراكزه باستثناء "تسال".
وف ــي أوائ ــل ع ــام  ،2020ك ــان يمتلك  2.3مليون
سهم (تصل إلى حوالي  12مليون سهم بعد تعديل
تقسيم األسهم العام الماضي) ،وهي حصة تبلغ
قيمتها حوالي  1.5مليار دوالر .ثم انهارت األسواق
و تــم القضاء على حصته تقريبا فــي سلسلة من
طلبات الهامش .وقال" :لقد فقدت كل شيء تقريبا".
واستمر كــوغــوان في الـشــراء ،متبعا ما وصفه
بأنه دليل بسيط :شــراء خـيــارات األسـهــم قصيرة
األج ـ ـ ــل؛ وجـ ـن ــي األربـ ـ ـ ــاح ع ـن ــدم ــا ي ــرت ـف ــع ال ـس ـهــم؛
واستخدام بعض هذه العائدات لشراء أسهم فعلية،
واستخدام الباقي في رهان خيارات أخرى .بعبارة
ً
ً
أخـ ــرى ،ق ــام بــالـمـضــاعـفــة م ـ ــرارا وتـ ـك ــرارا .ويـحــذر
المستشارون الماليون ،بالطبع ،من أن وضع كل
بيضك في سلة واحدة يعد خطوة خطيرة.
(العربية نت)

ليو كوغوان مع إيلون ماسك
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رئيس الغرفة ناقش مع وزير التجارة أضرار تثبيت أسعار السلع الغذائية على القطاع التجاري
نتفهم
التغيرات
وارتفاع
التكاليف
ونستهدف
الوصول
إلى أفضل
الممارسات
والحلول

السلمان

استقبل رئـيــس مجلس إدارة
غــرفــة ت ـجــارة وصـنــاعــة الـكــويــت،
م ـح ـم ــد ج ــاس ــم الـ ـصـ ـق ــر ،أمـ ــس،
وز يـ ــر التجـ ـ ـ ـ ــارة والصنـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــة
د .عبدالله السلمان ،يرافقه وكيل
الوزارة بالتكليف محمد العنزي،
بـ ـحـ ـض ــور ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـش ــرك ــات
العاملة في قطاع المواد الغذائية.
وت ـط ـ ّـرق الـصـقــر خ ــال الـلـقــاء
إلــى أهمية تعزيز مبدأ التعاون
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ف ـي ـم ــا بـ ـي ــن ال ـغ ــرف ــة
ّ
والوزارة في كل ما يتعلق بتطوير
االقـتـصــاد الــوطـنــي ،انـطــاقــا من
دور ال ـغــرفــة ف ــي تـمـثـيــل الـقـطــاع
الخاص.
وأشار إلى أن الهدف األساسي
من وراء عقد هذا اللقاء المهم هو
مـنــاقـشــة األض ـ ــرار الـبــالـغــة الـتــي
ل ـح ـقــت ب ــال ـق ـط ــاع الـ ـتـ ـج ــاري مــن
القرار رقم  67لسنة  2020الخاص
بتثبيت أسعار بيع أنواع السلع
الغذائية كافة ،ومنها االرتفاعات

ال ـم ـبــاشــرة وغ ـيــر ال ـم ـبــاشــرة في
ت ـك ــال ـي ــف ال ـش ـح ــن وال ـن ـق ــل عـلــى
ال ـس ـل ــع الـ ـمـ ـسـ ـت ــوردة ،وارت ـ ـفـ ــاع
إيجارات التخزين ،وغيرها ،مما
أدى الــى ّ
تكبد الشركات خسائر
ً
بالغة فــي قـطــاع الـتـجــزئــة ،الفتا
إل ــى االرت ـف ــاع ــات ف ــي مـسـتــويــات
التضخم فــي األس ــواق العالمية،
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـتـ ـج ــه ت ـلــك
المعدالت إلى ارتفاعات أكثر .وأكد
ضرورة التحرك والتعاون إليجاد
الحلول المناسبة لتالفي استمرار
تكبد الشركات خسائر مالية أكثر.
من جانبه ،أعرب السلمان عن
ً
سعادته بهذا اللقاء ،مقدما شكره
للغرفة على تعاونها المستمر
مع الوزارة ،ومساندتها بتحقيق
أهدافها في التطور والتقدم في
ً
مؤكدا ّ
تفهم الوزارة
كل المجاالت،
لـلـتـغـيــرات ال ـك ـب ـيــرة ال ـتــي ط ــرأت
على األسعار العالمية واالرتفاع
الكبير بالتكاليف التي تتحملها

ال ـش ــركــات ع ـنــد اس ـت ـي ــراد الـسـلــع
بجميع أنواعها.
وأوض ـ ـ ــح السلمــان أن الوزارة
ال تزال تعمل على دراسة األوضاع
م ــن خـ ــال ل ـجــان ـهــا ال ـم ـخ ـت ـصــة،
وذلك بهدف الوصول إلى أفضل
الممارسات والحلول التي تحقق
ال ـم ـص ـل ـحــة ال ـع ــام ــة ف ــي ال ـق ـطــاع
االستهالكي.
وف ـ ـ ـ ــي ن ـ ـهـ ــايـ ــة ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ،أكـ ــد
الصقر اسـتـعــداد «الـغــرفــة» التام
لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ــي كــل
المواضيع المشتركة ذات الطابع
ً
االقتصادي ،مقدما شكره العميق
للوزير على مــا أبــداه مــن تعاون
ّ
وتفهم لمطالبات القطاع الخاص،
ً
وآمال أن تتجدد اللقاءات معه في
المستقبل لمتابعة تنفيذ كل ما
يخص تطوير االقتصاد الوطني،
وتحقيق الرغبة السامية لسمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
حفظه الله ورعاه.

جانب من اجتماع الصقر مع السلمان

«الغرفة» :نسعى لتحقيق األهداف االقتصادية مع بريطانيا
الغانم بحث مع وزير التجارة الدولية البريطانية اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون

وضع القطاع
المصرفي
الكويتي متين
رغم ظروف
الجائحة

الدعيج

بــدعــوة مــن الـسـفــارة الـبــريـطــانـيــة ل ــدى الـكــويــت،
التقى عضو مجلس إدارة غــرفــة تـجــارة وصناعة
الكويت ضرار الغانم عضو غرفة التجارة العربية
الـبــريـطــانـيــة وزيـ ــر ال ـت ـجــارة الــدول ـيــة الـبــريـطــانـيــة
بــرانـيــل جــايــاواردي ـنــا فــي حـفــل ال ـشــاي ال ــذي أقيم
بــأبــراج الكويت مساء االربـعــاء الماضي ،بحضور
سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت ليندا لويس،
ونائب رئيس اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد
الدعيج ،ومدير إدارة العالقات الخارجية بالغرفة
صالح عيادة.
وتــم التطرق خــال اللقاء إلــىالعالقات المميزة
بـيــن الـبـلــديــن الـصــديـقـيــن ،وال ـت ــي تـمـتــد جــذورهــا
ألكـثــر مــن  120عــامــا عـلــى كــل الـصـعــد السياسية،
واالقتصادية ،واالجتماعية ،حيث أعرب الغانم عن
امتنانه الهتمام الوزير بااللتقاء بالقطاع الخاص
ال ـكــويـتــي ،واالس ـت ـمــاع إل ــى مــرئـيــاتــه ال ـخــاصــة في
سبل تعزيز العالقات االقتصادية المشتركة ،مؤكدا
اس ـت ـعــداد ال ـغــرفــة لتسخير إمـكــانــاتـهــا فــي سبيل
تحقيق األهداف االقتصادية المشتركة.

من جانبه ،أكد وزير التجارة الدولية البريطاني
أهـمـيــة الـعــاقــات الـثـنــائـيــة الـكــويـتـيــة البريطانية،
خ ــاص ــة أن ح ـكــومــة ب ـ ــاده ت ــول ــي اه ـت ـمــامــا بــالـغــا
بدول الخليج العربية ،السيما بعد خروج المملكة
المتحدة من االتحاد األوروبــي ،ويتطلع الجانبان
إلــى بــدء مفاوضات توقيع اتفاقية التجارة الحرة
بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون .وفيما
يتعلق باألوضاع االقتصادية بعد جائحة كوفيد
 ،19أكد الوزير أن االقتصاد البريطاني بدأ التعافي
شيئا فشيئا من اآلثــار االقتصادية السلبية لهذا
الوباء ،معربا عن أمله أن يتم تجاوز هذه اآلثار في
القريب العاجل.
من ناحيته ،أشــار الدعيج إلــى أن وضــع القطاع
الـمـصــرفــي الـكــويـتــي يعتبر متينا عـلــى الــرغــم من
ظروف الجائحة التي مرت بها البالد خالل العامين
الماضيين ،كما تطرق إلى نشاط المصارف الكويتية
التي تعمل في المملكة المتحدة منذ سنوات عديدة،
معربا عن أمله أن تتوسع في أعمالها هناك خاصة
فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية.

الغانم خالل استقباله وزير التجارة الدولية البريطانية

«الوطني» :اختتام برنامج تدريبي للموظفين
متخصص في التمويل التجاري
تماشيا مــع استراتيجية بنك الكويت
الــوط ـنــي ،الــرام ـيــة إل ــى تنمية رأس الـمــال
الـ ـبـ ـش ــري ،ع ـب ــر دع ـ ــم ال ـت ـط ــوي ــر ال ـم ـه ـنــي
لـمــوظـفـيــه ،وال ـع ـمــل ع ـلــى ض ـم ــان نـمــوهــم
الوظيفي ،اختتم البنك فعاليات البرنامج
التدريبي المتخصص في مجال التمويل
التجاري ،بالتعاون مع مؤسسة يورومني
العالمية ،والذي يهدف إلى تنمية مهارات
موظفي إدارة التمويل التجاري ،وتزويدهم
بالخبرة الكافية في هذا المجال.
ويحرص "الوطني" على دعــم موظفيه
ب ـش ـك ــل م ـس ـت ـمــر وت ـم ـك ـي ـن ـهــم وتــأه ـي ـل ـهــم
بأفضل البرامج التدريبية وورش العمل
لتطور مهاراتهم الخاصة بالقيادة وتنفيذ
االستراتيجيات وإدارة التغيير واالبتكار
لمواكبة التطورات المتالحقة التي تشهدها
الصناعة المصرفية.
كما يوفر البنك نخبة من أفضل خبراء
العمل المصرفي الذين يقدمون خبراتهم
لكوادر البنك لتعكس مبادراته التدريبية
رؤيته العميقة تجاه االستثمار بقوة في
ثــروتــه البشرية ،وإضــافــة إلــى ذلــك يتمتع
البنك بأعلى معدالت االحتفاظ بالموظفين
الكويتيين ،وهو ما يعكس نجاح البنك في
خططه نحو إدارة رأس المال البشري ومدى
تقديره لكوادره البشرية.
ون ـظ ــم ال ـب ـنــك ح ـفــا لـتـخــريــج مـتــدربــي
برنامج التمويل التجاري ،بحضور الرئيس
التنفيذي لبنك الكويت الوطني  -الكويت

لقطة جماعية
صــاح الفليج ،ونــائــب الرئيس التنفيذي
لبنك الكويت الوطني  -الكويت سليمان
المرزوق ،والمدير العام للموارد البشرية
للمجموعة ع ـمــاد الـعـبــانــي ،إضــافــة إلــى
مـســؤولـيــن آخــريــن مــن الـبـنــك ،حـيــث تمت
مراعاة التدابير واإلجراءات الوقائية التي
يـتـبـعـهــا ال ـب ـنــك ،كــال ـح ـفــاظ ع ـلــى الـتـبــاعــد
االجتماعي مراعاة للسالمة العامة.
وشارك في البرنامج ،الذي عقد افتراضيا
 15موظفا ،خضعوا لتدريب مكثف لمدة
 5أســاب ـيــع ،شـمــل جــوانــب مختلفة ،منها
أساسيات التمويل التجاري ،التحصيل،
خ ـطــابــات ال ـض ـم ــان ،خ ـطــابــات االئ ـت ـمــان،
االئ ـت ـمــان االحـتـيــاطــي ،هيكلة المنتجات
التجارية ،االمتثال في خطابات االعتماد

وال ـض ـم ــان ــات ،إض ــاف ــة إلـ ــى غ ـيــر ذلـ ــك من
الجوانب والتفاصيل المتعلقة بعمليات
ال ـت ـم ــوي ــل الـ ـتـ ـج ــاري واألدوات الـتـقـنـيــة
والمهنية.
واستهدف البرنامج في نسخته الثالثة
صقل معرفة المتدربين لعمليات التجارة
الدولية ،وتقدير الدور الرئيسي الذي توفره
البنوك في تيسير التجارة الدولية ،إضافة
إلى التدريب على أوجه االمتثال الخاصة
بمستندات االعتماد وخطابات الضمان،
وك ــذل ــك ف ـهــم األس ــال ـي ــب الــرئـيـسـيــة لغسل
األم ـ ــوال الـقــائـمــة عـلــى ال ـت ـجــارة ،وتـحــديــد
أوجه الضعف للمخاطر المتعلقة باالمتثال
لخطابات االعتماد وخطابات الضمان.
ويـحـظــى الـبــرنــامــج ،ال ــذي يــأتــي ضمن

«برقان» يطلق حملة موفمبر للتوعية
باألمراض المهددة لصحة الرجال
أطلق بنك برقان حملة موفمبر،
بالتعاون مع مستشفى الكويت،
تــزامـنــا مــع ال ـم ـب ــادرات السنوية
العالمية التي تنظم خــال شهر
ن ــوف ـم ـب ــر ،ب ـه ــدف زي ـ ـ ــادة ال ــوع ــي
بـ ـ ــاألمـ ـ ــراض الـ ـت ــي تـ ـه ــدد صـحــة
ال ـ ــرج ـ ــال ،وتـ ــؤكـ ــد ه ـ ــذه ال ـح ـم ـلــة
اه ـت ـمــام الـبـنــك ال ـخ ــاص بتعزيز
صـحــة المجتمع وزيـ ــادة الــوعــي
بجميع القضايا والتحديات التي
تـهــدد تقدمه ورفــاهــه ،فضال عن
تركيزه االستراتيجي على ترسيخ
ثقافة الوقاية.
ويشجع بنك برقان ،من خالل
حـمـلــة مــوف ـم ـبــر ،جـمـيــع الـعـمــاء
الـ ـ ــرجـ ـ ــال عـ ـل ــى االه ـ ـت ـ ـمـ ــام أك ـث ــر
بصحتهم ،من خالل تقديم خصم
بقيمة  50في المئة على مجموعة
م ـت ـكــام ـلــة مـ ــن الـ ـفـ ـح ــوص ــات فــي

مستشفى الكويت ،وتسلط هذه
الحملة الضوء على استراتيجية
الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة للبنك
التي تركز على المساهمة في دفع
التغيير االجتماعي اإليجابي ،كما
تهدف بصفة خاصة إلــى تعزيز
التدابير الوقائية عبر التشجيع
على الفحوصات الطبية الروتينية
لـلـكـشــف الـمـبـكــر ع ــن ع ــدة أن ــواع
من السرطان التي تمس الرجال
بصفة خاصة.

وي ـ ـتـ ــم خ ـ ـ ــال شـ ـه ــر نــوف ـم ـبــر
فــي جميع أن ـحــاء الـعــالــم تنظيم
العديد من األنشطة والفعاليات
التي تدعم نشر الــوعــي وتطوير
العقليات فيما يتعلق بالمسائل
ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـخـ ــص ص ـ ـحـ ــة ال ـ ــرج ـ ــل،
وق ــد انـضــم بـنــك بــرقــان إل ــى هــذه
الجهود العالمية لزيادة المعرفة
باألمراض والمشاكل التي تهدد
صحة الــرجــال وفهمها أكـثــر ،من
خــال دعـمــه للرسائل التوعوية
الـ ـه ــادف ــة وال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ال ـفــاع ـلــة
واإليجابية .ويواصل بنك برقان
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ـ ــي دع ـ ــم مـخـتـلــف
المبادرات والبرامج االجتماعية
والتعليمية والثقافية والصحية،
في إطار تكريسه لدوره كمؤسسة
م ــال ـي ــة كــوي ـت ـيــة رائـ ـ ــدة ف ــي دع ــم
احتياجات واهتمامات المجتمع.

شراكة استراتيجية مع مؤسسة يورومني
منذ  4سـنــوات ،باالعتماد مــن قبل معهد
لندن المصرفي والمالي ،كما يلبي المعايير
المطلوبة للحصول على االعتماد الدولي
كأخصائي اعتمادات مستندية ،وشهادة
أخصائي خطابات الضمان المعتمد.
الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني
تــوج مؤخرا بجائزة أفضل بنك للتمويل
ال ـت ـجــاري فــي ال ـكــويــت ل ـعــام  ،2021وذلــك
في االستبيان السنوي الذي أجرته مجلة
غلوبال تريد ريفيو ( )GTRالمتخصصة في
األسواق العالمية الناشئة ،كما حاز جائزة
أفـضــل م ــزود لـخــدمــات التمويل التجاري
فــي الكويت لعام  ،2020مــن مجلة غلوبل
فاينانس العالمية المتخصصة.

 ...ويعلن فائزي «يومي»

أعـلــن بنك بــرقــان أسـمــاء الـفــائــزيــن فــي الـسـحــوبــات اليومية
على حساب يومي ،وفــاز كل واحــد منهم بجائزة  5000دينار.
والفائزون هم :دانة أحمد سليم ،طارق إبراهيم الموسى ،محمد
كريم يوسف ،جاسم محمد قمبر ،ومحمد نعمة علي.
وإضافة للسحب اليومي ،يوفر «برقان» سحبا ربع سنوي
لحساب «يــومــي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة  125.000دينار.
وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العمالء أال يقل
رصيدهم عن  500دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب،
كما أن كل  10دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب .وإذا
كان رصيد الحساب  500دينار وما فوق ،فإن صاحبه سيكون
مؤهال لدخول كل السحوبات اليومية وربع السنوية.

«بوبيان» ينظم تحدي
BOUBYAN RUN
أ عـلــن بنك بوبيان تنظيم
تـ ـح ــدي ،BOUBYAN RUN
كأول فعالية من نوعها على
مستوى الـكــويــت بعد عــودة
ً
الحياة إلى طبيعتها ،انطالقا
مـنــه عـلــى تـشـجـيــع مـمــارســة
جـ ـمـ ـي ــع أنـ ـ ـ ـ ـ ــواع ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة،
ً
وحرصا على صحة الجميع.
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر فـ ــي إدارة
االتـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــاالت وال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات
المؤسسية و لـيــد الصقعبي
إن ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدي ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارة ع ــن
منافسات للمشي للجنسين
– مع مراعاة الفصل بينهما -
لمسافة  5كم سيتم تنظيمها
وفــق الضوابط الصحية في
مروج يوم السبت ( 6الجاري).
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ت ـ ـ ـحـ ـ ــدي
 B O U B Y A N R U Nش ـه ــد
ً
ً
إقـ ـب ــاال ك ـب ـي ــرا م ــع ف ـتــح بــاب
ال ـت ـس ـج ـيــل م ــن خـ ــال مــوقــع
الـ ـبـ ـن ــك اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،حـيــث
تجاوز عدد المشاركين خالل
يوم واحد فقط  1000مشارك
من الجنسين من عمالء البنك
وغيرهم.
ون ـ ــوه إلـ ــى أن ذلـ ــك يــؤكــد
تعطش الجميع إلى ممارسة
األنشطة الرياضية الخارجية

وليد الصقعبي

بنفس النمط الذي اعتادوا عليه
قبل جائحة كورونا التي أغلقت
الكثير من األنشطة التي اعتادوا
عليها.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـص ـ ـق ـ ـع ـ ـبـ ــي أن
«إدارة البنك ارت ــأت أن تقتصر
المشاركة على هذا العدد مراعاة
لإلجراءات الصحية ،خصوصا
أن ـنــا ال ن ــزال فــي بــدايــة ال ـعــودة
للحياة بصورة طبيعية وضمان
تـ ـطـ ـبـ ـي ــق جـ ـمـ ـي ــع اش ـ ـتـ ــراطـ ــات
التباعد االجتماعي المطلوبة
وفق إجراءات ُّ
السلطات الصحية
في الكويت».

وقـ ـ ــال ال ـص ـق ـع ـبــي إن ـ ــه تــم
ت ـخ ـص ـي ــص ج ـ ــوائ ـ ــز م ــال ـي ــة
تـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز قـ ـيـ ـمـ ـتـ ـه ــا 1000
ديـ ـن ــار ل ـل ـفــائــزيــن بــال ـمــراكــز
األول ـ ـ ــى ،إلـ ــى ج ــان ــب تنظيم
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات،
م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــا إق ـ ــام ـ ــة م ـع ــرض
لبعض شركاء «بوبيان» من
األنــديــة والـشــركــات الصحية
وب ـي ــع م ـس ـت ـلــزمــات األج ـه ــزة
الرياضية.
وأش ـ ــار إل ــى أن «بــوب ـيــان»
ً
ك ــان مــن أكـثــر الـبـنــوك تميزا
في الفترة األخيرة من حيث
تنظيم الفعاليات التي تواكب
الـ ـع ــودة الـطـبـيـعـيــة لـلـحـيــاة،
والتي كان أبرزها أكبر بطولة
بادل على مستوى الكويت.
وأضاف أن الفترة المقبلة
س ـت ـش ـه ــد عـ ـ ـ ــودة ت ــدري ـج ـي ــة
ل ـف ـعــال ـيــات ال ـب ـنــك ال ـم ـم ـيــزة،
وال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت سـ ــائـ ــدة قـبــل
ال ـجــائ ـحــة ،أب ــرزه ــا م ــاراث ــون
ال ـق ــراءة ال ـخ ـيــري ومـهــرجــان
الـكــويــت لـلـقـهــوة ،إل ــى جانب
تنظيم البطولة الثانية للبادل
ل ـل ـس ـيــدات ،وت ـن ـظ ـيــم بـطــولــة
ال ـ ـبـ ــاي س ـت ـي ـشــن ال ـش ـه ـيــرة
.FIFA

«التجاري» يجري سحب «النجمة»
و«أكثر من راتب»
أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـب ـ ـن ـ ــك ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاري
سحوباته األسبوعية على حساب
«النجمة» ،وحملة «أكثر من راتب»،
وتم إجراء السحب أمس في مبنى
البنك الرئيسي ،بحضور ممثل
ع ــن وزارة ال ـت ـج ــارة والـصـنــاعــة
أحـ ـم ــد ال ـب ـص ـم ــان ،م ــع االلـ ـت ــزام
باالشتراطات الصحية والوقائية
المتمثلة في التباعد االجتماعي.
وقام البنك بتغطية السحوبات
مـبــاشــرة عـبــر وســائــل الـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وج ـ ـ ـ ــاءت نـتـيـجــة
السحب على النحو التالي:
أوال :س ـحــب ح ـســاب النجمة
األسبوعي – جائزة  5.000دينار
مــن نـصـيــب ال ـفــائــزة م ـطــره بنيا
السليماني.
ثانيا :سحب حملة «أكثر من
راتب» – جائزة تعادل راتبا تصل

إل ـ ــى  1.000ديـ ـن ــار م ــن نـصـيــب
الفائزة غنيمة جاسم الخياط.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـب ـ ـنـ ــك أن ح ـم ـلــة
«أكثر من راتــب» موجهة للعمالء
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـق ــوم ــون
بـتـحــويــل روات ـب ـهــم الـبــالـغــة 500
دينار أو أكثر على البنك ،وبصفة
خــاصــة العاملون فــي القطاعين
الـحـكــومــي والـنـفـطــي والـشــركــات

المدرجة لــدى البنك ،ومــن مزايا
هذه الحملة الحصول على هدية
نقدية فورية تبلغ قيمتها من 400
إل ــى  500دي ـنــار أو ق ــرض بــدون
فائدة فترة تصل إلــى  4سنوات
حـتــى  70أل ــف دي ـن ــار ،وسـيـكــون
هـنــاك سـحــب أسـبــوعــي للعمالء
الـكــويـتـيـيــن ال ـحــال ـي ـيــن وال ـج ــدد
ممن يقومون بتحويل رواتبهم
ع ـلــى ال ـب ـنــك ل ــرب ــح مـبـلــغ ي ـعــادل
رات ـب ــا واح ـ ــدا م ــن ال ــروات ــب الـتــي
يتقاضونها شهريا.
كما يمكن للعمالء الكويتيين
الـ ـمـ ـتـ ـق ــاع ــدي ــن ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
الـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـح ــول ــون
مديونيتهم إلى البنك الحصول
عـلــى هــديــة نـقــديــة ت ـع ــادل  2في
المئة من قيمة المديونية المحولة
حتى  1000دينار.
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اقتصاد

ً ً
تتيح طرح األسهم في بورصة الكويت واألسواق الخليجية وأكثر من  80سوقا عالميا
الخدمة
الجديدة
ّ
تمكن عمالء
الشركة من
التداول في
الصناديق
المدرجة
وعقود
الخيارات
بالسوق
األميركي
والصناديق
العقارية

المخيزيم

طرح الخدمة
وفق أحدث
المعايير
العالمية
والتقنيات
المبتكرة
عبر الموقع
اإللكتروني
أو تطبيقات
التداول من
خالل الهواتف
الذكية

ضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــود ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ل ـت ـب ـن ــي الـ ـحـ ـل ــول
ال ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ك ـ ـش ـ ـف ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة عــن
إ ط ــا قـ ـه ــا خ ــد م ــة NICTRADE
الــرقـمـيــة ل ـل ـتــداول اإللـكـتــرونــي،
والـ ـت ــي ت ـت ـيــح ل ـع ـم ــاء ال ـشــركــة
تـ ـ ـ ـ ــداول األسـ ـ ـه ـ ــم ف ـ ــي ب ــورص ــة
ال ـكــويــت واألسـ ـ ــواق الخليجية
والعالمية ،لتوفر أفضل تجربة
للعمالء من خالل االستفادة من
أحدث التقنيات المبتكرة ،سواء
عــن طــريــق الـمــوقــع اإللكتروني
أو تطبيق التداول عبر الهواتف
الذكية.
وتطرح الشركة خدمة التداول
ال ـج ــدي ــدة وف ــق أحـ ــدث تقنيات
التداول العالمية ،ولتواكب أيضا
احـتـيــاجــات الـعـمــاء الـمـتــزايــدة
للخدمات التكنولوجية الرقمية
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال إدارة ا لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداوالت
وال ـت ـح ـك ــم ف ـي ـه ــا ب ـك ــل س ـهــولــة
وم ــرون ــة وس ــرع ــة ف ــي الـتـنـفـيــذ
والربط المباشر بأسعار السوق
المتداولة.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ص ــرح
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـشــركــة،
فـ ـه ــد الـ ـمـ ـخـ ـي ــزي ــم ،بـ ـ ــأن خ ــدم ــة
 NICTRADEتـ ــو فـ ــر ل ـل ـع ـم ـيــل
ال ـتــداول فــي أكـثــر مــن  80سوقا
مــالـيــا مـحـلـيــا ودولـ ـي ــا ،إضــافــة
الى بورصة الكويت ،مع إمكانية
الـ ـت ــداول واالس ـت ـث ـم ــار بـ ــأدوات
مالية احترافية ،مثل الصناديق
ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدر ج ـ ـ ــة (  )ETFsو عـ ـ ـق ـ ــود
الخيارات في السوق األميركي
( )Optionsوالصناديق العقارية
( )REITsوال ـعــديــد م ــن األدوات
الـمــالـيــة ال ـمــدرجــة فــي األس ــواق
ال ــدولـ ـي ــة ،ف ـض ــا ع ــن إم ـكــان ـيــة
تـ ـفـ ـعـ ـي ــل خ ـ ـصـ ــائـ ــص ال ـت ـن ـب ـي ــه
الخاصة بالتغيرات السعرية أو
ً
األخبار الصادرة أوال فأوال ،كما
ّ
تمكن هــذه الخدمة من االطــاع
على حسابات التداول واإللمام
بالمعلومات حول حركة السوق.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــزي ـ ــم أن
"االستثمارات الوطنية" سباقة

دائ ـمــا ب ـطــرح كــل مــا هــو جديد
ونــوعــي فــي الـخــدمــات الرقمية
ً
التي ّ
تقدمها لعمالئها ،وتماشيا
م ـ ــع مـ ـ ـش ـ ــروع تـ ـط ــوي ــر الـ ـس ــوق
الـمــالــي ،والـتــوجـهــات الـجــديــدة
ال ـتــي تـتـخــذهــا هـيـئــة األسـ ــواق
وال ـ ـبـ ــورصـ ــة ،وجـ ـ ـ ــراء اح ـت ـي ــاج
عمالئنا المتزايد لهذه الخدمة،
ف ـقــد ت ــم ت ـطــويــر ه ــذا الـتـطـبـيــق
 NICTRADEالمبتكر باالستعانة
بــأحــدث مــا توصلت لــه التقنية
في هذا المجال ،لتوفير تجربة
تفاعلية مباشرة ومميزة.

