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انتهى الحوار وبدأت المواجهة

جلسة «األمة» طارت الستقالة الحكومة ...والحجرف :الخالد تهرب من االستجوابات كعادته

• المويزري :استجوابات الرئيس ال تسقط باستقالته ...وعلى القادم سحب «المزمع تقديمها»
ً
•  11نائبا يطلبون تشكيل لجنة تحقيق في ًالتحويالت المالية للنواب والوزراء والقياديين
ً
• تعيينات النيابة العامة تفتح هجوما جديدا على الحكومة
محيي عامر وفهد تركي

مــع رفــع رئيس مجلس األمــة مــرزوق
الغانم الجلسة العادية التي كانت مقررة
أمس؛ بسبب استقالة الحكومة ،إلى حين
ً
تشكيل أخرى جديدة ،وخالفا للتأكيدات
والتوقعات بسيادة األجــواء اإليجابية
وروح التعاون في أعقاب الحوار الوطني
بين السلطتين ،عــاد التصعيد و بــدأت
ً
ال ـم ــواج ـه ــة م ـ ـجـ ــددا ،إذ ت ــوع ــد ال ـنــائــب

«الجنايات» تبرئ الساير
من اإلساءة للذات األميرية
قـضــت محكمة الـجـنــايــات بــرئــاســة المستشار
محمد الصانع ،أمس ،ببراءة الشاعر جمال الساير
من تهمة اإلســاء ة إلى مسند اإلمــارة ونشر أخبار
كاذبة في موقع «تويتر».
وكانت النيابة وجهت إلى الساير تهم اإلساء ة
إلى الذات األميرية والعيب على صالحياتها ،وإذاعة
أخ ـب ــار ك ــاذب ــة م ــن شــأنـهــا إض ـع ــاف هـيـبــة ال ــدولــة،
وإساءة استعمال الهاتف ،على خلفية تغريدات له.
ً
وخالل التحقيق أنكر الساير تلك التهم ،مؤكدا
ً
ً
أنه دائما ما يردد «سمعا وطاعة لصاحب السمو»،
ّ
وأن ما دونــه على «تويتر» هدفه النصح بأسلوب
أه ــل الـكــويــت المخلصين ،وأن ــه غـيــر م ـســؤول عن
تفسير أقواله بشكل خاطئ.

ش ـع ـيــب ال ـ ـمـ ــويـ ــزري رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
الجديدة في حال عدم سحب طلب تأجيل
االستجوابات "المزمع تقديمها" المقدم
في جلسة  30مارس الماضي.
وص ــرح الـمــويــزري ،أم ــس ،بــأن ذلك
الـطـلــب غـيــر دس ـت ــوري وغ ـيــر الئـحــي،
وع ـلــى رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـق ــادم تـقــديــم
طلب لسحبه وشطبه من المضبطة،

ً
بــاعـتـبــاره وال ـع ــدم سـ ــواء ،مـضـيـفــا أن
االستجواب ال يسقط باستقالة رئيس
الحكومة.
واعتبر أن هــذه الحكومة فــي «قمة
االستهتار بالدستور ومجلس األمة،
ف ـك ـيــف ت ـع ـتــذر ع ــن ح ـض ــور الـجـلـســة
قـبــل ق ـبــول اسـتـقــالـتـهــا ،وك ـيــف يقبل
ً
أعضاء المجلس بهذا العبث؟!» ،معقبا:

«المالية» ترفض تعزيز رأسمال «االئتمان»
• «ال فائدة من زيادته دون هيكلة الخطة اإلسكانية وإقرار التمويل العقاري»
• «االستثمار» :ندعم البنك عندما تسمح الحالة المادية
ً
• رصيده  5ماليين دينار ومثلها لألسهم وودائعه  917مليونا
●

علي الصنيدح

قال بنك االئتمان إنه طلب تعزيزات مالية من
وزارة المالية لتأمين وضعه االئتماني ،غير أنه
ً
"ل ــم يـتــم ضــخ أي سـيــولــة" ،مبينا أن إدارة الــديــن
العام بالوزارة رأت أنه ال فائدة من زيادة رأسمال
البنك أو االقـتــراض من السوق المحلي ،من دون

ً
بن زايد في دمشق كاسرا العزلة العربية

مصر واألردن يدعوان إلى التكاتف لحل أزمات المنطقة

ً
األسد مستقبال بن زايد في دمشق أمس
كسرت اإلمــارات العزلة العربية المفروضة على
الرئيس الـســوري ،بشار األســد ،منذ انــدالع الحرب
في بالده قبل أكثر من  10سنوات.
وأجرى وزير الخارجية اإلماراتي ،عبدالله بن زايد،
زيارة لدمشق ،أمس ،التقى خاللها األسد ومسؤولين
سوريين ،بعد االتصال الذي تلقاه ولي عهد أبوظبي،
الشيخ محمد بن زايد ،منه الشهر الماضي.
وقالت وسائل إعالم إماراتية ،إن وزير الخارجية
السوري ،فيصل المقداد ،كان في استقبال بن زايد
بمطار دمشق.

اتهامات لبيالروس بشن
«حرب مهاجرين» على أوروبا
إل ــى أقـصــى ح ــد ،تـصــاعــد الـتــوتــر بين
بولندا وبيالروس ،بسبب أزمة المهاجرين
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود وس ـ ــط اتـ ـه ــام ــات غــرب ـيــة
ً
لمينسك بالوقوف وراء األزمة ،انتقاما من
الضغوط على نظام الرئيس البيالروسي
ألكسندر لوكاشينكو الذي واجه إجراءات
حملة قمع ضد المعارضة.
غربية بعد ّ
وفي وقت حذر رئيس الوزراء البولندي
ماتوش مورافيتسكي ،أمس ،من أن األزمة
ً
تهدد أمن االتحاد األوروبي برمته ،مدافعا
عن اإلجراءات األمنية التي اتخذتها بالده،
أك ــد أن «إغ ـ ــاق الـ ـح ــدود ال ـبــول ـنــديــة من
مصلحتنا الوطنية ،لكن استقرار وأمن
االتـحــاد األوروب ــي برمته هو اليوم على
ً
المحك» ،معقبا بأن «هذا الهجوم الهجين

ً
ً
«ح ـكــومــة ال تـحـتــرم وط ـنــا وال شعبا
ً
وال دسـتــورا ال تستحق االحـتــرام وال
العودة».
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ه ــاج ــم الـ ـن ــائ ــب م ـب ــارك
الحجرف الحكومة واعتبر غيابها عن
ً
ً
الجلسة تهربا من المسؤولية ،مضيفا:
ً
ّ
ليس غريبا على رئيس الــوزراء التهرب
من مسؤولياته واختالق األسباب لذلك.

ً
من نظام لوكاشينكو يستهدفنا جميعا...
لن نخضع للتخويف ،وسندافع عن السالم
في أوروبا».
ً
ً
ون ـ ـ ــال ـ ـ ــت وارس ـ ـ ـ ـ ـ ــو دعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا أوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا
ً
خصوصا من ألمانيا ،كما وصــف حلف
شـ ـم ــال األطـ ـلـ ـس ــي (ال ـ ـنـ ــاتـ ــو) اسـ ـتـ ـخ ــدام
مينسك المهاجرين بأنه «تكتيك هجين
غ ـيــر م ـق ـب ــول» ،بـيـنـمــا طــال ـبــت واشـنـطــن
لــوكــاشـيـنـكــو ب ــاإلق ــاع ع ــن «االس ـت ـغ ــال
السياسي والتالعب بأشخاص ضعفاء».
من ناحيته ،بحث لوكاشينكو األزمــة
م ــع حـلـيـفــه الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بوتين الذي دعا إلى التهدئة ،وبعد تلويح
أوروبــي بعقوبات جديدة تشمل شركات
ّ
الطيران البيالروسية ،حمل وزير 02

وأفادت مصادر دبلوماسية سورية بأن الوزير
ّ
اإلماراتي سلماألسد رسالتين من رئيس اإلمارات،
وولــي عهدأبوظبي ،مضيفة أن الجانبين بحثا
ملف عودةسوري ة إلى جامعة الدول العربية ،قبل
أشهر قليلة مــن موعد انعقاد قمة عربية مقررة
في الجزائر.
وق ــال ــت وك ــال ــة "عـ ـ ّـمـ ــون" األردن ـ ـيـ ــة ،إن ال ــوزي ــر
اإلمـ ــاراتـ ــي س ـي ـجــري زيـ ـ ــارة ل ـع ـمــان ب ـعــد زي ــارت ــه
لدمشق.
وبحسب بيان رئــاســي ســوري ،جرى 02

تهديدات نارية إيرانية
إسرائيلية واحتكاك
جديد في الخليج
لقاء غير علني بين خامنئي وأحمد مسعود

●

طهران  -فرزاد قاسمي

تـبــادلــت إي ــران وإســرائ ـيــل «ت ـهــديــدات نــاريــة»
مع تعاظم الشكوك حول إمكانية نجاح الجولة
السابعة مــن مـفــاوضــات فيينا ،الـمـقــررة نهاية
الـشـهــر الـ ـج ــاري ،وال ــرام ـي ــة إل ــى إح ـي ــاء االت ـفــاق
ال ـنــووي الـمـبــرم عــام  2015بين طـهــران والـقــوى
الكبرى.
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إعادة هيكلة الخطة اإلسكانية ،لتتماشى مع قدرة
الدولة على التمويل والتنفيذ ،وسرعة إقرار قانون
التمويل العقاري".
جاء ذلك في مذكرة للبنك أرفقها وزير المالية
وزي ــر الــدولــة لـلـشــؤون االقـتـصــاديــة واالسـتـثـمــار
خليفة حمادة ،في رده على سؤال برلماني للنائب
د .عبدالكريم الكندري وحصلت "الجريدة" 02

وأكـ ــد ال ـح ـج ــرف ،ف ــي ت ـصــريــح أم ــس،
أن استقالة الحكومة ال اعتبار لها دون
ً
قبولها ،مبينا أن ر فــع رئيس المجلس
للجلسة بتلك الحجة مخالفة دستورية
جـ ــديـ ــدة تـ ـض ــاف إلـ ـ ــى س ـج ـل ــه ال ـح ــاف ــل
بالمخالفات الدستورية.
وف ــي سـيــاق التصعيد ،ج ــدد النائب
ثــامــر السويط تأكيده أن قــرار 02

وقف التحويالت
الخيرية إلى إثيوبيا
●

محليات

03
الساير :متطوعو «الهالل
األحمر» هم رأسمالها
البشري وثروتها الحقيقية

اقتصاد

11
«األهلي» يعلن الفائز
بالسحب األول لحساب
«الفوز»

رياضة

١٨

جورج عاطف

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» ،م ــن م ـص ــادره ــا ،أن وزارة
ال ـش ــؤون تـلـقــت مـخــاطـبــة م ــن وزارة الـخــارجـيــة
بوقف جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة
ً
فــي إج ــراء تـحــويــات مــالـيــة إل ــى إثـيــوبـيــا ،نـظــرا
لعدم االستقرار السياسي هناك وتوتر الوضع
العسكري بين متمردي إقليم تيغراي والحكومة
المركزية.
ً
ً
ً
ووفـقــا للمصادر ،فــإن هناك تخوفا كويتيا
مــن استغالل هــذه األم ــوال بـصــورة خاطئة ،أو
تسخيرها لمصلحة أعمال أخرى ،بخالف التي
ُجمعت ألجلها
03

األزرق يتأهب لمواجهة
التشيك وديًا غدًا

ةديرجلا

•
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األمير يتلقى دعوة من تميم
لحضور افتتاح «فيفا» 2021

ولي العهد يستقبل ناصر المحمد

سموه هنأ ملك كمبوديا بالعيد الوطني
تلقى صــا حــب ا لـسـمــو أ مـيــر ا لـبــاد الشيخ
ن ـ ـ ـ ــواف األح ـ ـ ـمـ ـ ــد رسـ ـ ــالـ ـ ــة خـ ـطـ ـي ــة مـ ـ ــن أمـ ـي ــر
دو لـ ــة ق ـطــر ا ل ـش ـيــخ تـمـيــم ب ــن ح ـمــد تضمنت
العالقات األخوية الطيبة التي تربط البلدين
والشعبين الشقيقين و سـبــل تعزيزها ،كما
تضمنت دعوة سموه لحضور حفل االفتتاح
الــرسـمــي لـبـطــولــة كــأس ال ـعــرب "فـيـفــا" 2021
والـ ـت ــي س ـت ـق ــام ن ـه ــاي ــة ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري فــي
العاصمة الدوحة.
وق ـ ـ ــام ب ـت ـس ـل ـيــم الـ ــرسـ ــالـ ــة لـ ــوزيـ ــر شـ ــؤون
ال ــدي ــوان األم ـي ــري الـشـيــخ مـحـمــد الـعـبــدالـلــه،
سفير دولة قطر لدى الكويت علي آل محمود.
من جهة أخرى ،بعث سموه ،ببرقية تهنئة

الكويت :مطلوب تحرك دولي رادع
النتهاكات الحوثيين حيال السعودية
أع ــرب ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة ،أم ــس األول ،ع ــن "إدانـ ــة
واستنكار دولــة الكويت ،وبــأشــد الـعـبــارات ،استمرار
محاوالت ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكةالعربية
الـسـعــوديــة الـشـقـيـقــة ،عـبــر اس ـت ـهــداف مــديـنــة خميس
مـشـيــط ب ـطــائــرة م ـس ـيــرة ،وت ـهــديــد ال ـمــاحــة البحرية
والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر
األحمر بزورق مفخخ".
وأوضـ ـح ــت الـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـي ــان ل ـه ــا ،أن "اس ـت ـمــرار
هذه الممارسات العدوانية ،وما تشهده من تصعيد
يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة
واستقرار المنطقة وتهديد المالحة البحرية والتجارة
العالمية ،يشكلانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي
واإلنساني ،ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع
والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها".
واختتمت بيانها بالتأكيد على "وقوف الكويت التام
إلى جانب المملكة العربية السعودية ،وتأييدها في كل
ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها
وسيادتها".

استقبل سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحمد ،بقصر بيان،
صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.

ّ
نائب رئيس الحرس الوطني تفقد قيادة الحماية والتعزيز
ق ـ ــام ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـح ــرس
الــوط ـنــي ،ال ـفــريــق أول متقاعد
الشيخ أحمد النواف ،بزيارة إلى
قائد الحماية والتعزيز ،العميد
الركن حمد أحمد ،للوقوف على
آلية سير العمل.
واستمع النواف إلى شرح عن
مهام وواجبات قيادة الحماية
والتعزيز ،وتنظيمها وأنشطتها
الــرئـيـسـيــة لـلـمــوســم الـتــدريـبــي
الحالي.
وح ــث نــائــب رئـيــس الـحــرس
على خلق روح المنافسة بين
م ـن ـت ـس ـبــي الـ ـقـ ـي ــادة ف ــي ت ــأدي ــة
مهامهم وتكريم المتميز منهم،
وأن يعكسوا الصورة الحسنة
ل ـل ـح ــرس ،ح ـي ــث إن ـه ــم ي ـع ــدون
الــواج ـهــة الــرئـيـسـيــة ل ــه ،وشــدد

النواف خالل لقائه مسؤولي قيادة الحماية والتعزيز
عـ ـل ــى أخـ ـ ــذ الـ ـ ـح ـ ــذر وال ـح ـي ـط ــة
ف ــي ال ـم ــواق ــع الـمـكـلــف ال ـحــرس
بحمايتها.

ال ـفــريــق ال ــرك ــن ف ـهــد ال ـنــاصــر،
ومعاون رئيس األركان العامة
ل ـه ـي ـئــة ال ـع ـم ـل ـيــات وال ـخ ـطــط

وتبادل النواف الحديث مع
ً
الـ ـق ــادة وال ـض ـب ــاط ،م ـعــربــا عن
ارت ـي ــاح ــه ل ـمــا ش ــاه ــده ولـمـســه

ال ـل ــواء ال ــرك ــن ول ـيــد ال ـس ــردي،
وعدد من كبار الضباط القادة
في الجيش.