نقلة نوعية
وذك ـ ـ ـ ــر أن خـ ــدمـ ــة ال ـ ـت ـ ــداول
الجديدة تعد نقلة نوعية ورائدة
ت ـقــدم ـهــا ش ــرك ــة االس ـت ـث ـم ــارات
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـعـ ـم ــائـ ـه ــا ،ح ـيــث
ُ
ستمكن المتداول من الحصول
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــزاي ـ ــا
وال ـ ـم ـ ــواص ـ ـف ـ ــات ال ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــة مــع
ض ـمــان ال ـح ـصــول عـلــى أسـعــار
تـ ـن ــافـ ـسـ ـي ــة وف ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ألسـ ـ ـ ــواق
ال ـم ــال م ــن دون تــأخ ـيــر ،فضال
ع ــن الـمـتــابـعــة ال ـف ــوري ــة لـحــركــة
تـ ـ ـ ــداول األس ـ ـهـ ــم مـ ــع الـ ـع ــروض
واألوامــر والصفقات واألوقــات،
وحالة الطلب في شتى األسواق
المحلية والخليجية واألميركية
والعالمية أيضا ،مشيرا إلى أن
أهــم ما ّ
يميز الخدمة كذلك هو
توافر جميع التفاصيل الكاملة
إلفصاحات الشركات واألسواق
الـ ـ ــرس ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـصـ ـ ــادرهـ ـ ــا
المعتمدة.
وأش ــار إلــى أن إط ــاق خدمة
الـتــداول عبر تطبيق إلكتروني
ذكـ ـ ـ ـ ــي ،ي ـ ـعـ ــد إضـ ـ ــافـ ـ ــة جـ ــديـ ــدة
لـمـنـصــة أع ـم ــال "االس ـت ـث ـمــارات
الوطنية" المتنامية ،حيث يعد
ال ـت ـط ـب ـي ــق ن ـق ـل ــة ت ـك ـنــولــوج ـيــة
ل ـمــا يـتـمـيــز ب ــه م ــن س ـهــولــة في
االس ـت ـخــدام بـمـسـتــويــات فائقة
من الدقة والمتابعة بفضل فريق
متخصص يـقــدم الـخــدمــة بدقة
ً
عالية ،كاشفا عن توافر خدمة

ً
التطبيق حاليا لعمالء الشركة
م ــن ذوي ال ـم ــاء ة ال ـمــال ـيــة ،مع
إض ــاف ــة بـعــض ال ـم ـم ـيــزات الـتــي
ّ
تلبي متطلباتهم.
واس ـت ــرس ــل ق ــائ ــا إن عـمــاء
الشركة سيتمكنون مــن تنفيذ
كل أوامر الشراء والبيع وأوامر
التعديل واإللغاء بطريقة سهلة
وت ـف ــاع ـل ـي ــة ،مـ ــع االطـ ـ ـ ــاع عـلــى
ت ـفــاص ـيــل وم ـل ـخ ــص ال ـح ـســاب
وإدارة ح ـســابــات الـ ـت ــداول في
ً
األسـ ــواق المختلفة ،فـضــا عن
م ـتــاب ـعــة م ـب ــاش ــرة لـلـتـحـلـيــات
والـ ــرسـ ــوم ال ـب ـيــان ـيــة وب ـيــانــات
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ،لـ ـتـ ـق ــدي ــم الـ ـطـ ـلـ ـب ــات
ب ـســرعــة وس ـه ــول ــة ف ــائ ـق ــة ،كما
يمكنهم االحتفاظ بحساباتهم
الشخصية وحسابات الـتــداول
تـحــت مظلة واحـ ــدة ،مـمــا يوفر
فــرصــة تـحــويــل سـهـلــة وسلسة
عبر التحويل المباشر للعميل،
ك ـم ــا ت ـس ـ ّـه ــل الـ ـخ ــدم ــة أس ـل ــوب
ع ـ ـ ــرض ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ال ـم ـج ـم ـع ــة
ل ــأس ــواق عـبــر خــاصـيــة "نـ ّظــرة
ال ـســوق ال ـعــامــة" ،الـتــي تلخص
الـ ـ ـس ـ ــوق الـ ـكـ ـل ــي ب ـش ـك ــل م ـم ـيــز
وسهل.
وأوض ــح أن خــدمــات الـتــداول
ل ــدى "االس ـت ـث ـم ــارات الــوطـنـيــة"
تـقـ ّـدم تجربة فــريــدة مــن نوعها
على مستوى شركات االستثمار
في الكويت والمنطقة من خالل
وص ـ ـ ـ ــول ع ـ ـمـ ــاء ال ـ ـشـ ــركـ ــة إل ــى
مـجـمــوعــة واس ـع ــة م ــن خــدمــات
الــوســاطــة الـمــالـيــة الـتــي تغطي
بــورصــة ال ـكــويــت وال ـبــورصــات
الخليجية ،فضال عــن األســواق
األميركية والعالمية.
وقـ ـ ـ ـ ــال إن "االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات
الوطنية" توفر عبر تطبيقاتها
ال ــذكـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـم ـتــع ب ــأح ــدث
ال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة ت ـجــربــة
ت ـفــاع ـل ـيــة ث ــري ــة بــال ـم ـع ـلــومــات
واالح ـ ـتـ ــراف ـ ـيـ ــة فـ ــي الـ ـ ـت ـ ــداوالت
ب ــاألس ــواق الـعــالـمـيــة واالط ــاع
على حسابات التداول واإللمام
بالمعلومات حول حركة السوق
وعلى جميع التفاصيل الكاملة

فهد المخيزيم
إلفصاحات الشركات واألسواق
الـ ـ ــرس ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـصـ ـ ــادرهـ ـ ــا
ال ـم ـع ـت ـم ــدة ،وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـلــى
العديد من المميزات األخرى.

منصة اتصال متخصص
من جهة أخرى ،ذكر المخيزيم
أن الشركة حرصت على توفير
مـ ـنـ ـص ــة ات ـ ـ ـصـ ـ ــال م ـت ـخ ـص ـصــة
ل ـخ ــدم ــة الـ ـ ـت ـ ــداول ،وذل ـ ـ ــك عـبــر
ال ـ ـخـ ــدمـ ــة الـ ـه ــاتـ ـفـ ـي ــة ل ـل ـع ـم ــاء
عـ ـل ــى ر قـ ـ ــم  ،1821112أو مــن
حيث إرس ــال الــرســائــل النصية
ال ـم ـبــاشــرة ،إذ ت ـتــوافــر الـخــدمــة
الهاتفية خ ــال ســاعــات العمل
الرسمية في الشركة ،وتساهم
بشكل كبير في اختصار الوقت
ً
والجهد للعمالء ،مشيرا إلى أن
خدمة مركز االتصال ستساهم
ف ـ ــي تـ ـع ــزي ــز مـ ـسـ ـت ــوي ــات رض ــا
ال ـع ـمــاء عـبــر ال ــرد عـلــى جميع
اسـ ـتـ ـفـ ـس ــاراتـ ـه ــم أو ت ـل ـق ــي أي
مالحظات من خالل فريق عمل
مـتـخـصــص وم ـت ـمــرس ف ــي هــذا
المجال لمساعدة العميل على
التداول والحصول على العديد
من المميزات األخرى.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــد م ـ ـ ــة

إمكانية
تفعيل
خصائص
التنبيه
الخاصة
ّ
بالتغيرات
السعرية
أو األخبار
الصادرة
ً
ً
أوال فأوال من
مصادرها
الرسمية

«المركز» يدشن موقعه اإللكتروني الجديد
أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرك ـ ـ ــز الـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي
الـ ـك ــويـ ـت ــي (الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز) تــدش ـيــن
بــواب ـتــه اإللـكـتــرونـيــة الـجــديــدة
ع ـ ـلـ ــى اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرن ـ ـ ــت ،ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ــار
جهوده الرامية لالستفادة من
التكنولوجيا الرقمية ،لتوفير
أف ـض ــل ال ـم ـع ـل ــوم ــات وال ـف ــرص
االستثمارية لعمالئه والراغبين
في بدء رحلة االستثمار.
وي ـج ـمــع الـتـصـمـيــم الـجــديــد
لموقع "المركز" اإللكتروني بين
ا لـمـيــزات التفاعلية المتقدمة،
وال ــواج ـه ــة سـهـلــة االس ـت ـخــدام،
والمحتوى الجذاب ،بما يرتقي
بتجربة العمالء والمستثمرين
وزوار ا ل ـ ـمـ ــو قـ ــع تـ ـح ــت ن ـفــس
الـعـنــوان .www.markaz.com
كـ ـم ــا ي ـ ــواك ـ ــب ال ـ ـمـ ــوقـ ــع أح ـ ــدث
االتجاهات والمعايير العالمية
الـمـعـتـمــدة ف ــي م ـجــال تصميم
وتطوير المواقع اإللكترونية،
ح ـيــث ت ــم تـسـهـيــل الـتـنـقــل بين
أقـســامــه ،وتــزويــده بخصائص
مـ ـط ــورة ،وي ـت ـيــح ال ـم ــوق ــع اآلن
ً
وص ـ ـ ـ ــوال أس ـ ـهـ ــل ل ـل ـم ـع ـلــومــات
التي يتطلع الزائرون للحصول
عليها مــن أجــل تلبية أهدافهم
االستثمارية.
أمـ ـ ـ ــا واج ـ ـ ـهـ ـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم،
فـقــد تــم تبسيطها ،وتــزويــدهــا
ب ـح ـل ــول دي ـن ــام ـي ـك ـي ــة ،لـتـمـكــن
المستخدمين من التعرف على

م ـخ ـت ـلــف م ـن ـت ـج ــات وخ ــدم ــات
"ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز" فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال إدارة
األصــول والخدمات المصرفية
االس ـت ـث ـمــاريــة بــأف ـضــل ص ــورة
مـمـكـنــة .وت ـمــت إعـ ــادة تصميم
قوائم التنقل بالكامل ،لضمان
ً
ً
ً
ت ـ ـص ـ ـف ـ ـحـ ــا س ـ ـ ـهـ ـ ــا ومـ ـبـ ـسـ ـط ــا
للمستخدمين ،بــاإل ضــا فــة إلى
ت ـط ــوي ــر خ ــاص ـي ــة ال ـب ـح ــث فــي
ال ـ ـمـ ــوقـ ــع ،وأضـ ـيـ ـف ــت م ـ ـفـ ــردات
أس ــاس ـي ــة وعـ ــامـ ــات مــرجـعـيــة
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــوى ف ـ ـ ـ ــي ص ـ ـف ـ ـحـ ــات
سهل إلى
تنقل
محددة لتأمين
ٍ
ٍ
المحتوى ذي الصلة مباشرة
مـ ــن مـ ـح ــرك الـ ـبـ ـح ــث "غـ ــوغـ ــل"،
خ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ص ـ ـف ـ ـحـ ــات
المنتجات والخدمات بالموقع.

الصناديق االستثمارية أكثر
ديناميكية
وم ـ ـ ــن أج ـ ـ ــل تـ ـع ــزي ــز ت ـج ــرب ــة
تـصـفــح مـعـلــومــات الـصـنــاديــق
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة عـ ـب ــر الـ ـم ــوق ــع
اإللكتروني ،يمكن للمستخدمين
اآلن الحصول على لمحة سريعة
عن أداء كل صناديق "المركز" ،أو
على جميع معلومات الصناديق
ب ـش ـك ــل دي ـن ــام ـي ـك ــي ت ـف ــاع ـل ــي،
ً
وأيـ ـض ــا تـحـمـيـلـهــا ع ـلــى هيئة
ملفات بــي دي إف ( .)PDFكما
ـدد م ــن التقنيات
ت ــم تـطــويــر عـ ـ ٍ

حرصنا على أن يـقــدم الموقع
ال ـج ــدي ــد ل ـع ـمــائ ـنــا الـحــالـيـيــن
وال ـم ـح ـت ـم ـل ـيــن وس ـي ـل ــة أف ـضــل
السـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاف م ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات ـ ـنـ ــا
وخـ ــدمـ ــات ـ ـنـ ــا ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ع ـبــر
مستوى جديد للتجربة الرقمية
التي تتماشى مع احتياجاتهم
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة.
ً
ً
وي ـت ـض ـم ــن قـ ـسـ ـم ــا م ـخ ـص ـصــا
لـعــاقــات المستثمرين ،والــذي
ي ـم ـك ـن ـهــم مـ ــن خ ــال ــه االطـ ـ ــاع
مباشرة على أحدث المعلومات
واإلفصاحات التنظيمية".
دينا الرفاعي

سندس سعد

واس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام أح ـ ـ ـ ــدث وأفـ ـض ــل
تصفح
الحلول لتأمين تجربة
ٍ
تــرقــى ألع ـلــى مـسـتــويــات األداء
والكفاءة والموثوقية واألمان.
ومــن جهة أخ ــرى ،تــم تزويد
الموقع الجديد بمنصة خاصة
تتيح مواصلة عملية التحسين،
وإدخال ميزات جديدة بسهولةٍ
أك ـب ــر لـيـحـصــل الـمـسـتـخــدمــون
في كل مــرة على أفضل تجربةٍ
ممكنة.

لــرئ ـيــس شـ ــؤونً الـمـسـتـثـمــريــن
"بالمركز" ،قائلة" :يعد الموقع
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد ن ـت ــاج
ح ــرصـ ـن ــا ف ـ ــي "الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز" ع ـلــى
اإلصغاء لعمالئنا ومستثمرينا،
وف ـهــم مـتـطـلـبــاتـهــم الـمـتـنــامـيــة
والمتغيرة .كما أنه سيساعدنا
ع ـلــى تـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات ـهــم من
الحلول المبتكرة القائمة على
التكنولوجيا ،وتعزيز التزامنا
بــاس ـت ـك ـشــاف ك ــاف ــة اإلم ـك ــان ــات
الرقمية الجديدة التي يمكننا
تسخيرها لتطوير كل ما نقدمه
ً
لهم ،وصوال إلى تحقيق عوائد
مستدامة خاصة خالل حقبة ما
بعد جائحة كوفيد."-19
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ال ـ ــرف ـ ــاع ـ ــي" :ل ـق ــد

احتياجات العمالء
والمستثمرين
وب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة ،صــرحــت
ديـنــا الــرفــاعــي ،الـنــائـبــة األول ــى

ممارسات عالمية معتمدة
من جهتها ،أوضحت سندس
س ـع ــد ،ن ــائ ـب ــة ال ــرئ ـي ــس إلدارة
اإلعالم واالتصال في "المركز":
"خ ـ ـ ـ ــال ع ـم ـل ـن ــا عـ ـل ــى ت ـط ــوي ــر
مــوقـعـنــا اإلل ـك ـتــرونــي الـجــديــد،
وضعنا فــي اعـتـبــارنــا ضــرورة
إثـ ــراء تـجــربــة الـمـسـتـخــدم ،وأن
يعكس التصميم الجديد تطور
"ال ـم ــرك ــز" الـمـسـتـمــر ف ــي تقديم
أف ـ ـضـ ــل الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ل ـم ـخ ـت ـلــف
األطراف ذات الصلة .كما عززنا
الموقع بميزات متقدمة ،واتبعنا
أف ـض ــل ال ـم ـم ــارس ــات الـعــالـمـيــة
المعتمدة فــي تطوير المواقع
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ل ـتــأم ـيــن وص ــول
أسهل إلى المعلومات .وحرصنا

خطوات التسجيل
وعـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـطـ ـ ــوات ال ـت ـس ـج ـي ــل
ف ــي خ ــد م ــة " "NICTRADEق ــال
المخيزيم إن تطبيقات التداول
ت ـت ـم ـيــز ب ـس ـهــولــة االسـ ـتـ ـخ ــدام،
ّ
حيث تمكن العميل من التداول
خالل  3خطوات فقط ،تتمثل في
التسجيل والتحويل والـتــداول
ب ـس ـه ــول ــة ُ
وي ـ ـسـ ــر وأم ـ ـ ـ ــان ،كـمــا
يـمـكــن للعميل مـتــابـعــة أسـعــار
األس ـه ــم واالطـ ـ ــاع ع ـلــى أخ ـبــار
األس ـ ــواق بـشـكــل لـحـظــي ،وذل ــك
ض ـمــن سـيــاسـتـنــا ال ــرام ـي ــة إلــى
خــد مــة ك ــل ف ـئــات المستثمرين
بشكل يعكس المهنية والخبرة

جهود فريق الشركة
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـيـ ــزيـ ــم حـ ــرص
ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـ ــدائـ ـ ــم عـ ـل ــى إط ـ ــاق
ال ـخ ــدم ــات الــرق ـم ـيــة ال ـج ــدي ــدة،
وحرصها على تبني التغييرات
التي من شأنها تحقيق الهدف
ً
الـ ــذي ي ـن ـشــده ال ـع ـم ــاء ،مـعــربــا
ع ـ ــن ش ـ ـكـ ــره وت ـ ـقـ ــديـ ــره ل ـف ــري ــق
ع ـم ــل الـ ـش ــرك ــة ع ـل ــى ج ـهــودهــم
المبذولة للسعي الدائم لتحقيق
ال ـت ـطــور الـتـكـنــولــوجــي والـنـمــو
ف ــي الـ ـخ ــدم ــات الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
تتماشى مع احتياجات العمالء
ومساهمي الشركة ،حيث ال تألو
ّ
ً
الشركة جهدا لتظل ضمن أفضل
الشركات االستثمارية المتقدمة
ً
ً
والمتطورة محليا وإقليميا.

وجهة نظر
ع ـل ــى ت ــزوي ــد ال ـم ــوق ــع ال ـجــديــد
بتصميم تفاعلي يتناسب مع
مختلف األجـهــزة اإللكترونية،
بــاإلضــافــة إل ــى تـبـسـيــط قــوائــم
ً
ً
التنقل لنؤمن استخداما سلسا
ً
وســري ـعــا لـعـمــائـنــا مـهـمــا كــان
الجهاز المستخدم".
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت" :تـ ـ ــم ت ــوفـ ـي ــر كــل
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ع ـ ـلـ ــى الـ ـم ــوق ــع
اإللكتروني باللغتين اإلنكليزية
والعربية لخدمة أكبر شريحةٍ
مـمـكـنــةٍ مــن الـجـمـهــور .كـمــا أنــه
ـات عــالـيــةٍ من
يتمتع بـمـسـتــويـ ٍ
األمــن السيبراني وخصوصية
ً
ال ـم ـس ـت ـخ ــدم .ن ـث ــق ت ـم ــام ــا ب ــأن
التصميم الـجــديــد والـمـمـيــزات
المطورة ستحظى باستحسان
جـمـيــع زوار ال ـمــوقــع ،ونتطلع
ً
ق ــدم ــا ل ـن ــواص ــل ت ـقــديــم أفـضــل
تجربة لكل المستفيدين سواء
ع ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت أو ف ــي أي مــن
مكاتبنا".

«إيفا للفنادق» تفتتح فندق «ذا  »8النخلة بإدارة «أكور»
افتتحت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات أحدث
مشاريعها على جزيرة النخلة جميرا في دبي ،وهو
فندق ذا  8بــإدارة مجموعة أكــور ،والــذي يعد أحد
أرقى منتجعات البوتيك في دبي.
وي ـح ـتــوي الـمـنـتـجــع ،ال ـمــواجــه ل ـل ـشــاطــئ ،على
أج ـن ـح ــة فـ ـق ــط ،ح ـي ــث ي ـض ــم  161ج ـن ــاح ــا تـتـمـيــز
ب ــإط ــاالت مـفـتــوحــة ع ـلــى م ـي ــاه الـخـلـيــج ال ـعــربــي،
وأج ـ ــواء نــاب ـضــة بــال ـح ـيــاة وتـصـمـيـمــات مـبـتـكــرة،
مما يمنح الضيوف تجربة إقامة فاخرة ومريحة،
واستوحى المنتجع تصميمه من الموضة واألناقة
ونمط الحياة الــراقــي وفــن اآلرت ديكو فــي ميامي
بيتش ليقدم إطالالت رائعة ،وتم تصميمه وتجهيزه
من قبل استشاريين عالميين وباستخدام ماركات
عالية الجودة.
وي ـق ــدم ف ـن ــدق "ذا  8ال ـن ـخ ـلــة" ،الـ ــذي اسـتــوحــى
اسـمــه مــن رم ــز الــانـهــايــة " ،"8إمـكــانـيــات ال حصر
لها للباحثين عــن تجربة ضيافة أصيلة ،ويمكن
للضيوف االستمتاع بــأجــواء مريحة منذ شــروق
ال ـش ـمــس ح ـتــى غ ــروب ـه ــا ،وأش ـه ــى ال ـم ــأك ــوالت في
مطعم  ،Envyواالس ـتــرخــاء بـجــوار  DJ boothفي
نادي  Fluidالشاطئي ،واالستمتاع بالسباحة في
الشاطئ أو المسبح.
وعـبــر الــرئـيــس التنفيذي لـشــركــة ايـفــا للفنادق
والمنتجعات خالد اسبيته عن سعادته بالتعاون
م ــع مـجـمــوعــة أك ــور الـعــالـمـيــة ،ال ــرائ ــدة ف ــي مـجــال
الضيافة والفنادق ،مضيفا" :على الرغم من تأخر

الـتـكـنــولــوجـيــة ال ـحــدي ـثــة تلبي
احتياجات عمالء "االستثمارات
الوطنية" وتمكنهم من التداول
مـ ــن خ ـ ــال م ـن ـصــة إل ـك ـتــرون ـيــة
رقـ ـمـ ـي ــة طـ ـ ـ ــوال أيـ ـ ـ ــام األس ـ ـبـ ــوع
وفـ ـ ــي أي وقـ ـ ــت كـ ـ ــان وبـ ـس ـ ّ
ـري ــة
وخصوصية تامة وآمنة ومرونة
أك ـ ـبـ ــر ،إضـ ــافـ ــة ل ــذل ــك س ـي ـكــون
التواصل بشكل دائــم مع فريق
الـ ـعـ ـم ــل فـ ــي الـ ـش ــرك ــة ل ــإج ــاب ــة
عــن كــل االس ـت ـف ـســارات وتـقــديــم
االستشارات.

التي تهدف إلى إرضاء عمالئنا،
ً
فـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــن تـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــر عـ ـ ــرض
ش ــام ــل وس ـه ــل لـجـمـيــع الـنـســب
الـخــاصــة بالتحليل األســاســي،
وذل ــك الت ـخــاذ ال ـقــرار الصحيح
واألنسب.

حسان فوزي بيدس

االنهيار
المفاجئ
لشركة إيفر
غراند

تعد شركة مجموعة إيفر غراند العقارية أكبر شركة مدانة في
العالم بديون تصل قيمتها الى  355مليار دوالر ،أي أكثر من 2
بالمئة من الناتج المحلي في الصين.

لمحة عن تأسيس «إيفر غراند»
أسست الشركة عــام  1996فــي مدينة شينزين جنوب الصين
المعروفة سابقا بمجموعة هينغدا ،وتخصصت فــي التطوير
العقاري وبيع الشقق السكنية لذوي الدخل المرتفع والمتوسط
فــي الـصـيــن .وتــوسـعــت فــي هــذا الـمـجــال حتى أصـبــح لديها 700
مـشــروع قيد التطوير بمساحات تشمل  132مليون قــدم مربعة
في حوالي  200مدينة في جميع أرجــاء الصين ،وباعت عقارات
لحوالي  1.4مليون مشتر قبل التسليم ،مما حقق إيــرادات مالية
حوالي  200مليار دوالر ،وأصبحت واحدة من أكبر الشركات من
حيث اإليرادات في العالم.
ً
وارتـفــع عــدد الموظفين الــى  200ألــف مــوظــف وفــقــا لتقديرات
نهاية العام ،وتنوعت الشركة في استثماراتها لتشمل السيارات
الذكية ،واإلنترنت ،حدائق ترفيهية ،إضافة الى ملكية في عدد من
نوادي كرة القدم.

ماذا الذي حصل؟
تجاهلت الشركة خالل العام الماضي جميع التقارير واستشارات
المحللين الماليين عن زيادة ديونها وعدم مقدرتها على تسديدها.
ففي تاريخ  23سبتمبر الماضي لم تستطيع "إيفر غراند" من دفع
حصتها من الفوائد المستحقة لدائنين أجانب بقيمة  84مليون
دوالر ،مما أحدث هزة في أسواق المال العالمية وزادت الهواجس
لدى كبار المستثمرين أن تلقى نفس مصير شركة ليمان براذرز
عام .2008
وحسب المصادر ،فإن  42بالمئة من ديون الشركة البالغة 88
مليار دوالر مطلوبة فــي أقــل مــن عــام ،وهــذه الــديــون غير شاملة
الديون الثقيلة للموردين ومواد البناء والضرائب .ومن جراء ذلك
فقدت أسهم الشركة  85بالمئة من قيمتها خالل الشهور القليلة
الماضية ،بينما تم تداول سنداتها بخصم كبير.

أبرز ما فعلته الشركة

«ذا »8
اف ـت ـتــاح ف ـنــدق ذا  8الـنـخـلــة بـسـبــب الـجــائـحــة فــإن
افتتاحه اآلن جاء في فترة رائعة لقطاع الضيافة،
وخالل حدث تاريخي لدولة اإلمارات وهو إكسبو
دب ــي  ،2020حـيــث قــدمــت اإلمـ ــارات حــزمــا وبــرامــج
سياحية للقادمين لــزيــارة الـمـعــرض ،األم ــر الــذي
سيعزز الطلب السياحي على الــدولــة ،السيما مع
بدء تعافي قطاع السياحة والضيافة من كورونا".

وأض ـ ـ ــاف اس ـب ـي ـتــه أنـ ــه م ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن يـعـيــد
المعرض انتعاش إشغاالت الفنادق في دبي ،والتي
كانت األعلى على مستوى المنطقة لسنوات طويلة،
نظرا للجاذبية الواسعة التي تتمتع بها دبي عامة،
وجزيرة النخلة خاصة كواحدة من أفضل الوجهات
السياحية.
واردف" :بدأنا نلمس العودة التدريجية لبعض

االنشطة في دبي ،ومنها نشاط السياحة والضيافة،
وبـفـضــل ج ـهــود الـمـســؤولـيــن فــي دائـ ــرة الـسـيــاحــة
بدبي ،تصدرت اإلمارة حركة التعافي في المنطقة،
ونتطلع إلى الترحيب بضيوف معرض أكسبو 2020
في مجموعة فنادقنا".

حتى تتمكن الشركة من تخفيض ديونها بــدأت بالتخلي عن
أصولها وأجــرت مفاوضات مع شركة الهواتف الذكية تشاومي
لبيع أسهمها في فرعها لصناعة السيارات الكهربائية .وحاولت
بيع شركة تابعة لها في الخدمات العقارية لشركة هبسن بقيمة
 2.6مليار دوالر ،ولكن المفاوضات باءت بالفشل أخيرا ،وانعكست
بإجراء مفاوضات
سلبا على األسواق العالمية .وقامت الشركة كذلك ّ
مــع حاملي الـسـنــدات ،وتوصلت الــى اتـفــاق لتجنب التخلف عن
السداد مع فترة سماح  30يوما.
ّ
من وجهة نظري بما أن القطاع العقاري يمثل حوالي  30بالمئة من
الناتج المحلي ،لن تتخلى الحكومة الصينية عن إنقاذ الشركة لتجنب
التداعيات المالية واالجتماعية الخطيرة على أصحاب العقارات
وقطاع المقاوالت وفرص عمل الطبقة المتوسطة الكبيرة في ّالصين.
وهذا ما نراه جليا في إجراءات الحكومة أخيرا ،حيث ضخ البنك
الشعب الصيني بعض السيولة للنظام المالي بقيمة  71مليار
دوالر للمساعدة في تعزيز السيولة على المدى القصير.

١٢
اقتصاد
إنجاز «حصة» في  2023بقيمة استثمارية  250مليون دينار
ةديرجلا
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ً
عقد إنشاء وإنجاز المشروع بـ  42.6مليونا
حصة المطيري

تم توقيع عقد إنشاء وإنجاز
ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـت ـج ــاري ــة ل ـم ـشــروع
حـ ـ ـص ـ ــة فـ ـ ـ ــي ض ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة ح ـص ــة
المبارك بين شركة مينا هومز
العقارية ،إحــدى شركات شركة
الـعـقــارات المتحدة مــع الشركة
األحمدية للمقاوالت والتجارة،
في اتفاقية بلغت قيمتها 42.596
مليون دينار.
وت ـ ـ ــم الـ ـت ــوقـ ـي ــع خ ـ ـ ــال ح ـفــل
أقـيــم أمــس فــي مــركـ ّـز المبيعات
بالضاحية ،حيث مثل الشركات
كـ ــل مـ ــن ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة ا لـ ــر ئ ـ ـيـ ــس ا ل ـت ـن ـف ـي ــذي
لـلـمـجـمــوعــة ب ـشــركــة ال ـع ـقــارات
ال ـم ـت ـحــدة ،م ـ ــازن ح ـ ــوا ،ونــائــب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ال ـشــركــة
األحمدية للمقاوالت والتجارة
إي ــاد الثويني ،وبحضور كبار
التنفيذيين من الشركتين.
ب ــداي ــة ،قـ ــال ح ـ ــوا" :يـسـعــدنــا
الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ــع ال ـش ــرك ــة
األح ـ ـمـ ــديـ ــة ،وهـ ـ ــي واح ـ ـ ـ ــدة مــن
أعرق الشركات الرائدة في مجال
اإلنشاء ات والمقاوالت ،لتنفيذ
الـمـنـطـقــة ال ـت ـجــاريــة ال ـتــي تعد
من أبرز مكونات مشروع حصة
بضاحية حصة المبارك ،والتي
تضفي مكانتها كمصدر إلهام

للباحثين عن نمط حياة عصري
غير مسبوق".
وأكمل" :تفخر شركة العقارات
ا لـمـتـحــدة بالعمل عـلــى تشييد
وب ـ ـ ـنـ ـ ــاء أحـ ـ ـ ـ ــدث حـ ـ ــي ت ـ ـجـ ــاري
شامل ومتعدد االستخدامات،
والـمـتــوقــع ًإن ـج ــازه ع ــام ،2023
م ـس ـت ـك ـم ـل ــة بـ ــذلـ ــك م ـس ـيــرت ـهــا
التطويرية لمشروع حصة بكل
مكوناته السكنية والتجارية،
والذي تبلغ قيمته االستثمارية
حوالي  250مليون دينار ،وقد
ح ـظ ـي ــت الـ ـمـ ـك ــون ــات ال ـس ـك ـن ـيــة
للمشروع منذ إطالقها وحتى
ال ـ ـيـ ــوم ب ــإقـ ـب ــال الفـ ـ ــت مـ ــن قـبــل
عمالئنا ،وذلك بتحقيق إجمالي
م ـب ـي ـع ــات ب ـل ـغ ــت ن ـس ـب ـت ـهــا 59
ب ــال ـم ـئ ــة ألبـ ـ ـ ــراج حـ ـص ــة ،وب ـيــع
بـنـسـبــة  25بــال ـم ـئــة م ــن بـيــوت
حـ ـص ــة ،ف ـض ــا عـ ــن ت ـتــوي ـج ـهــم
ً
أخيرا بجوائز عالمية مرموقة".
وأض ــاف" :إن الـبــدء بتشييد
الـمـنـطـقــة ال ـت ـجــاريــة ال ـي ــوم هو
دالل ـ ـ ـ ــة ت ـ ـصـ ــوغ فـ ـيـ ـه ــا ق ــدرتـ ـن ــا
لـ ـلـ ـم ــواصـ ـل ــة ب ـ ـكـ ــل عـ ـ ـ ــزم وث ـق ــة
ف ــي ت ـطــويــر أحـ ــدث مـشــاريـعـنــا
العقارية ،مواكبين بذلك تطلعات
العمالء والراغبين باالستثمار
ف ــي وجـهـتـنــا ال ـج ــدي ــدة لـتـغــدو

حــاضـنــة لـلـعــديــد م ــن األنـشـطــة
والـقـطــاعــات المختلفة ،وكــذلــك
في جذبها للعالمات التجارية
والترفيهية المتنوعة".
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـثــويـنــي إن
ال ـش ــرك ـت ـي ــن ت ـج ـم ـع ـه ـمــا عــاقــة
وط ـ ـيـ ــدة وت ــاريـ ـخـ ـي ــة وش ــراك ــة
امـ ـت ــدت عـ ـق ــودا م ــن ال ــزم ــن فــي
تنفيذ العديد مــن المشروعات
ل ـم ـص ـل ـح ــة شـ ــركـ ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات
ال ـم ـ ّت ـحــدة ،وأن ه ــذا ال ـم ـشــروع
ي ـم ــث ــل امـ ـ ـت ـ ــدادا ل ـت ـل ــك ال ـع ــاقــة
والمسيرة الطويلة ،وهذا
الطيبة
ّ
المشروع يمثل أحــد المشاريع
االستثمارية المهمة والكبرى
لـ ـع ــدة أسـ ـ ـب ـ ــاب ،مـ ــن ب ـي ـن ـهــا أن
ضاحية حصة المبارك تقع في
قلب مدينة الكويت ،وتطل على
الخليج العربي ،وتضم مباني
ً
سكنية وشققا فندقية ومكاتب
وعـيــادات طبية وأنــديــة صحية
ومـ ـس ــاح ــات ت ـج ــاري ــة وم ــراف ــق
قـ ـط ــاع الـ ـتـ ـج ــزئ ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
المطاعم والكافيهات.
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر
التنفيذي للتطوير في "العقارات
ال ـم ـت ـحــدة" م ـش ــاري الـمـحـيــان:
ت ـت ـم ـي ــز الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة
باحتوائها على مجموعة مبان

جانب من مؤتمر توقيع العقد
ب ـط ــواب ــق مـ ـتـ ـع ــددة ،وتـتـضـمــن
العديد من األدوار المخصصة
لمواقف السيارات ،والتي تغطي
واج ـه ـت ـه ــا ال ـخ ــارج ـي ــة ب ــال ــزرع
ً
وال ـن ـب ــات ــات ،ف ـض ــا ع ــن وج ــود
مـ ـس ــاح ــات تـ ـج ــاري ــة م ـت ـنــوعــة

ف ــالـ ـمـ ـش ــروع هـ ــو نـ ـت ــاج ل ــرؤي ــة
مـ ـشـ ـت ــرك ــة تـ ـعـ ـك ــس مـ ـف ــرداتـ ـه ــا
روح الفريق التي عكفت عليها
الشركة ،وذلك بجهود وخبرات
عالمية ومحلية فــي التصميم
واالس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارات الـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة

تـ ـص ــاحـ ـب ـه ــا أن ـ ـم ـ ــاط ج ـم ــال ـي ــة
م ـب ـت ـكــرة ل ـل ـمــرافــق وال ـخ ــدم ــات
منها مساحات خضراء وحدائق
مـفـتــوحــة لـتـتـمــاشــى مــع النهج
البيئي المستدام الــذي يناسب
الـ ـظ ــروف ال ـم ـنــاخ ـيــة لـلـكــويــت،

ل ـ ـ ــارتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ب ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة ف ـ ــري ـ ــدة
للمجتمع السكني الجديد ،وسط
أج ــواء تـعــج بــالـحــركــة والـحـيــاة
لتالقي تطلعات السكان والرواد.
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ارت ـف ـع ــت ق ـي ـمــة الـ ـ ـت ـ ــداوالت ال ـع ـق ــاري ــة في
أغسطس ،مدفوعة بــزيــادة شهرية لتداوالت
السكن الـخــاص عــن الشهر السابق وارتـفــاع
ت ـ ــداوالت الـعـقــار ال ـت ـجــاري والـشــالـيـهــات ،إال
أنــه ت ــداوالت العقار االستثماري والصناعي
والحرفي تراجعت عن شهر يوليو.
وح ـســب تـقــريــر صـ ــادر عــن بـيــت التمويل
الكويتي (بيتك) ،بلغت قيمة التداوالت العقارية
 447مليون ديـنــار فــي أغسطس ،مقابل 407
مــايـيــن فــي يــولـيــو ال ـمــاضــي ،مــع بـقــاء قيمة
تــداوالت السكن الخاص عند مستوى مرتفع
ً
ووج ــود طلب ملحوظ عليه ،متمثال فــي عد
الـصـفـقــات ال ـم ـتــداولــة ،فــي حـيــن ع ــادت قيمة
ت ــداوالت العقار االستثماري إلــى مستويات
مـحــدودة برغم ارتـفــاع عــدد تــداوالتــه ،وشهد
شهر أغسطس ارتـفــاع قيمة ت ــداوالت العقار
التجاري والشريط السحالي عن الشهر السابق
ل ــه .فــي حـيــن انـخـفـضــت فــي الـعـقــار الحرفي
والصناعي.
وبـشـكــل ع ــام مــازالــت الـ ـت ــداوالت العقارية
صــامــدة مــع عودتها لمستويات قبل األزمــة،
ح ـيــث تـبـيــن األشـ ـك ــال ال ـ ـ ـ ــورادة ف ــي الـتـقــريــر
أن الـ ـت ــداوالت فــي بـعــض الـقـطــاعــات تخطت
مستويات  2019أي قبل األزمة.
وقد ارتفع حجم الطلب على العقارات خالل
ً
أغسطس ،مسجال  1.247صفقة بنسبة كبيرة
قدرها  66.3بالمئة على أســاس شهري ،كما
سجل زيادة ملحوظة  50بالمئة على أساس
ً
سـنــوي ،متمثال فــي عــدد الصفقات العقارية

المتداولة ،فقد زاد عدد صفقات السكن الخاص
واالستثماري والـتـجــاري ،فيما انخفض في
الصناعي على أساس شهري ،في حين سجل
عقار السكن الخاص زيادة سنوية ،وانخفض
ع ـ ــدد ال ـ ـ ـتـ ـ ــداوالت فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار االس ـت ـث ـم ــاري
والتجاري عن مستواها المحدود في وسط
أزمة "كوفيد  "19في أغسطس .2020
وانخفض مــؤشــر متوسط قيمة الصفقة
ً
اإلجمالية بنهاية أغسطس ،مسجال  358ألف
ديـنــار بنسبة شهرية قــدرهــا  34بالمئة ،في
حين تعد أعلى بنسبة  55على أساس سنوي.
ويــاحــظ انخفاض شهري لهذا المؤشر في
السكن الـخــاص والـعـقــار االسـتـثـمــاري ،فيما
ارتفع في العقار التجاري والصناعي ،أما على
أساس سنوي فقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة
الصفقة في السكن الخاص والعقارات الواقعة
على الشريط الساحلي فقط فيما متوسط قيمة
الصفقة منخفضا على أساس سنوي.
بلغت الـتــداوالت العقارية  447مليونا في
أغسطس  ،2021بزيادة  10بالمئة عن تداوالت
يوليو ،وهو مستوى أعلى بكثير ،أي بزيادة 57
بالمئة عن التداوالت المحدودة في أغسطس
العام الماضي ،وهو ما يعني عودة التداوالت
إلى مستويات قبل األزمة ،مدفوعة بزيادة قيمة
تداوالت معظم القطاعات العقارية.
وحــافـظــت ت ـ ــداوالت الـسـكــن ال ـخــاص على
المرتبة األولــى بين القطاعات ،مع ارتفاعها
على أساس شهري في أغسطس ،فقد ارتفعت
حصتها إلى أعلى مستوى ،مستحوذة على
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المصدر :إدارة التسجيل والتوثيق  -وزارة العدل
 77بالمئة في أغسطس مقابل  62بالمئة من
التداوالت في يوليو.
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت م ـس ــاه ـم ــة تـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت ال ـع ـق ــار
االستثماري إلى واحد من أدنى مستوياته ،حين
مثلت  14بالمئة من الـتــداوالت في أغسطس،
ومقابل حوالي  28بالمئة من تداوالت العقارات
فــي يــولـيــو ،مــدفــوعــة بـتــراجــع كبير فــي قيمة
تداوالته على أساس شهري.
وق ــد تحسنت حصة الـعـقــار الـتـجــاري إلى
 4بالمئة في أغسطس مقابل واحــد من أدنى
مستوياتها مساهمة بنحو  1بالمئة من تداوالت

العقارات في خــال يوليو ،ويالحظ استمرار
تذبذب مساهمة القطاع التجاري بين التداوالت
العقارية اإلجمالية.
وس ــاه ـم ــت ت ـ ـ ـ ــداوالت الـ ـعـ ـق ــارات ال ـحــرف ـيــة
بحصة قدرها  4بالمئة مقابل  8.2بالمئة من
التداوالت العقارية في يوليو .وشهدت البيانات
ال ــواردة تــداوالت على عقار الشريط الساحلي
والشاليهات تساهم بحصة قدرها  1بالمئة في
أغسطس .سجل مؤشر متوسط إجمالي قيمة
الصفقة العقارية  358ألف دينار في أغسطس،
بنسبة انخفاض  34بالمئة عن متوسط قيمتها

في يوليو .ومازال معدل النمو الشهري لمتوسط
ً
قيمة الصفقة متذبذبا ،بينما ارتفع هذا المؤشر
 5بالمئة على أساس سنوي.
وارتـفــع عــدد الصفقات العقارية المتداولة
إل ــى  1.247صـفـقــة ف ــي أغـسـطــس مـقــابــل 750
صفقة في يوليو ،بنسبة زيادة  66.3بالمئة على
أساس شهري .في حين تفوق بكثير مستواها
المنخفض ،أي بزيادة سنوية قدرها  50بالمئة
عن أغسطس العام الماضي في وقت األزمة.
ارتـفـعــت ت ـ ــداوالت الـسـكــن ال ـخــاص بنهاية
أغسطس إل ــى حــوالــي  342مليون دي ـنــار ،أي

بنسبة شهرية  36بالمئة ،وتسير قيمة تداوالت
القطاع فــي اتـجــاه تصاعدي واض ــح مدفوعة
بزيادة الطلب على هذا النوع من العقارات ،كما
ارتفعت على أســاس سنوي في أغسطس ،أي
بنسبة  89بالمئة عن مستوى محدود في نفس
الشهر مــن الـعــام الـمــاضــي فــي ظــل اإلجـ ــراءات
االحترازية وإغالق األنشطة االقتصادية.
وتراجعت قيمة تداوالت العقار االستثماري
مسجلة  62مليون دينار في أغسطس مقابل
 116مليون دينار في يوليو ،منخفضة بنسبة
 47بالمئة عــن يوليو الــذي ّ
سجل أعلى قيمة
ً
خالل عام ونصف ،محققا زيادة شهرية كبيرة
قدرها  93بالمئة مقابل مستوى منخفض في
يونيو ،وتشهد قيمة تداوالت العقار االستثماري
ً
ً
ً
اتجاها تصاعديا بطيئا في عام ونصف العام
مضى ،منخفضة بنسبة  6بالمئة في أغسطس
 2021على أساس سنوي ،أي مقارنة بقيمتها في
وسط أزمة كوفيد  19في العام الماضي .2020
ارتفعت قيمة تداوالت العقار التجاري خالل
أغسطس مسجلة  19.8مليون دينار ،أي وصلت
على  3أضعاف قيمتها في الشهر السابق له
الذي بلغت فيه نحو  5ماليين .وبرغم الزيادة
الشهرية ،فإنها مازالت عند مستويات محدودة
أدنى من أدائها االستثنائي في بعض األشهر،
كما أن قيمتها فــي أغسطس أدن ــى بنسبة 3
العام
بالمئة عن قيمتها في نفس الشهر من ّ
الـمــاضــي ،وس ــط أزم ــة "كــوفـيــد  ،"19مــع تعثر
قطاع الشركات وانخفاض حجم السيولة لديها
نتيجة األزمة.

«الوطني» :اختناقات سالسل التوريد تعرقل
انتعاش االقتصاد األميركي
تـ ـت ــواص ــل جـ ـه ــود م ـح ــاف ـظ ــي الـ ـبـ ـن ــوك ال ـم ــرك ــزي ــة
والمسؤولين الحكوميين في أنحاء العالم كافة ،للتأكد
من أن االرتفاع األخير الذي شهدته معدالت التضخم
مجرد عارض مؤقت ولن يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة
ً
أسرع مما كان متوقعا.
وشـهــدت معظم دول الـعــالــم ارتـفــاعــات شــديــدة في
تكلفة المعيشة منذ أن بدأت جائحة "كوفيد  "19 -أوائل
عام  .2020ومن المتوقع أن يسجل التضخم في منطقة
اليورو أعلى مستوياته منذ األزمة المالية العالمية عند
مستوى  3.7بالمئة .وفي روسيا ونيجيريا والبرازيل،
تخطى معدل التضخم أكثر من  4بالمئة .إضافة إلى
ذلك ،وصل معدل التضخم في الواليات المتحدة ،إلى
ً
أعلى مستوياته في  13عاما عند مستوى  5.4بالمئة
على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.
وأبقى كل من "االحتياطي الفدرالي" األميركي والبنك
على وجهة النظر القائلة إن التضخم
المركزي األوروبي ّ
مؤقت وال ينبغي توقع رفع أسعار الفائدة في أي وقت
ً
ً
قريب .ويقود بنك إنكلترا نهجا أكثر تشددا ،وهو اآلن
في طريقه ليصبح أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار
الفائدة ،وأنهى بنك كندا فجأة برنامج شراء السندات،
وقام "االحتياطي النيوزيلندي" بالفعل برفع أسعار
الفائدة ألول مرة منذ  7سنوات.
وحسب تقرير أسواق النقد األسبوعي الصادر عن
بنك الكويت الوطني ،نما االقتصاد األميركي بوتيرة
أبطأ في الربع الثالث من عام  2021وسط اختناقات
سالسل التوريد وارتـفــاع مـعــدالت التضخم وتفشي
ســالــة دلـتــا الـمـتـحــورة .وكـشـفــت الـبـيــانــات ال ـصــادرة
األسبوع الماضي عن نمو الناتج المحلي اإلجمالي
بنسبة  2بالمئة على أساس سنوي للربع الثالث من
ً
ً
العام ،مما يمثل تباطؤا حادا في النمو مقارنة مع 4.5
و 6.7بالمئة في الربعين األول والثاني على التوالي.
لكن وعند إلقاء نظرة فاحصة ،تشير البيانات إلى
آفــاق أكثر إيجابية للنمو ،حيث تشير البيانات إلى
أنه في حالة استثناء نقص الرقائق اإللكترونية الذي
أضر بشدة بصناعة السيارات ،كان االقتصاد سيسجل
ً
نموا بنسبة  4.7بالمئة في الربع الثالث من العام ،بما
ً
ُ
يتماشى تقريبا مع نفس الوتيرة التي سجلت حتى
اآلن خ ــال ال ـعــام الـحــالــي .وف ــي الــوقــت ذات ــه ،ارتفعت
"المبيعات النهائية للمشترين المحليين" بنسبة 6.6
بالمئة ،والذي يعد مقياس الحكومة الفدرالية للطلب
ً
عـلــى مـسـتــوى االقـتـصــاد كـكــل ،وال يـتــم تعديله وفـقــا
لمعدل التضخم .ويتسق هــذا الرقم مع اتجاهات ما
قبل الجائحة ،ويشير إلى أنه بينما أنفق قطاع األعمال

والمستهلكون المزيد من األموال ،إال أنهم حصلوا على
سلع وخدمات أقل بسبب ارتفاع األسعار.
إض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،واص ـ ــل االس ـت ـه ــاك الـشـخـصــي
للخدمات انتعاشه ،مما يشير إلــى اسـتـمــرار تعافي
االق ـت ـصــاد مــن عـمـلـيــات اإلغـ ــاق ال ـتــي شـهــدهــا الـعــام
الـمــاضــي ،والـتــي تسببت فــي انهيار قطاع الخدمات
ً
وط ـف ــرة مـقــابـلــة ف ــي اس ـت ـهــاك ال ـس ـلــع .وأخـ ـي ــرا ،ربـمــا
كان تزايد أجور موظفي الشركات الخاصة أحد أبرز
الـعــوامــل التي ساهمت فــي تعزيز النظرة اإليجابية
للنمو بفضل تسجيله زيادة قوية بنسبة  9.2بالمئة،
إذ أصبحت األجــور اآلن أعلى بقليل من اتجاهات ما
قبل الجائحة ،بما يتجاوز بسهولة ارتـفــاع معدالت
التضخم.
وعلى الرغم من الرقم المخيب لآلمال ،فإن التقرير
يخفف المخاوف األخيرة من الركود التضخمي الذي
ينطوي على نمو سلبي يتزامن مــع ارتـفــاع معدالت
التضخم.
وع ـلــى الــرغــم مــن ارت ـف ــاع األس ـع ــار ،فــإنـنــا ال نشهد
ان ـخ ـف ــاض الـ ـق ــوة ال ـش ــرائ ـي ــة .وي ـس ـي ــر الـمـسـتـهـلـكــون
وال ـشــركــات عـلــى طــريــق إعـ ــادة ق ــوى ال ـت ــوازن مــن كفة
السلع إلى الخدمات ،مما يتسبب في اختناقات سلسلة
التوريد التي من المتوقع أن تستمر فقط لفترة مؤقتة.
وفــور التخلص مــن تلك االخـتـنــاقــات ،مــن المتوقع أن
يكون أكبر اقتصاد على مستوى العالم في وضع جيد
ً
للعودة مجددا إلى تسجيل نمو أعلى.
ً
ان ـع ـك ــاس ــا ل ـ ـ ــأداء ال ـض ـع ـيــف الـ ـ ــذي ي ـش ـه ــده ق ـطــاع
السيارات في الوقت الحالي ،انخفضت طلبيات السلع
ا لـمـعـمــرة األ مـيــر كـيــة بنسبة  0.4بالمئة فــي سبتمبر
الماضي ،بعد ارتفاعها بنسبة  1.3بالمئة خالل الشهر
السابق لتسجل بذلك أول انخفاض بعد  4أشهر من
المكاسب المتتالية .ويعزى ذلك التراجع إلى حد كبير
إلى انخفاض طلبات النقل بنسبة  2.3بالمئة ،في ظل
تراجع طلبيات الطائرات غير الدفاعية بنسبة 27.9
بالمئة .وارتفعت طلبيات السلع الرأسمالية األساسية،
التي تستثني الطائرات والمعدات العسكرية ،بنسبة 0.8
بالمئة ،بعد زيــادة بنسبة  0.5بالمئة الشهر السابق.
وتشير بيانات األرقام األساسية إلى أن الشركات ظلت
متفائلة بشأن التوقعات االقتصادية حتى مع استمرار
انتشار ساللة دلتا المتحورة.
وفــي حين أن االت ـجــاه فــي الطلبات األســاسـيــة كان
ً
م ــرن ــا ،ت ــوض ــح ب ـي ــان ــات ش ـهــر سـبـتـمـبــر أن ق ـطــاعــات
التصنيع تعاني نقص العرض.
حاولت رئيسة البنك المركزي األوروبــي كريستين

الخميس
الغارد خالل المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم
ّ
التقليل من إمكان رفع سعر الفائدة لعام  ،2022محذرة
م ــن أن األس ـ ـ ــواق ق ــد تـسـتـبــق األح ـ ـ ــداث ف ـي ـمــا يتعلق
بتوقعات التضخم .وبلغ معدل التضخم فــي منطقة
ال ـيــورو أعـلــى مستوياته المسجلة فــي  13عــامــا عند
مستوى  3.4بالمئة في سبتمبر .إال أنه على الرغم من
ذلك ،بدت الغارد واثقة بوجهة نظر البنوك المركزية،
مشيرة إلى أنها "نظرت بالفعل واختبرت بعمق تحليلنا
لـمـحــركــات الـتـضـخــم ،ونـحــن عـلــى ثـقــة ب ــأن توقعاتنا
وتحليالتنا صحيحة بالفعل".
وعلى الرغم من ذلك ،بدأت أسواق المال في تسعير
إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار  20نقطة أساس في
ديسمبر  ،2022حيث يعتقد المستثمرون أن البنك قد
يضطر إلى اإلعــان عن رفع أسعار الفائدة قبل بداية
عام  .2023وعلى الرغم من ذلك ،يبدو أن البنك المركزي
ً
األوروبـ ــي مــا زال محتفظا بوجهة نـظــره بــأن ارتـفــاع
معدالت التضخم تعد ظاهرة مؤقتة ،وسوف تتالشى
خالل عام  .2022واتجه البنك المركزي إلى اإلبقاء على
أسعار الفائدة واالحتفاظ بسياسته النقدية دون تغيير،
ً
كما كان متوقعا على نطاق واسع.
ً
خالفا للتوجهات التي تبناها المركزي األوروبــي،
فاجأ بنك كندا المستثمرين األسبوع الماضي بإنهاء
برنامج شــراء الـسـنــدات بشكل مفاجئ ،وقــرر تسريع
الجدول الزمني المتوقع لرفع أسعار الفائدة .وصرح
بنك كندا في بيان صادر عنه قائال إن "القوى الرئيسية
الـتــي تــدفــع األس ـعــار لــارتـفــاع  -تــزايــد أسـعــار الطاقة
واختناقات العرض المرتبطة بالجائحة  -تبدو اآلن
ً
ً
أقوى وأكثر ثباتا مما كان متوقعا".
وات ـجــه صـنــاع الـسـيــاســة نـحــو إن ـهــاء ح ـيــازة البنك
سعر الفائدة
لسندات الحكومة الكندية ،مع الحفاظ على ّ
القياسي عند مستوى  0.25بالمئة .إال أن توقعات بنك
كندا تشير إلــى أن التضخم فــي طريقه للوصول إلى
مستوى  2بالمئة المستهدف في الربع الثاني أو الثالث
من عام  2022مقابل التوقعات السابقة لتحقيق هذا
المستوى في النصف الثاني من عام .2022
وأدت تلك الخطوة إلى عمليات بيع مكثفة ألدوات
ال ـ ّـدي ــن ال ـخــاصــة بــال ـح ـكــومــة ال ـك ـنــديــة ،م ـمــا أدى إلــى
ارتفاع العائد على السندات الكندية ألجل عامين إلى
 1.262بالمئة بعد تداولها بالقرب من مستوى 0.85
بــالـمـئــة قـبــل اإلع ــان عــن تـلــك ال ـت ـطــورات .وعـلــى غــرار
المملكة المتحدة وأستراليا والواليات المتحدة ،بدأت
ّ
عائدات السندات في التزايد بشكل مطرد في ظل رهان
المستثمرين على رفع أسعار الفائدة.

لوبيز تكشف رقم هاتفها للجمهور
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أليك بالدوين

وضـ ـ ـع ـ ــت الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة
ً
ً
ً
جينيفر لوبيز رقما جديدا خاصا
وكشفته للجمهور ،حتى يستطيع
من خالله التواصل معها مباشرة.
وك ـش ـف ــت ل ــوب ـي ــز ع ــن ال ــرق ــم عـبــر
حـســابـهــا ال ـخــاص بـمــوقــع الـتــواصــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،ووعـ ـ ـ ـ ــدت ج ـم ـه ــوره ــا
بالعديد من األخبار الجيدة في الفترة
المقبلة ،وطلبت منهم أن يرسلوا لها
رسائلهم عبر هذا الرقم.
وتلقت لوبيز العديد من الرسائل من
مختلف أنحاء العالم من جانب المحبين
الذين َّ
عبروا عن إعجابهم بها.
م ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،ت ـن ــاول ــت ال ـص ـحــف
األجـنـبـيــة كـيـفـيــة تـغـلــب لــوبـيــز وصــديـقـهــا

ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ب ـ ــن أفـ ـلـ ـي ــك عـ ـل ــى ان ـ ـش ـ ـغـ ــال ج ـ ــدول
أعمالهما ا لـمــزد حــم هــذه ا لـفـتــرة ،بعد عــودة
حـيــاتـهـمــا الـعــاطـفـيــة رغ ــم انـفـصــالـهـمــا منذ
 18عاما.
وأ كــدت لوبيز أنها تخصص وقتا كافيا
لحياتها الخاصة مع المخرج والممثل بن
أفليك ،كما تحرص على دعمه المستمر في
عمله ،حيث حضرت العرض الخاص لفيلم
" "The Last Duelأخـيــرا ،والــذي يـشــارك في
بطولته بن أفليك.
وارت ـ ـ ــدت ل ــوب ـي ــز خـ ــال الـ ـع ــرض فـسـتــانــا
بنيا مــذ هـبــا ،و حـمـلــت حقيبة يــد مــن ا لـلــون
ـال مــن درجــات
الـبـنــي ،مــع ح ــذاء ذي كـعــب ع ـ ٍ
الفستان نفسه.

جينيفر لوبيز

أليك :احتمال القتل
ً
بالتصوير « 1000/١مليارا»

«نتفليكس» تدعم أفالم
الرسوم المتحركة اليابانية

إلغاء حفلة بون جوفي
إلصابته بـ «كورونا»

كـشــف أل ـيــك بــالــدويــن أن تـصــويــر فيلم
الويسترن األميركي " ،"Rustالذي تخلله مقتل
مصورة سينمائية عرضا بمسدس أطلق
النجم الهوليوودي النار منه خالل التمرن
على أحد المشاهد ،لن ُيستأنف.
وقــال بالدوين في مقابلة" :تقع حوادث
أحيانا في مواقع التصوير ،لكن ليس من
ه ــذا ال ـنــوع .خطر أن يـحــدث أم ــر كـهــذا هو
واح ــد على ألــف مـلـيــار" .وكــانــت تلك المرة
األولى التي يدلي فيها بالدوين بتصريحات
أمام الكاميرا عن المأساة التي وقعت في 21
أكتوبر .وهو أعاد التأكيد على مدى تأثره
ّ
المصورة هالينا
بالحادثة .وقال بالدوين عن
هاتشينز" :كانت فــردا من عائلتي" ،معربا
عن مدى حزنه ،مؤكدا تعاونه مع عناصر
الشرطة المكلفين التحقيق.
ولم تصدر بعد أي مذكرة توقيف في هذه
المرحلة ،وتتواصل التحقيقات للكشف عن
(أ ف ب)
مالبسات الحادثة.

ّ
تدرب الفنانة اليابانية هيتومي تاتينو
الجيل المقبل من فناني الرسوم المتحركة
في أكاديمية يابانية َّ
ممولة من "نتفليكس"،
التي ّ
تعول على ازدهار هذا النوع من األفالم
في العالم.
مــن الـنـجــاح الـكـبـيــر ل ــ"دي ـمــون ساليير:
كيميتسو نو يابا" في شباك التذاكر إلى
الفيلم الطويل األخـيــر لـمــامــورو هوسودا
"بيل" ،الذي لقي تنويها واسعا هذه السنة
ف ــي م ـهــرجــان كـ ــان ،تـخـلــى فـيـلــم التحريك
الياباني عن صورته الطفولية ،واتسع نطاق
انتشاره.
وتسعى "نتفليكس" ،المجموعة األميركية
العمالقة في مجال البث التدفقي ،إلى دعم
أفالم الرسوم المتحركة اليابانية من خالل
"وي ــت أنيمايتر أك ــادي ـم ــي" ،وه ــو برنامج
تــدريـبــي يتكفل بنفقات تــدريــب الفنانين
ومصاريف حياتهم اليومية.
(أ ف ب)

ذكــرت تقارير ،أمــس ،أن المغني األميركي
ج ــون ب ــون جــوفــي اض ـطــر إل ــى إل ـغ ــاء حفلته
أمس األول في ميامي عقب إصابته بفيروس
كورونا.
وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية ،بأن
الجماهير احتشدت في شاطئ لويس ساوث
عندما ظهر رجل على المسرح وأعلن أن جون
( 59عــامــا) "ب ـخ ـيــر" ،لـكـنــه لــن ُيـحـيــي الـحـفــل،
بعد ثبوت إصابته بـ"كورونا" ،وبدال من ذلك
سيتوجه إلــى منزله ،ألخــذ قسط مــن الراحة
وعدم نقل العدوى ألحد المخالطين.
وكان بون جوفي تحدث لشبكة سكاي نيوز
في السابق حول تشجيعه الرتداء الكمامات،
وأعرب عن غضبه إزاء كيفية تسييس القضية،
وقـ ـ ــال" :إذا ك ــان ــت ال ـك ـمــامــة س ـتــوقــف تفشي
الـفـيــروس ،وإذا كــان سبب ارتــداؤهــا احـتــرام
جارك أو صديقك ،فهذا ليس بأمر كبير ،وليس
تضحية عظيمة".
(د ب أ)

ملصق Belle

جون بون جوفي

فلك

«فوربس» :زيادة ثروات النجمات
خالل جائحة كورونا

الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ّ
التغيرات فنظم
مهنيا :أمامك الكثير من
ً
أوقات عملك وكن حذرا.
ً
ً
عاطفيا :يتطلب الوضع أحيانا استشارة
شريك عمرك فأقدم على ذلك.
ً
اجتماعيا :كن قدوة ألصحابك من خالل
أسلوبك المرن ومحبتك للغير.
رقم الحظ.17 :

أشهرهن بيونسي واألخوات كارداشيان

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تـجــاربــك فــي عملك أعطتك خبرة
ّ
واسعة الستغاللها كل حين.
ً
عاطفيا :لــدى الحبيب الكثير مــن الكالم
لكنك ال تعطيه الفرصة المناسبة.
ً
اجتماعيا :انـظــر إلــى عيوبك الشخصية
وحاول اصالحها قبل مالمة الغير.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ّ
ً
مهنيا :يتشتت انتباهك عن أداء واجباتك
المهنية ألنك مشغول البال.
ً
عاطفيا :يسعى الحبيب بمختلف الطرق
ألن تكون عالقتكما العاطفية مميزة.
ّ
ً
اجتماعيا :اعرف كيف تستغل وقتك بما
يزيد من معرفتك.
رقم الحظ27 :

كيم وأخواتها ووالدتهن
كـشـفــت مـجـلــة «ف ــور ب ــس» العالمية
ع ـ ــن ارتـ ـ ـف ـ ــاع أرص ـ ـ ـ ــدة أش ـ ـهـ ــر ن ـج ــوم
الـعــالــم رغــم الـكـســاد وال ـتــراجــع الــذي
خلفته جائحة كورونا خالل العامين
الـ ـم ــاضـ ـيـ ـي ــن ،حـ ـي ــث ارتـ ـفـ ـع ــت ثـ ــروة
النجمة العالمية بيونسي مــن 335
مليون دوالر عام  2019وقبل اندالع
الجائحة ،إلى  440مليونا في أحدث
تقرير بعد أزمة كورونا.
وأضافت المجلة ،في تقرير حديث،
أن ارتفاع ثروة بيونسي جاء اعتمادا
على النجاح الذي حصدته من خالل
مسيرتها الفنية ،موضحة أن مصدر
أرباح ملكة البوب العالمية ال يعتمد
على الموسيقى فقط ،فهي تمتلك خط
أزي ـ ــاء ل ـل ـمــابــس ،ك ـمــا تـجـنــي أم ــواال
من اإلعالنات التي تظهر بها لكبرى
العالمات التجارية في العالم ،ومن
اللقاء ات الصحافية والحفالت التي
تجريها.
و فـ ـ ـ ـ ــي يـ ـ ــو ن ـ ـ ـيـ ـ ــو  ،2019ا ح ـ ـت ـ ـلـ ــت
بيونسي المرتبة ر قــم  51فــي قائمة
أغنى النساء العصاميات في مجلة
فوربس ،إذ إنها اعتمدت على نفسها
حتى وصلت إلى ما هي عليه اآلن.
وأش ـ ــار ال ـت ـقــريــر إل ــى أن األخـ ــوات
كــورتـنــي وك ـيــم وك ـلــوي كــارداش ـيــان،
إضافة الى كيندال وكايلي جينر ،من
أغنى الشخصيات في هوليوود ،غير
أن والدتهن صاحبة ثروة كبيرة جدا
أي ـض ــا ،وق ــد لــوحــظ ارت ـف ــاع ثــروتـهــن
بشكل كبير رغم الجائحة.
وأفادت إحدى الدراسات بأن ثروة
كيم كارداشيان ،وهي أشهرهن وتبلغ
 40ع ــا م ــا ،ت ـق ــدر بـ ـ ــ 1.2م ـل ـيــار دوالر،
م ـق ــار ن ــة ب ـ ـ ــ 350م ـل ـيــو نــا عـ ــام ،2019
ويعود هذا التضاعف الهائل لثروتها
إلى كونها وجها دعائيا للعديد من
العالمات الشهيرة ،كما تحقق أرباحا
خ ــراف ـي ــة م ــن ح ـســابــات ـهــا ف ــي مــواقــع

التواصل ،إذ تتقاضى نحو  500ألف
دوالر عـلــى كــل ص ــورة تـنـشــر هــا عبر
حسابها على «انستغرام» ،نظرا لعدد
متابعيها الهائل حول العالم ،والذي
يتجاوز  261مليونا.
وتأتي بالمرتبة الثانية في العائلة
الشهيرة األم كريس جينر 65 ،سنة،
وه ـ ـ ــي م ـ ــدي ـ ــرة أعـ ـ ـم ـ ــال ك ـ ــل ب ـن ــات ـه ــا،
وتولت مهمة المنتج المنفذ لبرنامج
تلفزيون الواقع «Keeping Up With
 ،»The Kardashiansولها الفضل في
تـنـسـيــق ص ـف ـقــات ب ـنــات ـهــا اإلعــان ـيــة
وأعمالهن ،وقد ارتفعت ثروتها إلى
 150مـلـيــون دوالر بـعــد أن كــا نــت 60
مليونا عــام  ،2019لتشهد تضاعفا
هائال رغم الجائحة.
وت ـق ــدر ثـ ــروة كــاي ـلــي ج ـي ـنــر ،وهــي
أص ـغ ــره ــن وت ـب ـل ــغ  24ع ــام ــا ،ب ـ ــ700
مليون دوالر ،تليها كلوي كارداشيان
( 37عــامــا) بـ ــ 50مـلـيــونــا ،ثــمكـيـنــدال
جينر ،وهي عارضة أزياء ( 25عاما)
ب ــ 45مـلـيــونــا ،وفــي الـمــرتـبــة األخـيــرة
بــال ـعــائ ـلــة ال ـف ـن ـيــة األك ـث ــر ثـ ــراء تــأتــي
كورتني كــاردا شـيــان ،و هــي الشقيقة
األكبر وعمرها  42سنة ،بثروة قدرها
 35مليونا.