استقبل نائب وزير الخارجية،
السفير مجدي الظفيري ،أمس،
نــائـبــة الممثل ال ـخــاص لألمين
العام لألمم المتحدة في العراق
للشؤون السياسية والمساعدة
االنتخابية انغيبيورغ سولرون
غ ـي ـشــادوي ـتــر ،ح ـيــث ت ــم خــال
الـلـقــاء اسـتـعــراض الـعــاقــة بين
دول ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ومـ ـكـ ـت ــب األمـ ــم
المتحدة في العراق.
وش ـ ـ ـ ــدد الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـظ ـف ـي ــري
على ض ــرورة المضي قــدمــا في
ال ـج ـه ــود ال ـم ـب ــذول ــة ف ــي سبيل
الـ ـكـ ـش ــف ع ـ ــن م ـص ـي ــر األس ـ ـ ــرى
وال ـم ـف ـق ــودي ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن فــي

الياسين :المؤتمر يرسخ الحرص على النسيج الكويتي وتماسكه
أك ــد رئ ـيــس لـجـنــة اإلشـ ــراف الـعـلـيــا للمؤتمر
الوطني السنوي "من الكويت نبدأ ...وإلى الكويت
نـنـتـهــي" ،عـضــو فــريــق تـعــزيــز الــوحــدة الوطنية
بــالـلـجـنــة الـعـلـيــا لـتـعــزيــز الــوس ـط ـيــة ،الـمـحــامــي
ي ــوس ــف ال ـيــاس ـيــن أن "هـ ــذا ال ـمــؤت ـمــر الــوط ـنــي،
تــوعــوي ،قـيـمــي ،تـطــوعــي ،يــرســخ الـحــرص على
ً
نسيجنا المجتمعي الكويتي و يــز يــده ترابطا
ً
وتماسكا ويعزز عقيدتنا الراسخة في نفوسنا
عبر الزمان والعصور بوحدتنا المجتمعية".
وق ــال الـيــاسـيــن فــي مــؤتـمــر صـحــافــي صباح
أم ــس ،لتدشين الحملة اإلعــامـيــة للمؤتمر ،ان

نبهت سفارة الكويت لدى هولندا ،أمس األول ،إلى قرار ُّ
السلطات
الهولندية ،تشديد اإلج ــراء ات االحترازية والقيود الرامية للحد من
انتشار اإلصابات بفيروس كورونا منذ  6الجاري ،بعد ارتفاع عدد
المصابين في المستشفيات باألسابيع القليلة الماضية.
وذكرت السفارة ،في بيان تلقته "كونا" ،أن اإلجراءات تشمل توسيع
نطاق العمل بشهادة تطعيم أو خلو من اإلصابة بـ"كورونا" اإللكترونية
في المتاحف والصاالت والنوادي الرياضية واألماكن الخارجية في
المطاعم والمقاهي.
وأش ــارت إلــى أن إج ــراء تقديم الـشـهــادة اإللـكـتــرونـيــة كــان معموال
به من قبل عند دخول المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح
والفعاليات الترفيهية والتجارية واألكاديمية والمعارض.
وأوضحت السفارة أنه يتعين على المطعمين من خــارج االتحاد
األوروبي إجراء فحص اإلصابة بـ"كورونا" للحصول على شهادة خلو
من اإلصابة بالفيروس التاجي لدخول األماكن المذكورة.
وتشمل اإلجراءات أيضا ،إعادة فرض ارتداء الكمامات في المحالت
الـتـجــاريــة والـمـبــانــي الـعــامــة والتعليم الـعــالــي وصــالــونــات الحالقة،
وااللتزام بالتباعد بين األشخاص بمسافة  1.5متر ،وتجنب األماكن
المزدحمة.

ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق ،نـ ـ ـظ ـ ــرا أله ـ ـم ـ ـيـ ــة هـ ــذا
الموضوع فــي بعده اإلنساني،
إض ــاف ــة إلـ ــى ب ـق ـيــة االلـ ـت ــزام ــات
المتعلقة بــاسـتـعــادة األرشـيــف
الوطني لدولة الكويت.
ولفت السفير الظفيري إلى
ت ـق ــدي ــر م ـس ـت ــوى الـ ـتـ ـع ــاون مــع
األشـقــاء فــي الـعــراق إلنـهــاء هذه
الملفات.
ح ـضــر ال ـل ـقــاء م ـســاعــد وزي ــر
الخارجية لشؤون مكتب نائب
الـ ــوزيـ ــر ال ـس ـف ـي ــر أيـ ـه ــم ال ـع ـمــر،
ومساعد وزير الخارجية لشؤون
ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة بــالــوكــالــة
المستشار عبدالعزيز الجارالله.

«من الكويت نبدأ» ينطلق الثالثاء المقبل
ً
"فكرة المؤتمر انطلقت استلهاما من الدعوات
المباشرة التي أطلقها سمو األمير الراحل قائد
اإلنسانية الشيخ صباح األحمد طيب الله ثراه،
بأهمية إدراك ما حولنا من متغيرات واستشعار
طبيعة ال ـظ ــروف والـمـخــاطــر األم ــر ال ــذي يدعو
ً
ً
إلــى التكاتف والتالحم والــوقــوف صفا واحــدا"،
مشيرا إلى ان "النسخة الثامنة عشرة للمؤتمر
ستكون في  16نوفمبر الجاري ،وستشهد تكريما
لعشرين شخصية كويتية تركت بصمات راسخة
في رحالت مليئة بالعطاء والتضحية".
م ــن جـهـتـهــا ،قــالــت ع ـضــوة الـلـجـنــة العليا
للمؤتمر ،المحامية كوثر الجوعان ،ان "المؤتمر
يسلط الضوء على تاريخ وعطاء شخصيات

مــن جـهــود تـهــدف إلــى االرتـقــاء
بـكـفــاء ة وأداء منتسبي قـيــادة
الحماية والتعزيز.

سفارتنا بهولندا :تشديد اإلجراءات
االحترازية للحد من انتشار «كورونا»

الظفيري يبحث مع مسؤولة أممية قضايا عالقة مع العراق

ً
الصالح مستقبال سفير أذربيجان

• محمد راشد

ً
ولي العهد مستقبال ناصر المحمد أمس

النواف :خلق المنافسة وأخذ الحذر بمواقع الحماية

الصالح بحث التعاون مع أذربيجان
استقبل رئيس األركان العامة
لـلـجـيــش ،ال ـفــريــق ال ــرك ــن خــالــد
الصالح ،بمبنى رئاسة األركان،
س ـف ـيــر ج ـم ـه ــوري ــة أذرب ـيـ ـج ــان
ل ــدى ال ـب ــاد إي ـل ـخــان ق ـهــرمــان،
والوفد المرافق له ،حيث تطرق
اللقاء إلــى مناقشة أهــم األمــور
وال ـ ـمـ ــواض ـ ـيـ ــع ذات االهـ ـتـ ـم ــام
المشترك.
وأشـ ـ ـ ــاد س ـف ـي ــر أذربـ ـيـ ـج ــان،
خ ــال ال ـل ـقــاء ،بـعـمــق الـعــاقــات
ال ـ ـث ـ ـن ـ ــائ ـ ـي ـ ــة ب ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن
الـصــديـقـيــن ،وح ــرص الطرفين
على تعزيزها وتطويرها.
ح ـ ـضـ ــر االجـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ــاع ن ــائ ــب
رئيس األركان العامة للجيش

إلى ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني ،عبر
فـيـهــا س ـمــوه ع ــن خــالــص تـهــانـيــه بـمـنــاسـبــة
ال ـع ـيــد الــوط ـنــي لـ ـب ــاده ،مـتـمـنـيــا ل ــه مــوفــور
الصحة والعافية ولمملكة كمبوديا الصديقة
المزيد من التقدم واالزدهار.
وب ـع ــث س ـمــو ولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ مـشـعــل
األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

وطنية ساهمت بشكل كبير وفاعل في نهضة
الكويت ،حتى يعلم الجيل الحالي واألجيال
الـقــادمــة دور وجـهــود تلك الشخصيات التي
تمثل مختلف أط ـيــاف الـشـعــب الـكــويـتــي ،في
جميع المجاالت".
ب ــدوره ،قــال عضو اللجنة العليا للمؤتمر
صالح المسباح ،ان "المؤتمر منذ انطالقته،
يـسـعــى إل ــى إعـ ــاء وتــرس ـيــخ ال ـق ـيــم الــوطـنـيــة
األخــاق ـيــة والـمـجـتـمـعـيــة ،السـيـمــا تـلــك الـتــي
تزيد من لحمة أبناء الكويت ،والتأكيد على
أهمية نبذ االختالفات ،وتخليصها من أي آثار
للعصبية القبلية أو الطائفية أو السياسية
أو العائلية".

ً
الظفيري مستقبال المسؤولة األممية أمس

«األوقاف» تحدد شروط المشاركة
في الجائزة التقنية لحفظ القرآن
أع ـل ـن ــت وزارة األوق ـ ـ ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون
اإلسالمية ،شروط المشاركة في جائزة
الـكــويــت الــدول ـيــة لـحـفــظ ال ـق ــرآن الـكــريــم
وق ــراءات ــه وتـجــويــد تــاوتــه فــي دورتـهــا
الحادية عشرة (أونــايــن) ،للفرع الرابع
(التقني).
وقــالــت الـ ـ ــوزارة ،فــي ب ـيــان" ،يـجــب أن
ً
يكون المشروع متعلقا بالقرآن الكريم
وعلومه ،وأن يكون المحتوى الشرعي
ً
للمنتج (ن ــص قــرآنــي أو غ ـيــره) مــدقـقــا
ً
ً
ومــوث ـقــا كـتــابـيــا مــن قـبــل جـهــة رسمية
معتمدة ،وسيتم استبعاد المشاركات

غير المستوفية لهذا الشرط ،وأن تكون
المشاركة بأحد قسمي المشروع ،سواء
مستوى األفراد أو المؤسسات ،من خالل
موقع إلكتروني ،وتطبيق إلكتروني".
وأوض ـح ــت" :ف ــي ح ــال ك ــان التطبيق
خاصا باآليفون أو اآلنــدرويــد يجب أن
ً
يـكــون مـنـشــورا عـلــى المتجر الــرسـمــي،
وإن ل ــم يـكــن الـتـطـبـيــق مـجــانـيــا ،يلتزم
المتقدم بتوفير نسخة مجانية للجنة
الـتـحـكـيــم ،ح ـتــى يـتـسـنــى ل ـهــا مــراجـعــة
وتقييم التطبيق" ،مشيرة إلى أنه "إذا كان
الموقع اإللكتروني أو التطبيق يتطلب

معلومات للدخول على التطبيق ،فإن
المتقدم يلتزم بتقديم حساب تجريبي
وق ــت ال ـت ـقــديــم لـلـجـنــة ال ـت ـح ـك ـيــم ،حتى
يتسنى لها مراجعة وتقييم التطبيق".
وأضافت" :يجب أال يكون المنتج قد فاز
ً
مسبقا في جائزة الكويت الدولية ،وأن يكون
ً
ً
المنتج الــذي تم التقدم به جــاهــزا ومطبقا
ً
فـعـلـيــا ،ول ــن يـتــم الـنـظــر فــي الـطـلـبــات التي
ُ
تناقش فكرة من دون تطبيق" ،الفتة إلى أنه
يمكن التسجيل للراغبين في المشاركة عن
طريق الموقع اإللكتروني مــن  15الجاري
حتى  15يناير .2022

الم
انتهى الحوار وبدأت...

ً
"المزمع تقديمها" باطل ومنعدم ،مضيفا أن على رئيس الوزراء صعود
المنصة أو تقديم استقالته.
ً
إلى ذلك ،فتح ملف تعيينات "النيابة العامة" باب تصعيد جديدا
ضد الحكومة ،فبينما دعا النائب د .عبدالكريم الكندري وزير العدل
إلى البحث بجدية في التظلمات التي ستقدم ممن لم ُيقبلوا في وظيفة
ً
باحث قانوني "النيابة" ،مــؤكــدا أنــه من غير المقبول أن تكون أولى
خطوات وظائف من سيحققون العدالة مشوبة بإجراءات غير عادلة،
شــدد النائب د .حمد المطر ،على أنــه "لــن نقف ساكتين أمــام تكرار
سيناريو المقابالت الشخصية على حساب االختبارات التحريرية".
ً
ً
يأتي ذلك في وقت قدم  11نائبا طلبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية
حــول الشبهات والـتـحــويــات المالية ألعـضــاء مجلس األم ــة ووزراء
وقياديين في الدولة وغيرهم.
ً
وتعليقا على الطلب الذي شارك في تقديمه ،قال النائب السويط:
"تقدمنا بطلب تشكيل لجنة للتحقيق بكل قضايا الفساد منذ عام ٢٠٠٩
ً
إلى يومنا الحالي" ،داعيا الجهات الرقابية إلى "تولي مسؤوليتها
ً
ً
التاريخية بشكل أوسع وصالحيات أكبر ،خصوصا أننا قدمنا طلبا
ً
سابقا في دور االنعقاد الماضي بتاريخ  ٨أبريل  ٢٠٢١بذات الخصوص،
وسنرى أي منقلب ينقلبون".
٠٦

«المالية» ترفض تعزيز رأسمال...
على نسخة منه.
وأوضح البنك أن رصيده النقدي  5.3ماليين دينار ،في حين بلغت
ً
ودائعه  917مليونا ،ووصلت قيمة األسهم إلى  5.6ماليين.
وحــول عــدم تخصيص مبلغ أو نسبة من االستثمارات وإيداعها
في "االئتمان" لدعمه ،واستثمارها بمعرفته ،لتلبية احتياجاته من
عوائدها ،أكدت الهيئة العامة لالستثمار أنه بناء على قرار مجلس

ُ
الوزراء رقم ( )46لسنة  2005فقد أوصي بإنشاء محفظة مالية بمبلغ
 100مليون دينار لدى البنك ،لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص،
ُ
على أن يؤخذ المبلغ المخصص من االحتياطي العام للدولة ،وتحصل
أتعاب إدارية سنوية من المقترضين بواقع  ،%2إال أنه صدر قرار آخر
من مجلس الوزراء بإلغاء تلك الرسوم من قروض المحفظة.
وأشارت الهيئة إلى أن المبالغ غير المستخدمة من أموال المحفظة
يتم استثمارها بأدوات ثابتة وقليلة المخاطر وذات عوائد مضمونة
يحتفظ بها البنك وال ترحل إلى صندوق االحتياطي العام.
وفــي حين أك ــدت أنــه "لـيــس مــن أه ــداف البنك الرئيسية استثمار
األمـ ـ ـ ــوال ،ف ـهــو ج ـهــة ت ـمــوي ـل ـيــة" ،وع ـل ـيــه ت ـق ــوم ال ـه ـي ـئــة ب ــدع ــم جميع
المؤسسات ،ومنها بنك االئتمان في تلبية احتياجاتها ،وذلك عندما
تسمح الـحــالــة الـمــاديــة لـلــدولــة" ،لفتت "االسـتـثـمــار" إلــى أن صندوق
ً
ً
ً
االحتياطي العام يعاني حاليا شحا في السيولة ،نظرا النخفاض
الموارد المالية ،نظير استيفاء المتطلبات المالية للميزانية العامة
للدولة ،ولتراكم العجوزات في السنوات السابقة وانتهاء قانون الدين
العام في عام .2017

بن زايد في دمشق كاسرًا...

ً
خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية ،وتطوير التعاون خصوصا
في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات االستثمارية في
هذه القطاعات.
وأشار البيان إلى أن األسد َّ
نوه "بالمواقف الموضوعية والصائبة
ً
ً
التي تتخذها اإلم ــارات ،مـشــددا على أنها وقفت دائـمــا إلــى جانب
الشعب السوري".
َّ
ّ
ونقل البيان عــن بــن زايــد أن "مــا حصل فــي ســوريــة أثــر على كل
ً
ّ
الدول العربية" ،معربا عن ثقته بأن "سورية بقيادة الرئيس األسد،
ٌ
وجهود شعبها ،قادرة على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب".
إلى ذلك ،شدد الرئيس المصري ،عبدالفتاح السيسي ،وولي عهد

األردن ،األمير الحسين بن عبدالله ،خالل لقائهما في القاهرة ،أمس،
على أهمية تضافر جهود الدول العربية ،للتصدي لألزمات القائمة
ببعض دول المنطقة ،السيما في ليبيا وسورية ،في إطار احترام
سيادتها ووحدتها.

اتهامات لبيالروس بشن «حرب...
الخارجية الــروســي السياسات الـتــي يتبعها الـغــرب حـيــال الشرق
األوسط وشمال إفريقيا مسؤولية األزمة.
أم ــا مينسك فــرفـضــت االت ـهــامــات الـغــربـيــة وحـ ــذرت وارسـ ــو «مــن
اللجوء إلى أي استفزاز لتبرير أعمال حربية جديدة غير مشروعة»،
ضد المهاجرين الذين وصفتهم بأنهم «أشخاص مستضعفون غير
مسلحين بينهم العديد من النساء واألطفال».
وفي تصعيد للموقف ،أعلن برلمان ليتوانيا الطوارئ على الحدود
مــع ب ـيــاروس ،فــي حين قــال لوكاشينكو إن بــاده «لــن تــركــع» أمــام
ً
أوروب ــا ،مضيفا« :لــن تقوم بعد اآلن بمنع المهاجرين من مواصلة
طريقهم إلى بولندا».
وحــاول مئات المهاجرين أمس األول اقتحام حدود بولندا التي
نشرت وزارة دفاعها فيديو يظهر «مجموعة كبيرة» من العسكريين
البيالروس يقتربون من مخيمات للمهاجرين قرب الحدود١٧ .

تهديدات نارية إيرانية  -إسرائيلية...
المتبادل والتقديرات بشأن ذهاب حكومة الرئيس األصولي المتشدد
إبراهيم رئيسي إلى فيينا بـ»سقف مطالب مرتفع» قد ترفضه الواليات
المتحدة ،أبدى قائد الجيش اإليراني ،حبيب الله سياري ،استعداد
بــاده لتوجيه رد عابر للحدود فــي حــال تعرض أمنها ألي تهديد،
ً
مؤكدا أن «إسرائيل تزعزع أمن المنطقة ،ويخطئ من يظن أن التحالف
معها سيجلب له األمن».

في مــوازاة ذلكُ ،سجل احتكاك أميركي ـ ـ إيراني جديد في الخليج
بعد أيام من حادثة الناقلة الفيتنامية ،حيث قال الجيش اإليراني إنه
اعترض َّ
مسيرتين أميركيتين من نوع «إم كيو  »9و«آر كيو  »4وأجبرهما
على مغادرة منطقة مناورات اختتمها أمس.
في المقابل ،شدد رئيس األركان اإلسرائيلي أفيف كوخافي على أن
«إسرائيل تسرع الخطط المعدة للتعامل مع إيران وتهديدها النووي
ً
العسكري» ،مضيفا أن تل أبيب «لن تسمح لطهران ووكالئها بالمساس
بتفوقها العسكري».
وتابع كوخافي« :لن نسمح بوجود أسلحة مخلة بالتوازن مع حزب
ً
الله اللبناني أو أذرع إيران في المنطقة» ،مشيرا إلى «تنفيذ عمليات
سرية ضد األعداء في المنطقة العام الماضي».
جــاء ذلــك ،فــي وقــت بــرزت نقطة خــاف جــديــدة تزيد احتمال فشل
الجولة السابعة من «فيينا» ،إذ شدد وزير الخارجية الفرنسي جان
إيف لودريان خالل مكالمة مع نظيره اإليراني حسين أمير عبداللهيان
على ضرورة استئناف المباحثات من نقطة توقفها مع فريق الرئيس
السابق حسن روحاني يونيو الماضي ،وهــو ما سبق أن شكك فيه
األخير.
إلى ذلك ،علمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن المرشد اإليراني علي
خامنئي ،استقبل قبل يومين ،القيادي األفغاني المعارض لحركة
«طالبان» أحمد مسعود ،نجل الزعيم الراحل أحمد شاه مسعود ،في
لقاء غير علني بناء على توصية من الرئيس اإليراني وقائد «فيلق
القدس» إسماعيل قآني.
وأشارت المصادر إلى أن أحمد مسعود المنتمي لعرقية الطاجيك،
وعاش في إيران فترة بعد اغتيال «طالبان» لوالده ،طلب من خامنئي
تقديم الدعم له ولمجموعته لمواجهة الحركة المسيطرة على كابول،
ً
مشددا على أن حكم الحركة ألفغانستان لن يكون في مصلحة طهران.
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محليات
«الشؤون» :وقف التحويالت المالية الخيرية إلى إثيوبيا

ّ
بناء على مخاطبة من «الخارجية» لتوتر الوضع السياسي هناك
جورج عاطف

ّ
العتيبي يشكل
لجنة القيم لمجابهة
الظواهر السلبية
المجتمعية

ع ـل ــى وق ـ ــع ع ـ ــدم االسـ ـتـ ـق ــرار
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،وت ـ ــوت ـ ــر ال ــوض ــع
العسكري بين مـتـمــردي إقليم
ت ـي ـغــراي وال ـح ـكــومــة الـمــركــزيــة
ً
ال ــذي تـشـهــده إثـيــوبـيــا حــالـيــا،
ع ـل ـم ــت «ا لـ ـ ـج ـ ــر ي ـ ــدة» أن وزارة
الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة ،ممثلة
فــي إدارة الجمعيات الخيرية
والمبرات ،أوقفت جميع طلبات
ال ـج ـهــات الـخـيــريــة الــراغ ـبــة في
إجـ ـ ـ ــراء تـ ـح ــوي ــات م ــال ـي ــة إل ــى
أديس أبابا.
ووف ـقــا لـمـصــادر «ال ـش ــؤون»،
ً
ف ــإن ه ــذا الـ ـق ــرار ج ــاء مـسـتـنــدا
إلى مخاطبة واردة إلى الوزارة
ً
من «الخارجية» ،نظرا للصراع
ً
ً
الدائر حاليا هناك ،وتخوفا من
استغالل هــذه األم ــوال بصورة
خاطئة ،أو تسخيرها لمصلحة
أعمال أخرى بخالف المجموعة
ألجلها ،مؤكدة أنــه من منطلق
ح ـ ــرص الـ ــوزارت ـ ـيـ ــن ع ـل ــى ع ــدم

ال ـ ـع ـ ـبـ ــث ب ـ ـ ــأم ـ ـ ــوال الـ ـتـ ـب ــرع ــات
وتــوج ـيــه ري ــع ال ـع ـمــل الـخـيــري
الكويتي إلى الطريق الصحيحة
وإن ـفــاقــه بـمـصــارفــه ال ـح ـقــة ،تم
وقف التحويالت المالية حتى
إش ـعــار آخ ــر ،ولـحـيــن اسـتـقــرار
األوضاع هناك.
إلـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ـ ــواصـ ـ ــل إدارة
الجمعيات الخيرية والمبرات
اإلشراف على عقد «عموميات»
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي انـ ـتـ ـه ــت
سـ ـنـ ـتـ ـه ــا الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ،وإج ـ ـ ـ ـ ــراء
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات مـ ـج ــال ــس اإلدارة
المنتهية واليـتـهــا الـقــانــونـيــة،
وأكـ ـ ـ ــدت الـ ـمـ ـص ــادر أن ال ـش ـهــر
الـ ـج ــاري يـشـهــد ع ـقــد ن ـحــو 12
ً
ع ـمــوم ـيــة ب ــواق ــع  4أس ـبــوع ـيــا،
الف ـت ــة إل ــى أن ه ـن ــاك مـجـمــوعــة
ك ـب ـيــرة م ــن الـجـمـعـيــات انـتـهــت
م ــن ع ـقــد عـمــومـيــاتـهــا وإجـ ــراء
انتخاباتها وتشكيل مجالس
إدارتها ،متوقعة استمرار عقد

مجابهة الظواهر السلبية
ف ـ ــي م ـ ــوض ـ ــوع آخ ـ ـ ـ ــر ،أص ـ ــدر
وزي ــر الـكـهــربــاء وال ـمــاء والـطــاقــة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـج ـ ــددة ،وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـش ـ ــؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية،
د .مـ ـشـ ـع ــان ال ـع ـت ـي ـب ــي ،ال ـ ـقـ ــرار
الــوزاري رقم  /108أ لسنة ،2021
بشأن تشكيل لجنة القيم برئاسة
عصام الرفاعي ،واألمينة العامة
للمجلس األعلى لشؤون األسرة،
الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع
التنمية االجتماعية في الوزارة،
هناء الهاجري نائبة له ،إضافة
إلى  5أعضاء آخرين.
ّ
ووف ـق ــا ل ـل ـق ــرار ،فـ ــإن اللجنة
ت ـ ـخ ـ ـتـ ــص بـ ــاخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ظـ ــاهـ ــرة
سـلـبـيــة لـنـشــر ال ــوع ــي حــولـهــا،
ووضــع خطة عمل واعتمادها

وتشكيل لجان متابعة لتنفيذ
أهـ ــداف ـ ـهـ ــا ،ف ـض ــا عـ ــن اخ ـت ـيــار
ال ـشــركــاء الـمـنــاسـبـيــن للحملة
اإلعالمية من الجهات الحكومية

ومؤسسات المجتمع المدني،
على أن تكون مدة عمل اللجنة
س ـنــة م ــن ت ــاري ــخ الـ ـق ــرار ،ولـهــا
االستعانة بمن تراه مناسبا من

الجمعية كرمت المتطوعين في مواجهة تداعيات «كورونا»

واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة ال ـم ـث ـل ــى م ـ ــن إم ـك ــان ــات ـه ــا
وحـمــاسـهــا ،وذل ــك بــاسـتـقـطــاب وتــدريــب
الكوادر البشرية النوعية من المتميزين
في المجاالت كافة ومن مختلف األعمار.
وأكد الحرص على تأهيل المتطوعين

عـ ـ ـب ـ ــر دورات تـ ـ ـ ــدر يـ ـ ـ ــب مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة،
وتجهيزهم للمشاركة في كل المناسبات
الـتــي تتطلب تـقــديــم ال ـخــدمــات اإلغــاثـيــة
والـ ـصـ ـحـ ـي ــة لـ ـتـ ـك ــون خ ــدم ــاتـ ـه ــم مـكـمـلــة
لخدمات المجتمع.

ذوي االختصاص والخبرة ألداء
مهامها ،شريطة أال يكون لهم
صوت معدود بشأن ما يصدر
عن اللجنة من توصيات.

ً
أطباء :تسريع التطعيم عالميا يحول
«كوفيد» إلى مرض موسمي
●

تكريم المتطوعين في مجابهة تداعيات «كورونا»
وأف ــاد ب ــأن «ال ـهــال األح ـمــر» كجمعية
إن ـس ــان ـي ــة ب ـن ـيــت أس ــاس ــا ع ـل ــى ال ـت ـطــوع
والمتطوعين الذين هم رأسمالها البشري
وث ــروت ـه ــا الـحـقـيـقـيــة ،ل ــذا ت ـح ــرص على
صــو نـهــا وإ ثــرا ئ ـهــا لتعظيم مخرجاتها

عادل سامي

أك ــد ع ــدد م ــن األطـ ـب ــاء والـمـخـتـصـيــن أن تـســريــع
وتيرة التطعيم عالميا سيمكن من تحويل فيروس
«كورونا» إلى مرض موسمي ،حاله حال الفيروسات
األخرى ،ومن ثم الدخول إلى مرحلة االنتشار الضيق،
وذلك في حال تم تطعيم أكثر من  %90من إجمالي
السكان عالميا .وأوصى المختصون بضرورة تلقي
الجرعة الثالثة التي توفر غطاء أكبر من الحماية ضد
السالالت الجديدة من الفيروس.
وش ـ ــدد اسـ ـتـ ـش ــاري ط ــب ال ـع ــائ ـل ــة ف ــي مـسـتـشـفــى
األحمدي د .أحمد عبدالملك على أهمية تسارع وتيرة
أن التطعيمات عالميا ضد «كوفيد  »19لمنع ظهور
متحورات جــديــدة .وأكــد عبدالملك أن الوقت ما زال
مبكرا للحديث عن الحاجة إلى تطعيم سنوي ضد
ً
«كوفيد  ،»19الفتا إلى أن الوضع المحلي في الكويت
مرتبط بالوضع العالمي.
ب ــدوره ــا ،قــالــت رئـيـســة فــريــق الـطــب الــوقــائــي في
مستشفى األحمدي د .انتصار الهندال إن تطعيم أكثر
من  %90من الناس عالميا سيمكن من جعل فيروس
«كورونا» كباقي الفيروسات.

ّ
«دسمان» يحتفل بيوم السكر العالمي األحد «الطبية» إلضافة لقب «دكتور»

العريان :يوم مفتوح حافل باألنشطة التوعوية والفحوصات واالستشارات
●

عادل سامي

ينظم معهد دسـمــان للسكري ،الــذي أنشأته
م ــؤس ـس ــة ال ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـقــدم ال ـع ـل ـم ــي ،فـعــالـيـتــه
السنوية بمناسبة يــوم السكر العالمي ،األحد
المقبل ،من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا،
وذلك في مجمع برج الحمراء.
وقـ ــال مــديــر ال ـعــاقــات ال ـعــامــة واإلعـ ـ ــام في
المعهد طارق العريان ،في تصريح صحافي ،إن
االحتفال عبارة عن يوم مفتوح حافل بالعديد
من األنشطة التوعوية ،كما يتضمن فحوصات
طـبـيــة ،واس ـت ـش ــارات طـبـيــة وغــذائ ـيــة ،وغـيــرهــا
مــن األنـشـطــة ،بــرعــايــة بيت التمويل الكويتي،
ومشاركة شركة كي دي دي ،التي ستوزع عينات

مــن منتجاتها الجديدة المناسبة للمصابين
بالسكري .وأضــاف العريان أن المعهد ال يألو
ج ـه ــدا ف ــي ال ـع ـمــل ع ـلــى تـنـفـيــذ رس ــال ـت ــه ،وهــي
«مكافحة وب ــاء الـسـكــري فــي الـكــويــت مــن خالل
أبحاث السكري والوقاية المتكاملة والتدريب
والتثقيف والعالج».
ون ــاش ــد ال ـج ـم ـهــور م ــن ك ــل ف ـئ ــات الـمـجـتـمــع
ح ـض ــور هـ ــذا الـ ـي ــوم ال ـم ـم ـيــز ،ل ــاس ـت ـف ــادة مما
سيتخلله من فقرات ذات قيمة توعوية ،مؤكدا
ض ــرورة الـتــزود بالمعرفة الـضــروريــة الـتــي من
شأنها مساعدة أفراد المجتمع على اتباع سبل
الوقاية من النوع الثاني من مرض السكري ،حيث
سيوجد فريق من األطباء والمختصين للرد على
أي أسئلة طبية يطرحها الحضور.

طارق العريان

في «المدنية» ألطباء «البورد»

طالب أمين صـنــدوق الجمعية الطبية د .محمد
العبيدان الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإضافة
ل ـقــب «ال ــدكـ ـت ــور» لــأط ـبــاء الـكــويـتـيـيــن الـحــاصـلـيــن
على شـهــادة «ال ـبــورد الـكــويـتــي» مــن معهد الكويت
لالختصاصات الطبية وما يعادله دون الرجوع إلى
أي جهة أخرى.
وقال العبيدان في تصريح صحافي إن «المعلومات
المدنية» تطلب من االطباء الكويتيين إلضافة لقب
«الدكتور» في البطاقة المدنية أن يحضروا شهادة
مـعــادلــة مــن التعليم الـعــالــي تثبت مـعــادلــة «الـبــورد
الـكــويـتــي» لـشـهــادة الــدك ـتــوراه ،مــع الـعـلــم أن دي ــوان
الخدمة المدنية في جميع الكتب الرسمية يعترف
بأن المستوى التعليمي لـ «البورد الكويتي» ومن في
مستواه يعادل الدكتوراه.

من جانب آخــر ،أكــد المدير اإلقليمي لمنظمة
ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة ل ـش ــرق ال ـم ـتــوســط د .أحـمــد
الـمـنـظــري أن الـطــريـقــة الــوح ـيــدة ال ـمــؤكــدة لمنع
انتشار «كوفيد »19 -هــي اتـبــاع كافة اإلج ــراء ات
االحترازية المطلوبة.
وأش ــار إلــى أنــه «م ــازال التخفيف المبكر السابق
ألوانه لتدابير الصحة العامة والتدابير االجتماعية
ً
وع ــدم االل ـت ــزام بـهــا ،فـضــا عــن انـخـفــاض التغطية
ً
بــالـتـلـقـيــحُ ،ي ـع ـ ِّـرض ــان م ــزي ــدا م ــن األرواح للخطر،
والحظنا عواقب هذه اإلجراءات في بلدان في أوروبا
وآسيا الوسطى على مدار األسابيع الماضية التي
شـهــدت زي ــادة فــي عــدد ال ـحــاالت ج ــراء ذل ــك ،كما أن
العدد اإلجمالي للحاالت عالميا بدأ أيضا في االرتفاع
مرة أخرى».

طبيب كويتي لرئاسة «فدرالية وزيرة األشغال :مستشفى الوالدة الجديد
الشرق األوسط للفيزياء الطبية» أحد أكبر المشاريع الصحية المستقبلية

انـتـخـبــت الـمـنـظـمــة الــدولـيــة
لـلـفـيــزيــاء الـطـبـيــة رئ ـيــس قسم
الطبيعة اإلشـعــاعـيــة فــي مركز
ال ـك ــوي ــت ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـس ــرط ــان
د .مـ ـش ــاري الـنـعـيـمــي لــرئــاســة

فدرالية الشرق األوسط للفيزياء
ال ـط ـب ـي ــة ،ل ـي ـك ــون أول كــوي ـتــي
يشغل هذا المنصب.
وقال النعيمي لـ«كونا» ،أمس،
إن مـنـظـمــة ال ـف ـيــدرال ـيــة تـهــدف

براءة اختراع للجربا البتكاره
«مانع فطريات األذن»
حصل المخترع الكويتي د .مشل الجربا على براءة اختراع
أمـيــركـيــة ،على اخـتــراعــه «الـمــانــع» ال ــذي يـحــول دون انتشار
البكتريا والفطريات والفيروسات ،مما يساهم في منع انتقال
العدوى إلى المريض أثناء عمليات تنظيف األذن.
وصرح الجربا أمس بأن «هذا االختراع سيكون له تأثير
إيجابي في تأمين المريض من وصول العدوى إليه في ظل
التخوف من انتقالها ،ال سيما بعد انتشار الثقافة الكبيرة
بشأن خـطــورة هــذه البكتيريا والفطريات على الـنــاس بعد
انتشار جائحة كورونا».
وأضاف أن هذا االختراع من شأنه ،في حال تعميمه على
العيادات ،إضفاء الطمأنينة والراحة في نفس المريض اثناء
إجرائه تنظيف األذن ،مثمنا دعم مركز صباح األحمد للموهبة
واإلبداع ،وتكريمه له بمناسبة نجاحه في إتمام هذا االختراع،
وحصوله على براءة االختراع.