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :احــرص على عــدم إعطاء أســرار
مهنتك لمن قد يخونك.
ً
عاطفيا :الحبيب ّيضمر لــك كــل الخير
والنجاح ويستحق معاملة أفضل.
ً
اجتماعيا :ممارسة الرياضة ّ
تقدم لك
النشاط الذي أصبحت تحتاج إليه.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً ّ
مهنيا :تبشرك األفــاك بتغيير أساسي
سيحصل في حياتك المهنية.
ً
عاطفيا :شريك العمر هو أصدق من حولك
فال تكتم عنه أسرارك.
ً
اجتماعيا :الكبير في عائلته والمحترم
ً
هو من يكون لها خادما.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :إذا كنت تطالب بحقوقك بخجل
فانتظر الرفض من الغير.
ً
عاطفيا :الحبيب يقاتل في سبيل حبيبه
لكنك تتراجع عند الضرورة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أح ــد ال ـم ـعــارف ال يــأتـيــك إال
باألخبار السيئة فابتعد عنه.
رقم الحظ.56 :
كيم كارداشيان

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
ً
مهنيا :تولي اهتمامك أحيانا ألمور ثانوية
وتهمل أولوياتك.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـت ـهـ ّـرب أح ـي ــان ــا م ــن االص ـغ ــاء
باهتمام إلى الشريك وهذا ما يؤلمه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـعــامــل بدبلوماسية مــع من
حولك واصغ إلى ما يطلبونه منك.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :لتكن خياراتك المهنية الكبيرة هي
مصدر اهتمامك من أجل مستقبلك.
ً
عاطفيا :عند القرارات العائلية المهمة من
المفترض إشراك الحبيب بها.
ً
اجتماعيا :صراحتك تجلب لك العديد من
المشكالت بين األصحاب فانتبه.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :االنـطــاق بقوة فــي مجال عملك
ً
صعب جدا في الوقت الحاضر.
ً
عاطفيا :اترك الفرصة للشريك كي ّ
يعبر
ّ
لك ّ
عما يفكر فيه بشكل عام.
ً
اجتماعيا :عدم اهتمامك الكافي باألمور
المنزلية ّ
يسبب لك مشكلة.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ّ
مهنيا :أحد المشاريع بين ّ
والفر
الكر
وقد ال تستطيع الحصول عليه.
ً
عاطفيا :تحتاج إلى مشاركة الحبيب
لترفع عن كاهلك بعض األعباء.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ه ــواي ــات كـثـيــرة لتمضية
أوقات الفراغ فلماذا ال تختار إحداها؟
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مهنيا :ستكشف لــك األي ــام قريبا مــن هو
الزميل الذي يحسدك.
ً
ً
عاطفيا :ال خبرة للقلب فاتكل دائما على
المنطق لديك.
ّ
ً
اجـتـمــاعـيــا :مــن ي ــوزع الـحـنــان بـيــن أف ــراد
ً
العائلة يربحه الحقا.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
الهموم وراءك وانـصــرف إلى
مهنيا :دع
ّ
ّ
عملك بجدية لتخفف وقعها.
ً
عاطفيا :عندما يراك الحبيب يرقص قلبه
ًّ
من الفرح حبا بك.
ً
أمر
إلى
يحتاجون
األهل
اجتماعيا :ال تترك
ٍ
ّ
وأنت تتمتع بالكثير.
رقم الحظ.22 :

مزاج
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حنان مطاوع :الدراما العربية تشهد طفرة حقيقية
أكدت لـ ةديرجلا سعادتها بحصد جائزة مهرجان «هوب» في السويد
•

ّعبرت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بالحصول على جائزة
أفضل ممثلة من مهرجان «هوب» في السويد ،لدورها في
فيلم «قابل للكسر» ،وتحدثت حنان في مقابلة مع «الجريدة»
عن مشاريعها الجديدة ،ونشاطها الفني في الفترة األخيرة،
وإلى تفاصيل الحوار...
القاهرة  -هيثم عسران

أعشق الموضة
وأحرص على
متابعتها
باستمرار

● حــدثـيـنــا عــن ش ـعــورك بعد
ف ــوزك بـجــائــزة أفـضــل ممثلة من
مهرجان "هوب" في السويد؟
 رغ ـ ــم أن ـ ـنـ ــي ل ـ ــم أتـ ـمـ ـك ــن مــنالسفر لحضور المهرجان وتسلم
الجائزة ،التي كانت من المفاجآت
السارة بالنسبة لي ،فإن شعوري
بــال ـس ـعــادة ال ي ــوص ــف ،لـكــونـهــا
عن فيلم "قابل للكسر" ،وهو من
األفالم المهمة بالنسبة لي ،التي
ً
عملت عليها طــو يــا فــي تجربة
استثنائية بكل ما تحمله الكلمة
مــن معنى مــع المخرج والمنتج
أحـ ـم ــد رشـ ـ ـ ــوان ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
ً
كونها جائزة دولية مهمة أيضا،
فــالـفـنــان عـنــدمــا يـحـصــد جــائــزة
تـقــديــر لعمله يسعد بـهــذا األمــر
من دون شك.
● تسلمت الجائزة نيابة عنك
الفنانة إلهام شاهين ،كيف وجدت
هذا األمر؟
 تربطني عالقة صداقة قويةمع إلهام شاهين ،وهي واحدة من
أهم الفنانات ،وتسلمها للجائزة
كــان بــالـمـصــادفــة ،وسـعــدت أنها

جاءت بها إلى القاهرة ،فما حدث
أن ـهــا عـلـمــت ب ــوج ــود ج ــائ ــزة لي
فــي المهرجان ،وكــانــت حاضرة،
وبادرت بتسلمها ،وشكرتها على
هذا الموقف ،وهو أمر ليس غريبا
عليها على اإلطالق ،فهي إنسانة
راق ـي ــة وف ـنــانــة مـمـيــزة وتسلمت
الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة مـ ـنـ ـه ــا عـ ـل ــى ه ــام ــش
مهرجان اإلسكندرية الــذي أصر
صناعه على االحتفاء بي.
● هل تفكرين في الجوائز عند
الموافقة على األفالم؟
 عندما توافق على عمل فإنالتفكير األساسي يكون في تقديم
هذا العمل بطريقة جيدة من خالل
إتقان الــدور ،أما مسألة الجوائز
فهي أمر يصعب توقعه أو التنبؤ
به ،ألن كل فيلم يكون له ظروفه،
وهـنــاك تـجــارب يمكن أن تتوقع
لها النجاح وال يحالفها ألسباب
عديدة ،فاألمر يختلف دائما من
تجربة ألخرى.
● حـ ــدث ـ ـي ـ ـنـ ــا ع ـ ـ ــن تـ ـج ــربـ ـت ــك
الجديدة في مسلسل "وش تالت"؟
 يـ ـنـ ـتـ ـم ــي الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل إلـ ــىن ــوع ـي ــة األع ـ ـمـ ــال ال ــدرامـ ـي ــة ذات
ال ـ ـ ـ ــ 15ح ـل ـق ــة ،وأش ـ ـ ـ ــارك ف ـي ــه مــع
محمود عبدالمغني ومجموعة
كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن ،وك ـت ـبــه
م ـح ـم ــد عـ ـل ــي ،ويـ ـخ ــرج ــه مـعـتــز
ً
حسام ،ومن المقرر عرضه قريبا
ع ـلــى ال ـش ــاش ــات خـ ــارج الـمــوســم
الــرم ـضــانــي ،وم ــن خــالــه أجـســد

أخبار النجوم

أحالم تهنئ كارول سماحة على
أغنيتها الجديدة :أعشق صوتك

شـخـصـيــة مـخـتـلـفــة ع ــن أدواري
ال ـس ــاب ـق ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى حــالــة
التفاهم الموجودة بيني ومحمود
عبدالمغني بحكم صداقتنا ،وهو
م ــن أح ــد أبـ ــرز أس ـب ــاب حـمــاســي
لهذه التجربة.
● ه ــل ت ــري ــن أن الـمـسـلـســات
الـ ـ ـقـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــرة أصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــت تـ ـج ــذب
الجمهور بشكل أكبر؟
 دعنا نحترم اختالف األذواقوتنوع االختيارات ،فنحن نتحدث
عن جمهور كبير ليس في مصر
ً
فقط ،بل في الوطن العربي أيضا،
وه ــذا األم ــر يـكــون لــه انعكاسات
ايجابية على سوق الدراما بسبب
التنوع الذي يوفره ،والمسلسالت
ذات الـحـلـقــات الـقـصـيــرة تعالج
قـ ـض ــاي ــا بـ ـ ـ ــدون م ـ ــط وتـ ـط ــوي ــل،
والـمـسـلـســات الـطــويـلــة تناقش
موضوعات تحتاج لهذا العدد من
الحلقات ،لذا يكون الرهان دائما
على المعالجة التي يتم تقديمها،
أم ــا بــالـنـسـبــة لــوسـيـلــة ال ـعــرض،
سواء على الشاشات مباشرة أو
مــن خــال الـمـنـصــات ،فـهــذا األمــر
ً
أي ـض ــا يــرتـبــط ب ــأم ــور تسويقية
وب ـت ـح ـق ـيــق ال ـت ـن ــوع ال ـم ـط ـلــوب،
ولـكـنــي أعـتـقــد أن األع ـم ــال الـتــي
تعرض على المنصات ستشهد
زي ــادة كبيرة فــي الفترة المقبلة
لتزايد اقبال الجمهور عليها.
 ...وهـ ــل ي ـع ـنــي ذلـ ــك أن فـكــرة
مـسـلـســات ال ـ ــ 30حـلـقــة لــن تكرر
ً
كثيرا في الفترة المقبلة؟

أحالم وكارول

حنان مطاوع
 ال ـب ـط ــل دائ ـ ـمـ ــا ل ـي ــس ب ـعــددال ـ ـ ـح ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــات ل ـ ـ ـكـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ــاألح ـ ـ ـ ــداث
وال ـ ـم ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة الـ ـ ــدرام ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـت ــي
تتحملها كل فكرة يتم تقديمها،
وهـ ـ ـ ــذا ه ـ ــو األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي ي ـج ـعــل
ص ـ ـنـ ــاع الـ ـ ــدرامـ ـ ــا ي ـب ـح ـث ــون عــن
األف ـكــار والـمـعــالـجــات المختلفة
والطريقة األفضل لتقديمها ،فال
يوجد نموذج يمكن تكراره بنفس
الصورة في كل األعمال من دون
تغيير ،والمستفيد األكبر من هذا
األم ــر هــو صـنــاعــة ال ــدرام ــا ،التي
ت ـش ـهــد ط ـف ــرة حـقـيـقـيــة وت ـط ــورا
وازدهارا كبيرا في الفترة الحالية،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى غـ ـ ــزارة اإلنـ ـت ــاج،
وإتاحة الفرصة أمــام العديد من
الوجوه الجديدة إلبراز موهبتها.
● هل تغيرت معايير اختيارك
لـ ــأع ـ ـمـ ــال الـ ـفـ ـنـ ـي ــة فـ ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة
الحالية؟

مسلسل «وش
تالت» يعرض
ً
قريبا ...وتوقف
«ورد» ألسباب
إنتاجية

 مـعــايـيــري ل ــم تـتـغـيــر ،لكنيً
أصـبـحــت أكـثــر اهـتـمــامــا ببعض
التفاصيل الخاصة بفريق العمل
ال ـ ـ ــذي س ــأتـ ـع ــاون م ـع ــه ال ـك ــات ــب
والمخرج وغيرها من األمور إلى
جانب الــدور الذي يعتبر أولوية
بالنسبة لي لمعرفة مدى قدرتي
على تقديمه بالصورة التي أعتقد
أنها مناسبة.

حنان خالل عرض أزياء البحيري

ً
● شــاركــت م ــؤخ ــرا فــي عــرض
مـصـمــم األزي ـ ــاء هــانــي البحيري
بارتداء فستان فرعوني ...حدثينا
عن هذه التجربة؟
 أنـ ـ ــا مـ ــن ع ـ ـشـ ــاق الـ ـم ــوض ــة،وأح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـت ــابـ ـعـ ـتـ ـه ــا
بــاسـتـمــرار ،ومـشــاركـتــي فــي هــذا
العرض جاءت بترشيح من هاني
البحري في إطار عرض لتشجيع
ودعـ ــم ال ـص ـنــاعــة ال ـم ـصــريــة ،لــذا
ل ـ ــم أتـ ـ ـ ـ ــردد ف ـ ــي الـ ـم ــوافـ ـق ــة ع ـلــى
التجربة ،وكنت سعيدة باإلطاللة
الفرعونية ،وردود الفعل عليها
مـ ــن ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ،وكـ ــذلـ ــك م ــواق ــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،فبجانب
حـ ـب ــي لـ ـ ــإطـ ـ ــاالت ال ـف ــرع ــون ـي ــة
ف ــي األزي ـ ــاء ك ــان ال ـع ــرض فــرصــة
بالنسبة لي لتشجيع الصناعات
المصرية.

هـنــأت المطربة أح ــام ،النجمة ك ــارول سـمــاحــة ،على
أغنيتها الجديدة "يا شباب يا بنات" التي طرحتها عبر
قناتها على "يوتيوب" ،إذ نشرت األغنية عبر حسابها على
"تويتر" معلقة" :أعشق صوتك كارول سماحة".
وأغنية "يــا شباب يا بنات" من كلمات وألحان سليم
عساف ،وتوزيع ألكسندر ميسكيان ،ومكس وماستر إيلي
بربر ،والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.
ً
من جانبها ،احتفلت سماحة أخيرا بعيد ميالد ابنتها
تاال ،وشهد الحفل حضور العديد من األصدقاء ،في أجواء
مبهجة وفـقــرات متنوعة ،من بينها "الساحر" الــذي قدم
مجموعة من األلعاب لألطفال.
ً
ونشرت سماحة ،عبر حسابها في "إنستغرام" صورا من
حفل عيد الميالد ،معلقة" :عيد ميالد سعيد لنور حياتي،
أنت كنز لي ولعائلتنا".
وكانت سماحة احتفلت في سبتمبر الماضي بتكريمها
في مهرجان األمــل السينمائي الدولي ،وظهرت بإطاللة
أنيقة وجميلة.

كريم قاسم يحصد  6ترشيحات
في جوائز الفيلم اللوكسمبورغي

● م ــاذا عــن م ـشــروع مسلسل
"ورد" الذي كان يفترض أن ينطلق
تصويره العام الماضي؟
 بدأنا بالفعل تصويره ،لكنالمشروع توقف ألسباب إنتاجية
مــن ال ـعــام ال ـمــاضــي ،وأت ـم ـنــى أن
ً
نعود قريبا الستكماله ،فهو من
األعـ ـم ــال ال ـت ــي أحـبـبـتـهــا ب ـشــدة،
وأتمنى أن يشاهده الجمهور.

كريم قاسم

نجوم الشباك يستعدون لموسم سينمائي ضخم الشهر المقبل
بمشاركة عز والسقا ومنى زكي وظافر العابدين ومنة شلبي
ً
يترقب الجمهور المصري والعربي واحدا من أقوى مواسم السينما
المصرية ،منذ انتشار "كورونا" ،وعزوف الكثير من الصناع عن طرح
أعمالهم الفنية خالل الفترة الماضية ،خوفا من الخسائر المادية،
حيث بدأت شركات تجهز أعمالها الفنية الكبيرة لطرحها في
موسم رأس السنة الميالدية.
القاهرة  -محمد قدري

يــأتــي الـفـنــان أحـمــد ع ــز ،ال ــذي يتصدر
قائمة النجوم الموجودين فــي الخريطة
السينمائية الجديدة من خالل طرح برومو
فيلمه الجديد "الجريمة" ،على رأس قائمة
نـجــوم الـشـبــاك ،وال ــذي مــن الـمـقــرر عرضه
خالل ديسمبر بعد االنتهاء من تصويره
منذ عدة أشهر ،ودخوله عمليات المونتاج
والمكساج ،والفيلم من بطولة كل من :أحمد
عــز ،ومنة شلبي ،وماجد الـكــدوانــي ،ومن
تأليف وإخ ــراج شريف عرفة ،ومــن إنتاج
الماسة للمنتج هشام عبدالخالق ،والعمل
الجديد يعود إلــى حقبة قديمة من خالل
جريمة يرتكبها بطل الفيلم ،ويقابل بطلة
ا لـعـمــل ا لـتــي تقدمها مـنــة شلبي وتتغير
األحداث.

العنكبوت

وأصبح فيلم "العنكبوت" ،بطولة الفنان
أحـمــد الـسـقــا ،جــاهــزا تماما للعرض بعد
عــامـيــن مــن األزمـ ــات الـتــي لحقت بالفيلم
خالل الفترة الماضية ،وتأجيل التصوير
أكثر من مــرة ،حيث انتهى المخرج أحمد
نادر جالل من مونتاج الفيلم بشكل كامل،
وسلم العمل للشركة المنتجة بعد تصوير
مـشــاهــد أخ ـيــرة كــانــت متبقية لــانـتـهــاء،
ووضعت الشركة المنتجة خطة للترويج
لــه تنطلق خــال األي ــام القادمة بعد طرح

الـبــوسـتــر الــرسـمــي للفيلم ال ـجــديــد ،ومــن
الـمـقــرر ط ــرح فيلم األك ـشــن الـجــديــد خــال
ديسمبر القادم ،ويشارك في بطولته كل من:
النجمة منى زكي ،والفنان ظافر العابدين،
والفنانة يسرا اللوزي ،وأحمد فؤاد سليم،
وزكي فطين عبدالوهاب ،وريم مصطفى،
ومحمود غريب ،وعدد من ضيوف الشرف،
وهو من تأليف محمد ناير.

بطوالت جماعية

وحددت الجهة المنتجة لفيلم "المحكمة"
تاريخ عرض الفيلم الجديد ،حيث يطلق
 24نوفمبر القادم ،بعد االنتهاء من أعمال
ال ـت ـصــويــر وال ـم ــون ـت ــاج ،ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن
يكون الفيلم من األعـمــال المثيرة للجدل،
الحتوائه على عدة قضايا مختلفة تمثل
ومنها
الخطوط الدرامية في الفيلم الجديد،
منة شلبي
قضايا اغتصاب القاصرات ،وقتل األطفال،
وق ـض ــاي ــا الـ ـمـ ـي ــراث ،وال ـت ـح ــول الـجـنـســي
وغـيــرهــا مــن األمـ ــور ،والـعـمــل ي ـشــارك في وضم في طاقم عمله مجموعة كبيرة من
بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم النجوم منهم النجم القدير محمود حميدة،
فتحي عبدالوهاب ،وغادة عادل ،ومحمود وال ـف ـنــان الـكـبـيــر حـسـيــن فـهـمــي ،والـفـنــان
عـبــدالـمـغـنــي ،وص ــاح عـبــدالـلــه ،وجميلة ج ـمــال سـلـيـمــان ،بــاإلضــافــة إل ــى مـشــاركــة
عوض ،ونجالء بدر ،وأحمد خالد صالح ،كل من درة ،والفنان إيــاد نصار ،والفنان
وك ــري ــم عـفـيـفــي ،ومـحـمــد م ـه ــران ،وأحـمــد فتحي عبدالوهاب ،وحنان سليمان ،وأحمد
داش ،ومايان السيد ،وعارفة عبدالرسول ،فؤاد سليم ،وفاطمة كمال ،وهو من تأليف
محمد ناير.
وسليمان عيد.

اإلثارة والتشويق

وي ـس ـت ـعــد ط ــاق ــم ع ـمــل ف ـي ـلــم "ال ـك ــاه ــن"
ل ـط ــرح ــه ب ـ ـ ــدور ال ـ ـعـ ــرض خـ ـ ــال نــوف ـم ـبــر
الـجــاري ،لينافس فــي موسم نهاية العام
ورأس السنة الـجــديــدة ،وينتمي إلــى فئة
أعمال اإلثارة والتشويق والرعب ،وهو من
إخ ــراج عثمان أبــولـبــن ال ــذي صــور العمل
بين القاهرة والفيوم على فترات متباعدة،
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وبـعــد نـجــاح فيلم "قـمــر  "14فــي القسم
ال ـخ ــاص خـ ــارج الـمـســابـقــة الــرس ـم ـيــة في
م ـه ــرج ــان "الـ ـج ــون ــة" ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،ق ــررت
الشركة المنتجة للفيلم طرح العمل الجديد
نهاية ديسمبر القادم بدال من موسم "عيد
ال ـح ــب" ،ل ـي ـشــارك الـفـيـلــم فــي مــوســم رأس
السنة ليقدم للجمهور  5حكايات ،بخطوط

عرض «قمر »14
لغادة عادل في
ً
ديسمبر بدال
من موسم عيد
الحب
عز بملصق «الجريمة»

السقا في «العنكبوت»

حصل الفنان كريم قاسم على  6ترشيحات في جوائز
الفيلم اللوكسمبورغي من خالل مشاركته بفيلمه الجديد
"سواح" للمخرج المصري اللوكسمبورغي أدولف العسال.
ُ
ورشح الفيلم لجوائز أفضل فيلم ،وأفضل ممثل وأفضل
سيناريو وأفضل تصوير وأفضل موسيقى ،بجانب جائزة
خــا صــة يقدمها اإل ع ــام اللوكسمبورغي ،وسيتم إ عــان
الجوائز في فعالية كبيرة بلوكسمبورغ  26نوفمبر المقبل.
وشارك سواح في العديد من المهرجانات السينمائية
الـعــالـمـيــة الـمـخـتـلـفــة ،كـمــا حـصــل خ ــال جــوالتــه عـلــى 34
جائزة دولية في أكثر من  100مهرجان دولي.
ويتتبع فيلم ســواح قصة ا لـشــاب سمير ا لــذي يعشق
الموسيقى فيسعى ليصل فنه إ لــى الجماهير ،فيسافر
لـلـمـشــاركــة فــي مـســابـقــة عــالـمـيــة ل ـلــدي جــي ولـكـنــه يفقد
ممتلكاته وجواز السفر الخاص به في الطريق ويحتجز
ك ــاج ــئ ف ــي ل ــوك ـس ـم ـب ــورغ وه ـن ــا ي ـت ـع ــرض ل ـل ـعــديــد مــن
الـمـغــامــرات ،وت ــدور أحــداثــه فــي  4دول مختلفة ،كما أنه
ناطق بـ 6لغات.

مي سليم تشارك في عروض
«اللمبي في الجاهلية» بالرياض

منى زكي
درامية مختلفة أولها حكاية بطولة الفنانة
غــادة عــادل ،والفنان كريم فهمي ،وعارفة
ع ـبــدالــرســول ،ومـحـمــد م ـه ــران ،والـحـكــايــة
ال ـث ــان ـي ــة ،ب ـط ــول ــة أح ـم ــد ح ــات ــم ،وأس ـم ــاء
أبواليزيد ،وأحـمــد بــديــر ،ومحمد جمعة،
والثالثة ،أحمد مالك ،بيومي وبيومي ،ومي
الغيط ،والرابعة ،دينا الشربيني ،وأحمد
الفيشاوي ،ومحمد عالء جمايكا ،وليلى عز
العرب ،والخامسة ،خالد النبوي وشيرين
رضا ،والفيلم من إخراج هادي الباجوري،
ومن إنتاج أحمد السبكي.

معالي ماما

وتنتظر الفنانة بشرى عــرض فيلمها
الجديد "معالي ماما" ،بعد أن انتهت من
تصوير عملها الــذي تعود من خالله إلى
شــاشــة الـسـيـنـمــا بـعــد آخ ــر أعـمــالـهــا "ليل
داخلي" عام  ،2017وانتهى المخرج أحمد
ن ــور م ــن ال ـت ـصــويــر وع ـم ـل ـيــات الـمــونـتــاج
والمكساج والفيلم بطولة محمود الليثي،
وشيماء سيف ،وســامــي مـغــاوري ،وعــاء
م ــرس ــي ،وش ــري ــف ب ــاه ــر ،وحـ ـس ــام داغـ ــر،
ومحمد على رزق ،،ونور إيهاب ،وسولي،
والطفل ياسين والفيلم تأليف نادر صالح
الدين.
وعلى صعيد آخر ،ينتهي قريبا تصوير
مجموعة مــن األف ــام ،اسـتـعــدادا للعرض
خــال الـمــوســم المقبل ،ولكنها لــم تحدد
موقفها بعد ومن تلك األفالم "أهل الكهف"
لخالد النبوي ،و"مربع برمودة" لمصطفى
خاطر ،وغير ذلك من األفالم.

مي سليم
ً
انضمت أخيرا الفنانة مي سليم إلى مسرحية "اللمبي
في الجاهلية" ،لتشارك البطولة مع الفنان محمد سعد
وسامي مغاوري وويزو .والمسرحية من إخراج تامر كرم،
ومقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.
وبدأت سليم منذ أيام المشاركة في بروفات المسرحية
مع باقي أبطال العمل ،معربة عن سعادتها لتكرار التعاون
مع سعد بعد مشاركتها معه في فيلم "محمد حسين".
من جانبه ،أعــرب المخرج كرم عن سعادته بالتعاون
مــع الـنـجــم مـحـمــد سـعــد ال ــذي يـعـتـبــره مــن أق ــوى نجوم
ً
موضحا أن "اللمبي في
الكوميديا فــي الــوطــن العربي،
ً
الجاهلية" بعيدة تماما عما قدمه في عالم الكوميديا،
وهي بمثابة قنبلة ضحك سوف يستمتع بها الجمهور
ً
العربي ،خصوصا أن المسرحية سيتم عرضها في عدة
دول عربية .وكشف كرم عن موعد عرض المسرحية ،حيث
ستعرض  10نوفمبر المقبل.
وك ــان سـعــد ط ــرح مـنــذ أي ــام بــوسـتــر مسرحيته وبــدأ
بروفاتها النهائية على أحد مسارح مدينة نصر ،ويشاركه
الـبـطــولــة ع ــدد كبير مــن فـنــانــي الـكــومـيــديــا ،منهم ويــزو
وطاهر أبوليلة وحسن عبدالفتاح ومنير مكرم.

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

مندني« :ال تخجل» يتناول «أزمات» الخضوع للعالج النفسي
انتهى من تصوير الفيلم القصير بالتعاون مع عبدالله التركماني
ان ـت ـه ــى الـ ـفـ ـن ــان ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
مندني مــن تصوير فيلم قصير
بـ ـعـ ـن ــوان "ال تـ ـخـ ـج ــل" ،ل ـل ـكــاتــب
والـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج بـ ـ ـ ــدر الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــان،
وت ـ ـقـ ــاسـ ــم مـ ـع ــه دور ال ـب ـط ــول ــة
الفنان عبدالله التركماني ،مبينا
أن ال ـع ـم ــل ي ـت ـح ــدث ع ــن أه ـم ـيــة
الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــوع ل ـل ـط ــب
الـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــي،
وأه ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـع ـ ــاج مــن

عزة إبراهيم

األزمــات واالضطرابات التي يمر
بها الكثير في هذه األيام ،نتيجة
ضغوط الحياة المستمرة.
وأش ـ ــار م ـنــدنــي ،ف ــي تـصــريــح
لـ"الجريدة" ،إلى أن الفيلم يناقش
وي ـ ـس ـ ـلـ ــط الـ ـ ـض ـ ــوء ب ـ ـق ـ ــوة ع ـلــى
الـعــار المجتمعي ال ــذي يلتصق
بخضوع الفرد للعالج النفسي،
وهـ ـ ـ ــي أزمـ ـ ـ ـ ــة خ ـ ـط ـ ـيـ ــرة ت ـح ـت ــاج
إلـ ــى ت ــدخ ــل قـ ــوى ال ـف ــن الـنــاعـمــة
لتصحيحها ومواجهتها.

وحــول دوره بالعمل ،أوضــح:
"أ جـ ـ ـ ـس ـ ـ ــد دور ط ـ ـب ـ ـيـ ــب ن ـف ـس ــي
م ـت ـخ ـصــص ف ــي عـ ــاج ال ـح ــاالت
ال ـم ـت ـقــدمــة ،وأب ــاش ــر ال ـعــديــد من
المراجعين ،إ لــى أن ألتقي حالة
خاصة يجسدها الفنان عبدالله
ال ـ ـتـ ــرك ـ ـمـ ــانـ ــي ،الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـع ــرض
لضغوط حياتية قاسية تصيبه
ب ــاإلج ـه ــاد ال ـن ـف ـســي ،م ــا يتطلب
خضوعه لـلـعــاج .رســالــة العمل
هــي كيف يلجأ الـفــرد إلــى الطب

مندني والتركماني

ا ل ـن ـف ـس ــي دون أن يـ ـخـ ـج ــل ،بــل
بـقـنــاعــة تــامــة ب ــأن ه ـنــاك عـضــوا
جسديا يحتاج إلــى العالج كأي
مرض عادي ،لكن في هذه الحالة
ال ـع ـض ــو ال ـم ــري ــض ه ــو ال ـن ـفــس،
التي تحتاج للمزيد من الرعاية
والوعي لشفائها".
وش ــدد على أن الفيلم يكشف
أه ـم ـي ــة وم ـس ــؤول ـي ــة مــؤس ـســات
الدولة في دعم تلك األعمال الفنية
التوعوية ،سواء األعمال الدرامية
المطولة أو األفالم القصيرة ،مثل
فيلم "ال تخجل" ،من خالل صقل
م ـ ـهـ ــارات ال ـش ـب ــاب ال ـمــوهــوب ـيــن
وتدريبهم في ورش فنية إلنتاج
أكبر عدد ممكن من األعمال الفنية
الهادفة ،واألهم في األمر أن تصل
رسالة الفن إلى المجتمع بهدف
إصالحه وتوجيهه ،وهي أسمى
رسائل الفن.
ولفت مندني إلى أن "تشجيع
الـ ـشـ ـب ــاب ال ـم ــوه ــوب ـي ــن فـ ــي ه ــذا
الجانب سيدفعهم إلى تحمل عبء
وطنهم والتحدث عــن مشكالته،
ب ــل وال ـم ـســاعــدة ف ــي ال ـب ـحــث عن
حلول لمواجهة ومكافحة المرض
الـنـفـســي ،ب ــدال م ــن أن يصبحوا
عـبـئــا أو حــامـلـيــن ل ـل ـمــرض ،كما

عبدالعزيز مندني
سـيـكــون لــذلــك تــأثـيــر أط ــول أمــدا
في حــال توجهوا لصناعة أفالم
روائ ـ ـ ـيـ ـ ــة ط ــويـ ـل ــة ت ـم ـث ــل ق ـي ـم ـنــا
وعاداتنا وتقاليدنا وأفكارنا".
وحول آخر أعماله التلفزيونية،
أضـ ـ ــاف م ـن ــدن ــي أنـ ــه ان ـت ـه ــى مــن
تـ ـص ــوي ــر م ـس ـل ـس ــل "م ـ ــن ب ـع ــدي
ال ـط ــوف ــان" ،الـ ــذي ي ـعــرض قــريـبــا
على شاشتي  mbcوشــاهــد ،من
تــأل ـيــف ال ـكــاتــب ع ـلــي ال ــدوح ــان،
واخـ ــراج مـنــاف ع ـبــدال ،ويـشــارك
في بطولته أيضا الفنانون إلهام
الـفـضــالــة وش ـهــاب جــوهــر وفهد
ب ــاس ــم وط ـ ـ ــال ب ــاس ــم وص ـم ــود
الـمــؤمــن وش ــوق ال ـهــادي وحسن
عبدال ،وغيرهم.
وكـشــف مندني عــن مشاركته

فــي مــوســم رم ـضــان الـمـقـبــل ،من
خ ــال مسلسله ال ـجــديــد "عــاشــر
ص ـف ـحــة" ،ال ــذي يـشـهــد اسـتـمــرار
تعاونه مع المؤلف علي الدوحان،
ويخرجه محمد الطوالة ،ويشارك
في البطولة الفنانون زهرة عرفات
وعبدالله التركماني ونور وغدير
السبتي وخالد العجيرب وحصة
ال ـن ـب ـه ــان ،وغـ ـي ــره ــم ،م ــؤك ــدا أن
العمل مميز ويحمل العديد من
المفاجآت.
وأش ــار إل ــى أن ــه يعكف حاليا
على قــراءة عدة نصوص جديدة
الخـ ـتـ ـي ــار عـ ـم ــل تـ ــراثـ ــي يـ ـش ــارك
فيه خــال الـفـتــرة المقبلة ،حيث
يعتبرها أكـثــر األع ـمــال المقربة
إلى قلبه.