إلى االرتقاء بجودة ممارسات
الـ ـفـ ـي ــزي ــاء ال ـط ـب ـي ــة فـ ــي م ـجــال
األش ـع ــة الـتـشـخـيـصـيــة والـطــب
الـ ـن ــووي والـ ـع ــاج اإلش ـعــاعــي،
لمواكبة التقدم المستمر بهذا
المجال في دول الشرق األوسط.
وأوضــح أن «الفيدرالية» هي
م ـن ـظ ـمــة م ـه ـن ـيــة وع ـل ـم ـيــة غـيــر
حكومية وغير ربحية أسست
مــن المنظمة الدولية للفيزياء
الطبية عــام  2009لبناء شبكة
تـ ـع ــاون ب ـي ــن ال ـم ـخ ـت ـص ـيــن فــي
مجال الفيزياء الطبية ،وتضم
 12دولة ،هي :الكويت والبحرين
واإلم ـ ـ ــارات وق ـطــر والـسـعــوديــة
وسلطنة عمان واليمن ولبنان
وسورية واألردن والعراق.
ُيذكر أن د .النعيمي حاصل
ع ـلــى ج ــائ ــزة الـتـمـيــز الـسـنــويــة
لعام  2021من المنظمة الدولية
لـلـفـيــزيــاء الـطـبـيــة كــأفـضــل أداء
فيزيائي طبي ساهم في إبــراز
هذا التخصص في المنطقة.
ويأتي هذا االختيار والتكريم
لـبـيــان الـثـقــة الـعـلـمـيــة والمهنية
لـلـكـفــاءات وال ـخ ـبــرات الـكــويـتـيــة،
ومدى تقدمها في هذا المجال على
المستويين اإلقليمي والدولي.

«زكاة األندلس» :قدمنا
مساعدات لـ  880أسرة متعففة

«العموميات» واالنتخابات حتى
حلول ديسمبر المقبل.

الساير :متطوعو «الهالل األحمر» هم رأسمالها البشري وثروتها
كرمت جمعية الهالل األحمر أمس األول
المتطوعين والمتطوعات الذين أسهموا
ب ـم ـج ـهــودات ـهــم اإلن ـســان ـيــة ف ــي مـجــابـهــة
تداعيات جائحة كورونا.
وث ـم ــن رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة «ال ـه ــال
األح ـ ـ ـمـ ـ ــر» د .هـ ـ ــال ال ـ ـسـ ــايـ ــر ،ف ـ ــي كـلـمــة
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ح ـ ـفـ ــل ال ـ ـت ـ ـكـ ــريـ ــم ،الـ ـجـ ـه ــود
«اإلنـســانـيــة الـخـيــرة» للمتطوعين خالل
الـجــائـحــة ،مـشـيــرا إل ــى أن ـهــم ع ـمــدوا إلــى
تـكـثـيــف ال ـع ـطــاء ال ـخ ـيــري ع ـبــر أعـمــالـهــم
المتميزة محليا ودوليا.
وقــال الساير إن المتطوعين أسهموا
بقوة في مواجهة تداعيات األزمة ،وأدركوا
بحسهم اإلنساني أن «التطوع مسؤولية
و لـبـنــة أ ســا س ـيــة للتنمية المجتمعية»،
مضيفا أن ــه «م ــن دواعـ ــي االع ـت ــزاز رؤيــة
مـ ـتـ ـط ــوع ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة يـ ـنـ ـخ ــرط ــون فــي
الصفوف األمامية للتصدي للجائحة ،ذلك
العمل المميز الــذي لقي إشــادة وتقديرا
على كل المستويات».

سلة أخبار

سعته تتجاوز  900سرير وتكلفته تتعدى  220مليون دينار
●

سيد القصاص

قامت وزي ــرة األشـغــال وزيــرة
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
وتكنولوجيا المعلومات د .رنا
س بزيارة ميدانية لمتابعة
الفار 
مشروع مستشفى الوالدة الجديد
ال ـ ــذي ي ـعــد أحـ ــد أك ـب ــر م ـشــاريــع
ال ـق ـط ــاع ال ـص ـح ــي الـ ـق ــادم ــة فــي
الكويت ،الفتة إلــى أن المشروع
يتميز بسعة سريرية تبلغ 780
س ــري ــرا وي ـح ـت ــوي  127س ــري ــرا
للعناية المركزة عــاوة على 81
عيادة خارجية و 60غرفة والدة
و 27غرفة عمليات.
واط ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــارس خ ـ ــال
جــولـتـهــا عـلــى ن ــواح ــي التنفيذ
والتقدم في المشروع الذي يعد
أحد أبرز المشاريع المستقبلية
التي تتضمنها حزمة المشاريع
التنموية ضمن خطط التنمية
لــدولــة ال ـكــويــت خ ــال الـسـنــوات
العشر األخيرة ،والتي تتمحور
حـ ـ ـ ــول االه ـ ـت ـ ـم ـ ــام ب ــالـ ـخ ــدم ــات

الوزيرة الفارس خالل متابعتها مستجدات مستشفى الوالدة
الصحية ،وتطوير المستشفيات
ومراكز الرعاية الصحية والطبية
القائمة واستحداث أخرى جديدة
لتقديم أفضل الخدمات العالجية
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن وف ــق
مـعــايـيــر عــالـمـيــة مـنـهــا مـشــروع
مستشفى الــوالدة الجديد الذي
ت ـقــدر تكلفته االجـمــالـيــة بنحو
 220مليونا و 700ألف دينار.

يــذكــر أن مستشفى ال ــوالدة
الجديد مشروع صديق للبيئة
تـ ـ ــم ت ـص ـم ـي ـم ــه وفـ ـ ـق ـ ــا ألحـ ـ ــدث
األنظمة واالك ــواد العالمية في
مجال الرعاية الصحية بمساحة
مـ ـب ــان قـ ــدر هـ ــا  357340م ـت ــرا
مــرب ـعــا ،وي ـقــع فــي مــوقــع مميز
على ساحل جون الكويت ،حيث
تـحـظــى مـعـظــم غ ــرف الـمــرضــى

ف ــي الـمـسـتـشـفــى بــإطــالــة على
مياه الخليج العربي ،ويعتبر
مستشفى ال ــوالدة الـجــديــد من
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـمــويــة ال ــرائ ــدة
وجـ ـ ـ ـ ـ ــزءا مـ ـ ــن خ ـ ـطـ ــة ال ـت ـن ـم ـي ــة
المنبثقة عن رؤية الكويت 2035
والتي تعمل وزارة األشغال على
تنفيذها.

قال مدير زكاة األندلس،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،زيد الهاملي ،إن
اللجنة قدمت مساعدات لـ880
أسرة متعففة داخل الكويت
خالل العام الحالي ،مشيرا إلى
أن هذه المساعدات تنوعت
بين مالية وعينية.
وأضاف الهاملي ،في تصريح
صحافي ،أمس« ،قدمنا
مساعدات مالية مقطوعة
لـ 200أسرة من خالل مشروع
(القلوب الرحيمة) ،لتغطية
االحتياجات األساسية لألسر
من إيجار السكن ،ورسوم
الدراسة لألبناء ،وتقديم
العون إلى أكبر عدد ممكن من
الحاالت المستحقة».
وأشار إلى توزيع مواد غذائية
ً
على  80أسرة شهريا ،وكذلك
كوبونات على  50أسرة قبل
شهر رمضان ضمن مشروع
إطعام الطعام والكفارات.
وأوضح أن زكاة األندلس
حريصة على تقديم
المساعدات الموسمية ،حيث
قدمت السالل الرمضانية
لـ 250أسرة ،ولحوم األضاحي
لـ 50أسرة ،وزكاة الفطر على
 250أسرة.

ً
«إحياء التراث» تنظم دروسا
في شرح أسماء الله الحسنى

تقيم جمعية إحياء التراث
اإلسالمي سلسلة الدروس
األسبوعية التي تنظمها في
شرح كتاب «النهج األسمى في
شرح أسماء الله الحسنى»،
والتي يلقيها الشيخ د .محمد
النجدي مساء كل يوم ثالثاء
بعد صالة المغرب مباشرة.
وأشارت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إلى إقامة محاضرة
أمس حول اسم الله تعالى
«الرقيب» ،وذلك عن طريق
البث المباشر عبر حساب
فرع صباح السالم على
االنستغرام.
ودعت الجمهور إلى المشاركة
في هذه األنشطة ،األمر الذي
يعود عليه بالنفع والفائدة
في دينه ودنياه.

ً
« »KILTIينظم برنامجا حول
صياغة المذكرات الرسمية

نظم معهد الكويت الدولي
القانوني للتدريب األهلي
( )KILTIبرنامجا تدريبيا
بعنوان "إعداد وصياغة
الكتب والتقارير والمراسالت
والمذكرات الرسمية" ،بحضور
عدد من موظفي القطاع
المصرفي والجهات العامة،
على مدى  4أيام ،بالتعاون مع
أستاذ القانون العام د .يسري
العصار ،وأستاذ القانون العام
المشارك في كلية القانون
الكويتية العالمية د .علي
الظفيري .وأكد د .الظفيري أن
أي موظف سواء في القطاع
الحكومي أو الخاص سيجد
نفسه خالل أدائه مهامه
الوظيفية يحتاج إلى إعداد
مذكرة إدارية أو صياغة كتاب
يتناول فيه موضوعا يخص
مجال عمله يتضمن مطلبا
أو تظلما ،ولذلك البد له من
اإللمام باألسس واألساليب
العلمية والقانونية التي
يجب اتباعها في مثل هذه
الحالة ،ليتناسب مضمونها
وفقا لموضوع المذكرة،
سواء كانت هذه المذكرات
خاصة بالرواتب والعالوات
والمكافآت ،أو التعيين
والترقية ،أو إلغاء الجزاءات،
أو تسوية الدرجة الوظيفية.
وقدم د .العصار عرضا
مفصال عن القرارات اإلدارية
وخصائصها ،وما يميزها عن
سواها من العقود وأنواعها.
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«معالم البلدي» تقر تطوير حديقة القصر األحمر
اللجنة طالبت الجهات المعنية بتقرير حول المخالفات في منتزه الجهراء
محمد الجاسم

تعاون البلدية
والمجلس الوطني
و«الزراعة» لوضع
تصورات إقامة
أنشطة متنوعة

وافقت لجنة المحافظة على
الـمـعــالــم الـتــاريـخـيــة والـتــراثـيــة
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر ال ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــري ف ــي
المجلس البلدي على االقتراح
المقدم من العضو أحمد هديان
الـعـنــزي ب ـشــأن تـطــويــر حديقة
القصر األحمر.
وأوص ـ ـ ـ ــت ال ـل ـج ـن ــة ب ــرئ ــاس ــة
د.حـ ـس ــن ك ـم ــال بـتـشـكـيــل لجنة
م ـش ـتــركــة ب ـي ــن ب ـل ــدي ــة ال ـكــويــت
وال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـقــافــة
والفنون واآلداب والهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية
جانب من اجتماع لجنة المعالم
لـلـتـنـسـيــق ووض ـ ــع ال ـت ـص ــورات
نحو استغالل مساحات الحديقة
الهيئة العامة للزراعة والثروة ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـل ـت ــراث
إلقامة أنشطة متنوعة.
وطالبت اللجنة بإعداد تقرير ال ـس ـم ـك ـي ــةلـ ـت ــزوي ــد ال ـم ـج ـلــس بشأن العمل على تشكيل لجنة
بشأن المخالفات والتعديات في البلدي بآخر المستجدات لنقل مشتركة مــن المجلس البلدي
منتزه الجهراء وتشكيل فريق تـبـعـيــة الـمـنـتــزه إل ــى المجلس والـ ـبـ ـل ــدي ــة وال ـج ـم ـع ـي ــة ل ـل ـبــدء
ع ـم ــل ب ـي ــن ال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون بتنفيذ هذه المشروعات وذلك
لـ ـلـ ـثـ ـق ــا ف ــة وا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون واآلداب واآلداب ،و س ـ ــر ع ـ ــة م ـخــا ط ـبــة عــن تحديد المعالم الرئيسية
وهيئة الزراعة ،لتحديد المواقع مجلس الـ ــوزراء التـخــاذ الـقــرار لـمــديـنــة الـكــويــت الـقــديـمــة ،إلــى
الجهاز التنفيذي إلبــداء الرأي،
التاريخية
والتراثية في موقع النهائي بشأنه.
ً
وأحـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة كـ ـت ــاب بينما أبـقــت عـلــى ال ـجــدول كال
ال ـم ـن ـتــزه ،ف ـض ــا ع ــن مـخــاطـبــة

الكويت :حريصون على تطبيق
التنمية الحضرية المستدامة
المحيلبي شارك في مؤتمر «مخططي المدن»

مــنالـســؤال المقدم مــن العضو
د .ح ـس ــن ك ـم ــالب ـش ــأن ت ــزوي ــد
المجلس البلدي كتب المجلس
الوطني الخاصةبهدم المباني
بـ ــأسـ ــواق ال ـم ـب ــارك ـي ــة ،وك ـت ــاب
وكيل وزارة الداخلية بخصوص
ظهور شروخ في أسفلت تقاطع
دروازة الـ ـعـ ـب ــدال ــرزاق وإغـ ــاق
الحركة المرورية.

أكد عضو الفريق المعني بإعداد االستراتيجية الموحدة
للتخطيط الـعـمــرانــي فــي دول مجلس الـتـعــاون ،الوكيل
المساعد بوزارة البلدية المهندس سعد المحيلبي ،أمس،
حــرص الكويت على تطبيق مفاهيم التنمية الحضرية
المستدامة في تخطيطها الشامل لجميع مدنها ومناطقها.
وقــال المحيلبي لـ «كونا» ،على هامش المؤتمر ال ـ 57
للمنظمة الدولية لمخططي المدن واألقاليم لعام 2021
إن «تطبيق التخطيط الحضري الشامل يهدف إلى تطوير
سياسات المدن القابلة للتكيف لجعل البيئة المبنية أكثر
مــرونــة فــي مــواجـهــة ال ـظــروف الـجــويــة الـقــاسـيــة ،وتقليل
التحديات البيئية كاالحتباس الحراري والتلوث».
وأضـ ــاف أن الـتـخـطـيــط ال ـع ـمــرانــي ال ـح ـضــري الـشــامــل
يتعامل مع التقنيات واألغ ــراض المتعددة والتغييرات
السريعة والتحديات المفاجئة ،ويساهم في دمج التراث
واالب ـت ـك ــار ،وتـسـخـيــر إم ـكــانــات الـنـظــم الـبـيـئـيــة الـفــريــدة
الخضراء.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى اه ـت ـم ــام ال ـك ــوي ــت ب ـت ـط ـب ـيــق ال ـس ـيــاســات
العمرانية وإدارة العمليات الشاملة في مجال التخطيط
الـشــامــل وتـحــويــل مــدنـهــا إل ــى م ــدن صــديـقــة للبيئة ،مع
التركيز على التنمية العمرانية القائمة على المعرفة،
والحفاظ على هوية وأصالة الشخصية العمرانية للمدن
الكويتية.

«األميركية» :ترقية  5أعضاء
في هيئة التدريس

تفوز بانتخابات جمعية «العلوم اإلدارية»
«المستقلة»
ً

أعلنت الجامعة األميركية في الكويت « »AUKقائمة ترقيات
هيئة التدريس لعام  ،2021والتي تشمل األساتذة المستوفين
لـشــروط الترقيات األكاديمية مــن تميز فــي مـجــاالت التدريس
والبحث العلمي والخدمات اإلدارية.
وذكــرت الجامعة في بيان صحافي أمــس أن هــذه الترقيات
ً
ً
جاءت تثمينا وتقديرا لجهود أعضاء هيئة التدريس الذين لم
يدخروا جهدا في تعزيز مهمة المؤسسة ومساعدة الطالب على
استخدام طرق التدريس المبتكرة والحديثة.
ولفتت إلى أنه تمت ترقية خمسة من أعضاء هيئة التدريس،
وحصل اثنان منهم على درجة أستاذ هما د .أندريه زافالي أستاذ
فلسفة في كلية اآلداب والعلوم ،ود .إياد أبودوش أستاذ علوم
الحاسب ونظم المعلومات في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.
وحصلت الدكتورة كاثرين هينيسي على لقب أستاذة مشاركة
فــي اللغة اإلنكليزية ،ود .أنجليكا دي أنجليس على أستاذة
مـشــاركــة فــي األدب الـمـقــارن بكلية اآلداب والـعـلــوم ،باإلضافة
إلــى ترقية شيري سميث إلــى محاضر أول فــي برنامج اللغة
اإلنكليزية المكثف.
وأضــافــت الجامعة أن هيئة التدريس تتكون مــن مجموعة
مؤهلة من األكاديميين الدوليين ذوي الخبرة في النمط األميركي
للتعليم العالي ،ويتجاوز عددهم  123عضوا من أعضاء هيئة
التدريس 92 ،بالمئة منهم حاصلون على درجــة الدكتوراه أو
الرتب العليا.