ً
بثينة العيسى :طموح أي كاتب أن يكون مقروءا في مصر
ملصق الفيلم

ناقشت روايتها «السندباد األعمى» في القاهرة بحضور باقة من المثقفين
ناقشت الكاتبة الكويتية بثينة
العيسى روايتها «السندباد
َ
األعمى ...أطلس البحر
والحرب» ،في ندوة موسعة
بالقاهرة ،بحضور عدد كبير
من المثقفين واألدباء ،وأكدت
سعادتها بهذا الحضور،
مضيفة أن
طموح أي
كاتب أن
يكون مقروءا
في مصر.

•

القاهرة  -محمد الصادق

اسـتـضــافــت مكتبة تنمية فــي منطقة الـمـعــادي،
بثينة العيسى،
جـنــوب الـقــاهــرة ،األدي ـبــة الكويتية َ
لمناقشة وتوقيع روايتها "السندباد األعمى ...أطلس
البحر وال ـحــرب" ،بالتعاون مــع منشورات "تكوين"،
وحاورها الكاتب المصري طارق إمام ،وسط حضور
عدد من المثقفين والكتاب ،وأثار الحوار قضية اختيار
عناوين األعمال الروائية واألدبية ،وهل تكون نابعة من
مضمون العمل ومعبرة عنه ،أم من خارج جسد النص؟
وفي مستهل حديثها،قالت العيسى إن
طموح أي كاتب أن يكون مقروءا
ف ــي م ـصــر ،مـعـتـبــرة وجـ ــود ق ــراء
لها في مصر أحد أجمل أحالمها،
بأبيات
وأضافت" :دائما أستشهد ُ
َشعر قيس بــن الملوحَ :وال أنـ ِـشـ ُـد
َ ّ َ
ـداوي ـ ــا ،ول ــذل ــك في
األش ـ ـعـ ــار ِإل ت ـ ـ ِ
اع ـت ـقــادي ال أكـتــب لسبب واح ــد أو
لسبب معين".

كبسولة جيدة

اإلصدار

وعن سبب اختيارها عنوان الرواية
أوضحت العيسى" :ال أجد مشكلة في
عنوان الرواية من خارج جسد النص"،
مبينة أنها استوحت الفكرة مــن عمل
روائ ــي لإليطالي إمبرتو ايكو بعنوان

«فيلكا» تروي قصص ثقافة
وتاريخ الكويت في «إكسبو»

"الـ ــوردة"" ،فــا يوجد في عمله ورود ،وسماها بهذا
االسم ألن العنوان تكون له عالمة داللية ،وأردت اتباع
الطريقة نفسها".
وعن اختيارها للعنوان في كتاباتها األدبية ،قالت:
"عادة ما أكتشف عنوان العمل خالل منتصف الكتاب،
وقد يكون جملة ،لكن لها تردد قوي في ذهني ،وأصفها
بأنها كبسولة جيدة .وهناك سبب آخر الختيار االسم،
وهــو يعود إلــى رحــالــة ومستشرق يدعى ألـيــن ،كان
قد كتب كتابه عن السفن الشراعية التي كانت تنقل
البضائع للخليج وعلى متنها بحارة ،حتى غاصت
السفينة لؤلؤ ،وأطلق عليها فيما بعد السندباد ،فضال
عن أن الكلمة نفسها تعد مطلع أحد أهم دواوين الشعر
في الكويت ،وهو ديوان مذكرات بحار ،ويبدأ بـ "سأعيد
إلى الدنيا السندباد".

عنوان النص
وقــال طــارق إم ــام" :فــي السندباد األعـمــى ،لــم تجد
الروائية الكويتية جملة من داخل النص تستعين بها
في عنوان الرواية ،التي تتناول فصال قديما في العالقة
القوية بين العراق والكويت.
واستدعت مقولة إمام إجابته عن كيفية اختياره
عناوين أعماله ،بأن العنوان هو آخر شيء يستطيع
التفكير فيه ،مضيفا" :أنــا ال أستطيع أن أكتب رواية
وأنا على علم باسمها ،فالعنوان يأتي دائما في نهاية
العمل ،وهـنــاك عناوين لـلــروايــات يتم تغييرها في
نهاية العمل ،وأعول على عنوان الرواية في نجاحها،

السرطان يعاود مهاجمة
زكي فطين عبدالوهاب

انتشر السرطان مجددا
في جسد الفنان زكي
فطني عبدالوهاب خالل
األيام املاضية ،بعد فترة
من االختفاء عن األنظار،
وبعده عن الساحة
الفنية ،حيث أصبحت
حالته الصحية متدهورة
جدا خالل الفترة األخيرة.
وبعد أن استجاب زكي
للعالج خالل األشهر
املاضية ،وبدأت حالته
الصحية في التحسن،
عاد الورم السرطاني
لالنتشار في املخ،
وخضع خالل األيام
املاضية لألشعة واملسح
الذري على الرئة واملخ،
في محاولة إلنقاذه من
التطور السريع للحالة
في الفترة األخيرة.
وتواصل عدد قليل من
صناع الوسط الفني
مع الفنان زكي فطني
عبدالوهاب ،في محاولة
منهم لالطمئنان عليه،
ومساندته ودعمه في
أزمته الصحية.

نشوى مصطفى تساهم
في ضبط المتحرش بابنتها

فالعنوان في النقد األدبي هو العتبة النصية ومفتاح
الـقــراءة ،وهناك من يشتري الــروايــة لمعرفة كاتبها،
وآخر يشتريها من جاذبية العنوان ،كما أن العنوان
مواز له استقالليته ،وليس مجرد ترجمة
نص صغير ٍ
لما يحدث في الرواية".
ولفت الى أن قضية اختيار عناوين األعمال األدبية
مثار خالف دائم ،وال يستطيع حسمها أحد ،ويختلف
األم ــر مــن روايـ ــة ألخـ ــرى ،كـمــا هــو األم ــر ل ــدى األدي ــب
ابــراهـيــم عبدالمجيد ،ال ــذي يختلف مــع رأي األديــب
يوسف القعيد ،حيث يــرى أهمية أن يكون العنوان
معبرا عن العمل الذي يكتبه ،أو كما يرى محمد المنسي
قنديل أن مسار الرواية يرغمك على تغيير العنوان أكثر
من مرة ليكون أقرب إلى جو الرواية".

العيسى خالل الندوة

رشاقة السندباد
وتـتـنــاول روايـ ــة "الـسـنــدبــاد األع ـم ــى" فـتــرة بالغة
األهمية للوطن العربي وليس فقط للكويت ،وبرشاقة
محببة تتنقل الكاتبة بين الماضي والحاضر وبين
والكبر وبين الحرب ووباء كورونا ،وتحمل
الطفولة ِ
سيدات الرواية تشابها مع بطالت قصص "ألف ليلة
وليلة" ،إذ انطلقت بداية ألف ليلة وليلة من مبدأ الخيانة
لزوجة شهريار األولى ،وكذلك السندباد األعمى تنطلق
من واقعة الخيانة.
وعلقت العيسى على هــذا التشابه بأنه االتصال
بين الرواية التاريخية للعالم الواقعي والشخصيات
والحكاية مع التراث.

خبريات

وقــال إمــام" :أعتقد أن للرواية ماضيين ،الماضي
المتصل بأحداث الرواية حيث الحرب ،واآلخر له عالقة
بنص حكايات ألف ليلة وليلة ،واتضح وجود تاريخ
آخر وهو ذاكرة مناير".
وتــابــع" :جملة مناير ال تخشى الــرجــال ...تخشى
أشياء كثيرة ليس من بينها الرجال ،كانت مدخال جعل
القراء يالحظون وجــود عالقة عميقة بين السندباد
األعمى وألف ليلة وليلة ،وتقدم العيسى رواية تحمل كل
مكونات اإلبداع ،بلغة أدبية بسيطة وساحرة تضعنا
أمام التاريخ والحب والحرب واأللم والصداقة والقسوة
ونظرة المجتمع وعاداته".

نيللي كريم تحصد التانيت الذهبي بمهرجان قرطاج

ً
في افتتاح الدورة الـ  32بمشاركة  154فيلما من  45دولة

استغاثت الفنانة
نشوى مصطفى بمواقع
التواصل االجتماعي،
ونشرت منشورا عن
تعرض ابنتها ،وهي
تقود سيارتها أعلى
الطريق الدائري،
للتحرش من قبل سيارة
نقل بها مجموعة
من الشباب قاموا
بمضايقتها واإلشارة
بإشارات غير الئقة.
وطلبت نشوى من
ابنتها تصوير الجناة،
وقامت بنشر التفاصيل
ورقم السيارة عبر مواقع
التواصل ،وخالل أقل
من  3ساعات قامت
الشرطة بالقبض عليهم
والتحقيق معهم حول
ما بدر منهم من جرائم
على الطريق ،والتعرض
لفتيات على طريق سريع
ومحاولة ترويعهم،
ووجهت مصطفى الشكر
لعناصر وزارة الداخلية
بعد القبض على هؤالء
الشباب.

تأخر مسرحية شيكو وهشام
ماجد في موسم الرياض

إقبال كبير لالطالع على آثار جزيرة فيلكا
قدمت آثــار جزيرة فيلكا لــزوار جناح الكويت في "إكسبو دبي
 "2020قصصا تاريخية وثقافية محاكية للواقع الذي شهدته الكثير
من حضارات الجزيرة العريقة ،والتي تعود إلى آالف السنين قبل
الميالد.
والقى المعرض إقباال كثيفا واهتماما كبيرا من الــزوار ،الذين
اطلعوا على بعض القطع األثرية التي تم العثور عليها في جزيرة
فيلكا مــن مختلف الـعـصــور الـتــاريـخـيــة ،حـيــث حـظــي الـمـعــرض
بإعجاب ال ــزوار مــن مختلف دول العالم ،فقاموا بتصوير اآلثــار
ُ
والقطع التاريخية ،كون جزيرة فيلكا الكويتية تعد موطنا لتعاقب
الكثير من الحضارات عبر القرون.
ك ـمــا ج ــذب ج ـنــاح ال ـكــويــت أن ـظ ــار أط ـف ــال الـ ـم ــدارس ف ــي جــولــة
استكشافية اطلعوا خاللها على معروضاته التثقيفية والمفيدة
والمشوقة لهم.
واسـتـمـتــع األط ـف ــال فــي جــولـتـهــم بــرؤيــة ال ـح ـيــوانــات والـطـيــور
وا ل ــزوا ح ــف المحنطة المستوطنة فــي البيئة الكويتية القديمة
والتعرف على أسمائها.
ُ
ويقام "إكسبو دبي  "2020تحت شعار "تواصل العقول وصنع
المستقبل" ،ويهدف إلى التعريف والتقريب بين حضارات العالم،
وإبــراز حضارة كل بلد ،والتركيز على ثقافته األصيلة وحيثيات
ترابطها مع ثقافات العالم.

أختام تم اكتشافها في جزيرة فيلكا

من فعاليات المهرجان
افتتحت أمــس األول بمدينة الثقافة
في تونس العاصمة الــدورة ال ــ 32أليام
قرطاج السينمائية تحت شعار "نحلم...
ل ـن ـح ـي ــا" ،ب ـح ـض ــور عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـ ـ ــوزراء
التونسيين ونجوم السينما في إفريقيا
والعالم العربي.
وتم خالل افتتاح الدورة منح التانيت
الذهبي ،كبرى جوائز المهرجان ،للممثلة
المصرية نيللي كريم ،تقديرا لمسيرتها
الـسـيـنـمــائـيــة ،ول ـبــابــا ديـ ــور ف ــي الـنـقــد
السينمائي ،وتم منح التانيت نفسه في
التوزيع واإلنـتــاج للمنتج أنــور صادق
الصباح.
و فــي النقد السينمائي والصحافي
ت ــم م ـنــح ال ـتــان ـيــت الــذه ـبــي للصحافي
ً
التونسي خميس الخياطي ،فضال عن
عــرض فيديو تكريمي لــروح المخرجة
التونسية الراحلة مفيدة التالتلي.
وقــال مدير ال ــدورة رضــا الباهي ،في
كلمته االفـتـتــاحـيــة ،إن ه ــذا الـمـهــرجــان
ُي ـع ــد أعـ ـ ــرق م ـه ــرج ــان ــات ال ـس ـي ـن ـمــا فــي
العالم العربي وإفريقيا ،مشيرا إلى أن
الــدورة الـ 32تشهد مشاركة  154فيلما،
ويحضرها  200ضيف من عدة دول.

وأضاف الباهي أن الدورة الـ 32أليام
ق ــرط ــاج ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة س ـت ـش ـهــد ع ــودة
ال ـج ـم ـهــور وال ـم ـس ــاب ـق ــات ،م ــؤك ــدا أنـهــا
"دورة الـمــوجــات اإليـجــابـيــة فــي يومها
االف ـت ـت ــاح ــي ،ب ـع ـيــدا ع ــن م ـشــاكــل قـطــاع
ال ـس ـي ـن ـمــا ،وه ـ ــي دورة ت ـن ـت ـظــر إق ـب ــاال
جماهيريا كبيرا ،وتهدف إلى مد جسور
المحبة بين أجيال سينمائية متعددة".
وأوضح أنه حاول خالل هذه الدورة
انـتـقــاء أج ــود األفـ ــام مــن  45دولـ ــة ،من
ً
ً
ً
بينها  28بلدا إفريقيا و 17عربيا ،فيما
تسجل السينما التونسية حضورها في
المسابقة الرسمية بـ 14فيلما.
وقالت الفنانة التونسية هند صبري،
في كلمة ،إن "مفيدة التالتلي موجودة
ف ــي وجـ ـ ــدان ك ــل ال ـتــون ـس ـي ـيــن ،وك ــل من
اصطف أمام قاعات السينما لمشاهدة
فيلم صمت القصور".
وعرض المهرجان في االفتتاح فيلم
"روابط مقدسة" ،للمخرج محمد صالح
هارون.
وفي كلمتها باالفتتاح ،ذكرت وزيرة
الـشــؤون الثقافية حـيــاة الـقــرمــازي" :ما
أروع أن ي ـج ـم ـع ـنــا مـ ـه ــر ج ــان ق ــر ط ــاج

السينمائي في احتفال
تستعيد به الحياة نكهتها
م ـ ــع ت ـ ــراج ـ ــع وبـ ـ ـ ــاء ك ـ ــورون ـ ــا،
وبعزمنا وحرصنا على تواصل
ال ـح ـي ــاة واس ـت ـمــراري ـت ـهــا ت ــواص ــل أي ــام
قــر طــاج مسيرتها للنهوض بالسينما
التونسية واالفريقية والعربية".
وأضافت القرمازي" :يبقى المهرجان
ح ــدث ــا ث ـقــاف ـيــا وط ـن ـي ــا ودول ـ ـيـ ــا عــريـقــا
مدافعا عن السينما الجادة والملتزمة،
وي ـح ـت ـفــل ك ــل س ـن ــة ب ـص ـن ــاع الـسـيـنـمــا
وصناع النص وصناع الصورة ،ويجمع
النقاد واإلعالميين ويحتفي بجمهور
شغوف بهذا الفن".
وت ـح ـت ـكــم عـ ـ ــروض م ـســاب ـقــة األف ـ ــام
ال ــروائ ـي ــة إل ــى لـجـنــة تـضــم  6أشـخــاص
يــرأس ـهــم الـسـيـنـمــائــي اإلي ـطــالــي إيـنــزو
ب ــورس ـلــي ،فـيـمــا ت ـضــم لـجـنــة التحكيم
لمسابقة األفــام الوثائقية  6أشخاص
تترأسهم السينمائية كلوي عائشة بورو
من بوركينا فاسو.

نيللي كريم

تسبب تصوير الجزء
الثالث من مسلسل
«اللعبة» ،بطولة الفنان
شيكو وهشام ماجد،
في تأخر تحضيرات
مسرحيتهم الجديدة
املقرر عرضها على مسرح
موسم الرياض ،وتجرى
مفاوضات حاليا لتحويل
املشاهد الكوميدية في
أجزاء مسلسل اللعبة
إلى مسرحية جديدة
يتم عرضها في موسم
الرياض ،فتكون سهلة
التحضير وال تحتاج
إلى وقت طويل مثل بقية
املسرحيات.
ولم يحسم فريق
العمل حتى اآلن مسألة
مشاركتهم في املوسم
الجديد ،وهل سيكونون
قادرين على االنتهاء من
التحضيرات من أجل
العرض.
على صعيد آخر ،انتهى
صناع الجزء الثالث
من مسلسل اللعبة
من عمليات املونتاج
واملكساج للعمل الجديد،
وفي انتظار العرض خالل
األيام القليلة املقبلة عبر
إحدى املنصات.

ةديرجلا
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دوليات

الملك سلمان يشكر الكويت والبحرين على اإلجراءات بحق لبنان

ً
• قرداحي يرفض االستقالة مدعوما من حزب الله • الراعي يدعو عون وميقاتي إلى موقف حازم

سلة أخبار
محكمة أردنية تلغي
ّ
حل «مجلس المعلمين»

أكد الناطق الرسمي باسم
نقابة المعلمين األردنيين
ّ
نور الدين نديم أن محكمة
ّ
ّ
عمان قررت ،أمس،
استئناف ّ
إلغاء قرار حل مجلس نقابة
المعلمين ورد الدعوى المقامة
ّ
لحله بخصوص التبرع
ّ
للوطن .وأضاف نديم أن ّ القرار
ينقض القرار األولي بحل
نقابة المعلمين ،ويشرعن
التبرع الذي قام به المجلس
بنصف سيولته المالية،
ّ
والمقدر بنحو  700ألف
دوالر ،لمساعدة السلطات في
مواجهة جائحة كورونا.
ّ
مجلس
وبموجب القرار ،فإن ً
النقابة بات اآلن شرعيا ،بقرار
قضائي قطعي.

بنكيران بعد إعادة
انتخابه :لست ميسي

السفارة الكويتية في بيروت كما بدت أمس (رويترز)

شكر الملك سلمان بن
عبدالعزيز الكويت والبحرين
لتضامنهما مع السعودية
فيما بات يعرف بـ "أزمة
قرداحي" ،التي تسببت فيها
تصريحات مسيئة للمملكة
من وزير اإلعالم اللبناني الذي
حسم أمس موقفه برفض
االستقالة ،مما يهدد بانفجار
حكومة نجيب ميقاتي من
الداخل.

أج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم ال ـ ـحـ ــرم ـ ـيـ ــن
ال ـش ــري ـف ـي ــن الـ ـمـ ـل ــك سـ ـلـ ـم ــان بــن
ً
ً
عبدالعزيز ،اتصاال هاتفيا أمس،
بسمو أمير البالد الشيخ نواف
األح ـم ــد ،وأعـ ــرب الـمـلــك سـلـمــان،
خ ـ ـ ــال االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ،ع ـ ــن تـ ـق ــدي ــره
لـمــا قــامــت ب ــه دول ــة ال ـكــويــت من
إج ـ ــراءات تـجــاه الـتـصــريــح الــذي
أدل ــى بــه وزي ــر اإلع ــام اللبناني،
وبما يعكس تضامن دول مجلس
التعاون الخليجي.
ب ــدوره ،عــد سـمــو األم ـيــر ،كما
نقلت عنه "واس" ،أن ما اتخذته
ب ــاده مــن إجـ ــراءات يــؤكــد وحــدة
دول م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ،وع ـمــق
األخوة بين شعوبه كافة.
ً
وأجــرى الملك سلمان اتصاال
ً
هاتفيا بملك البحرين حمد بن
ّ
ع ـي ـســى ،عــبــر خــالــه ع ــن ش ـكــره،
نظير مــا قــامــت بــه الـبـحــريــن من
إجـ ـ ـ ــراءات ت ـج ــاه ت ـصــريــح وزي ــر
اإلعـ ــام الـلـبـنــانــي ،وب ـمــا يجسد
تـضــامــن الـسـعــوديــة والـبـحــريــن،

غاز مصر إلى لبنان نهاية العام
أكــد وزيــر البترول المصري طــارق المال ،أن "مصر ستبدأ
تصديرالغاز إلىلبنا ن نهاية العام الحالي".
ولفت المال ،في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" ،إلى أن
ً
حاليا نحو  1.8مليار
"صادرات مصر من الغاز المسال ،تبلغ
ً
ً
يوميا" ،موضحا أن "إنتاجها اليومي يتراوح في
قدم مكعبة
الوقت الراهن بين  7و 7.2مليارات قدم مكعبة".

ويـ ـعـ ـك ــس وحـ ـ ـ ــدة دول م ـج ـلــس
التعاون.

باستقالة كل الوزراء الشيعة في
حال استقال وزير اإلعالم.

ّ
قرداحي يتصلب

دعم من حزب الله

وفـ ــي ل ـب ـن ــان ،ي ـب ــدو أن ال ـق ــرار
بــالـمــواجـهــة ات ـخــذ مــن قـبــل حــزب
الله الــذي قــال كلمته منذ اللحظة
األولـ ـ ــى ،ف ــي ب ـيــان عــالــي اللهجة،
ً
راف ـ ـضـ ــا اس ـت ـق ــال ــة وزي ـ ــر اإلع ـ ــام
ج ـ ــورج قـ ــرداحـ ــي ،ال ـ ــذي تسببت
ت ـصــري ـحــاتــه حـ ــول حـ ــرب الـيـمــن،
وادعاءه أن السعودية هي المعتدية
والمتمردين الحوثيين يدافعون
عن أنفسهم.
وبـعــد ســاعــات مــن زيــارتــه الــى
البطريرك الماروني بشارة الراعي
في بكركي الذي طالبه باالستقالة
لتجنيب البالد تداعيات خطيرة،
أعـ ـ ـل ـ ــن قـ ـ ـ ــرداح ـ ـ ـ ـي ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
تـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي ،أن اس ـت ـق ــال ـت ــه مــن
الحكوم ة غير واردة.
وكـ ــانـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر ق ــال ــت إن
ّ
يتمسك
قرداحي قال للراعي إنه ال
بالمنصب ،لكن يجب أن يشاور
مرجعيته السياسية .وفــي وقت
ســابــق مــن ي ــوم أم ــس األول ،كــان
زع ـ ـيـ ــم ت ـ ـيـ ــار ال ـ ـ ـمـ ـ ــردة س ـل ـي ـمــان
فرنجية أعلن مــن بكركي رفضه
استقالة قرداحي ،قائال "لم آت به
وزيــرا ألتخلى عنه" .لكن الالفت
كان تهديد فرنجية بأنه لن ّ
يعين
ً
بديال لقرداحي في حال استقالته،
مـمــا يـعـنــي أن ــه سـيـصـبــح خــارح
ال ـح ـكــومــة .يــأتــي ذل ــك منسجما
مــع مــوقــف ح ــزب الـلــه ال ــذي هــدد

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة
(حزب الله) ،النائبحسن فضل الله
 ،أمس ،رفض حزب الله لـ "الضغوط
الـتــي ت ـمـ َـارس على وزي ــر اإلع ــام،
سواء جاءت من جهات في الحكومة
أو من جهات خارجية".
وأضــاف" ّ :إننا نقف إلى جانب
قــرداحــي ،ألنــه لــم يخطئ ،لكن مع
األسف توجد ضغوط ّ
قوية عليه،
فهناك أنــاس ليست لديهم كرامة
ّ
وال حتى شرفهم الوطني موجود،
ألنهم يهولون على قــرداحــي بأن
الـبـلــد سـيـخــرب وم ــا إل ــى هـنــالــك،
ونـحــن بــرأيـنــا أن القضية ليست
متعلقة باالستقالة وال لها عالقة
بشخص ،فهم سيكملون بمسارهم
إلخ ـضــاع كــل الـبـلــد ،ولــذلــك نحن
مــوقـفـنــا ف ــي ه ــذا ال ـم ــوض ــوع إلــى
جانب البقاء كما نحن ،ولتذهب
الحكومة إلى إكمال عملها ،وكفى
تهويال".
وف ـي ـمــا بـ ــدا أنـ ــه رد ع ـلــى بـيــان
رؤسـ ـ ــاء ال ـح ـك ــوم ــات ال ـســاب ـق ـيــن،
ال ــذي ّ
تمسك "بـعــروبــة لبنان" قال
فضل الله" :العالقة مع األشقاء ال
تـكــون بــالـفــرض واإلك ـ ــراه ،ولدينا
نموذجان ،نموذج يمارس التهويل
والحصار والعزل والتهديد ،وفي
المقابل لدينا نموذج آخر للعالقات
ّ
العربية ،وهو العالقات مع سورية،
ّ
ون ـحــن ال ن ـت ـحــدث ع ــن الـعــاقــات

ّ
ّ
العربية طالما أنهم
خارج الدائرة
يـتـحـ ّـدثــون ع ــن ال ـع ــرب وال ـعــروبــة
وال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـع ــرب ـي ــة واألش ـ ـقـ ــاء
ال ـعــرب؛ فلدينا نـمــوذج العالقات
مع سورية".

موقف حازم
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ج ــدد الـبـطــريــرك
الـ ـ ـم ـ ــارون ـ ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،دعـ ــوتـ ــه ال ــى
ً
إجـ ــراءات لحل األزمـ ــة ،مـعــربــا عن
تطلعه ب ــأن يتخذ كــل مــن رئيس
الجمهورية ميشال عون ،ورئيس
الحكومة نجيب ميقاتي" ،خطوة
حاسمة تنزع فتيل تفجير العالقات
اللبنانية  -الخليجية".
واعتبر الــراعــي أن "أه ــم إنجاز
للقوى السياسية هو عدم انجرارها
في لعبة الدول ،وال سيما في هذه
المرحلة اإلقليمية الدقيقة" ،مشددا
على "ضرورة اتخاذ موقف حاسم
دفاعا عن كل اللبنانيين ،مقيمين
أم في الخارج".
وق ــال ال ــراع ــي" :قـمــت فــي مطلع
األسبوع بمبادرة ،إذ لم يكن جائزا
أن نتفرج على التدهور المتسارع
م ــن دون أن ن ـت ـحــرك ،فـلـبـنــان لنا
جـمـيـعــا ،ومـســؤولـيــة الـبـحــث عن
الحلول مسؤوليتنا جميعا".
وأكـمــل ال ــراع ــي" :رأي ـنــا أخـطــارا
ت ــوق ــف ال ـح ـكــومــة ع ــن االج ـت ـمــاع،
ورأي ـن ــا ب ـحــزن انـ ــدالع اشتباكات
في الشارع ّردتنا إلى مرارة الحرب
األه ـل ـي ــة ،ورأيـ ـن ــا غ ــراب ــة الـهـجــوم
ال ـس ـيــاســي ع ـلــى ال ـق ـض ــاء وكــأنــه
ال فـصــل بـيــن ال ـس ـل ـطــات" ،مــؤكــدا

"وجــوب إيــاء المصلحة الوطنية
االعتبار األول ،ووجــوب االلتفات
لـهـمــوم ال ـن ــاس ف ــي ظ ــل األوضـ ــاع
الصعبة".

حكومة ميقاتي
في هذه األثناء ،يستعد رئيس
ال ـح ـكــومــة نـجـيــب مـيـقــاتــي للقاء
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي إي ـم ــان ــوي ــل
ماكرون على هامش قمة غالسكو
للمناخ ،وسط تقارير عن اتصاالت
فرنسية  -أميركية مع السعودية
لوقف التصعيد .ويبدو أن اتصاالت
أجرتها بــاريــس ومـشــاركــة القائم
بــاألع ـمــال األم ـيــركــي فــي اجتماع
خلية األزمـ ــة قــد كبحا الضغوط
الستقالة الحكومة ،لكن االحتماالت
قائمة ومرتفعة بانفجار داخلي
ل ـم ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء غـ ـي ــر ال ـ ـقـ ــادر
بــاألســاس على االجـتـمــاع ،بسبب
أزمـ ــة الـتـحـقـيــق ف ــي تفجير مرفأ
بيروت.

ً
«الكتائب»ّ :
حذرنا مرارا

وفي لقاء مع الجالية اللبنانية
ب ـم ــدي ـن ــة ل ـ ــوس أن ـج ـل ــس ب ــوالي ــة
ك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس ح ــزب
الكتائب سامي الجميل "إننا اليوم
ال ندفع ثمن تصريح وزير اإلعالم،
ً
فهو إذا ُعين وزيرا فألن كل القوى
السياسية اللبنانية استسلمت
منذ سنوات إلرادة حزب الله ،وقد
ّ
ً
حذرنا مرارا من أن انتخاب حليف
حـ ــزب ال ـل ــه ل ــرئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة
وال ـ ـم ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــات

المتتالية ،والتصديق على قانون
االنـ ـتـ ـخ ــاب س ـي ـع ـطــي ح ـ ــزب ال ـلــه
األكثرية ،وسيجعله يسيطر على
المؤسسات.
الـ ـي ــوم اس ـت ــول ــى ع ـل ــى رئ ــاس ــة
الجمهورية والحكومة ومجلس
النواب ،إضافة الى سيطرته على
ً
األرض ،مؤكدا الحاجة الى استعادة
بـلــدنــا مــن يــد ح ــزب ال ـلــه ،وم ــن يد
كــل مــن س ــاوم على س ـيــادة لبنان
واستقالله وعـلــى حـقــوق الشعب
اللبناني".
ّ
الخارجية اللبناني
وأجرى وزير
ب اتصاال هاتفيا
عبدالله بوحبي 
بنظيره ُ
العماني بدر بوالسعيدي،
مثمنا "البيان الصادر عن الخارجية
العمانية بخصوص األزمة الراهنة"،
ّ
"أهمية الـحــوار والتفاهم
ومــؤكــدا
لتجاوزها ،وحرص لبنان الشديد
على أفضل العالقات األخوية مع
أشقائه العرب والخليجيين".
وكــانــت "الـخــارجـيــة" ُ
العمانية
أع ـ ــرب ـ ــت ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان "ع ـ ـ ــن أس ـف ـهــا
العميق لتأزم العالقات بين عدد
مــن الـ ــدول الـعــربـيــة والجمهورية
ال ـلـب ـنــان ـيــة" ،ودعـ ــت الـجـمـيــع إلــى
"ضبط النفس والعمل على تجنب
التصعيد ومعالجة الخالفات عبر
الحوار والتفاهم ،بما يحفظ للدول
وش ـعــوب ـهــا الـشـقـيـقــة مصالحها
ال ـع ـل ـي ــا فـ ــي األمـ ـ ـ ــن واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
وال ـت ـع ــاون ال ـقــائــم عـلــى االح ـت ــرام
المتبادل وعدم التدخل في الشؤون
الداخلية".
(بيروت  -وكاالت)

السودان :محتجون يغلقون شوارع
في الخرطوم وحمدوك لن يتنحى طواعية

ب ـع ــد أسـ ـب ــوع ع ـل ــى قـ ـ ـ ــرارات قــائــد
الـقــوات المسلحة السودانية الفريق
أول عبدالفتاح البرهان ،التي تضمنت
حــل مجلسي "ال ـس ـيــادة" و"الـ ـ ــوزراء"،
وإق ـص ــاء ال ـم ـكــون ال ـمــدنــي بالسلطة
االنـتـقــالـيــة ،قـطــع مـحـتـجــون طــرقــات
رئيسية في العاصمة الخرطوم ،أمس،
ت ـنــديــدا ب ــ"ان ـق ــاب ال ـج ـي ــش" ،وغ ــداة
نـ ــزول ع ـش ــرات اآلالف إل ــى ال ـش ــوارع
للمطالبة بحكومة مدنية و"إسـقــاط
حكم العسكر".
وبعد أن تراجعت حدة التظاهرات
التي دعا لها "تحالف قوى التغيير"
و"ت ـ ـج ـ ـمـ ــع الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـيـ ـي ــن" ،لـ ـي ــل أم ــس
األول ،فـ ــي ا لـ ـخ ــر ط ــوم وأم در م ـ ـ ــان،
ع ــاد الـمـتـظــاهــرون صـبــاح أم ــس إلــى
ال ـ ـش ـ ــوارع ،واسـ ـتـ ـخ ــدم ــوا ال ـح ـج ــارة
واإلطارات إلغالق الطرقات ،في حين
ال تزال المتاجر مغلقة في العاصمة،
ح ـي ــث ي ــرف ــض ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن مــوظ ـفــي
ال ـح ـكــومــة ال ـع ـمــل ف ــي ظ ــل اس ـت ـمــرار
االحتجاجات.
وعادت خطوط الهاتف ،التي كانت
معطلة إلى حد كبير خالل تظاهرات

أمس األول الحاشدة ،إلى العمل ،لكن
انـقـطــاع خــدمــة اإلنـتــرنــت اسـتـمــر في
ظل مخاوف السلطات العسكرية من
اعتماد النشطاء على مواقع التواصل
لتنظيم االحـتـجــاجــات الـتــي أسـفــرت
عن مقتل  12وجــرح نحو  300خالل
اشتباكات مع قوات األمن في مناطق
متفرقة.
في السياق ،دعــا حــزب "المؤتمر"،
في بيان ،إلــى "تسليم جميع أعضاء
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري االن ـ ـقـ ــابـ ــي
لـمـحــاكـمــات عــاجـلــة وف ــوري ــة بتهمة
االنقالب وتقويض السلطة االنتقالية".
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت تـ ـت ــواص ــل ال ـض ـغ ــوط
الخارجية على السلطات السودانية
للعودة الــى المسار االنتقالي ،الذي
تــم االت ـفــاق عليه مــع المدنيين عقب
عزل البشير عام  ،2019أعرب األمين
ال ـ ـعـ ــام لـ ــأمـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة أن ـط ــون ـي ــو
غ ــوت ـي ــري ــش عـ ــن ق ـل ـق ــه ب ـع ــد ت ـق ــاري ــر
العنف فــي ال ـس ــودان ،داعـيــا الجيش
إلــى الـعــودة "للترتيبات الدستورية
الشرعية" ،ووصف احتجاجات السبت
بــالـشـجــاعــة والـسـلـمـيــة ض ــد "الـحـكــم

سودانيون يتظاهرون ضد إجراءات البرهان في الخرطوم أمس األول (رويترز)
وق ــال أح ــد ال ـم ـصــادر" :يـقــر رئيس
الــوزراء بــأن الوضع ال يمكن تحمله،
لكن التغيير يجب أن يحدث من خالل
عملية سياسية" ،مضيفا" :ما يعرقل
ال ـم ـح ــادث ــات حــال ـيــا ه ــو أن ال ـق ـيــادة
العسكرية مــوحــدة فــي مـســار عملها
ال ـح ــال ــي ،واع ـت ـق ــاده ــا أن هـ ــذا ليس
انقالبا بل تصحيح للثورة أي جزء
من العملية السياسية".
وتابع المصدر" :بدون هذا اإلقرار
وبدون االلتزام بالعودة إلى ما كانت
ع ـل ـيــه األم ـ ـ ــور ،ل ــن ي ـت ـف ــاوض رئـيــس

«السلطة» تطالب بمؤتمر
إلنقاذ «حل الدولتين»

طالبت وزارة الخارجية
والمغتربين الفلسطينية،
اللجنة الرباعية الدولية
للسالم في الشرق األوسط،
بعقد اجتماع عاجل على
المستوى الوزاري لـ"إنقاذ
حل الدولتين" .وقالت الوزارة
إنه يجب أن ينبثق عن
المؤتمر المنشود "مفاوضات
مباشرة حقيقية وذات جدوى
بين الجانبين الفلسطيني
واإلسرائيلي ،وبإشراف دولي
متعدد األطراف يؤدي إلنهاء
احتالل أرض دولة فلسطين".

«لبيك باكستان» تلغي
مسيرة بعد اتفاق تهدئة

ً
أزمة بين الجيش ولندن ...والبرهان يمهل السفير البريطاني  21يوما للمغادرة
العسكري" ،مطالبا بـ"تقديم الجناة
إلى العدالة".
وب ـ ـحـ ــث مـ ـمـ ـث ــل األم ـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
الـخــاص بــالـســودان فولكر بيريتس،
مــع رئيس ال ــوزراء المعزول عبدالله
ح ـمــدوك ،خ ـيــارات الــوســاطــة ،وسبل
ال ـم ـض ــي ق ــدم ــا ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ،وق ــال
بيريتس ،عبر "تــويـتــر" ،إن "حمدوك
بصحة جيدة ،لكنه ال يزال قيد اإلقامة
الجبرية في مقر إقامته".
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،أك ـ ــدت م ـص ــادر
مـقــربــة مــن ح ـمــدوك ،لشبكة "س ــي إن
إن" ،أنه "لن يتنحى عن منصب رئيس
الوزراء طواعية أبدا".
وكشفت مصادر مقربة من حمدوك
ووسـ ـ ـط ـ ــاء ،ل ـل ـش ـب ـكــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،أن
حـمــدوك يريد  4مطالب رئيسية من
ال ـج ـيــش ه ــي" :الـ ـع ــودة إل ــى الــوضــع
الـ ــراهـ ــن ك ـن ـق ـطــة ان ـ ـطـ ــاق ،ث ــم إعـ ــادة
هـيـكـلــة ال ـم ـج ـلــس الـ ـسـ ـي ــادي ،ومـنــح
رئيس الــوزراء السلطة واالستقاللية
الكاملة لتشكيل حكومة تكنوقراط
م ــن اخـ ـتـ ـي ــاره ،وت ــوس ـي ــع ال ـم ـشــاركــة
السياسية من أجل تمثيل أكبر".

توجه عبد اإلله بنكيران بكلمة
عن بعد إلى أعضاء حزب
"العدالة والتنمية" ،ليل السبت
تعليق له بعد
أول ً
ـ األحد ،في ً
اختياره أمينا ً عاما للحزب
خلفا لسعد الدين
من جديد
ّ
انتظار
العثماني ،وحذر من ً
الكثير من عودته ،نظرا
لظروفه الصحية وللمتغيرات
السياسية ،قائال" :أنا لست
بطال من أبطال كرة القدم ،أنا
لست ميسي" .وعبر بنكيران،
في الكلمة التي نشرت على
"فيسبوك" ،عن تأثره وشعوره
الخاص لهذا االختيار "ألنه
وقع في مرحلة دقيقة يمر بها
الحزب" ،الذي مني بخسارة
فادحة في االنتخابات األخيرة
بحلوله في المركز الثامن.

الـ ـ ــوزراء ،إن ــه يــرفــض الـتـنـحــي طوعا
كرئيس للوزراء".
وجــاء ذلــك بعد أن كشف البرهان،
فـ ــي وقـ ـ ــت سـ ــابـ ــق ،أنـ ـ ــه عـ ـ ــرض عـلــى
ح ـم ــدوك تـشـكـيــل ح ـكــومــة ســودان ـيــة
جديدة دون تحزب و"دون تدخل منهم
في تحديد أسماء الوزراء".
في المقابل ،ندد العميد الطاهر
أبوهاجة ،المستشار اإلعالمي لقائد
ا لـقــوات المسلحة ،بــأ طــراف ال تريد
االس ـت ـق ــرار ل ـل ـس ــودان ،وقـ ــال إن من
يــريــد الـعـبــث بــالـمــرحـلــة االنـتـقــالـيــة

ال ـج ــدي ــدة "ع ـل ـي ــه ال ـب ـح ــث ع ــن بـيـئــة
أخرى".
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،ذك ـ ـ ــرت ت ـق ــاري ــر
أمس أن السلطات السودانية منحت
السفير البريطاني جايلز ليفر مهلة
 21ي ــوم ــا ل ـم ـغ ــادرة الـ ـب ــاد .وان ـت ـقــد
ال ـس ـف ـيــر ال ـب ــري ـط ــان ــي ف ــي الـ ـس ــودان
إجـ ـ ـ ــراءات ال ـج ـيــش الـ ـس ــودان ــي الـتــي
طالت الحكومة المدنية ،معتبرا إياها
غير شرعية.
(الخرطوم  -أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

ألغت جماعة "لبيك باكستان"
المتشددة مسيرة احتجاجية
إلى العاصمة إسالم اباد،
أمس ،بعد التوصل إلى
اتفاق مع الحكومة ،منهية
اشتباكات أسفرت عن مقتل
سبعة من رجال الشرطة
وإصابة العشرات من
الجانبين على مدى أسبوعين.
شاه
وقال وزير الخارجية ّ
محمود قريشي ،الذي مثل
الحكومة في المفاوضات مع
الجماعة" :تم التوصل إلى
اتفاق من أجل تهدئة الوضع".
وبدأت "لبيك باكستان"
احتجاجها بالمطالبة
باإلفراج عن زعيمها السجين
سعد رضوي وطرد السفير
الفرنسي ،بسبب نشر رسوم
مسيئة للنبي محمد في مجلة
فرنسية ساخرة.

ةديرجلا
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إيران :تباطؤ بالحوار مع الرياض ...وحرب باردة مع إسرائيل
دورية أميركية  -عربية  -إسرائيلية فوق الخليج ...وتل أبيب تحاكي معركة واسعة مع حزب الله

دوليات
سلة أخبار
أول ظهور علني لقائد
«طالبان» في قندهار

في أول ظهور علني له منذ
تعيينه في  ،2016شارك القائد
األعلى لحركة طالبان املال
هبة الله أخوند زاده ،الذي
قال البعض إنه قتل والبعض
اآلخر إنه مختبئ في باكستان،
في تجمع في مدرسة قرآنية،
مساء أمس األول ،في قندهار
بجنوب أفغانستان ،بموكب من
سيارتني تحت حراسة مشددة
جدًا.
وقالت حكومة طالبان ،في
رسالة أمس ،إن «أمير املؤمنني
الشيخ هبة الله أخوند زاده
ظهر في تجمع كبير بمدرسة
دار العلوم الحكيمية الشهيرة،
وتحدث ملدة عشر دقائق إلى
الجنود والتالميذ البواسل».

مسلح يطعن  10ويشعل
النار بقطار في طوكيو

تمرين للقوات األميركية بالذخيرة الحية في الكويت يوم الجمعة (القيادة المركزية)

يبدو أن تصعيد إيران في
المنطقة ومماطلتها في
لبنود االتفاق النووي
االمتثال ً
انعكس سلبا على المشاورات
السعودية االستكشافية ،في
وقت أعلنت إسرائيل دخولها
في حرب معها وبدأت
تدريبات عسكرية لمحاكاة
حرب واسعة النطاق مع
وكالئها بالمنطقة.

ب ـع ــد مـ ـ ــرور أك ـث ــر م ــن ش ـه ــر عـلــى
أول جــولــة مـحــادثــات بـيــن الــريــاض
وطهران في عهد الرئيس األصولي
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم رئـ ـيـ ـس ــي ،وت ــأكـ ـي ــد وزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ف ـي ـصــل بــن
ف ـ ــرح ـ ــان أن ال ـ ـ ـجـ ـ ــوالت األربـ ـ ـ ـ ــع مــن
المشاورات كانت استكشافية وودية
"إال أنها لم تؤد إلى أي اختراق" ،قال
وزير الخارجية اإليراني حسين أمير
عبد اللهيان ،في مقابلة نشرت أمس،
إن ال ـس ـعــوديــة "ت ـت ـحــرك ب ـب ــطء" في
محادثاتها مع طهران ،وسط تصعيد
ت ـش ـه ــده ع ـ ــدة م ـ ـحـ ــاور بــال ـم ـن ـط ـقــة،
وخصوصا في اليمن ولبنان.
وف ــي مقابلة مــع صحيفة "إي ــران
الـ ـ ـي ـ ــوم" ،ذك ـ ــر ع ـب ــدال ـل ـه ـي ــان" :ج ــرت
مـحــادثــات مــع الـسـعــوديــة بوساطة
عــراقـيــة عـقــب ق ــرار تــم ات ـخ ــاذه على
المستوى الوطني ،وبالتنسيق مع
جـمـيــع اإلدارات وأج ـه ــزة السياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـم ـس ــؤول ــة ع ــن تـنـفـيــذ
الـسـيــاســة الـخــارجـيــة ،لكننا نشعر
ب ــأن الـسـعــوديـيــن يـتـحــركــون بـبــطء
فــي هــذا ال ـصــدد" ،مضيفا أن سلوك
الرياض تجاه طهران "لــم يكن بناء
فــي الـسـنــوات األخ ـي ــرة" ،وه ــذا األمــر
"تم تسجيله في الذاكرة التاريخية
للشعب اإليراني".
وك ـ ــان ـ ــت "ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" عـ ـلـ ـم ــت أن
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ط ـل ـب ــت مـ ــن إي ـ ـ ـ ــران فــي
الجولة الرابعة ،التي جرت في بغداد
أواخــر سبتمبر الماضي ،ضمانات
ب ـشــأن الـيـمــن ،وض ـ ــرورة أن تتحرك
ط ـه ــران م ــع الـمـتـمــرديــن الـحــوثـيـيــن
للقبول بالحل السياسي ،فــي حين
كــانــت ط ـهــران مستعجلة عـلــى فتح
القنصليات ،تمهيدا إلعادة العالقات
الدبلوماسية بين البلدين ،في خطوة
قال مراقبون إنها تنوي استغاللها
فــي الـمـفــاوضــات الـنــوويــة مــع إدارة
الرئيس األميركي جو بايدن.

طهران تتهم أميركا
وإسرائيل بقرصنة
محطات الوقود
وباريس تحذر من
حرب باردة
اقترابها من تصنيع
في هذه األثناء ،هدد رئيس الوزراء
سالح نووي
اإلسرائيلي نفتالي بينيت ،أمس ،بأن

حكومته ستعمل كل ما هو مطلوب
مــن أجــل تحييد التهديد اإليــرانــي،
مـعـتـبــرا أن ه ـنــاك حــربــا بـ ــاردة بين
إسرائيل وإيران ،فيما أفادت وسائل
إع ـ ــام إســرائ ـي ـل ـيــة ب ـب ــدء تــدري ـبــات
ع ـس ـكــريــة ل ـم ـح ــاك ــاة ح ـ ــرب واس ـع ــة
النطاق مع حزب الله اللبناني.
وق ـ ـبـ ــل م ـ ـغـ ــادرتـ ــه إلـ ـ ــى غــاس ـكــو
األس ـك ـت ـل ـنــديــة ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي قـمــة
المناخ ،حذر بينيت من قــدرة إيران
عـلــى تـخـصـيــب ال ـي ــوران ـي ــوم ،قــائــا:
"ل ـيــس خـفـيــا عـلــى أح ــد أن ـهــا تشهد
حاليا أكثر مرحلة تقدما من ناحية
قدراتها على تخصيب اليورانيوم".
وإذ أكد أنها "تموضعت على مدار
آخــر  30عاما حــول إسرائيل بهدف
إل ـه ــائ ـه ــا" ،اع ـت ـب ــر ب ـي ـن ـيــت أنـ ــه "م ــن
خالل الدمج بين القدرات العسكرية
والضغط الدبلوماسي واالقتصادي،
مــع الــواليــات المتحدة وغـيــرهــا من
الـ ــدول ،ستبطئ إي ــران وتـيــرتـهــا ثم
س ـت ـتــوقــف" ،م ـتــاب ـعــا" :س ـن ـقــوم بكل
مــا هــو الزم لتحييد ه ــذا الـتـهــديــد،
وس ـن ـم ــارس ك ــل قــوت ـنــا واب ـت ـكــارنــا
وتكنولوجيتنا واقتصادنا ضدهم
فــي سـبـيــل ب ـلــوغ مــوقــع يمكننا من
تحقيق التقدم عليهم بعدة خطوات".

حرب شاملة
وفـ ـ ـ ــي رسـ ـ ــالـ ـ ــة واض ـ ـ ـحـ ـ ــة إليـ ـ ـ ــران
وحلفائها في المنطقة ،تزامنت مع
تحليق قاذفة أميركية فــوق الشرق
األوســط ،برفقة مقاتالت إسرائيلية
وعــرب ـيــة ،ب ــدأ ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
أمس تدريبات لمحاكاة حرب واسعة
النطاق على أكثر من جبهة ،واختبار
استجابة قواته إلطــاق "حــزب الله"
اللبناني  2000صاروخ يوميا على
تل أبيب.
وأوضــح الجيش اإلسرائيلي أنه
أطلق مناورة بعنوان "نقطة تحول"
ع ـل ــى ال ـج ـب ـه ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،ت ـحــاكــي
ع ــدة س ـي ـنــاريــوهــات ل ـحــرب شــامـلــة
عـ ـل ــى أكـ ـث ــر مـ ــن جـ ـبـ ـه ــة ،فـ ـض ــا عــن
الهجمات الكيماوية واحتمال اندالع

اضـ ـط ــراب ــات ف ــي الـ ـبـ ـل ــدات الـعــربـيــة
بالداخل.
ويشارك في المناورة آالف الجنود
وق ـ ـ ـ ــوات األم ـ ـ ــن ووحـ ـ ـ ـ ــدات ال ـج ـب ـهــة
الــداخـلـيــة نفسها وهـيـئــة ال ـطــوارئ
الوطنية وأجهزة الخدمات وكثير من
الوزارات والهيئات الحكومية ،بهدف
االستعداد لتعرض الجبهة الداخلية
ألي هجوم ،داخلي أو خارجي ،مثل
قصف إيراني.
وتحاكي المناورة الضخمة حربا
م ـت ـعــددة الـجـبـهــات عـلــى إســرائ ـيــل،
تضمن عمليات إجالء للمستوطنين
ف ـع ـل ـي ــا ،مـ ــع االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد لـلـتـعــرض
لـ ـهـ ـجـ ـم ــات إل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة وق ـ ــذائ ـ ــف
وصـ ــواريـ ــخ يـمـكـنـهــا تـعـطـيــل وشــل
الحياة.
وذكـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة "جـ ـي ــروزالـ ـي ــم
بــوســت" أن تدريبات قـيــادة الجبهة
الداخلية وهيئة الـطــوارئ الوطنية
(راح ـ ـ ـ ــل) سـ ـ ــوف ت ـس ـت ـمــر أس ـب ــوع ــا،
وستشهد تدريبا على عمليات إجالء
المدنيين مــن التجمعات السكنية
شمالي إسرائيل.
ومــن المقرر أن تأخذ التدريبات
في االعتبار دروسا من المواجهات
السابقة التي وقعت في الشمال ،ومن
حرب مايو التي خاضتها إسرائيل
مع فصائل المقاومة في قطاع غزة،
ومن حرب عام .2006

قاذفة ومقاتالت
ومع بدء سالح الجو اإلسرائيلي
الـتـخـطـيــط لـمـحــاكــاة تـنـفـيــذ هـجــوم
ع ـلــى ال ـم ـن ـشــآت ال ـن ــووي ــة اإليــران ـيــة
فــي األشـهــر المقبلة ،أعلنت القوات
ال ـجــويــة األم ـيــرك ـيــة إرسـ ــال الـقــاذفــة
"ب ــي  1ب ــي الن ـس ــر" االسـتــراتـيـجـيــة،
فـ ـ ــوق ن ـ ـقـ ــاط بـ ـح ــري ــة رئ ـي ـس ـي ــة فــي
الشرق األوسط ،بالتنسيق مع حلفاء
بالمنطقة.
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرت دوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـق ـ ــاذف ـ ــة
وال ـط ــائ ــرات الـمـقــاتـلــة الـمــرافـقــة لها
"خـ ـم ــس س ــاع ــات بـ ـ ــدون ت ــوق ــف فــي
المحيط الهندي ،وحلقت فوق خليج

عــدن ومضيق بــاب المندب والبحر
األح ـم ــر وق ـن ــاة ال ـســويــس والـخـلـيــج
العربي ومضيق هرمز وخليج عمان
قبل أن تغادر المنطقة".
وأوضـ ــح قــائــد ال ـق ـيــادة الـمــركــزيــة
األمـيــركـيــة الـجـنــرال فــرانــك ماكنزي
أن ه ـ ــدف ال ــرئ ـي ــس ج ــو ب ــاي ــدن مــن
إرس ــال الـقــاذفــة هــو طمأنة الحلفاء
اإلقـلـيـمـيـيــن ،مـضـيـفــا" :ن ـحــن أق ــوى
معا ،واالستعداد العسكري ألي حالة
طـ ــوارئ أو مـهـمــة ،مـثــل االسـتـجــابــة
ل ــأزم ــات وال ـتــدري ـبــات وال ــدوري ــات،
يعتمد على شراكات موثوقة".
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"،
ف ــإن الـقــاذفــة األمـيــركـيــة حلقت فــوق
مـضـيــق ه ــرم ــز ،االس ـتــرات ـي ـجــي بين
إيــران ودول الخليج العربي ،والذي
يمر عبره  20في المئة من إجمالي
تجارة النفط ،كما حلقت فوق البحر
األحمر ،ومضيق باب المندب ،وقناة
السويس .وانضمت طائرات مقاتلة
مـ ــن ال ـب ـح ــري ــن ومـ ـص ــر وإس ــرائـ ـي ــل
والسعودية إلى جانب القاذفة فوق
أجوائها.
وقال الجيش اإلسرائيلي إن هذه
الرحلة تجسد "التعاون العملياتي
المستمر مــع الـقــوات األميركية في
المنطقة" .وكان مضيق هرمز مسرحا
لهجمات على سفن للشحن البحري،
وات ـه ـمــت إيـ ـ ــران ب ــال ــوق ــوف وراء ه ـ ــا
في السنوات الماضية ،بينما شهد
البحر األحمر هجمات مماثلة ،وسط
توتر بين طهران وإسرائيل.

السالح النووي
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أكـ ـ ــد م ـ ـصـ ــدر رئ ــاس ــي
ف ــرن ـس ــي م ــن رومـ ـ ــا أم ـ ــس أن إي ـ ــران
تقترب من تصنيع سالح نووي ،ما
يثير قلقا عالميا ،مضيفا ان "إيران
تــريــد كسب الــوقــت قبل الـعــودة إلى
ال ـت ـفــاوض" ،وأش ــار الــى أن "بــاريــس
تـعـمــل مــع روس ـيــا وال ـص ـيــن إلع ــادة
إيران للتفاوض".
وأعربت الواليات المتحدة وفرنسا
وألـمــانـيــا وبــريـطــانـيــا ،إث ــر اجتماع

لقادتها على هامش قمة مجموعة
ال ـع ـشــريــن أمـ ــس األول ،ع ــن "قـلـقـهــا
الكبير والمتنامي" حيال النشاطات
النووية المستفزة إلي ــران ،ودعتها
إلى "تغيير موقفها".
فــي الـمـقــابــل ،اتـهــم رئـيــس الــدفــاع
الـمــدنــي اإلي ــران ــي غــول ـمــارزا جاللي
إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل والـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
بالوقوف وراء الهجوم السيبراني
على محطات وقــود وبنوك وشركة
إعالنات خالل اليومين الماضيين.
وقـ ـ ــارن ج ــال ــي ،ف ــي ت ـصــري ـحــات
لـلـتـلـفــزيــون الــرس ـمــي لـيــل الـسـبــت -
األح ـ ــد ،م ــن ال ـنــاح ـيــة "الـتـقـنـيــة بين
الـهـجــوم على محطات الــوقــود يوم
الثالثاء ،والهجومين السابقين على
نظام السكك الحديد وميناء الشهيد
رجائي ،اللذين نفذهما بال شك أعداء
إيـ ــران :ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة والـنـظــام
الـصـهـيــونــي" ،مــؤكــدا ان "الـخــاصــة
أث ـب ـتــت أن ـه ــا ك ــان ــت مـتـشــابـهــة" إلــى
حد كبير.
وأعلنت وزارة الـطــرق فــي يوليو
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي تـ ـع ــرضـ ـه ــا لـ ـ ــ"اخـ ـ ـت ـ ــال"
إلكتروني ترافق مع اضطراب واسع
ف ـ ــي حـ ــركـ ــة الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــارات ت ـس ـب ــب فــي
"فوضى غير مسبوقة".
وفي مايو  ،2020تحدثت صحيفة
"واشنطن بوست" عن وقوف إسرائيل
خلف هجوم معلوماتي طال ميناء
رجــائــي الـمـطــل عـلــى مضيق هــرمــز،
ردا عـلــى ه ـجــوم إلـكـتــرونــي إيــرانــي
ع ـلــى م ـن ـشــآت هـيــدرولـيـكـيــة مدنية
إسرائيلية.
ووفـ ـ ــق وك ــال ــة "إرنـ ـ ـ ــا" الــرس ـم ـيــة،
عادت أمس األول نحو  3200محطة
ل ـت ــوزي ــع الـ ــوقـ ــود ،م ــن أصـ ــل ،4300
بالنظام اإللكتروني ،أما المحطات
األخ ـ ــرى فـتـقــوم ب ـتــزويــد الـمــركـبــات
بالمحروقات ،لكن وفق السعر "الحر"،
وهو ضعف المدعوم.
(عواصم  -وكاالت)

« :»G20تفاهم تركي ــ أميركي...
و«مناكفة» فرنسية ـــ بريطانية
بلينكن يلتقي نظيره الصيني لـ «ضبط الصراع» ويحذر من «االستفراد بتايوان»
اختتمت قمة دول مجموعة العشرين
" "G20أعمالها ،أمــس ،بتفاهم من أجل
حصر االحـتــرار المناخي ب ـ  1.5درجــة،
م ـق ــارن ــة ب ـم ـس ـتــويــات م ــا ق ـب ــل الـ ـث ــورة
الصناعية ،في حين برزت نتائج لقاءين
منفصلين عقدا على هامش القمة ،التي
استضافتها العاصمة اإليطالية روما،
حـيــث تمخض األول عــن "ت ـفــاهــم" بين
الرئيس األمـيــركــي جــو بــايــدن ونظيره
ال ـتــركــي رج ــب ط ـيــب إردوغ ـ ـ ــان واع ـقــب
الـثــانــي ،ال ــذي جـمــع الــرئـيــس الفرنسي
إي ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون ورئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
البريطاني بوريس جونسون "مناكفة"
بـ ـش ــأن الـ ـخ ــاف ح ـ ــول حـ ـق ــوق الـصـيــد
البحري.
وع ـق ــب اج ـت ـمــاع ب ــاي ــدن وإردوغـ ـ ــان،
ال ــذي يــأتــي فــي خـضــم تــوتــر وخــافــات
متصاعدة بين واشنطن وأنـقــرة بعدة
ملفات حساسة ،ذكرت وكالة "األناضول"
التركية لألنباء أن الزعيمين بحثا خالل
االجتماع "الخطوات التي سيتم اتخاذها
في إطار المنظور المشترك لزيادة حجم
التبادل التجاري بين البلدين".
وأضــافــت أن الرئيسين أك ــدا أهمية
العالقات الثنائية في إطار حلف شمال
األطـ ـلـ ـس ــي "نـ ــاتـ ــو" وأرض ـ ـيـ ــة ال ـش ــراك ــة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ورحـ ـب ــا بــال ـخ ـطــوات
المتبادلة في ملف تغير المناخ.
إلــى ذل ــك ،أف ــادت وكــالــة "روي ـت ــرز" أن

مـحــادثــات الــرئـيــس األمـيــركــي ونظيره
التركي ،بحثت طلب تركيا شراء طائرات
"إف "16مقاتلة ،والـتــوتــر بين البلدين
بشأن حقوق اإلنسان.
وجاء االجتماع ،الذي استغرق نحو
ساعة و 10دقائق ،بعد توتر العالقات
بين البلدين ،اثر إعالن الرئيس التركي
اع ـت ـبــار  10س ـف ــراء لـ ــدى أن ـق ــرة بينهم
ً
السفير األميركي "أشخاصا غير مرغوب
فيهم" قبل أن يتراجع عن ذلك ،وباإلضافة
إلى اإلشكال الدبلوماسي بشأن مسألة
تـسـلـيــم م ـق ــات ــات م ــن نـ ــوع (اف )35 -
األمـيــركـيــة وال ـتــي اشـتــرتـهــا تــركـيــا ولــم
تتسلمها من واشنطن.
مـ ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،وصـ ـ ــف ال ــرئ ـي ــس
األمـيــركــي جــو بــايــدن مــن روم ــا توصل
بــاده إلــى اتـفــاق مــع االتـحــاد األوروب ــي
ي ـنــص ع ـلــى إل ـغ ــاء ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة
اإلضافية على ال ــواردات األوروب ـيــة من
الفوالذ واأللومنيوم ،بأنه فتح لـ"حقبة
جديدة" في العالقات عبر األطلسي.
وخ ــال مــؤتـمــر مـشـتــرك ،مــع بــايــدن،
رح ـبــت رئـيـســة الـمـفــوضـيــة األوروبـ ـي ــة
أورسـ ــوال ف ــون دي ــر الي ـيــن ،مــن جهتها،
بهذه "الخطوة المهمة".

ماكرون وجونسون
من جانب آخر ،عقد الرئيس الفرنسي

لقاء مع رئيس ال ــوزراء البريطاني ،في
مـحــاولــة الح ـتــواء الـتــوتــر بين البلدين
الحليفين بشأن حقوق الصيد البحري.
وغداة حصول ماكرون على "ترضية
أدبية" من الرئيس األميركي بشأن "أزمة
الغواصات األسترالية" التي ساهمت في
تأجيج مشاعر باريس تجاه لندن ،ذكر
اإلليزيه أن اجتماع ماكرون مع جونسون،
أطـلــق بـعــض اإلجـ ـ ــراءات العملية التي
تهدف إلى خفض التوتر بين الجانبين،
بعد أزمة الصيد في بحر المانش.
وذك ـ ـ ــرت ت ـق ــاري ــر ن ـقــا ع ــن اإلل ـيــزيــه
أن مــاكــرون أبـلــغ جــونـســون أن ــه يتوقع
مــن بريطانيا االل ـتــزام بــ"قــواعــد اللعب
وب ـتــوق ـي ـعــه" ع ـلــى ات ـفــاق ـيــة "بــريـكـســت"
بشأن الصيد.