●

الكويت تشارك في اجتماع
لجنة تمرين «أمن الخليج »3
ش ــارك وفــد الكويت برئاسة المدير
العام لإلدارة العامة المركزية للعمليات،
العميد عبدالله العتيقي ،والوفد المرافق
لــه فــي االجـتـمــاع الــرابــع للجنة العليا
للتمرين التعبوي المشترك «أمن الخليج
 ،»3وذلــكضمن االستعدادات الخاصة
بالتمرين الذي سيقام بالمملكة العربية
السعودية.
وتـ ـ ـط ـ ــرق االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع إلـ ـ ــى م ـنــاق ـشــة
التنسيق الـشــامــل ال ـخــاص بالتمرين،
وتقييم جميع االستعدادات والوقوف
عـلــى م ــدى جــاهــزيــة ال ـقــوات المشاركة
وكيفية تنفيذ التمرين الميداني.

حصلت على  1137صوتا مقابل  605لـ «المعتدلة»
حمد العبدلي

احتفال «المستقلة» بالفوز

للمرة الـ  17على التوالي فازت القائمة
الـمـسـتـقـلــة بــان ـت ـخــابــات جـمـعـيــة طلبة
كـلـيــة الـعـلــوم االداري ـ ــة لـلـعــام الجامعي
 ،2022 /2021ح ـ ـيـ ــث حـ ـصـ ـل ــت ع ـل ــى
 1137صــو تــا ،تلتها قائمة «المعتدلة»
بحصولها على  605أصوات.
وش ـهــدت انـتـخــابــات الهيئة االداري ــة
للجمعية ،أم ــس ،اج ــواء تنافسية ،بعد
تمركز عناصر القائمتين الطالبيتين
منذ الصباح الباكر امام قاعات االقتراع
في الشدادية لحث الطلبة على الحضور
والمشاركة في التصويت لكل منهما.
وبـعــد ه ــدوء اتسمت بــه االنتخابات
خـ ــال ال ـس ــاع ــات االولـ ـ ــى م ــن االقـ ـت ــراع،
حرصت القائمتان خالل فترة الظهيرة
عـ ـلـ ــى حـ ـ ــث الـ ـطـ ـلـ ـب ــة عـ ـب ــر ال ـص ـي ـح ــات
وااله ــازي ــج الـحـمــاسـيــة عـلــى الـمـشــاركــة
في التصويت.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة لـ ـجـ ـن ــة االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع
النتخابات جمعية كلية العلوم اإلدارية

(بنات) حنان الفهد ،أن اللجنة حرصت
على تطبيق االشتراطات الصحية داخل
قاعة االقتراع من خالل مراعاة التباعد

إخماد حريق إطارات في ساحة بالصليبية
●

محمد الشرهان

أضرم مجهولون ،صباح أمس ،النيران
في عدد من اإلطارات الموجودة في ساحة
مـكـشــوفــة بمنطقة الـصـلـيـبـيــة ،ول ــم يسفر
الحادث عن وقوع إصابات ،واقتصر على
الخسائر المادية.
وق ـ ـ ــال م ــدي ــر إدارة الـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة
واإلعالم بقوة اإلطفاء العام ،العقيد محمد
الغريب ،في تصريح أمس ،إن غرفة عمليات
اإلطفاء تلقت بالغا بالحادث ،فتم تحريك
مركز إطفاء الصليبيخات الى موقع البالغ.
وأضاف الغريب أن رجال اإلطفاء تعاملوا
مــع الحريق ال ــذي انــدلــع فــي مجموعة من
اإلطارات المهملة في ساحة ترابية مكشوفة
بمنطقة الصليبية ،وتم إخماده.

النيران تلتهم اإلطارات

مذكرة تفاهم بين
«الهندسة» و«هواوي»

بين الطلبة المقترعين وتنظيم دخول
الطلبة بــالـتـعــاون مــع األم ــن والـســامــة،
م ـب ـي ـنــة أن أج ـ ـ ــواء االن ـت ـخ ــاب ــات س ــارت

ً
«المرور» :ضبط  23حدثا
لقيادتهم مركبات بال رخص
ّ
تمكن رجال األمن في قطاع المرور والعمليات ،ممثال في اإلدارة العامة لشرطة
ً
ً
النجدة ،مساء أمس األول ،من ضبط  23حدثا مخالفا لقيادتهم مركبات بال
رخص ،وذلك خالل حملة أمنية مرورية ،حيث ّ
تمت إحالتهم إلى اإلدارة العامة
للمباحث الجنائية /إدارة شرطة األحداث ،تمهيدا إلحالتهم إلى نيابة األحداث
واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم ،كما تمت إحالة مركباتهم إلى حجز اإلدارة
العامة للمرور .وقال ضابط قسم العالقات العامة والتوعية المرورية باإلدارة
العامة للمرور ،الرائد عبدالله بوحسن ،في تصريح أمس ،إن الحملة أسفرت عن
ً
ضبط  4أشخاص مطلوبين ألحكام جنائية واجبة النفاذ ،وكذلك  18شخصا
مسجل بحقهم إلقاء قبض ،منهم  13وافدا مسجلة بحقهم بالغات تغيب.
وأض ــاف بوحسن أن رجــال األمــن فــي شرطة النجدة سجلوا خــال الحملة
قضية حيازة مخدرات بحق أحد األشخاص ،فضال عن ضبط  12وافدا منتهية
إقاماتهم ،والقبض على  3أشخاص اشتباه بحالة غير طبيعية.

ً
إبعاد  426مخالفا لإلقامة خالل أسبوع
أعلنت إدارة اإلبعاد وشؤون التوقيف المؤقت
أنه تم إبعاد  426مخالفا لإلقامة خالل األسبوع
الماضي ،من  3إلى  11الجاري ،لمخالفتهم قانون
اإلقامة والعمل ،أو إدانتهم في جرائم تستدعي
إبعادهم عن البالد .وبينت اإلحصائية أن عدد
المبعدين من الــرجــال بلغ  ،287بينما بلغ عدد
المبعدات .139

جانب من توقيع المذكرة

وقـ ـ ـ ــع الـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــم ب ــأعـ ـم ــال
ع ـ ـم ـ ـيـ ــد ك ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـهـ ـن ــدس ــة
والبترول بجامعة الكويت
د .أس ــام ــة ال ـع ـم ـيــر مــذكــرة
تفاهم للشراكة التدريبية
م ـ ـ ـ ـ ـ ــع ش ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواوي
للتكنولوجيا.
وأكد العمير في تصريح
بالمناسبة أن التعاون مع
شركة تقنية عالمية رائدة
م ـ ـثـ ــل «ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواوي» س ـي ــزي ــد
قــدرة جامعة الكويت على
تــزو يــد منتسبيها بأفضل
الممارسات التكنولوجية
وال ـت ـج ــارب ال ـعــال ـم ـيــة بما
يـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاش ـ ــى مـ ـ ـ ــع الـ ـتـ ـغـ ـي ــر
التكنولوجي السريع.
ومن جانبه ،ذكر الرئيس
الـتـنـفـيــذي لـشــركــة ه ــواوي
ريكو لين أن هــذا التعاون
سيمكن الشباب المحليين
ويــدعــم الكويت فــي جهود
التحول االقتصادي وتوفير
إمـكــانــات عالية المستوى
وتقنيات متقدمة لتمكين
األجيال القادمة من قيادة
رحـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـت ـ ـحـ ــول ال ــرقـ ـم ــي
وتعزيز النمو االقتصادي
في البالد كجزء من أهداف
رؤية الكويت .2035

بسالسة منذ بدء فتح صندوق االقتراع
ً
للطلبة في تمام الثامنة صباحا.
وق ــال ــت ال ـف ـهــد إن عـمـلـيــة الـتـصــويــت
ً
ً
شـهــدت نـشــاطــا مـتـفــاوتــا مـنــذ الصباح
ال ـب ــاك ــر ف ــي ال ـك ـل ـيــة ،ح ـيــث ش ـ ــارك حتى
الـســاعــة ال ــواح ــدة والـنـصــف ظ ـهــرا 988
طالبة من أصل  1548مقيدة في الكلية.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال نــائــب رئ ـيــس لجنة
ان ـت ـخــابــات الـجـمـعـيــة (ب ـن ـيــن) إبــراه ـيــم
الفيلكاوي ،إن حركة االقتراع في صندوق
الطلبة سارت من دون أي مشاكل ،وسط
حرص اللجنة على تطبيق االشتراطات
ً
الصحية ،مشيرا إلى أن عدد المقترعين
وصل إلى  665طالبا من أصل  789حتى
ً
الواحدة والنصف ظهرا.
وأضــاف الفيلكاوي أن عمادة شؤون
الطلبة اعـتــادت على التنظيم المخطط
ل ـت ـكــون االن ـت ـخــابــات ال ـطــاب ـيــة نــاجـحــة
ً
وت ـخ ــرج ع ـلــى أك ـم ــل وجـ ــه ،مـتـمـنـيــا كل
التوفيق لجميع القوائم المشاركة.

وأوضـحــت اإلدارة العامة للعالقات واإلعــام
األمـنــي ب ــوزارة الداخلية أن التسريع فــي عملية
اإلبعاد جاءت بناء على توجيهات وزير الداخلية
الشيخ ثامر العلي ،والــداعـيــة إلــى سرعة اتخاذ
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة ب ـحــق الـمـضـبــوطـيــن من
مـخــالـفــي ق ــان ــون اإلق ــام ــة ،وس ــرع ــة ال ـع ـمــل على
إبعادهم عن البالد.

ً ً
«األسترالية» و«كلية لندن» ِّ
يموالن بحثا علميا

وقعت الكلية األسترالية في الكويت اتفاقية تعاون لمدة سنتين
مع كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية لعمل دراسة متعددة
األساليب لبحث موقف المجتمع الكويتي نحو استخدام وشراء
السيارات الكهربائية .وتم توقيع العقد من قبل رئيس «األسترالية»
بالكويت د .عصام زعبالوي ،ومدير قسم البحوث واالبتكار لدى
كلية لندن لالقتصاد دايفد كومب.
بدوره ،يقوم مركز الشرق األوسط التابع لكلية لندن لالقتصاد
بشكل سنوي باختيار مشروعين مطروحين من الكويت لتمويل
أحدهما ،إذ تتقدم شتى مؤسسات التعليم واألبحات بمقترحات
مشاريع ،وتختار الكلية من بينها .وخــال هذا العام ،تم اختيار
مـشــروع مقدم مــن األسـتــاذ المساعد فــي كلية إدارة األعـمــال لدى
«األسترالية» د .أندري أوستين ،والذي يهدف لدراسة وجهات النظر
والتجارب المتعلقة بالسيارات الكهربائية في المجتمع الكويتي.

أندري أوستين

سلة أخبار
«الصداقة اإلنسانية» :حمالت
جديدة لمساعدة المرضى

أشاد رئيس مجلس إدارة
جمعية الصداقة الكويتية
اإلنسانية أحمد الصراف،
بدور المساهمين في دعم
ونجاح حملة «خيرنا في
كويتنا» ،التي استهدفت
مساعدة عدد كبير من
المرضى المعسرين من خالل
توفير جلسات غسيل الكلى،
والتي استمرت طوال شهر
اكتوبر الماضي.
وقال الصراف ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن الجمعية
تعد اآلن دراسات ُ إلطالق
حمالت إنسانية أخرى
ستعلن في القريب العاجل.
من جهته ،أوضح المدير
العام للجمعية ،خالد بن
سبت ،أنه بدأ بالفعل توجيه
المبالغ المحصلة من حملة
«خيرنا في كويتنا» دون
أي استقطاعات لمصلحة
المرضى المحتاجين
مباشرة بعد انتهاء الحملة،
مضيفا أن الدفعة األولى
لغسيل الكلى وفرت 60
جلسة غسيل ،ومازلت
الجمعية مستمرة حسب
الطاقة االستيعابية
للمستشفيات حتى آخر
دينار تم تحصيله.

«دعم المخترعين» :األندلس
نموذج للعمل التنموي

أشادت رئيسة الجمعية
الكويتية لدعم المخترعين
واالبتكار ،د .فاطمة الثالب،
بدعم مختار األندلس متعب
الفجي للجمعية ،وحرصه
على دعم المبادرات واألفكار
التي تصب في مصلحة
الوطن ،وتحسين مستوى
الخدمات.
وقالت الثالب ،في تصريح
لها ،إن «الجمعية لمست
خالل اللقاءات مع الفجي
ً
ً
تفهما كبيرا للمقترحات
والمبادرات التي تطرح
وتجاوبه السريع مع أي فكرة
تصب في المصلحة العامة
وخدمه الوطن» ،معلنة أنه
قريبا ستكون هناك مفاجأة
ً
ستتم بمنطقة األندلس قريبا
ستكون نموذجا للعمل
المناطقي والتنموي.
وأضافت أن الفجي شخصية
تتميز بالمرونة وسرعة
التفاعل ،إلى جانب حب
الوطن وقدرته على تقييم
الموقف وإيجاد الحلول.

«البيئة» تختتم مشاركتها
في «إكسبو دبي»

اختتمت الجمعية الكويتية
لحماية البيئة مشاركتها
الثانية بـ«معرض إكسبو
 »2020المقام حاليا بدبي
بإنهاء خطتها البرامجية
المشمولة بورش عمل
ومحاضرات وحلقات
نقاشية متعددة ،ضمن
فعاليات أسبوع «التنمية
الحضرية والريفية» ،وذلك
أمام رواد جناح دولة الكويت.
وقدمت األمينة العامة
للجمعية ،األمينة العامة
للشبكة الخليجية لجمعيات
البيئة األهلية ،جنان بهزاد،
محاضرتها حول مسيرة
وأدوار وبرامج الشبكة
إقليميا ودوليا خالل 20
عاما.
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ً
الطشة لـ ةديرجلا  :افتتاح محرقة للنفايات في كبد قريبا

محليات

•

ً
أكد أن االستثمار في المزايدات أدخل لـ «الصحة» مردودا يقدر بـ  3ماليين دينار
• «أغلقنا جميع المحاجر ولدينا خطة إلعادة افتتاح بعضها في حال استدعت الحاجة»
كشف الوكيل المساعد لشؤون الخدمات في وزارة ًالصحة ،م .عبدالعزيز الطشة ،عن افتتاح ً وأكد الطشة في حواره لـ«الجريدة» أن قطاع الخدمات عمل على إدخال مردود مالي للوزارة
محرقة نفايات جديدة في كبد خالل شهرين ،مشيرا إلى أن التخلص من النفايات الطبية يتم وفقا يقدر بـ  3ماليين دينار عن طريق االستثمار في المزايدات.
الشتراطات ورقابة صارمة ،وبتنسيق كامل مع الهيئة العامة للبيئة ،وإدارة منع العدوى ،وقطاع وقال إن إغالق جميع المحاجر في البالد جاء لعدم الحاجة إليها ،مشيرا إلى وجود خطة
إلعادة افتتاح بعضها في كان هناك حاجة لذلك ...وفيما يلي نص الحوار:
الصحة العامة في الوزارة.
عادل سامي

التخلص
من النفايات
الطبية
ً
يتم وفقا
الشتراطات
ورقابة
صارمة
بالتنسيق
مع «البيئة»

شغلنا اثنين
من أكبر
المستشفيات
بالشرق
األوسط خالل
«كورونا» رغم
شبح اإلغالق
المهدد للعالم

• حدثنا عن مسؤولياتكم
وخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــم ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــراكـ ـ ــز
التطعيم وتـسـهـيــل إجـ ــراء ات
التطعيم ،وما تقييمكم لدور
المتطوعين خالل «كورونا»؟
 ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ف ــيالــوزارة كان حيويا مع قطاع
ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة واإلدارة
الفنية ،إ لــى جانب القطاعات
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة ،م ـن ــذ
الـلـحـظــات األولـ ــى لـلـجــائـحــة،
وك ـ ـ ــان م ـ ـتـ ــواجـ ــدا فـ ــي جـمـيــع
ال ـ ـمـ ــرافـ ــق ،س ـ ـ ــواء فـ ــي م ــراك ــز
الفحص ،أو مرافق التطعيم،
أو المحاجر ،أو المستشفيات
الـمـيــدانـيــة ،أو مــراكــز اإلجــاء
ف ــي مـ ـط ــار ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي،
وك ــان دوره ف ـعــاال وأســاسـيــا
فـ ــي ج ـم ـي ــع ال ـ ـمـ ــواقـ ــع ،حـيــث
عمل على توفير كل الخدمات

اللوجستية للطواقم الطبية
مثل أعمال النظافة ،وحراسة
ال ـم ــواق ــع ،وتـجـهـيــز األم ــاك ــن،
وت ــوفـ ـي ــر ال ــوجـ ـب ــات لــأط ـقــم
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة ،وكـ ـ ـ ــل مـ ـ ــا ت ـح ـت ــاج
إلـيــه األط ـقــم الـطـبـيــة والفنية
واإلدارية العاملة في التصدي
للوباء.