لكن التقارير التي استندت لمصادر
فرنسية رجحت أنه ليس هناك انفراجة
قــري ـبــة ف ــي الـ ـن ــزاع ال ـ ــذي وصـ ــل ذروتـ ــه
الجمعة الماضية باستدعاء بريطانيا
لسفير بــاريــس ،بعد أن هــددت األخيرة
ً
ب ــإج ــراء ات انتقامية ردا على احتجاز
البحرية البريطانية لسفينة فرنسية.
إال أن الـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة ســارعــت
بــ"تـكــذيــب" إع ــان فرنسا ب ــأن الطرفين
اتفقا على نــزع فتيل األزم ــة المرتبطة
ب ـح ـقــوق ال ـص ـيــد م ــا ب ـعــد "بــري ـك ـســت"،
مشددة على وجوب تنازل باريس.
وق ـ ــال ن ــاط ــق ب ــاس ــم رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
البريطاني ،خالل قمة مجموعة العشرين
في روما" :إذا أرادت الحكومة الفرنسية
ّ
التقدم بمقترحات لخفض التصعيد في

اليابانيون يختبرون كيشيدا
واالستقرار السياسي

أدلى الناخبون في اليابان ،أمس،
بأصواتهم في انتخابات عامة
تقرر ما إذا كانوا سيؤيدون
الحكومة املحافظة أو إضعاف
رئيس الوزراء فوميو كيشيدا،
وربما إعادة ثالث أكبر اقتصاد
في العالم إلى فترة من الغموض
السياسي.
وتعد االنتخابات اختبارا
لكيشيدا ،الذي دعا إليها بعد
فترة وجيزة من توليه منصب
رئيس الوزراء هذا الشهر ،وكذلك
لحزبه الديمقراطي الحر الذي
تضرر ،مما اعتبره الناخبون
سوء تصديه لجائحة فيروس
كورونا.
ويواجه رئيس الوزراء الجديد
صعوبة بالفعل في تعزيز
سياسات مساعدة الفقراء ،في
الوقت الذي ضمن فيه الحصول
على زيادة كبيرة في اإلنفاق
العسكري واتخاذ موقف أكثر
تشددا تجاه الصني.

الديموقراطية تواجه نكسات
عالمية رغم وعود بايدن

صورة جماعية لقادة الدول المشاركة بقمة « »G20قرب نافورة «تريفي» الشهيرة بروما أمس (دي بي أيه)
تهديداتها ،فنرحب تماما بذلك .موقفنا
لم ّ
يتغير".
عـلــى صـعـيــد مـنـفـصــل ،الـتـقــى وزي ــر
الـخــارجـيــة األمـيــركــي أنـتــونــي بلينكن،
نظيره الصيني وانــغ يــي ،على هامش
" ،"G20وهــو اللقاء الثاني بينهما في
خـضــم ال ـت ــوت ــرات الـصـيـنـيــة األمـيــركـيــة
بعدة ملفات من بينها التجارة ،وحقوق
اإلنسان ،وقضية تايوان ،ووباء "كوفيد
."19
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية
األم ـي ــرك ـي ــة ،إن بـلـيـنـكــن أب ـل ــغ ي ــي ،بــأن
واشـ ـنـ ـط ــن ت ـ ـعـ ــارض اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي
اتـخــذتـهــا بكين وتسببت فــي تصعيد
التوتر في مضيق تايوان.
وأضـ ــاف أن ــه خ ــال اج ـت ـمــاع استمر

أوقفت السلطات اليابانية ،أمس،
شخصًا مسلحًا بسكني ،بعدما
هاجم ركاب قطار في طوكيو
وأشعل حريقا على متنه ،ما
أسفر عن إصابة  10أشخاص
على األقل ،جروح أحدهم
خطيرة.
وأوردت وسائل إعالم محلية،
بينها قناة «أن أتش كي»
التلفزيونية ،ووكالة كيودو
لألنباء ،أن املهاجم البالغ من
العمر  20عامًا تقريبًا سكب
ً
سائال داخل القطار وأضرم
النار ،في حني أظهر مقطع
فيديو تم تداوله على «تويتر»،
الركاب وهم يهربون من نوافذ
القطار املتوقف في إحدى
املحطات.

ســاعــة مــع يــي أوض ــح بلينكن ّ
جليا أن
واشنطن تعارض أي تغيير أحادي من
جانب بكين للوضع الراهن حول تايوان.
وأردف المسؤول أن الواليات المتحدة
تريد إدارة المنافسة الشديدة بين أكبر
اقـتـصــاديــن فــي الـعــالــم بشكل مـســؤول،
ً
مضيفا أن الجانبين أقرا بأن فتح خطوط
االتصال بينهما أمر بالغ األهمية.
وكــان اللقاء األول بين بلينكن ويي
جـ ــرى ف ــي م ـ ــارس ال ـم ــاض ــي ف ــي والي ــة
أالسكا األميركية ،ووجه الوفد الصيني
ً
وقتذاك توبيخا للجانب األميركي أمام
الكاميرات.
(روما ـ وكاالت)

رغم تعهد الرئيس األميركي جو
بايدن بإعطاء دفع كبير لتعزيز
الحرية في أنحاء العالم ،فإن
الديموقراطية واجهت نكسات
متكررة ،منذ توليه منصبه.
واستولت املجموعات العسكرية
على السلطات في غينيا ومالي
وتشاد .وفي أفغانستان،
سيطرت حركة طالبان على
الحكم بعد انسحاب القوات
األميركية ،الذي أدى إلى انهيار
سريع للحكومة املدعومة من
الغرب.
ومن بني ثالث دول كانت
تحوالتها الديموقراطية
ملهمة ،شهدت بورما والسودان
عودة العسكريني إلى السلطة
وإقالة القادة املدنيني وقمع
االحتجاجات في الشوارع ،بينما
في تونس ،التي كانت مهد
«الربيع العربي»ّ ،
وسع الرئيس
سلطاته.
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األولمبي يطوي صفحة الفوز على األخضر ويستعد ألوزبكستان
العزب :الكشف عن برنامج تجهيز األزرق لنهائيات آسيا بعد العودة
احمد حامد

طالب الجهاز الفني للمنتخب
األولمبي لكرة القدم ،الالعبين
بطي صفحة الفوز على
المنتخب السعودي ،والصعود
إلى نهائيات كأس آسيا،
والتركيز على المباراة األخيرة
في ً المجموعة الرابعة والمقررة
غدا أمام أوزبكستان.

ط ـ ـ ــوى األزرق األو ل ـ ـم ـ ـبـ ــي
لكرة القدم صفحة الفوز على
المنتخب الـسـعــودي ،وحجز
بـطــاقــة الـتــأهــل إل ــى نهائيات
ك ـ ــأس آسـ ـي ــا ت ـح ــت  23س ـنــة،
ومــا تال ذلــك من فرحة كبيرة
عمت بعثة األزرق في طشقند
والشارع الكويتي.
ووا ص ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ع ـ ـ ـبـ ـ ــو األزرق
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ـ ـهـ ــم ل ـل ـم ــواج ـه ــة
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
الــراب ـعــة ،وال ـتــي تجمعهم مع
ص ــاح ــب الـ ـضـ ـي ــاف ــة مـنـتـخــب
أوزبكستان غدا ،عبر تدريبات
اسـتـشـفــاء إلراحـ ــة الـعـضــات،
ب ـعــد ال ـم ـج ـهــود الـكـبـيــر ال ــذي
بذله الالعبون في مواجهتي
بنغالدش ،والسعودية.

وديتان أمام التشيك وليتوانيا
طــالــب رئـيــس مجلس إدارة ات ـحــاد ال ـكــرة الـشـيــخ أحمد
اليوسف جميع الوزارات والهيئات والجامعات والمعاهد
بــال ـت ـعــاون م ــع االتـ ـح ــاد ،م ــن خ ــال ق ـبــول ت ـفــرغــات العـبــي
المنتخب و"األولمبي".
وقال رئيس االتحاد إن هناك عددا من العبي "األولمبي"
عادوا من أوزبكستان بعد مباراة المنتخب السعودي ،بسبب
عدم قبول تفرغهم ،وهو أمر غير مقبول في الوقت الحالي،
السيما أن الالعبين في مهمة وطنية وتمكنوا من التأهل إلى
ً
نهائيات كأس آسيا تحت  23عاما بعد ظهورهم بمستوى
مميز وروح قتالية كبيرة.
وأشــار إلــى أن "األزرق" تنتظره مواجهتان وديـتــان في
 11و 15نوفمبر مع منتخبي التشيك وليتوانيا ،وسيغادر
بعدها يوم  8نوفمبر ،لذلك يجب تسهيل مهمتهم من خالل
قبول تفرغاتهم ،ألنهم يمثلون الوطن ويسعون إلى الظهور
بمستوى يليق باسم الكويت.

العوضي يحرز برونزية
«آسيوية ناشئي التنس»
حقق نجم منتخب الكويت الوطني للتنس محمد
العوضي إنجازا جديدا للتنس الكويتي ،بحصوله
على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة
األس ـب ــوع األول ض ـمــن ال ـب ـطــولــة الــدول ـيــة اآلس ـيــويــة
للناشئين تـحــت  14سـنــة ،الـمـقــامــة حــالـيــا فــي قطر،
وتستمر حتى  6نوفمبر الجاري ،بمشاركة  20دولة
آسيوية ،تحت إشــراف االتحادين الدولي واآلسيوي
للتنس.
وأعــرب رئيس االتحادين الكويتي والعربي للتنس
الـشـيــخ أحـمــد الـجــابــر عــن سعادته
ب ـهــذا اإلن ـج ــاز ال ــدول ــي واإلقليمي
المهم الذي يضاف إلى اإلنجازات
العديدة للتنس الكويتي ،مهنئا
العوضي بهذا اإلن ـجــاز ،وأشــاد
بأدائه المتميز في البطولة ،رغم
مشاركة العبين ذوي مستويات
مرتفعة مــن دول متقدمة في
ل ـع ـبــة ال ـت ـن ــس ،ك ـم ــا ت ـم ـنــى له
التوفيق وتحقيق نتيجة طيبة في
بطولة األسبوع الثاني.
وشدد الجابر على أن االتحاد
ي ــول ــي ه ـ ــذه ال ـف ـئ ــة ال ـس ـن ـي ــة مــن
الناشئين اهتماما كبيرا ،ويهيئ
لـهــا ك ــل ال ـظ ــروف واإلم ـك ــان ــات ،من
خـ ــال الـ ـت ــدري ــب ف ــي م ـج ـمــع الـشـيــخ
جابر العبدالله الدولي للتنس ،بوجود
أكــاديـمـيــة ن ــادال الـتــي تـتــولــى تــدريــب
الع ـب ــي ال ـم ـن ـت ـخــب ال ــوط ـن ــي لـلـتـنــس،
وتمنى أن يؤتي هذا االهتمام الكبير
بالناشئين ثماره في المستقبل
القريب بإذن الله.

محمد العوضي

وط ـ ــال ـ ــب ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـف ـن ــي
الالعبين بالتركيز في مباراة
الـ ـغ ــد ،ب ـع ـي ــدا ع ــن أه ـم ـي ـت ـهــا
على صعيد النقاط ،بعد أن
ضمن األزرق تأهله ،وعطفا
على أن مواجهات المنتخب
األوز ب ـكــي فــي المجموعة لن
ت ـضــاف إل ــى رص ـيــد الـنـقــاط،
كون المنتخب األوزبكي هو
م ــن سـيـسـتـضـيــف ن ـهــائ ـيــات
كأس آسيا المقررة في األول
من يونيو وحتى التاسع من
نفس الشهر من العام المقبل،
وب ــالـ ـت ــال ــي فـ ــإنـ ــه س ـي ـش ــارك
بصفته حامل اللقب.
وش ــدد الـجـهــاز الفني على
أه ـم ـي ــة خـ ــوض الـ ـمـ ـب ــاراة مــن
أجل الفوز ،لترك انطباع جيد
في البطولة ،ولتكون المباراة
ً
تجربة مفيدة لالعبين ،وأيضا
للجهاز الفني ،السيما أن نية
الـحـفــاظ عـلــى ال ـق ــوام الـحــالــي
لــأزرق مــوجــودة حتى موعد
النهائيات.

صورة جماعية لوفد االزرق مع الالعبين

خطة تجهيز األزرق
ومن المقرر ،بحسب الجهاز
الفني ،أن يقدم المدرب االسباني
غ ــون ــزالـ ـي ــس خ ـط ـت ــه لـتـجـهـيــز
األزرق األولمبي لنهائيات آسيا
ف ــور الـ ـع ــودة م ــن أوزب ـك ـس ـتــان،
وسط توقعات بأن يحظى وفد
األزرق العائد باستقبال الئق
من قيادة الرياضة في الكويت
والجماهير الكويتية.

التركيز مطلوب
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات
األزرق لمواجهة أوزبكستان،

ق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد
لـلـمـنـتـخــب األول ـم ـب ــي محمد
ال ـ ـعـ ــزب إن هـ ـ ــدف ال ـ ـفـ ــوز فــي
آخر المواجهات بالتصفيات
موجود ،لعدة أسباب منها أن
ال ـم ـبــاراة مسجلة فــي رزنــامــة
االتـ ـ ـح ـ ــاد عـ ـل ــى أنـ ـه ــا مـ ـب ــاراة
دولـ ـي ــة ،إل ــى ج ــان ــب ان ال ـفــوز
سيمنح األزرق دافعا معنويا
بصفتها ال ـم ـبــاراة الـســادســة
التي لم يتعرض فيها األزرق
الي ه ــز يـ ـم ــة ،كـ ـم ــا أن ا لـ ـف ــوز
س ـي ــزي ــد مـ ــن ث ـق ــة ال ــاع ـب ـي ــن،

ألن ا لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب األوز بـ ـ ـ ـك ـ ـ ــي
م ــن ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات ال ـق ــوي ــة فــي
البطولة.
وكـ ـش ــف ان الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي
ي ــول ــي م ــواجـ ـه ــة أوزب ـك ـس ـت ــان
أه ـم ـيــة ال ت ـقــل ع ــن مــواجـهـتــي
بنغالدش والسعودية ،وطالب
الــاعـبـيــن بــال ـتــزام التعليمات
والتركيز بشكل كبير.

حققنا االستفادة
وعن تفاوت مستوى األزرق
في الفترة األخيرة ،خصوصا

ً
أزرق اليد يشارك غدا في بطولة قطر الدولية
•

محمد عبدالعزيز

يغادر وفد منتخبنا الوطني األول لكرة اليد صباح
ً
ً
الـيــوم متجها إلــى الــدوحــة اسـتـعــدادا للمشاركة في
ً
بطولة قطر الودية الدولية التي تنطلق غدا وتستمر
حتى  6نوفمبر الجاري بمشاركة منتخبات الكويت
وقطر المضيف والسعودية وإيران.
ويرأس وفد األزرق أمين سر االتحاد قايد العدواني،
ويـتـكــون مــن عضو مجلس اإلدارة مشعل القبندي،
ومدير المنتخبات الوطنية محمد الخميس ،والمدير
الـفـنــي لــاتـحــاد د .خــالــد ال ـشــرجــي ،وال ـج ـهــاز الفني
واإلداري للمنتخب المكون من مدير المنتخب االول
فهد الهاجري ،والمدرب السلوفيني بوريس دينيتش،
ومساعده الصربي بوسكو ،وأيمن الشيخ ،باإلضافة

إلى  19العبا هم صالح الموسوي ،وإبراهيم األمير،
وعبدالله الغربللي ،وصقر الفهد ،وفواز عبدالهادي،
وع ـبــدال ـلــه الـخـمـيــس ،وح ـي ــدر دش ـت ــي ،وعـبــدالـعــزيــز
ال ـش ـمــري ،وم ـب ــارك ال ـخــالــدي ،وعـبــدالـعــزيــز سـلـطــان،
وحسن صقر ،ومحمد بــويــابــس ،وسيف الـعــدوانــي،
وي ــوس ــف ض ــاي ــف ،وفـ ـ ــواز الـ ـمـ ـش ــاري ،وع ـبــدال ـعــزيــز
سالمين ،وفواز عبدالجليل ،ومهدي الحداد ،ويوسف
العجمي.
وسيلعب األزرق في البطولة التى ستقام على صالة
ن ــادي الــدحـيــل بـنـظــام الـ ــدوري مــن دور واح ــد ،ثــاث
مباريات تبدأ غدا بلقاء نظيره القطري ،واألربعاء مع
إيران ،والخميس مع منتخب السعودية.

ب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــور الـ ـ ـه ـ ــزي ـ ــل فــي
بطولة غرب آسيا ،قال العزب
إن الـمـشــاركــة فــي غ ــرب آسيا
كانت بهدف تجهيز المنتخب
لـلـتـصـفـيــات ال ـمــؤه ـلــة لـكــأس
آس ـيــا ،وه ــو مــا تـحـقــق ،حيث
وق ـ ـ ــف ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي ع ـلــى
التشكيل األنـســب ،ونجح في
تالفي السلبيات التي أفرزتها
بطولة غرب آسيا.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ـ ــدور ال ــاع ـب ـي ــن
والحماس الكبير الذي أبدوه
من أجل الظفر ببطاقة التأهل،

ً
مؤكدا أن رغبتهم كانت كبيرة
إلسعاد الشعب الكويتي.

الهمالن يشيد
أشاد رئيس وفد المنتخب
فــي أوزبكستان فهد الهمالن
ب ـ ـ ـ ـ ــاألداء الـ ـ ـ ــذي قـ ــدمـ ــه الع ـب ــو
الـمـنـتـخــب األول ـم ـب ــي ،مشيرا
إلى أن ما سبق قاد إلى حجز
بـطــاقــة الـتــأهــل إل ــى نهائيات
كأس آسيا.
واعـ ـتـ ـب ــر الـ ـهـ ـم ــان أن ه ــذا
ال ـ ـتـ ــأهـ ــل نـ ـتـ ـيـ ـج ــة االه ـ ـت ـ ـمـ ــام

منتخب اإلسكواش يحرز لقب
«الخليجية» بـ  ٥ذهبيات

طائرة كاظمة تلتقي الساحل الستعادة التوازن
تـقــام الـيــوم  5مـبــاريــات ضمن الـجــولــة الثالثة من
القسم األول في بطولة كأس االتحاد للكرة الطائرة،
وتبدأ في الخامسة والنصف مساء بلقاء كاظمة مع
الساحل على صالة االتحاد بمجمع صــاالت الشيخ
سعد العبدالله ،على أن تقام في السادسة مساء ثالث
مباريات ،إذ يستضيف الكويت فريق الصليبيخات
ضمن "المجموعة الثانية" ،في حين يلعب القادسية
مع الشباب على صالة نادي التضامن ،والعربي مع
التضامن على صالة القادسية ،ويلتقي في ال ـ 7:30
مساء اليرموك مع الجهراء على صالة االتحاد بصباح
السالم "المجموعة األولى".

فرصة
في المباراة األولــى ،ستكون الفرصة سانحة أمام
الـبــرتـقــالــي ،راب ــع الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة ب ــدون رصـيــد،
لتعويض خسارته أمام الكويت واستعادة اتزانه على

ً
حساب الساحل ،الثاني بـ 3نقاط ،نظرا للفارق الفني
بين الفريقين.
وينطبق الشيء نفسه على الكويت متصدر الثانية
ب ــ 6نـقــاط وال ـطــامــح إل ــى تحقيق ال ـفــوز الـثــالــث على
التوالي على حساب الصليبيخات األخير بدون رصيد.
وكذلك يدخل القادسية متصدر المجموعة األولى
بـ 6نقاط بنفس الطموح طمعا في تحقيق فوز سهل
عـلــى ال ـش ـبــاب األخ ـيــر ب ــدون رص ـيــد ،فــي حـيــن يأمل
العربي الثاني بنفس الرصيد وبفارق األشواط تخطي
عقبة التضامن الثالث بـ 3نقاط لمواصلة طريقه في
البطولة.
وأخيرا يسعى الجهراء "ثالث األولى" بـ 3نقاط إلى
تعويض خسارته أمام العربي وتحقيق نتيجة امام
اليرموك الخامس بدون رصيد.

تتويج العبي منتخب الكويت بالذهب
أحرز منتخب الكويت لإلسكواش ،أمس األول،
لقب البطولة الخليجية للعبة ،بعد اقتناص
خمس ميداليات ذهبية.
واح ـت ــل مـنـتـخــب ال ـكــويــت ال ـمــركــز األول في
ـان تضمنتها
خ ـمــس م ـســاب ـقــات م ــن أص ــل ث ـم ـ ٍ
البطولة ،التي احتضنها مجمع سالم الصباح
الدولي لإلسكواش على مدار سبعة أيام ،إذ حسم
العبوه ألقاب الفرق والـفــردي لفئتي العمومي
وتحت  19سنة والفردي (تحت  17سنة).
وشغل المنتخب السعودي المركز الثاني في
الترتيب العام ،بعد الظفر بمسابقتي الفردي
والفرق لفئة تحت  15سنة ،محققا ميداليتين
ذهبيتين وجــاء منتخب قطر ثالثا ،إثــر فــوزه
بمسابقة ال ـفــرق لـفـئــة تـحــت  17س ـنــة ،محققا
ذهبية واحدة.

مباراتان في دوري
«أولى السلة»
•

جابر الشريفي

ت ـق ــام الـ ـي ــوم م ـنــاف ـســات
الجولة الرابعة من دوري
الدرجة األولى لكرة السلة،
ح ـيــث يـلـتـقــي ال ـع ــرب ــي مــع
ال ـ ـن ـ ـصـ ــر ع ـ ـنـ ــد الـ ـخ ــامـ ـس ــة
وال ـ ـن ـ ـص ـ ــف ،ع ـ ـلـ ــى ص ــال ــة
االت ـ ـحـ ــاد ب ـم ـج ـمــع ال ـش ـيــخ
سعد العبدالله الرياضي،
ول ـ ـكـ ــل م ـن ـه ـم ــا ن ـق ـط ـت ــان،
ت ـل ـي ـهــا م ـب ــاش ــرة مــواج ـهــة
ال ـت ـضــامــن بـنـقـطــة واح ــدة
مـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاح ـ ـ ــل بـ ــرص ـ ـيـ ــد
نقطتين.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــام م ـ ـ ـنـ ـ ــاف ـ ـ ـسـ ـ ــات
م ـس ــاب ـق ــة الـ ــدرجـ ــة األولـ ــى
بـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري مـ ــن

والـ ــدعـ ــم ال ـ ــذي ق ــدم ــه مجلس
ادارة االتحاد برئاسة الشيخ
أحمد اليوسف ،وتذليل جميع
ال ـع ـق ـب ــات والـ ـمـ ـع ــوق ــات ،مـمــا
ساهم في الوصول إلى الهدف
المنشود.
ووجه الشكر إلى الالعبين
وث ـم ــن حــرص ـهــم ع ـلــى تـقــديــم
افـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــويـ ـ ــات ف ــي
التصفيات ،كما و جــه الشكر
إلى األجهزة اإلداريــة والفنية
وال ـط ـب ـيــة ع ـلــى ج ـهــودهــم في
الفترة الماضية.

ق ـس ـم ـيــن ،ع ـل ــى أن ي ـتــأ هــل
األول لـ ـ ـل ـ ــدوري ا ل ـم ـم ـت ــاز
مـ ـب ــاش ــرة ،ب ـي ـن ـمــا يـنـتـظــر
الوصيف خــا مــس ا لــدوري
ا لـمـمـتــاز ،ليلتقي معه في
 3مــواج ـهــات ،وال ـفــائــز في
اثنتين يتأهل للممتاز.

وكانت منافسات اليوم األخير من البطولة
أس ـفــرت عــن ف ــوز منتخب الـكــويــت بالميدالية
الذهبية في فئة العمومي ،إثر تغلبه على نظيره
القطري بنتيجة  ،0 - 3لينال األخير الميدالية
الفضية ،في حين ذهب المركز الثالث لمنتخبي
البحرين والسعودية.
وش ـهــدت مـنــافـســات ال ـفــرق (تـحــت  17سنة)
تحقيق منتخب قطر المرتبة األولى ،بعد فوزه
على نظيره الكويتي بنتيجة  ،2 - 3عقب تنافس
قوي ،ليكتفي األخير بالمركز الثاني والميدالية
ال ـف ـض ـيــة ،وذهـ ــب ال ـمــركــز ال ـثــالــث والـمـيــدالـيــة
البرونزية لمنتخبي السعودية والبحرين.
(كونا)
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سقط برشلونة في فخ التعادل
 1-1مع ضيفه ديبورتيفو
أالفيس ،أمس األول ،في
المرحلة الثانية عشرة من
الدوري اإلسباني.

اسـتـمــر بــرشـلــونــة فــي إه ــدار
الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاط ب ـ ـعـ ــد إقـ ـ ــالـ ـ ــة مـ ــدربـ ــه
الـهــولـنــدي رونــالــد كــومــان ،إثر
تعادله أمام أالفيس  ،1-1ضمن
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مــن
الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ع ـلــى مـلـعــب ك ــام ــب ن ــو أم ــام
 37.278متفرج ،وفي ّأول مباراة
لـبــرشـلــونــة الـجــريــح مـنــذ إقــالــة
مدربه الهولندي رونالد كومان،
تعادل بطل اسبانيا  26مرة مع
ضيفه أالفيس.
ورفع الكاتالوني الذي لم يفز
فــي مـبــاريــاتــه ال ـثــاث األخ ـيــرة،
رصيده إلى  16نقطة في المركز
التاسع ،مقابل  10للضيف في
المركز الـ .16
وك ــان رئ ـيــس ال ـن ــادي ج ــوان
البــورتــا أق ــال ال ـمــدافــع الشهير
ً
السابق عقب خسارتين تواليا
أم ـ ـ ــام راي ـ ـ ــو ف ــاي ـك ــان ــو 1-ص ـف ــر
األربعاء ،وقبلها في الكالسيكو
أمـ ـ ــام ال ـغ ــري ــم ال ـت ـق ـل ـيــدي ري ــال
مدريد  ،2-1ليعين مدرب الفريق
ً
الرديف سيرجي بارجوان بدال
منه.
واضـ ـ ـط ـ ــر ب ـ ـ ــارج ـ ـ ــوان ،ال ـ ــذي
سيشرف على الفريق أقله في
م ـب ــارات ـي ــن ،األول ـ ــى ك ــان ــت هــذه
األمسية والثانية أمــام دينامو
ك ـي ـي ــف األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي فـ ــي دوري
أبطال أوروبا الثالثاء ،للتعامل
مـ ــع م ـش ـك ـلــة كـ ـث ــرة االصـ ــابـ ــات

مع ما ال يقل عن  8العبين في
ال ـع ـيــادة ،أب ــرزه ــم أن ـســو فــاتــي،
والـفــرنـســي عـثـمــان ديمبيليه،
والدنماركي مارتن برايثوايت،
وسيرجي روبرتو ،والهولندي
فرنكي دي يونغ.
ً
وتـعــويـضــا لـهــذه الـغـيــابــات،
دفع بالشابين نيكو غونزاليس
ً
( 19عـ ــامـ ــا) ،وغ ــاف ــي ( )17فــي
ال ــوس ــط ،وال ـهــول ـنــدي ممفيس
د يـ ـ ـب ـ ــاي ( )27واألرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
س ـي ــرج ـي ــو أغ ـ ــوي ـ ــرو ( )33فــي
الـهـجــوم ،لكن األخـيــر خــرج في
الدقيقة  41بسبب آالم في صدره
وترك مكانه للبرازيلي فيليبي
كوتينيو.
وتـ ـلـ ـق ــى ب ــرشـ ـل ــون ــة ض ــرب ــة
موجعة ثانية بخروج مدافعه
الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــرم جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرار ب ـي ـك ـي ــه
ً
ً
لالصابة أيضا ،ليحل بدال منه
الفرنسي كليمون النغليه (.)70
ورغم أن أالفيس خسر  7من
مـبــاريــاتــه الثماني األول ــى هذا
الموسم ،لكنه توجه إلى «كامب
ً
ً
ن ــو» مـتـسـلـحــا ب ـفــوزيــن تــوالـيــا
في المرحلتين األخيرتين على
قـ ــاديـ ــش  - 2صـ ـف ــر ،وإل ـت ـش ــي
 - 1صفر.

استحواذ ٪٨٠
واس ـت ـح ــوذ بــرش ـلــونــة على
الـكــرة بنسبة  80فــي المئة مع

فرحة العبي أالفيس وإحباط لبرشلونة بهدف التعادل
 3تسديدات ،منها اثنتان بين
ال ـخ ـش ـب ــات ال ـ ـثـ ــاث ،ولـ ـك ــن مــع
عقم هجومي في الشوط ّ
األول،
والح ـ ـ ــت ّأول ف ــرص ــة حـقـيـقـيــة
ل ــه ف ــي الــدق ـي ـقــة  45بـتـســديــدة
م ــن دي ـب ــاي الـتـقـطـهــا ال ـحــارس
أنتونيو سيفيرا.

تأهيل
يجب
ً
بارجوانً :
الالعبين بدنيا ونفسيا
قال المدرب المؤقت لفريق برشلونة سيرجي بارجوان إنه
«يجب تأهيل الالعبين بدنيا ونفسيا» ،وذلك عقب التعادل ،1-1
أمس األول ،أمام أالفيس بالدوري اإلسباني في أول مباراة
له على رأس اإلدارة الفنية وقبل أيام من مواجهة دينامو
كييف األوكراني في مباراة حاسمة بدوري أبطال أوروبا.
وص ــرح ب ــارج ــوان ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ،عـقــب اللقاء
«الالعبون عليهم العامل األكبر ،نحن فقط لمساعدتهم.
إنني متفائل وأعمل على ذلك .يتعين ّ
علي اآلن أن أجعلهم
أكثر ثقة في أنفسهم».
وأشار إلى أن الهزيمة «تركت شعورا مرا» لكن فريقه
«قام بما توجب عليه» ،موضحا أن برشلونة كان متفوقا
في «استعادة الكرة وخلق الكثافة العددية ونقل الكرة».
وأبدى بارجوان أسفه الستقبال فريقه لهدف قائال
«حاولنا فرض رقابة على لويس ريوخا وخوسيلو،
لكن لألسف نجحوا في التسجيل بينما كنا أفضل
منهم .في مثل هذه األلعاب يجب أن تكون عدائيا
وارتكاب أخطاء لكن ذلك يكلفك بطاقة».
وبسؤاله عن الغيابات بسبب اإلصابات الكثيرة
بالفريق ،التي قد ينضم إليهم جيرارد بيكيه وسرخيو
أغويرو قبل مباراة كييف ،لم يرد بارجوان استخدام
ذلك كذريعة.
وقال «هذا هو المتاح ،لم أواجه هذا األمر بمفردي.
لقد واجهه كومان (المدرب المقال) أيضا ،لكن من أجل
ذلك هناك البدالء وفريق الناشئين».