انحسار الوباء
• مــا الـ ــدروس الـمـسـتـفــادة
للقطاع بعد انحسار الوباء؟
وكيف تنظرون إلــى مستقبل
إدارة الخدمات بالوزارة؟
 «كورونا» تعد أزمة عالميةوجــديــدة علينا جميعا ،وفي
الكويت تذكرنا هذه الجائحة
بـ ــأزمـ ــة ال ـ ـغـ ــزو وص ـعــوب ـت ـهــا
ومـ ــرارت ـ ـهـ ــا ،ول ـك ـن ـن ــا دخ ـل ـنــا

تجربة جــد يــدة ،ونجحنا في
الـ ـتـ ـص ــدي ل ـه ــا وم ـجــاب ـه ـت ـهــا
واالنـ ـتـ ـص ــار ف ـي ـهــا ع ـلــى عــدو
أزع ـ ــج ال ـع ــال ــم ك ـل ــه ،وسـجـلـنــا
خطوات جيدة.
وقد دخلت الوزارة وجميع
أطقمها مــن الصفوف األولــى
فـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي وفـ ـ ــزنـ ـ ــا فـ ـي ــه،
وحققت نسبة تطعيم عالية
ً
ج ـ ــدا وص ـل ـت ـنــا إلـ ــى الـمـنــاعــة
المجتمعية.
ك ـم ــا وفـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،مـنــذ
األي ـ ـ ـ ـ ــام األول ـ ـ ـ ـ ــى لـ ـلـ ـج ــائـ ـح ــة،
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــات ل ـ ـل ـ ـك ـ ـشـ ــف ع ــن
اإلصابة بالعدوى ،كما وفرت
األس ـ ـ ـ ــرة ف ـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات
واألدويـ ـ ــة ال ـتــي ل ــم تـشـهــد أي
نقص وكــانــت مـتــوافــرة طــوال
وقت الجائحة حتى اآلن ،إلى
جانب مواقع وأماكن الفحص،

ً
الطشة متحدثا للزميل عادل سامي

(تصوير ميالد غالي)

أكد أنهما يوفران فرص عمل جديدة ويزيدان اإليرادات للدولة

واجهة الجهراء البحرية

مخطط شاطئ الجهراء

إغالق المحاجر
• مـ ـ ـ ــا آخ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات
بـ ـخـ ـص ــوص ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات
الميدانية بعد انحسار جائحة
كوفيد  ،19هل تم إغالق جميع
الـ ـمـ ـح ــاج ــر وال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات
الـمـيــدانـيــة أم مـ ــازال بعضها
يعمل؟
 تم إغالق جميع المحاجر،وآخرها محجر الخيران الذي
أغلق قبل أيــام عقب نحو 20
ش ـهــرا مــن الـعـمــل الـمـتــواصــل
والــدؤوب ،تخللها عالج أكثر
من  11ألف مريض من «كوفيد
.»19
وتــم إغــاق المحاجر لعدم

صرف مكافأة
الصفوف األمامية
للعاملين في ً
«الخدمات» قريبا

العنزي :مشروعا خليج الصليبيخات
والجهراء يدعمان االقتصاد المحلي
قال عضو المجلس البلدي
ح ـم ــود ال ـع ـنــزي إن الـمـجـلــس
يعمل على تنفيذ توجيهات
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وت ــرجـ ـم ــة
الـ ـخـ ـط ــط الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ل ـج ـهــة
ا لـمـشــار يــع التنموية المهمة،
إذ يعمل بالتعاون مــع بلدية
الكويت على وضع التصورات
واالق ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة
بـمـشــروعــي تـطــويــر المخطط

ومواقع التطعيم المنتشرة في
كل محافظات الكويت.

الهيكلي لخليج الصليبيخات
والواجهة البحرية بالجهراء.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزي ،ف ــي
ت ـصــريــح ل ـ ـ «ك ــون ــا» أم ـ ــس ،أن
هذا التعاون أثمر توقيع بلدية
الـكــويــت الـعـقــود االستشارية
ال ـخــاصــة بــالـمـشــروعـيــن وتــم
عمل الدراسات البيئية األولية
وكذلك الدراسات االقتصادية
ووض ــع الـمـكــونــات األساسية

تمهيدا السـتـصــدار المخطط
الهيكلي لهما من قبل المجلس
البلدي.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن مـ ـ ـث ـ ــل ه ـ ــذه
المشاريع تأتي ضمن التوجه
ن ـح ــو االنـ ـفـ ـت ــاح االق ـت ـص ــادي
واالس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــادة ال ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــى م ــن
ال ـم ــواق ــع ال ـم ـم ـيــزة ف ــي ال ـبــاد
من خــال الشراكة مع القطاع
ال ـخــاص وتــوفـيــر ف ــرص عمل

ج ـ ــدي ـ ــدة وزي ـ ـ ـ ـ ــادة اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات
المالية للدولة ودعم االقتصاد
المحلي.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــزي أن
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ـ ـيـ ــن يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ــان
تـحـسـيــن الـبـيـئــة عـبــر تطوير
 38كيلومترا على طول الخط
الساحلي لخليج الصليبيخات
و 7كـ ـيـ ـل ــومـ ـت ــرات م ـ ــن ال ـخ ــط
ال ـس ــاح ـل ــي ب ــال ـج ـه ــراء ضـمــن
مـنـطـقــة مـنـتـجـعــات وأن ـشـطــة
تجارية وترفيهية وسكنية.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ـ ـ ـ ــأن م ـ ـك ـ ــون ـ ــات
ا ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع األول تـ ـشـ ـم ــل
منطقة «االبتكار» التي تجمع
المكاتب ضمن تصميم منطقة
األعـ ـم ــال وال ـت ـن ـم ـيــة ومـنـطـقــة
«ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات ال ــري ــاض ـي ــة»
ال ـتــي تـضــم أنـشـطــة ترفيهية
ل ـل ـعــائــات وم ـك ــان ــا لـلـتــدريــب
والمنافسات الرياضية.
وتابع أن المشروع يسعى
لتعزيز الحياة الصحية إلى
جانب تطوير «جــزر عشيرج»
وجـ ـ ــزر لـ ـلـ ـم ــزارع ال ـط ـب ـي ـع ـيــة،
الفتا إلى أن مشروع كورنيش
الجهراء يضم فندقا رياضيا
وأك ــاديـ ـمـ ـي ــة ري ــاض ـي ــة فـضــا
ع ــن مـنـتـجــع ص ـحــي وم ـن ـتــزه
ت ــرفـ ـيـ ـه ــي ومـ ـ ـك ـ ــون ـ ــات ت ـع ــزز
اك ـت ـش ــاف ال ـح ـي ــاة الـطـبـيـعـيــة
تشمل مرصد البوليفارد وآخر
للطيور وأك ــواري ــوم ومتحفا
للحياة الكويتية.

أك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـط ـ ـشـ ــة أن ـ ـ ـ ــه ت ــم
االن ـت ـه ــاء م ــن رفـ ــع جميع
األسـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاء الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــة
لـصــرف مـكــافــأة الصفوف
األم ــامـ ـي ــة ل ـل ـعــام ـل ـيــن فــي
قطاع الخدمات ،وبانتظار
صرفها ،متوقعا صرفها
خـ ـ ـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة ال ـق ـل ـي ـل ــة
المقبلة ،وقبل نهاية العام
الجاري.

الحاجة لها ،بسبب االستقرار
الكبير فــي الـحــالــة الــوبــائـيــة،
ب ـف ـضــل ال ـت ــوس ــع ال ـك ـب ـيــر فــي
التطعيم ضد الوباء ،مما أدى
إلى التحسن الكبير في الحالة
الوبائية ،وفي حال استدعت
األمــور وزادت الـحــاالت خالل
ال ـش ـتــاء ،ال ق ــدر ال ـل ــه ،فلدينا
خطة إلعادة افتتاح بعضها.

تعثر العقود
• أدت ظ ـ ـ ـ ـ ــروف ج ــا ئـ ـح ــة
«ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا» إلـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــأخـ ــر أو
الـ ـتـ ـعـ ـث ــر فـ ـ ــي تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ب ـعــض
العقود ،فما خططكم بشأنها؟
 ل ـلــه ال ـح ـمــد وخـ ــال أزم ــة« ك ـ ـ ـ ـ ــورو ن ـ ـ ـ ـ ــا» قـ ـ ــا مـ ـ ــت وزارة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة بـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل اثـ ـنـ ـي ــن
م ــن أك ـب ــر ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات فــي
منطقة الـشــرق األوس ــط ،هما
مستشفيا جــا بــر وا ل ـج ـهــراء،
وب ـطــاقــة اسـتـيـعــابـيــة كــامـلــة،
وأنجزنا كل المشاريع ،وقمنا
باالنتهاء من بعض المشاريع
المتعثرة.

التخلص من النفايات
• م ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـطـ ـ ـطـ ـ ـك ـ ــم بـ ـ ـش ـ ــأن
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـلـ ــص م ـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات
ال ـمــرت ـب ـطــة بـ ـح ــاالت ال ـع ــدوى
بكورونا؟ و مــا آلية التنسيق
مع الهيئة العامة للبيئة في
هذا الصدد؟
 قطاع النفايات في وزارةالصحة لديه سيارات مجهزة
لنقل النفايات الطبية ،حيث
ن ـ ـقـ ــوم ب ــالـ ـتـ ـخـ ـل ــص م ـ ــن ت ـلــك
النفايات ،سواء الموجودة في

عبدالعزيز الطشة
مــرا كــز التطعيم أو المحاجر
أو الفنادق ،من خالل سيارات
نقل مجهزة بــذ لــك ،وحاصلة
ع ـل ــى ت ــرخ ـي ــص مـ ــن الـ ـ ـ ــوزارة
وف ـ ـقـ ــا الشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات ورقـ ــابـ ــة
صـ ـ ـ ــارمـ ـ ـ ــة ،وإرس ـ ـ ــالـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا إلـ ــى
المحارق التابعة للوزارة في
كبد والشعيبة ،وبالتنسيق
ال ـ ــدائ ـ ــم م ـ ــع ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لـلـبـيـئــة ،ووف ـق ــا لــاشـتــرطــات
الصحية التي تحددها إدارتا
منع العدوى والصحة العامة
بالوزارة.
وقمنا بتدريب العمال على
التخلص من تلك النفايات ،مع
ضرورة التقيد باالشتراطات
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــة واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
االح ـت ــرازي ــة ،ومـنـهــا ض ــرورة
ارت ـ ـ ــداء ال ـك ـمــامــة والـ ـقـ ـف ــازات،
وهو اإلجراء المتبع للتخلص
م ــن ال ـن ـفــايــات الـطـبـيــة ،س ــواء
خالل «كورونا» أو قبلها.

خطط مستقبلية
• مــا ا لـخـطــط المستقبلية
لقطاع الخدمات؟
 منذ أن توليت مسؤوليةا لـقـطــاع قمنا بتطوير األداء،
وعـمـلـنــا عـلــى إدخـ ــال م ــردود
مــالــي ي ـقــدر بـنـحــو  3ماليين
دي ـنــار عــن طــريــق االسـتـثـمــار
ف ــي ال ـ ـمـ ــزايـ ــدات ،ك ـمــا طــورنــا
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارق لـ ـلـ ـتـ ـخـ ـل ــص م ــن
الـ ـنـ ـف ــاي ــات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ،وق ـم ـن ــا
ب ــإن ـش ــاء م ـحــرقــة ج ــدي ــدة فــي
كبد ،للقطاع األهلي ،وتفتتح
خ ـ ــال ال ـش ـه ــري ــن ال ـم ـق ـب ـل ـيــن،
وك ــذل ــك ه ـن ــاك م ـحــرقــة ثــانـيــة
فــي كبد أيـضــا ،تابعة لــوزارة

الصحة ،تــم تخصيص أرض
إلنشائها ،وبانتظار إجراء ات
طرح المناقصة.
وعقب افتتاح المحرقتين
س ـيــرت ـفــع إج ـمــالــي ال ـم ـحــارق
ال ـم ــوج ــودة ف ــي ال ـكــويــت إلــى
 3 ،5منها تعمل بالفعل منذ
سنوات.
• كلمة أخيرة.
 نـ ـ ـت ـ ــذ ك ـ ــر ج ـ ـم ـ ـي ـ ـعـ ــا ب ـك ــلالخير صاحب السمو األمير
الراحل الشيخ صباح األحمد،
رحـ ـ ـم ـ ــه ال ـ ـ ـلـ ـ ــه ،وت ــوجـ ـيـ ـه ــات ــه
ال ـســام ـيــة خـ ــال األزم ـ ـ ــة ،كما
أتـ ـق ــدم بــال ـش ـكــر إلـ ــى ال ـق ـيــادة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وع ـ ـلـ ــى رأسـ ـه ــا
صــاحــب ال ـس ـمــو أم ـيــر ال ـبــاد
الشيخ نــواف األحمد ،وسمو
ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ مـشـعــل
األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ،ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـج ـلــس
الـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ صباح
ال ـخــالــد ،وإل ــى وزي ــر الصحة
ال ـش ـي ــخ د .ب ــاس ــل ال ـص ـب ــاح،
وم ـ ـسـ ــؤولـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ع ـلــى
ت ــوجـ ـيـ ـه ــاتـ ـه ــم وح ـ ـث ـ ـهـ ــم ل ـنــا
ول ـل ـص ـف ــوف األم ــامـ ـي ــة ط ــوال
فترة األزمة ،والتي كان لها أثر
طيب في نجاحنا في التصدي
للوباء.

برلمانيات 6
المجلس يعلق جلساته حتى تشكيل الحكومة الجديدة
ةديرجلا
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الغانم رفع الجلسة لغياب الحكومة المستقيلة وعدم اكتمال النصاب
محيي عامر وفهد تركي

علق مجلس األمة جلساته حتى تشكيل
حكومة جديدة ،حيث رفع رئيس المجلس
مرزوق الغانم الجلسة العادية التي كانت
مقررة أمس ،نتيجة استقالة الحكومة وعدم
حضورها ،وعدم اكتمال النصاب.
وعقب رفع الجلسة اعتبر النائب مبارك
الحجرف أن غياب الحكومة تهرب من
مواجهة االستجوابات المدرجة على جدول
أعمال الجلسة ،بينما شدد النائب شعيب
المويزري على أن استجوابات رئيس ً الوزراء
ال تسقط باستقالة الحكومة ،مطالبا
رئيس الوزراء الجديد بسحب طلب تأجيل
االستجوابات ،واعتباره والعدم سواء.

ً
 11نائبا يطلبون
تشكيل لجنة
تحقيق في
التحويالت المالية
للنواب والوزراء
والقياديين

غياب الحكومة
تهرب من
االستجوابات...
وعدم عقد
الجلسة مخالفة
دستورية

الحجرف

الجلسة قبيل رفعها أمس (تصوير عبدالله الخلف)

ً
ك ـ ـمـ ــا ك ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــا ،رفـ ــع
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األمـ ـ ــة م ـ ــرزوق
الـغــانــم الجلسة الـعــاديــة أمــس،
بـ ـسـ ـب ــب اس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة
وعــدم حضورها وعــدم اكتمال
النصاب.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــم ،ع ـ ـنـ ــد رفـ ــع
الـجـلـســة" ،ت ــم إب ــاغ ــي م ــن قبل
سمو رئيس مجلس الوزراء بأن
الحكومة تقدمت باستقالتها
أمــس إلــى صاحب السمو أمير
الـبــاد ،وهــي تحت نظر سموه
ل ـل ـبــت ف ـي ـهــا ،ك ـمــا أن ال ـن ـصــاب
غ ـيــر مـكـتـمــل ،وال ـح ـكــومــة غير
م ــوج ــودة ،لــذلــك تــرفــع الجلسة
ل ـ ـح ـ ـيـ ــن ت ـ ـش ـ ـك ـ ـيـ ــل ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
الجديدة".
وك ـ ــان م ــن ال ـم ـق ــرر أن ينظر
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس خ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـجـ ـلـ ـس ــة
ف ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ــدول أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال مـ ــزدحـ ــم
ب ــالـ ـم ــوض ــوع ــات ،س ـ ـ ــواء فـيـمــا
ي ـت ـع ـل ــق بـ ــاالس ـ ـت ـ ـجـ ــوابـ ــات أو
الرسائل الواردة ،وكذلك األسئلة
وال ـك ـث ـي ــر م ــن ت ـق ــاري ــر ال ـل ـجــان
الـمـتــراكـمــة عـلــى ج ــدول أعـمــال
الجلسة ،ليبقى جدول األعمال
بــزحـمـتــه ،مــرحــا إل ــى الجلسة
المقبلة.
ي ــأت ــي ذل ـ ــك ف ــي وقـ ـ ــت ،ت ـقــدم
 11نــا ئـبــا بطلب تشكيل لجنة
تحقيق برلمانية حول الشبهات
والـتـحــويــات الـمــالـيــة ألعـضــاء
مجلس األمة ووزراء وقياديين
في الدولة وغيرهم ،وقال النواب

ف ــي طـلـبـهــم" :اس ـت ـن ــادا لـلـمــادة
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مــن الالئحة الداخلية لمجلس
األمـ ـ ـ ــة ،ن ـت ـق ــدم ب ـط ـل ــب تـشـكـيــل
لجنة تحقيق من خمسة أعضاء،
يتم اختيارهم باالنتخاب نداء
بــاالســم ،بـشــأن الـشـبـهــات التي
أث ـيــرت ح ــول ال ـن ــواب وال ـ ــوزراء
السابقين والحاليين ،وجميع
ق ـي ــادي ــي الـ ــدولـ ــة م ـم ــن ه ــم فــي
در جـ ـ ـ ــة و ك ـ ـيـ ــل وزارة م ـســا عــد
فما فــوق وأقاربهم جميعا من
الدرجة األولى ،على أن تبدأ من
تاريخ  ٢٠٠۹/۱/۱إلى يومنا هذا،
على أن تـصــدر تقريرها خالل
ثالثة أشهر من تاريخ تشكيلها
للتحقيق".
وحدد مقدمو الطلب موضوع
التحقيق في التحويالت المالية
والتضخم المالي لحساباتهم
وحسابات شركاتهم المصرفية،
تبدأ منذ تولي النائب أو الوزير
أو المسؤول منصبه القيادي،
من خالل تكليف لجان الفحص
في نزاهة ،والعقارات السكنية
وال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
والقسائم الصناعية والزراعية
والـحــرفـيــة والـخــدمـيــة وجميع
األم ـ ــوال الـعـيـنـيــة ،س ــواء كــانــت
مـ ـمـ ـل ــوك ــة أو بـ ـعـ ـق ــود ان ـت ـف ــاع
أو بـ ـغـ ـي ــره ــا داخ ـ ـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت
وخـ ـ ــارج ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وال ـ ـم ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــات
والعقود في كل وزارات وهيئات
الــدولــة ومؤسساتها بما فيها

المويزري :استجوابات الخالد
ال تسقط باستقالة الحكومة

المويزري ونواب في الجلسة أمس
أك ـ ــد الـ ـن ــائ ــب ش ـع ـي ــب ال ـ ـمـ ــويـ ــزري أن طـلــب
رئـيــس الحكومة فــي جلسة  ٣٠م ــارس تأجيل
االستجوابات المقدمة لــه ،والمزمع تقديمها،
غـ ـي ــر دسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوري وغ ـ ـيـ ــر الئ ـ ـحـ ــي وال ي ـس ـقــط

االستجواب باستقالته ،ونؤكد أنه على رئيس
الحكومة القادمة تقديم طلب لسحب وشطب
الطلب غير الدستوري من المضبطة ،باعتباره
والعدم سواء.

مــؤس ـســة ال ـب ـت ــرول وال ـشــركــات
التابعة لها ،وصفقات وعقود
التسليح وعلى وجه الخصوص
(ال ـ ـكـ ــاراكـ ــال  -ال ـي ــوروف ــاي ـت ــر –
الرافال) وغيرها.
ويشمل التحقيق الشبهات
ال ـم ــال ـي ــة وال ـج ـن ــائ ـي ــة وحـ ــاالت
تعارض المصالح التي أثيرت
ح ــول ك ــل اس ـت ـث ـمــارات ال ــدول ــة،
بما فيها استثمارات مؤسسة
التأمينات االجتماعية وصفقة
اندماج بيت التمويل الكويتي
والبنك األهلي المتحد وغيرها
م ــن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ،وم ــراج ـع ــة
وفحص كل عقود أمالك الدولة
والقسائم الصناعية والحرفية
والخدمية والزراعية من حيث
مطابقتها للشروط وتسعيرها
وف ـ ـ ـقـ ـ ــا لـ ـ ــأس ـ ـ ـعـ ـ ــار ال ـ ـسـ ــوق ـ ـيـ ــة
وإب ـ ــرامـ ـ ـه ـ ــا وف ـ ـ ــق اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
القانونية ،س ــواء كــانــت لنواب
أو وزراء أو قياديين سابقين
وحاليين أو غيرهم من األفــراد
والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ،ودور األج ـ ـهـ ــزة
الرقابية وفعاليتها وتعاملها،
واإلج ـ ــراء ات الـتــي تــم اتخاذها
حول ما ذكر سابقا.
وتقدم بالطلب النواب شعيب
ال ـ ـمـ ــويـ ــزي وف ـ ـ ـ ــارس ال ـع ـت ـي ـبــي
ومـ ـ ـ ـ ـ ــرزوق ال ـخ ـل ـي ـف ــة وص ــال ــح
المطيري وعبدالعزيز الصقعبي
ومهند الساير ومحمد المطير
وثامر السويط وخالد المونس
وعبدالكريم الـكـنــدري ومـبــارك
الحجرف.
وعلق الحجرف على الطلب
ال ــذي قــدمــه مــع ال ـن ــواب بـقــولــه:
"ال حصانة ألحــد من التحقيق
وا ل ـ ـم ـ ـحـ ــا س ـ ـبـ ــة ،وإن قـ ـص ــرت
ال ـس ـل ـط ــات ال ــرق ــابـ ـي ــة فـسـلـطــة
المجلس لــن تقصر لتطول كل
متجاوز مهما كان منصبه".
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،قـ ـ ــال ال ـم ــون ــس:
"بموافقة مجموعة من اإلخــوة
النواب تم تقديم طلب لتشكيل
لـجـنــة تحقيق بــرلـمــانـيــة حــول
الشبهات التي تثار على نواب
ووزراء و قـ ـي ــاد يـ ـي ــن حــا ل ـي ـيــن
وسـ ــاب ـ ـق ـ ـيـ ــن ،عـ ـل ــى أن ت ـص ــدر
ً
تقريرها خالل  3أشهر" ،داعيا
النواب من مختلف التوجهات
إل ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــرشـ ــح ل ـ ـهـ ــذه ال ـل ـج ـنــة
المهمة.
بدوره ،قال السويط" :تقدمنا
ب ـط ـلــب تـشـكـيــل ل ـج ـنــة تحقيق
برلمانية بكافة قضايا الفساد
مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام  ٢٠٠٩إل ـ ـ ــى ي ــوم ـن ــا
الحالي ،وعلى الجهات الرقابية
تــو لــي مسؤوليتها التاريخية
بشكل أوسع وصالحيات أكبر،
خ ـص ــوص ــا أنـ ـن ــا ق ـم ـن ــا بـطـلــب
سابق بــدور االنعقاد الماضي
ب ـت ــاري ــخ  ٨اب ــري ــل  ٢٠٢١ب ــذات
الخصوص ،وسنرى أي منقلب
ينقلبون".
من ناحية اخرى ،أكد النائب
م ـب ــارك ال ـح ـجــرف أن ع ــدم عقد
الجلسة العادية ،أمس ،وغياب

الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،الـ ـت ــي لـ ــم ي ـب ــت فــي
اسـتـقــالـتـهــا ب ـع ـ ُـد ،مـخــالـفــة من
ال ـم ـخــال ـفــات الــدس ـتــوريــة الـتــي
تـضــاف إل ــى سـجــل المخالفات
لرئيس مجلس األمة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرف ،ف ــي
ت ـص ــري ــح أمـ ـ ــس ،إن هـ ــذا األم ــر
مخالفة بحق الدستور والشعب
الكويتي ،موضحا أن الحكومة
ال تـعـتـبــر مستقيلة إال بقبول
سمو األمير هذه االستقالة.
وذكر أنه يجب التفريق بين
رفع االستقالة إلى سمو األمير
ً
وبين قبولها ،مبينا أنه في هذا
ا لــو قــت تعتبر الحكومة بكامل
صالحيتها وكان عليها حضور
الـجـلـســة ،فـعــدم حـضــورهــا هو
ت ـ ـهـ ــرب م ـ ــن مـ ـن ــاقـ ـش ــة ال ـب ـن ــود
الـ ـ ـ ــواردة ع ـلــى ج ـ ــدول األع ـم ــال
ومنها االسـتـجــوابــات المقدمة
إلى سمو رئيس مجلس الوزراء
والوزراء.
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال إن عـ ـ ـ ـ ـ ــدم ح ـ ـضـ ــور
الـحـكــومــة وعـ ــدم عـقــد الجلسة
مخالفة دستورية تضاف إلى
سـجــل الـمـخــالـفــات الــدسـتــوريــة
ال ـت ــي تــرت ـكــب ب ـحــق الــدس ـتــور،
مبينا أنه يجب وضع األمور في
نصابها الصحيح حتى ال يتم
التطاول على الدستور.
ب ـي ـن ـم ــا أشـ ـ ـ ــاد نـ ـ ـ ــواب األم ـ ــة
ب ـ ـصـ ــدور مـ ــرسـ ــوم الـ ـعـ ـف ــو عــن
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــن،
ً
ً
معتبرين ذل ــك يــومــا تــاريـخـيــا
فــي ح ـيــاة الـكــويــت السياسية،
أعربوا عن تطلعهم إلى حكومة
إنجاز وإصالح تحقق طموحات
الشعب الكويتي.
و ث ـ ـ ـمـ ـ ــن ا لـ ـ ـن ـ ــا ئ ـ ــب د .ع ـب ـي ــد
ال ــوسـ ـم ــي مـ ــا أس ـ ـمـ ــاه ب ــال ــدور
الـكـبـيــر الـ ــذي تـفـضــل ب ــه سمو
أمـيــر ال ـبــاد مــن عـفــو كــريــم عن
أبنائه والبدء بصفحة سياسية
ً
جــديــدة ،واص ـفــا ص ــدور العفو
بــأنــه ي ــوم تــاريـخــي فــي مسيرة
الكويت السياسية.
من جهته ،قال النائب أسامة
ال ـش ــاه ـي ــن إن ال ـك ــوي ــت قــاطـبــة
رحبت بهذه المكرمة السامية
وم ـ ــا ت ـف ـض ــل بـ ــه س ـم ــو األم ـي ــر
من عفو كريم عن أنــاس كرماء
ون ـ ـ ــواب س ــاب ـق ـي ــن وم ــواط ـن ـي ــن
وشـبــاب وطنيين ،معتبرا يوم
العفو يوما وطنيا كبيرا.
وأضاف الشاهين أن حضوره
ً
لمنزل الوسمي جاء تعبيرا عن
الفرحة الكبرى بهذه المناسبة
ً
ً
ً
وعرفانا كبيرا وشـكــرا له على
م ـس ــاه ـم ـت ــه ال ـ ـ ـجـ ـ ــادة ف ـ ــي طــي
ً
ص ـف ـح ــة ه ـ ــذا الـ ـمـ ـل ــف ،م ـش ـي ــرا
إلـ ـ ــى "أن ـ ـنـ ــا فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـفـســه
طوينا ملفا مهما ،وهو تأجيل
االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب ـ ــات ال ـ ـ ـ ــذي س ـقــط
باستقالة الحكومة".
وأع ــرب عــن تطلعه االنـتـقــال
م ــن "إص ـ ــاح ال ــى إصـ ــاح ومــن
إن ـ ـجـ ــاز إلـ ـ ــى آخ ـ ـ ــر ،وأن ي ـكــون
ل ـل ـق ـض ــاي ــا ال ـش ـع ـب ـي ــة ن ـص ـيــب

الغانم يرفع الجلسة
خالل المرحلة المقبلة" ،مطالبا
بـتـشـكـيــل ح ـكــومــة ك ـف ــؤة تـنــال
ثقة المواطنين وممثلي األ مــة
الـمـنـتـخـبـيــن ،وس ـن ـش ــارك بكل
جهد إصالحي كنواب من أجل
الكويت ورفعتها وتنميتها".
أما النائب مساعد العارضي،
فـ ـق ــال إن "الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـم ـق ـب ـلــة
ً
ستكون مرحلة إنجاز" ،مطالبا
بــأن "تـكــون الحكومة الجديدة
على قدر طموحات أهل الكويت
وتحقق آمــالـهــم" ،فــي وقــت أكد
زم ـي ـل ــه ح ـم ــد روح الـ ــديـ ــن أن ــه
بـصــدور الـعـفــو تـمــت إزال ــة أهــم
عثرة في طريق اإلصالح الشامل
وسـ ـتـ ـك ــون ال ـم ــرح ـل ــة ال ـم ـق ـب ـلــة
مرحلة إنجاز وتنمية.

مطالبة نيابية بنظر تظلمات غير
المقبولين في النيابة

المطر والكندري ونواب لحظة رفع الجلسة
ط ــال ــب ع ـ ــدد م ــن ال ـ ـنـ ــواب وزيـ ـ ــر الـ ـع ــدل وزي ــر
الــدولــة لـشــؤون النزاهة عبدالله الــرومــي بالنظر
فــي تظلمات ال ـكــوادر الوطنية الـتــي لــم تقبل في
النيابة العامة.
وقال النائب د .عبدالكريم الكندري :على الوزير
البحث بجدية في التظلمات التي ستقدم من عدم
الـمـقـبــولـيــن فــي وظـيـفــة بــاحــث قــانــونــي "الـنـيــابــة
ً
العامة" ،مؤكدا ضرورة إنصاف المظلومين منهم،
فهناك من استبعد رغم حصوله على امتياز ،ومن
غير المقبول أن تكون أولــى خطوات وظائف من
سيحققون العدالة مشوبة بإجراءات غير عادلة.

المناور :هل استبعدت «السكنية» موظفيها
ُ َ
ْ
المعفين من الدوام من األعمال الممتازة؟
وجــه النائب أســامــة المناور ســؤاال إلى
وزيــر الــدولــة لـشــؤون البلدية وزيــر الدولة
لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني شايع
الـشــايــع ،قــال فيه إنــه "بـتــاريــخ 2020/3/11
صدر تعميم ديــوان الخدمة المدنية ،بناء
عـلــى مــا ق ــرره مجلس الـ ــوزراء مــن تعطيل
ال ـ ــوزارات والـجـهــات الحكومية والهيئات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـع ــام ــة احـ ـت ــرازي ــا بـسـبــب
فيروس كورونا ،وما تبع ذلك من تعاميم
وق ـ ـ ـ ــرارات بــال ـت ـمــديــد أليـ ـ ــام ال ـت ـع ـط ـيــل ،أو
تحديد نسب للدوام ،وما تم تقريره بشأن
الفئات من الموظفين المعفيين من الدوام،
وتضمنت تلك القرارات تأكيد عدم تأثير ذلك
على احتساب مدد المزاولة الفعلية المقررة
لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات
الممتازة أو لتقييم األداء تقييما فعليا".
وت ـ ـ ـسـ ـ ــاءل الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاور" :ه ـ ـ ــل اس ـت ـب ـع ــدت

الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة
الموظفين المعفين من ال ــدوام من مكافأة
األعمال الممتازة مخالفة للتعميم والقرارات
ال ـســاب ـقــة؟ وه ــل خـفــض تـقـيـيــم الموظفين
المعفيين مــن الـ ــدوام؟ وهــل خفض تقييم
الـمــوظـفـيــن الــذيــن لــم يشملهم ق ــرار إع ــادة
الـعـمــل ب ــال ــدوام ال ـجــزئــي ،واس ـت ـب ـعــدوا من
ك ـشــوفــات األع ـم ــال ال ـم ـم ـتــازة؟ وه ــل سبق
إخ ـطــار الـمــوظـفـيــن ب ــأي إجـ ـ ــراءات جــديــدة
تتعلق بتقييم الموظف أو شموله بمكافآت
األعمال الممتازة وتأثير اإلعفاء أو التعطيل
الرسمي على وضعه الوظيفي؟".
وأضـ ـ ــاف" :ي ــرج ــى ت ــزوي ــدي بــالـتـعــامـيــم
والـقــرارات المتعلقة بذلك إن وجــد ،وهناك
مــوظـفــون لــديـهــم إع ـفــاء رسـمــي مــن ال ــدوام
احترازيا إلصابتهم بأمراض مزمنة تقلل
المناعة في مواجهة فيروس كورونا ،فما

اإلجراءات التي اتخذت لعدم تأثير ذلك على
وضعهم الوظيفي واستحقاقهم لمكافأة
األعمال الممتازة؟ وهل استثنت المؤسسة
فئات معينة أو موظفين محددين وأدرجتهم
ضـ ـم ــن ال ـم ـش ـم ــول ـي ــن بـ ـمـ ـك ــاف ــأة األع ـ ـمـ ــال
ال ـم ـم ـتــازة؟ م ــع ت ــزوي ــدي ب ـص ــورة ضوئية
مــن ال ـقــرارات المتعلقة بضوابط وشــروط
استحقاق المكافأة لموظفي المؤسسة".
كما طلب صــورة ضوئية من أي فتاوى
قانونية ا سـتـنــدت إليها المؤسسة بشأن
تحديد الفئات المستحقة لمكافأة األعمال
الممتازة في ظل تداعيات أزمة كورونا وما
صــاحـبـهــا مــن تعطيل أو إعـ ـف ــاء ات ،ســواء
ك ــان ــت هـ ــذه ال ـف ـت ــاوى م ــن ديـ ـ ــوان ال ـخــدمــة
المدنية أو من إدارة الفتوى والتشريع أو من
القطاع القانوني المختص في المؤسسة أو
مكتب الوزير المختص.