بارجوان

استبعاد لحاق كيتا بمواجهة أتلتيكو
ال ي ـتــوقــع األل ـم ــان ــي يــورغــن
كلوب ،المدير الفني لليفربول
اإلنـكـلـيــزي ،مـشــاركــة نـجــم خط
وس ـط ــه الـغـيـنــي ال ــدول ــي نــابــي
كيتا خالل المواجهة المرتقبة
أمــام أتلتيكو مدريد اإلسباني
بعد غـ ٍـد بــدوري أبطال أوروبــا،
بـسـبــب اس ـت ـم ــرار م ـعــانــاتــه من
إصابة في أربطة الساق.
وخ ـ ـ ــرج ك ـي ـت ــا م ـص ــاب ــا بـعــد
ُمضي  19دقيقة فقط من مباراة
ل ـي ـفــربــول أمـ ــام ب ــراي ـت ــون أمــس
األول.
وأث ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــوك ح ـ ــول
مـ ـش ــارك ــة ك ـي ـت ــا ف ـ ــي م ــواج ـه ــة
بــرايـتــون ،بعد تعرضه لتدخل
عنيف استوجب طرد الفرنسي
بول بوغبا خالل الفوز الساحق
لـ ـلـ ـيـ ـف ــرب ــول عـ ـل ــى م ــان ـش ـس ـت ــر

كيتا

يونايتد بخمسة أهداف دون رد.
وتـعــادل ليفربول مــع ضيفه
برايتون بهدفين لمثلهما ،بعد
أن ك ــان مـتـقــدمــا بـهــدفـيــن دون

رد ،ليتسع ا ل ـفــارق بينه وبين
تـشـلـســي ال ـم ـت ـصــدر إل ــى ثــاث
نقاط.
ولم يعلق كلوب بشكل فوري
على حالة كيتا ،واكتفى بالقول
إن ال ــاع ــب أص ـي ــب ف ــي أرب ـطــة
الـســاق ،لكن يبدو أنــه سيفتقد
ج ـهــود ن ـجــم خ ــط وس ـطــه أم ــام
أتلتيكو على ملعب أنفيلد في
مـبــاراة قــد تحسم بطاقة عبور
ل ـي ـف ــرب ــول ل ـ ـ ــدور ال ـس ـت ــة عـشــر
ق ـبــل جــول ـت ـيــن م ــن ن ـهــايــة دور
المجموعات.
وقال كلوب للموقع الرسمي
لليفربول« :لقد أخبرني .جعلني
أش ــاه ــد ح ــال ــة إص ــاب ـت ــه ،لـ ــذا ال
أعــرف ،سنرى .سيجري أشعة،
ثم سنعرف حجم إصابته».
(د ب أ)

رياضة

ت ــرج ــم بــرش ـلــونــة أفـضـلـيـتــه
فــي ال ـشــوط الـثــانــي ،بافتتاحه
التسجيل عبر تسديدة بينية
بـ ــال ـ ـقـ ــدم الـ ـيـ ـمـ ـن ــى م ـ ــن ديـ ـب ــاي
على الجهة اليسرى من خارج
ال ـم ـن ـط ـق ــة ركـ ـن ــت فـ ــي الـ ــزاويـ ــة
العليا المعاكسة ( ،)49ليسجل

فينيسيوس جونيور
سيرحب بقدوم مبابي

فينيسيوس
سيرحب فينيسيوس جونيور بكيليان مبابي
في ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم ،خصوصا
أنه ال يوجد أي العب ال يريد تواجد مهاجم سان
جرمان كزميل له.
وينتهي عقد مبابي مع سان جرمان بنهاية
الموسم الحالي ،وذكرت تقارير أن سان جرمان
رفض عرضا بقيمة  220مليون يورو ،لالستغناء
ع ــن خ ــدم ــات ال ــاع ــب ال ـف ــرن ـس ــي ف ــي أغـسـطــس
الماضي.

هدفه الخامس في  11مباراة في
الدوري هذا الموسم.
واعـ ـتـ ـق ــد ال ـم ـض ـي ــف انـ ـ ــه ق ــام
باألصعب ،ليتلقى بعد  3دقائق
هدف التعادل من المهاجم لويس
ريـ ــوخـ ــا ،ب ـع ــدم ــا ضـ ــرب ال ــدف ــاع
الكاتالوني بعد تمريرة بالكعب

من خوسيلو لينفرد بالحارس
األل ـ ـمـ ــانـ ــي م ـ ـ ــارك-أن ـ ـ ــدري ـ ـ ــه ت ـيــر
شتيغن ويـتـجــاوزه ويـســدد في
المرمى الخالي .وتصدى القائم
لكرة لديباي ( ،)59قبل أن يسدد
بعد دقيقتين كــرة قــويــة صدها
ال ـ ـحـ ــارس ،ف ـي ـمــا كـ ــاد كــوتـيـنـيــو

يحسم الـنـقــاط ال ـثــاث مــن ركلة
ً
حرة على ُبعد  18مترا مرت فوق
ال ـع ــارض ــة ( .)83وفـ ــاز فالنسيا
عـلــى ضـيـفــه ف ـيــاريــال  - 2صفر،
سجلهما هــوغــو غ ـيــامــون ()43
وكارلوس سولر باراغان من ركلة
جزاء في الدقيقة .77

إصابة بيكيه في ربلة الساق
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة
اإلسـ ـب ــان ــي ،أم ـ ــس ،أن مــداف ـعــه
المخضرم جيرار بيكيه يعاني
إصابة في ربلة الساق ستبعده
عـلــى األق ــل عــن مــواجـهــة فريقه
ضــد ديـنــاكــو كييف األوكــرانــي
فــي دوري أب ـطــال اوروبـ ــا لكرة
القدم الثالثاء.
وخـ ـ ــرج ب ـي ـك ـيــه م ــن الـمـلـعــب
وه ــو ي ـعــرج ف ــي ال ـم ـب ــاراة ضد
االفيس ( )1-1في الدقيقة .70
وكان النادي الكاتالوني أعلن
على مواقع التواصل االجتماعي
التابعة له ،ان قلب دفاعه يعاني
اآلم ــا فــي ربـلــة ال ـســاق اليمنى،
قبل ان تكشف الفحوصات التي
خضع لها صباح أمس اإلصابة.
ول ـ ــم ي ـك ـشــف ب ــرش ـل ــون ــة عــن
فترة غياب بيكيه عن المالعب،
لـكــن الـمــدافــع الـبــالــغ مــن العمر
 34ع ــام ــا سـيـغـيــب ع ـلــى األق ــل
عـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ضـ ـ ــد ديـ ـن ــام ــو
كييف خــارج ملعبه في مباراة
مـصـيــريــة لـفــريـقــه ف ــي الـسـبــاق
نحو بلوغ الــدور ثمن النهائي
للمسابقة القارية األهم.
وي ـ ـ ـعـ ـ ــانـ ـ ــي ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة ف ــي

بيكيه
ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ،ح ـي ــث ح ـص ــد نـقـطــة
واحــدة في اخر ثالث مباريات،
علما بأنه اقال مدربه الهولندي
رون ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــان م ـن ـت ـص ــف
االسبوع الحالي ،وعين بدال منه
بشكل موقت سيرجي بارجوان.
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،ع ــاد أنـســو
فـ ـ ــاتـ ـ ــي وس ـ ـ ـيـ ـ ــرجـ ـ ــي روبـ ـ ــرتـ ـ ــو
وف ــريـ ـنـ ـك ــي دي يـ ــونـ ــغ لـ ـم ــران

برشلونة الجماعي بعد غيابهم
فترة بسبب اإلصابة.
وعلى الرغم من أن الالعبين
الثالثة لــم يشاركوا فــي المران
بالكامل ،فإنهم قطعوا خطوة
ن ـحــو عــودت ـهــم ل ـل ـمــاعــب ،وقــد
ي ــدخـ ـل ــون فـ ــي ق ــائـ ـم ــة ال ـف ــري ــق
ل ـمــواج ـهــة دي ـن ــام ــو ك ـي ـيــف في
دوري أبطال أوروبا.

زاها يتعرض إلهانة عنصرية سان أنتونيو يفاجئ ميلووكي
تعرض ويلفريد زاها ،مهاجم كريستال باالس ،إلهانة
عنصرية عبر اإلنترنت ،ونشر الالعب ،البالغ  28عاما،
صورا لبعض التعليقات المسيئة التي وجهت إليه بعد
فوز فريقه في الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم على
مضيفه مانشستر سيتي ،حامل اللقب - 2 ،صفر ،أمس
األول.
وتعرض زاها ،الذي أحرز الهدف األول لفريقه في ملعب
االتحاد ،للعرقلة من جانب أيمريك البورت ،مما تسبب في
طرد مدافع مانشستر سيتي ببطاقة حمراء مباشرة في
الوقت اإلضافي للشوط األول ،وسبق أن تعرض زاها ،وهو
من ساحل العاج ،إلساء ات عنصرية مماثلة عبر اإلنترنت.
ون ـشــر زاه ــا بـعــض الــرســائــل الـمـسـيـئــة ال ـتــي وصـلـتــه
عبر «إنستغرام» ،وطالب الشركات المسؤولة عن مواقع
التواصل االجتماعي بالتعامل مع المشكلة بجدية ،وكتب
عبر «إنـسـتـغــرام»« :ال ـهــدف مــن هــذه الــرســالــة ليس تلقي
رسائل دعم أو تعاطف أو عبارات تعبر عن االشمئزاز...
أنا هنا أطالب بحل المشكلة الفعلية».

حقق سان انتونيو سبيرز فوزا مفاجئا على
ميلووكي باكس بطل الموسم الماضي -102
 93في عقر دار األخير ،ضمن دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين ،في حين لم يعد أي فريق
في الدوري من دون خسارة بعد سقوط يوتا
جاز للمرة األولى هذا الموسم.
فــي ال ـم ـبــاراة االول ـ ــى ،ت ــوزع الع ـبــو سبيرز
األدوار ،حيث نجح خمسة منهم بينهم اثنان
من االحتياطيين في تخطي حاجز الـ 10نقاط
ليقودوا فريقهم إلى تحقيق فوزهم الثاني هذا
الموسم مقابل  4هزائم.
وكــان أفضل المسجلين في صفوف الفائز
ديجونت موراي مع  23نقطة ،وأضاف ديريك
وايت وبرين فوربيس  17و 16تواليا.
ومني يوتا جاز بأول خسارة له هذا الموسم
بسقوطه أمــام شيكاغو بولز  107-99بفضل
تألق نجم األخير ديمار ديــروزان الذي سجل

 32نقطة ،باإلضافة الى  26نقطة بواسطة زاك
الفين .وتابع واشنطن ويزاردز انطالقته القوية
هــذا الـمــوســم بـفــوزه على بوسطن سلتيكس
 112-115بعد التمديد مرتين وذلك بفضل تألق
هدافه برادلي بيل صاحب  36نقطة.
وتغلب ديترويت بيستونز على اورالنــدو
ماجيك .103-110
وفــي المباريات األخــرى ،فــاز دنفر ناغتس
على مينيسوتا تمبروولفز  ،91-93وتورونتو
رابـ ـ ـ ـت ـ ـ ــورز عـ ـل ــى إنـ ــديـ ــانـ ــا بـ ــاي ـ ـسـ ــرز ،94-97
وفـيــادلـفـيــا سـفـنـتــي سـيـكـســرز عـلــى أتــانـتــا
هوكس  ،94-122وميامي هيت على ممفيس
غــريــزل ـيــز  ،103-129وف ـي ـن ـي ـكــس ص ـنــز على
كليفالند كافالييرز  ،92-101ونيويورك نيكس
على نيو أورليانز بيليكانز  ،117-123وغولدن
ستايت ووريرز على أوكالهوما سيتي ثاندر
.82-103

إنتر يعزز مركزه الثالث بثنائية كوريا

كوريا نجم اإلنتر يحتفل بهدفه األول

ع ــزز إن ـت ــر ،ب ـطــل ال ـمــوســم ال ـمــاضــي،
رصـيــده فــي الـمــركــز الـثــالــث بـفــوزه على
ضـيـفــه اودي ـن ـي ــزي  - 2صـفــر أمـ ــس ،في
ال ـم ــرح ـل ــة الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــرة م ــن بـطــولــة
إيطاليا لكرة القدم.
وارتأى مدرب إنتر سيموني اينزاغي
اعتماد مبدأ المداورة في تشكيلته ،نظرا
لــزحـمــة الـمـبــاريــات فــي اآلون ــة األخ ـيــرة،
حيث قــرر إراح ــة المهاجم األرجنتيني
الوتـ ــارو مــارتـيـنـيــس ،وش ــارك ب ــدال منه
مواطنه انخل كوريا إلى جانب المهاجم
البوسني العمالق ادين دجيكو ،كما أراح
مدافعه الهولندي ستيفان دي فري وحل
بدال منه اندريا رانوكيا.
وواجهت كتيبة اينزاغي تكتال دفاعيا
طوال ساعة في الوقت الذي لم يكن فيه
جناحها نيكولو باريال موفقا إلهــداره

ثالث فرص سانحة في الشوط األول (8
و 13و ،)26قبل ان تتمكن من ايجاد ثغرة
فــي ال ـجــدار بــواسـطــة كــوريــا ،ال ــذي سار
بالكرة على الجهة اليسرى و س ــدد في
شباك حارس اودينيزي (.)60
وس ــرع ــان م ــا اض ـ ــاف ك ــوري ــا الـثــانــي
اث ــر مـجـهــود ف ــردي م ــن الـظـهـيــر األيـمــن
الهولندي دنزل دامفريس (.)67
وحـ ــاول أودي ـن ـيــزي ال ــذي لــم يـفــز في
الـ ـمـ ـب ــاري ــات ال ـث ـم ــان ــي األخ ـ ـيـ ــرة وبـ ــات
يتهدده الهبوط ،تقليص الفارق ،وسجل
ل ــه االس ـبــانــي ج ـي ــرار دي ـلــوفــو هــدفــا لم
يحتسبه الحكم بداعي التسلل (.)82

فيرونا يهزم يوفنتوس

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

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

َّ
من ناحية أخرى ،عقد هيالس فيرونا

اإلعالنات:

األمور على يوفنتوس ومدربه الجديد-
ا لـقــد يــم ماسيميليانو أ لـيـغــري ،بعدما
ألحق بفريق «السيدة العجوز» الهزيمة
ً
الثانية تــوالـيــا والــرابـعــة هــذا الموسم،
بالفوز عليه  1-2أمس األول.
وبهذه الهزيمة التي تحققت قبل مرور
ربع ساعة على بداية اللقاء بعدما تخلف
يــوفـنـتــوس بـهــدفـيــن فــي الدقيقتين 11
و 14لألرجنتيني جيوفاني سيميوني،
نـجــل م ــدرب أتلتيكو مــدريــد اإلسـبــانــي
دييغو سيميوني ،قبل أن يقلص البديل
ً
األميركي وستون ماكيني الفارق متأخرا
ً
( ،)80بات فريق أليغري مهددا بالتراجع
ً
كثيرا في الترتيب.
وقــد خسر يوفنتوس السبت مركزه
السابع بفارق األهداف لمصلحة فيرونا،
الذي لم يخسر أمام عمالق تورينو في

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

المباريات الثالث األخيرة التي جمعتهما
عـلــى ملعب م ــارك أنـتــونـيــو بنتيغودي
(فوزان وتعادل).
وجاءت الخسارة على يد فريق ُيشرف
عليه منذ منتصف سبتمبر الكرواتي
إي ـغــور ت ـ ــودور ،ال ــذي تــألــق كـمــدافــع في
ص ـفــوف يــوفـنـتــوس بـيــن  1998و2007
ً
وكـ ــان م ـس ــاع ــدا ل ـمــدربــه أن ــدري ــا بـيــرلــو
فــي الموسم الماضي قبل إقــالــة األخير
ً
واالستعانة مجددا بأليغري ،الذي قاده
إلــى لقب ال ــدوري خمس م ــرات متتالية
بين موسمي  2015-2014و.2019-2018
ً
وم ـنــذ تـسـلـمــه ت ــدري ــب ال ـفــريــق خلفا
ألوزي ـ ـب ـ ـيـ ــو دي ف ــران ـش ـي ـس ـك ــو ف ـ ــي 14
س ـب ـت ـم ـب ــر ،ح ـص ــد فـ ـي ــرون ــا  15ن ـق ـطــة،
ووحدهما نابولي وميالن يتفوقان عليه
خالل هذه الفترة بـ 19لكل منهما.

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

بعد الحوار ...هل
سيحدث استقرار؟

أ .د .غانم النجار

العملية السياسية ال تحكمها النوايا ،بل موازين القوى.
السلوك السياسي الكويتي هو سلوك مبعثر ،ال تركيز فيه،
ُ
ً
وال التزامات تذكر ،يأتي كردود أفعال ،ويتبخر سريعا كالغبار،
ً
هو أقرب للسراب منه للحقيقة ،يحسبه الظمآن ماء ،وهو ليس
كذلك .ال تختلف في ذلك الحكومة َّ
عما يسمى بالمعارضة.
ً
الحوار المركز ينتج عنه توافق واضح ،كما حدث مثال في
إنجاز دستور  ،١٩٦٢وبجدول زمني محدد ،وتتحرك فيه ملفات
جــامــدة كساها الغبار ،وال أمــل فــي تحريكها .فما لــم يحدث
توافق ،فلن يحدث تغيير ،سواء من ِقبل الحكومة ،أو األطراف
ْ
ْ
األخرى ،سواء َمن رفض الحوار ،أو َمن انخرط فيه.
هـنــاك فــرصــة إلنـقــاذ ال ـحــوار ،بتحويله إلــى بــرنــامــج عمل
يتضمن لجنة حكومية  -نيابية مشتركة لمتابعة تنفيذه ،وإال
ً
ً
ً
فسيصبح حديثا كويتيا عابرا كالعادة.
َّ
بطبيعة الحال العفو الخاص أمر مرحب به ،ومبادرة كريمة
من صاحب السمو ،وهو حتى تظهر تفاصيل المشمولين به،
سيبقى نقطة مضيئة في بحر متالطم من التراجع والتردي
للتعامل مع الملفات الحرجة ،من االقتصاد والتعليم والبدون
ومكافحة الفساد والتنمية واالستثمار والعنف وغير ذلك.
وحيث إن االستقرار أمر مطلوب ،فإن الموجة المضادة لن
تعدم السبل لتحريك أدواتها ضد الحكومة من استجوابات
وغيرها .وبالمقابل ،فإن أغلب ما يتم تداوله من ثنايا الحوار،
إنـمــا يــأتــي فــي إط ــار األمـنـيــات الـبــاغـيــة ،بــأن ال ـقــادم أحسن،
وأف ـضــل ،وأج ــدى وأقـ ـ َـوم .إال أن تـلــك "الـمـحـسـنــات البديعية"
والنكهات اللفظية ،لوحدها لــن تكفي لتحريك أوض ــاع ران
عليها الصدأ حتى كاد أن يتكلسا.
ً
وكل ما نخشاه أن يبدأ مؤيدو الحوار باالنسحاب منه شيئا
ً
فشيئا ،عندما ال تتحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
إشكالية أخرى ستواجه الحكومة ،وهي الفاتورة المطلوب
دفـعـهــا ل ـل ـنــواب ال ـمــؤيــديــن ،م ـثــل :الـتـعـيـيـنــات ،والــواس ـطــات
للمناصب والعالج بالخارج ،وهي فاتورة مزعجة ،وقد يؤدي
عدم االلتزام بها من ِقبل الحكومة إلى تسرب مؤيديها.
وربـمــا يكون السيناريو ،طالما أن المعلن عــدم تحصين
رئيس الوزراء ،أن يقوم الرافضون للحوار بتقديم استجواب
وإعالن عدم تعاون ،واالستمرار فيه إلى آخر درجة.
ومع أن العفو مطلوب ،ومستحق ومثمن ،إال أنه ال يكفي
ألن يكون لوحده نتيجة للحوار ،لكن باإلمكان إنجاح الحوار
بالوصول إلى توافق قبل فوات األوان ،بتشكيل فريق متابعة
مشترك من الحكومة والمجلس لمتابعة تنفيذ قائمة متعددة
الرؤوس من القوانين واإلصالحات المؤسسية .ذلك التوافق
مرهون بمن يملك موازين القوى ،وهم ليسوا الطرف النيابي
بالتأكيد.
ً
وكل ما نخشاه أن نعود قريبا للمربع رقم واحد ،فتنطبق
علينا حينها مقولة "ال طبنا وال غدا الشر".

ّ
وضاح

مشروع

nashmi22@hotmail.com

ترتيب خافي ...وننشغل بالتفاصيل
ومـشــروعـهــم أكـبــر مــن الـلــي نشوفه
ّ
ْ
هـ ــذا إذا ْ
أح ـ َـس ــن ــت ظ ــن ــي وال أمـيــل
ٍّ
لـ ـلـ ـش ــك ف ـ ــي ظ ـ ـ ــل يـ ـ ـ ـ ــداري وص ــوف ــه
"مشروع" ...قادم في الليالي المقابيل
بــس نــاطــريـنــه يـسـتــوي فــي ظــروفــه
يـعـمــل تـحــالـفـهــم ع ـلــى ض ــو قـنــديــل
ّ
بــال ـل ـيــل رت ـ ــب ك ــل خ ــراي ــط صـفــوفــه
في شمس مكسوفه وال باينه حيل
ونور البدر من أمس بادي خسوفه

«االستئناف» تقضي بإعدام مواطنة قتلت زوجها
قضت محكمة االستئناف
الجزائية ،برئاسة المستشار
حسن الـشـمــري أم ــس ،بإلغاء
ح ـ ـكـ ــم ال ـ ـس ـ ـجـ ــن ال ـ ـمـ ــؤبـ ــد عــن
مواطنة متهمة بقتل زوجها
بمطرقة وآالت ح ــادة ،وأمــرت
بإعدامها ،بعدما اطمأنت إلى
أدل ـ ــة ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة ودفـ ــاع
ال ــزوج المتمثل فــي المحامي
إبراهيم الكندري.
وكانت النيابة وجهت إلى
الـمـتـهـمــة تـهـمــة ق ـتــل زوج ـهــا
ً
ع ـ ـ ـمـ ـ ــدا مـ ـ ــع س ـ ـبـ ــق اإلصـ ـ ـ ـ ــرار
والـ ـت ــرص ــد ،ع ـبــر ض ــرب ــه عــدة
مــرات بمطرقة وسكين حادة،
لكنها أنكرت تلك االتهامات،
و مــن المتوقع أن تطعن على
الحكم أمام محكمة التمييز.
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،قـضــت

طلبة الحقوق يجرحون القانون
أل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــت أج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــزة األمـ ـ ـ ـ ــن
المصرية القبض على طرفي
مشاجرة باألسلحة البيضاء
ن ـ ـش ـ ـبـ ــت ب ـ ـيـ ــن ط ـ ـل ـ ـبـ ــة ك ـل ـي ــة
الحقوق بجامعة اإلسكندرية.
ونـقــل مــوقــع سـكــاي نيوز،
أمــس ،عن مصدر أمني قوله
إن ال ـم ـش ــاج ــرة أسـ ـف ــرت عــن
إص ــاب ــة أحـ ــد ال ـط ـل ـبــة بـجــرح
ق ـط ـع ــي فـ ــي ال ــرقـ ـب ــة نـتـيـجــة
ط ـع ـنــة ب ـس ــاح أبـ ـي ــض ،وتــم
نقله إ لــى المستشفى لتلقي
العالج.
وأوض ــح أن األمــن اإلداري
فــي كلية الـحـقــوق "اسـتـغــاث
ب ـ ـ ــرج ـ ـ ــال ال ـ ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة ،الـ ــذيـ ــن
ح ـ ـض ـ ــروا وسـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــروا ع ـلــى
المشاجرة التي نشبت أمــام

مـحـكـمــة ال ـج ـنــايــات ،بــرئــاســة
الـمـسـتـشــار متعب الـعــارضــي
أمس ،بحبس متهم  8سنوات
م ـ ــع الـ ـشـ ـغ ــل والـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــاذ ،ب ـعــد
إدان ـتــه بجريمة ح ـيــازة مــواد
مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد
التعاطي ،وكذلك قيادة مركبة
تحت تأثير ال ـمــواد الـمــؤثــرة،
م ـمــا ن ـجــم ع ـنــه ال ـق ـتــل الـخـطــأ
لمواطنة وابنتها وجنينها.
ومـ ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن يـطـعــن
ال ـم ـت ـه ــم عـ ـل ــى الـ ـحـ ـك ــم ل ـك ــون
المحكمة طبقت بحقه العقوبة
األشد وفق القانون.

ب ــواب ــة الـكـلـيــة وتـسـبـبــت في
حالة من الذعر بين المارة".
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداول مـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــون
لمواقع التواصل االجتماعي،
فـيــديــو لـلـمـشــاجــرة ،ويظهر
ً
فـيــه أح ــد األش ـخ ــاص غــارقــا
ف ـ ــي دمـ ـ ــائـ ـ ــه ،فـ ـيـ ـم ــا س ـ ــادت
حــالــة مــن الـهــرج بين جميع
الموجودين أمام باب الكلية.
وتـسـبـبــت ال ـم ـشــاجــرة في
حــالــة كبيرة مــن الـجــدل على
م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل ،وت ـس ــاءل
مـ ـغ ــردون ع ــن كـيـفـيــة دخ ــول
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ل ـل ـك ـل ـي ــة ب ــأس ـل ـح ــة
ب ـي ـض ــاء ،وال ـس ـب ــب ف ــي ع ــدم
سيطرة األمن اإلداري للكلية
على المشاجرة قبل تطورها
بهذا الشكل.

أول الجلطة الدماغية… ابتسامة ملتوية
أكـ ـ ـ ــدت اخ ـت ـص ــاص ـي ــة ط ـ ــب أعـ ـص ــاب
روسية ،أن الصداع الشديد والخلل في
التفكير والكالم و"االبتسامة الملتوية"
وصعوبة المشي ،هي العالمات األولى
التي تشير إلى الجلطة الدماغية.
ولفتت د .تاتيانا مانيفيتش إلى أنه
عـنــد ظـهــور ه ــذه الـعــامــات أو بعضها
من الضروري استدعاء الطبيب ،ووضع
ال ـم ـصــاب فــي الـ ـف ــراش ،وتــوف ـيــر ال ـهــواء
النقي له.
ت ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن  29أك ـتــوبــر
الماضي كــان الـيــوم العالمي لمكافحة
الجلطة الدماغية ،التي سببها الرئيس
ارتـ ـف ــاع م ـس ـتــوى ض ـغــط الـ ــدم وتـصـلــب
الـشــرايـيــن وااللـتـهــابــات وتـشــوهــات في
األوعية الدموية للدماغ.
وأوضحت االختصاصية أن العالمة
الواضحة للجلطة الدماغية هي تشوه
ال ـ ــوج ـ ــه أو م ـ ــا ُيـ ـسـ ـم ــى بـ ــ"االبـ ـتـ ـس ــام ــة
الـمـلـتــويــة" .ف ــإذا لــوحـظــت ه ــذه العالمة
ً
عند الشخص ،فإنه يجب نقله فورا إلى
أقرب مستشفى .وعند تقديم المساعدة

الطبية األو ل ـيــة للمصاب يـجــب توفير
الـهــواء النقي لــه ،وإذا كــان ضغطه 140
على  90فإنه يجب إعطاؤه الدواء الالزم

اكتشاف ضفدع في المريخ!
رصــد المسبار الـجــوال التابع لوكالة
ً
ن ــاس ــا ص ـ ـخـ ــورا غ ــري ـب ــة والفـ ـت ــة لـبـعــض
األش ـ ـكـ ــال الـ ـف ــري ــدة فـ ــي ك ــوك ــب ال ـم ــري ــخ،
الــذي تنعدم الحياة عليه ،بسبب ظروفه
المناخية القاسية وغير المناسبة ،لكن
العلماء يتابعون البحث عن األسرار التي
قد تخفيها هذه الصخور داخل عيناتها
الجيولوجية.
وقال موقع سبوتنيك ،أمس ،إن مركبة
"ن ــاس ــا" الـتـقـطــت ص ــورة فــريــدة لصخرة
ظ ـ ـهـ ــرت عـ ـل ــى شـ ـك ــل ض ـ ـفـ ــدع كـ ـبـ ـي ــر مــن
الصخور ،والذي أطلق عليه لقب "ضفدع
المريخ".
وذك ــر مــوقــع " ،"screenrantأن مركبة
ً
"ناسا" تلتقط بين الحين واآلخــر صــورا
ً
فــريــدة وغــريـبــة ج ــدا ،كــان آخــرهــا صــورة
ً
صخور على شكل دودة ،أحدثت جدال بين
رواد مواقع التواصل االجتماعي.

ً
ً
ُ
وي ـ ـعـ ــد الـ ـم ــري ــخ ك ــوكـ ـب ــا بـ ـ ـ ـ ــاردا وب ــا
ً
حـ ـي ــاة وخ ـ ـط ـ ـيـ ــرا ،حـ ـي ــث ال تـ ـت ــواف ــر فــي
الـ ـغ ــاف الـ ـج ــوي ل ـل ـكــوكــب ن ـس ـبــة ج ـيــدة
مــن األوكـسـجـيــن لــدعــم الـحـيــاة أو زراع ــة
المحاصيل ،وتبلغ درجة حرارته نحو 80
ً
درجة فهرنهايت ،وهي حرارة قاسية جدا،
بحيث ال يمكننا تحملها كبشر.
ويـ ــواصـ ــل ال ـع ـل ـم ــاء ال ـب ـح ــث ع ــن ط ــرق
تمكنهم من استكشاف الكوكب عن طريق
ُ
الروبوتات ،حيث تعد هــذه الطريقة هي
األ مـثــل بالنسبة للبشر ،لتجنب ظــروف
المناخ القاسية.

وفيات
إبراهيم محمد إبراهيم الراشد

 56عاما ،شيع ،ت60445569 ،96601133 ،60903039 :

عبدالرزاق إبراهيم ناصر الفيلكاوي

الفجر
الشروق
الظهر

 75عــامــا ،شيعت ،ت،97212045 ،55575754 ،99998811 :
99391999

حسين كاظم حسن الضاحي العنزي

 86عاما ،شيع ،العارضية ،ق ،10ش ،4م ،18ت98999907 :

بقايا لحم تحيل
ً
نائبا للتحقيق
ي ـخ ـضــع ن ــائ ــب م ــن الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي
المعارض في روسيا للتحقيق ،بزعم قيامه
بالصيد من دون ترخيص ،بعد أن عثرت
الـشــرطــة عـلــى بـقــايــا مقطعة مــن األي ــل في
صندوق سيارته.
وأك ـ ـ ــد الـ ـن ــائ ــب ف ــالـ ـي ــري راش ـ ـك ـ ـيـ ــن ،فــي
تصريحات صحافية نقلها موقع الحرة،
أم ـ ــس ،أن ال ـش ــرط ــة أوق ـف ـت ــه أثـ ـن ــاء قـيــادتــه
للسيارة في منطقة ساراتوف الروسية ،مع
جثة األيل في صندوقه ،لكنه قال إنه ورفيقه
في السفر لم ُيطلقا النار على األيل ،وكانا
يخططان إلبالغ الشرطة بوفاته.
وذكـ ـ ــرت ش ــرط ــة سـ ــاراتـ ــوف أن ـه ــا تلقت
تقارير عن إطــاق نار في المنطقة ،عندما
أوق ـ ـفـ ــت س ـ ـيـ ــارة راشـ ـكـ ـي ــن ،وع ـ ـثـ ــرت عـلــى
سكاكين عليها آثار دماء وفأس في السيارة.

مواعيد الصالة

 86عاما ،شيع ،ت66033939 ،55593336 :

طيبة علي عبداللطيف التمار

لتخفيضه ،بعد التأكد من أنه لم يتناول
هذا الدواء وليست له آثار جانبية.

04:40
06:01
11:32

الطقس والبحر
العظمى 31
الصغرى 17
ً
أعلى مد  07:57صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:39

 09:58م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:02

ً
أدنى جزر  02:36صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:20

 03:26م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