 ...والحجرف يشرب «ماي»

من جهته ،ذكر النائب حمد المطر :بعد إعالن
ً
نتائج القبول بالنيابة ،نطرح ذلك التساؤل مجددا:
ما معايير المقابالت الشخصية؟ وكم نسبة تلك
المقابالت إلى االختبارات التحريرية؟ وكم عدد
المقبولين من أقــارب القضاة ووكــاء النيابة في
ً
هذا الكشف والكشوف السابقة؟ مضيفا أن "كل تلك
األسئلة سأوجهها لوزير العدل القادم".
وأكـ ــد ال ـم ـطــر" :ل ــن ن ـقــف ســاكـتـيــن أمـ ــام ت ـكــرار
س ـي ـنــاريــو ال ـم ـقــابــات الـشـخـصـيــة ع ـلــى حـســاب
االختبارات التحريرية".

الطريجي يسأل المطيري
عن التفرغ الرياضي

المناور في جلسة سابقة

وج ــه ال ـنــائــب د .عـبــدالـلــه
الـطــريـجــي س ــؤاال إل ــى وزي ــر
اإلعــام وزيــر الدولة لشؤون
ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن
المطيري ،استفسر فيه عن
أسـ ـب ــاب عـ ــدم ال ـ ـتـ ــزام بـعــض
القيادات في مؤسسات الدولة
ب ـم ـنــح الــريــاض ـي ـيــن ال ـت ـفــرغ
الرياضي ،بناء على القانون
رقم  87لسنة  ،2017مؤكدا أن
أ غـلــب الرياضيين بمختلف
األل ـعــاب الــريــاضـيــة يعانون
من هذا األمر.
وقال الطريجي ،في سؤاله،
"ه ـ ـ ــل ت ـ ــم رف ـ ـ ــع ت ـ ـقـ ــاريـ ــر إل ــى
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء لـمـحــاسـبــة
بـعــض ق ـيــادات الــدولــة لعدم
التزامهم واحترامهم للتفرغ
الرياضي؟ إذا كانت اإلجابة

بنعم يرجى تزويدي بصور
م ــن ت ـلــك ال ـت ـق ــاري ــر وأس ـم ــاء
القيادات التي ترفض احترام
قــوان ـيــن ال ــدول ــة ،وإذا كــانــت
اإلجــابــة بــا فـلـمــاذا لــم ترفع
الـتـقــاريــر التـخــاذ اإلج ــراءات
القانونية الالزمة ضد من ال
يحترم قوانين الدولة؟".
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ً
مستشفى دار الشفاء األول محليا في تبني السجالت الطبية اإللكترونية
ةديرجلا
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محليات

بعد تحقيقه المرحلة السادسة من معايير جمعية  HIMSSالرقمية

الرئيس التنفيذي لمستشفى دار الشفاء
الدكتور أحمد نصرالله

ر ئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ا ل ـم ـس ـت ـش ـف ــى
السيد طالب جراق

د .أحمد نصرالله :اإلنجاز شهادة واعتراف عالمي
باألداء الريادي والمتطور لمستشفى دار الشفاء
ً
• استخدام التكنولوجيا لتوفير أرقى الخدمات الطبية واألكثر أمانا للمرضى
• بلوغ المستشفى مرحلة األتمتة شبه الكاملة للوصول إلى السجالت الطبية
في إعدادات رعاية المرضى
• «دار الشفاء» يقدم هذا اإلنجاز الطبي الكبير هدية لمرضاه وألهل الكويت

مستشفى دار الشفاء وفي اإلطار شعار االعتماد

ً
متحدثا في االحتفال ويبدو نصرالله
جراق

الكويت احتلت
المرتبة
الثالثة
ً
خليجيا
ومستشفى دار
الشفاء األول
ً
محليا في
تحقيق هذا
اإلنجاز

نعد مرضى
المستشفى
وأهل الكويت
بمزيد من
اإلنجازات
خالل الفترات
القادمة

التطوير والريادة ال يأتيان من
فــراغ ،وطموحها الــذي ال يدانيه
س ــوى سـقــف ال ـس ـمــاء ،جـعــا من
مستشفى دار ا لـشـفــاء بطواقمه
الطبية وموظفيه ومجلس إدارته
ف ــي سـ ـب ــاق م ـس ـت ـمــر م ــع ال ــزم ــن،
لـ ـل ــوص ــول ب ــالـ ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـيــة
ال ـم ـقــدمــة ل ـم ــرض ــاه داخـ ـل ــه وفــي
ال ـع ـي ــادات ال ـخــارج ـيــة إل ــى أعـلــى
ال ـم ـس ـتــويــات ال ـط ـب ـيــة الـمـعـمــول
ً
ً
ً
بـهــا محليا وإقـلـيـمـيــا وعــالـمـيــا،
ليكون الوجهة المفضلة لكل أهل
الكويت بمختلف فئاتهم العمرية،
ً
ثقة منهم في القدرة على تحقيق
نسب شفاء عالية ،وليظل اسمه
"رق ــم واحـ ــد" بـيــن المستشفيات
الـ ـخ ــاص ــة الـ ـع ــامـ ـل ــة ،ل ـي ــس عـلــى
مستوى ا لـكــو يــت فحسب ،ولكن
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي
ومنطقة الخليج.
ً
وتــأكـيــدا على الــريــادة الطبية
في العديد من المجاالت ،حصل
"دار الشفاء" على اعتماد جمعية
إدارة ن ـظــم م ـع ـلــومــات الــرعــايــة
الصحية العالمية " "HIMSSعلى
إنجاز المرحلة السادسة من أصل
 7م ــراح ــل يـتـكــون مـنـهــا الـسـجــل
ال ـط ـب ــي اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ال ـم ـع ـت ـمــد
لديها ،لتصبح الكويت ثالث دولة
خليجية تصل إلى تلك المرحلة،
وليكون المستشفى دار الشفاء
األول في الكويت الذي حقق هذا
اإلنجاز الطبي الكبير.

هدية للكويت

ً
وتعليقا على تحقيق هذا
اإلن ـج ــاز الـطـبــي الـكـبـيــر ،أش ــار

ً
هنيئا للكويت
وللعاملين في
«دار الشفاء»
ومجلس
إدارته تحقيق
هذا اإلنجاز
الكبير

نصرالله

ً
متحدثا في المناسبة
نصرالله

قالب حلوى بمناسبة الحفل

طالب جراق :االستفادة من تقنية المعلومات لتحقيق
أعلى مستويات أمن وسالمة المرضى وجودة الرعاية
• عامل رئيسي ومميز لجذب أفضل الكفاءات واالحتفاظ بها في «دار الشفاء»
• تأكيد للمجتمع المحلي أن «دار الشفاء» أفضل شريك في العناية ورعاية
شؤونهم الصحية
ا لــر ئـيــس التنفيذي لمستشفى
دار الـ ـشـ ـف ــاء الـ ــدك ـ ـتـ ــور أح ـم ــد
نصرالله ،أن هذا اإلنجاز بمنزلة
هـ ــديـ ــة يـ ـق ــدمـ ـه ــا ال ـم ـس ـت ـش ـفــى
ً
لمرضاه وألهل الكويت ،مضيفا
أن هذا اإلنجاز يترجم سياسة
وفلسفة العمل داخل المستشفى
الـ ـ ـ ــذي تـ ـن ــص عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام
ال ـت ـك ـن ــولــوج ـي ــا ل ـت ــوف ـي ــر أرقـ ــى
ً
الخدمات الطبية واألكثر أمانا
للمرضى.
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـم ـل ــف الـطـبــي
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي م ـف ـع ــل فـ ــي "دار
ال ـش ـف ــاء" م ـنــذ  5سـ ـن ــوات ،منذ
أكتوبر عام  2017تحت عنوان
"صحتك أونالين".
وق ــال نـصــرالـلــه :إن الملف
الطبي اإللكتروني هو أكبر دليل
على استخدام المستشفى أرقى
ما توصلت إليه المستشفيات
العالمية في هذا المجال.
وب ـ ّـي ــن أن اع ـت ـم ــاد جـمـعـيــة
 HIMSSل ـه ــذا اإلن ـ ـجـ ــاز ،يـضــع
ال ـك ــوي ــت ع ـلــى خــري ـطــة ال ـت ـقــدم

ال ـت ـق ـنــي ال ـعــال ـمــي ف ــي ال ـم ـجــال
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ــي ،وي ـ ـج ـ ـع ـ ـل ـ ـهـ ــا رائ ـ ـ ـ ــدة
ف ــي اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـم ـل ــف ال ـط ـبــي
ً
االلكتروني ،مشيرا إلى أن هذا
اإلنجاز بمنزلة شهادة واعتراف
عـ ــال ـ ـمـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ــأداء ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى
ال ــري ــادي ف ــي م ـس ـتــوى اعـتـمــاد
تقنية المعلومات.

ً
األفضل محليا

وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ــه ب ــال ــوص ــول
إل ــى تنفيذ الـمــرحـلــة الـســادســة
م ــن مـعــايـيــر جـمـعـيــة ""HIMSS
ف ــي اع ـت ـمــاد م ــراح ــل الـسـجــات
الطبية اإل لـكـتــرو نـيــة للمرضى
الداخليين ،ومرضى العيادات
ال ـخــارج ـيــة م ــن الـجـمـعـيــة ،فــإن
هذا اإلنجاز يضع "دار الشفاء"
أف ـضــل مـسـتـشـفــى ف ــي الـكــويــت
فـ ــي ت ـب ـنــي الـ ـسـ ـج ــات الـطـبـيــة
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي خ ــدم ــات ــه
للعيادات الخارجية والمرضى
الداخليين.
ولـفــت الــى أن هــذا االعتماد

يؤكد بلوغ المستشفى مرحلة
األتمتة شبه الكاملة للوصول
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـجـ ــات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة فــي
إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات رع ـ ــاي ـ ــة الـ ـم ــرض ــى
الداخليين ومــرضــى الـعـيــادات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وت ـم ـك ـيــن ال ـطــاقــم
الـطـبــي مــن االس ـت ـخــدام الفعال
لتقنيات المعلومات لتحسين
أمن وسالمة المرضى.
ً
وقـ ــال :هـنـيـئــا لـلـكــويــت هــذا
ً
اإلنجاز الطبي الكبير ،وهنيئا
ل ـل ـع ــام ـل ـي ــن فـ ـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى
ولـ ـمـ ـجـ ـل ــس إدارت ـ ـ ـ ـ ـ ــه ت ـح ـق ـي ـقــه
واإلشراف عليه وقيادته ودعمه،
ً
مضيفا" :نعد مرضى مستشفى
دار الشفاء وأهل الكويت بمزيد
من اإلنجاز في الفترات القادمة".

فوائد كبيرة
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـف ــوائ ــد
ال ـك ـب ـي ــرة الـ ـت ــي س ـت ـع ــود عـلــى
م ـ ــر ض ـ ــى "دار ا ل ـ ـ ـش ـ ـ ـفـ ـ ــاء" ف ــي
الـ ــداخـ ــل ،وم ــرض ــى ال ـع ـي ــادات
الخارجيةّ ،
بين رئيس مجلس

الحضور في المناسبة

طاقم المستشفى واحتفال االعتماد

إدارة المستشفى طالب جراق،
أن ه ــذا اإلن ـجــاز يـحـمــل فــوائــد
ك ـب ـيــرة ل ـســامــة ال ـم ــرض ــى مــن
حيث دعم األطباء وتعيينهم.
كـ ـم ــا أنـ ـ ــه سـ ـيـ ـك ــون ع ــام ــا
رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــذب أف ـ ـض ـ ــل
الـكـفــاء ات واالحـتـفــاظ بـهــا في
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ،وهـ ــو ي ــؤك ــد فــي
الوقت ذاته ألفراد المجتمع أن
"دار الشفاء" أفضل شريك في
الـعـنــايــة وال ــرع ــاي ــة لـشــؤونـهــم
الصحية في مختلف المجاالت
الطبية.
و بـ ـ ـي ـ ــن أن هـ ـ ـ ــذا اال ع ـ ـت ـ ـمـ ــاد
س ـ ـي ـ ـس ـ ـمـ ــح ب ـ ـم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ت ـ ـقـ ــدم
المستشفى في اعتماد تقنية
سجالت المرضى اإللكترونية
مـ ـق ــاب ــل خ ـط ـت ـه ــا ال ــرقـ ـمـ ـي ــة أو
م ـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل م ـ ـقـ ــدمـ ــي الـ ــرعـ ــايـ ــة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة اآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن مـ ـ ــن كــل
ً
أنحاء العالم ،مبينا أن الطاقم
ا لـطـبــي سيصبح أ كـثــر معرفة
بـ ـ ـ ــاألدوات ال ــرق ـم ـي ــة ال ـم ـتــاحــة
دا خــل المستشفى ،وبمختلف

السبل التي يمكن استخدامها
إلحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق ل ـ ـم ـ ــرض ـ ــى
الـمـسـتـشـفــى م ــن خ ــال تـقــديــم
ً
رعاية أكثر أمانا وكفاء ة.

التزام ورعاية
وقال :إن هذا االعتماد من قبل
ً
جمعية " "HIMSSيعتبر وا ح ــدا
من بين عدة دالئــل تثبت وتؤكد
التزام مستشفى دار الشفاء بشكل
مستمر سعيه ا ل ــدؤوب لتطوير
الخدمات الذي يقدمها للمرضى
والمجتمع ،ويـعــزز كــذلــك تميزه
في كل ما يقوم به ،سواء كان ذلك
بصورة رعاية مباشرة للمرضى
أو ال ـت ـق ـن ـيــات الـ ـت ــي ت ــدع ــم ه ــذه
الرعاية.
وأ ضـ ــاف أن ه ــذا اإل ن ـجــاز
يـ ـعـ ـك ــس جـ ــديـ ــة ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى
ف ـ ــي ت ــوفـ ـي ــر أق ـ ـصـ ــى درج ـ ـ ــات
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــادة مـ ـ ـ ــن الـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة
ا ل ـص ـح ـيــة ،وأن "دار ا ل ـش ـفــاء"
مستمر لتحقيق أي شىء يرفع
مــن ج ــودة ا لـخــد مــات المقدمة

عدد من مسؤولي المستشفى

منه لمرضاه في الداخل وفي
العيادات الخارجية.

تقنية المعلومات
ومــن خــال متابعة التقدم في
االن ـت ـهــاء م ــن ال ـمــراحــل الـخــاصــة
ب ـ ـن ـ ـمـ ــوذج ال ـ ـس ـ ـجـ ــات ال ـط ـب ـي ــة
اإللكترونية ،يمكن لـ"دار الشفاء"
مـ ــراج ـ ـعـ ــة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
تطبيقات تقنية المعلومات بهدف
الــوصــول إلــى المرحلة السابعة،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـمـ ـث ــل بـ ـيـ ـئ ــة سـ ـج ــات
اإللكترونية متقدمة للمرضى.
وتنقسم نـمــاذج االستحقاق
المعتمدة مــن جمعية ""HIMSS
إلى نموذجين ،يتعلق األول منها
بنموذج نموذج اعتماد السجالت
الطبية اإللكترونية (،)EMRAM
ف ـي ـم ــا ي ـش ـي ــر الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـث ــان ــي
إلـ ــى اع ـت ـم ــاد ال ـس ـج ــات الـطـبـيــة
اإللكترونية للعيادات الخارجية
( ،)O-EMRAMو ك ــا هـ ـم ــا يـعــد
ً
معايير وأ طـ ــرا عالمية للتحول
الصحي الرقمي.
وت ـ ـهـ ــدف تـ ـل ــك ال ـ ـن ـ ـمـ ــاذج إل ــى
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـعـ ـن ــاص ــر
تـ ـتـ ـضـ ـم ــن :دع ـ ـ ــم رع ـ ــاي ـ ــة أف ـض ــل
لـلـمــرضــى ،وتـقـلـيــل األخ ـط ــاء في
وصـ ـ ـف ـ ــات األدويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وت ـح ـس ـي ــن
ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءة ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ل ـل ـن ـظــام
ال ـص ـح ــي ،وت ـح ـق ـيــق ب ـي ـئــة شـبــه
خ ــالـ ـي ــة مـ ــن األعـ ـ ـم ـ ــال ال ــورقـ ـي ــة،
وقياس الصحة العامة للسكان،
مــع التركيز على ج ــودة خدمات
ال ــرع ــاي ــة ،وق ـي ــاس أم ــن وســامــة
المرضى وخفض التكاليف.
كـ ـم ــا ت ـع ـت ـب ــر تـ ـل ــك الـ ـنـ ـم ــاذج
خــريـطــة طــريــق متقدمة بـصــورة
مـطــردة تـهــدف لتحقيق الـجــودة
واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن والـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة وك ـ ـ ـفـ ـ ــاءة
العمليات.
جـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر أن ج ـم ـع ـيــة
إدارة ن ـظــم م ـع ـلــومــات الــرعــايــة
ا ل ـص ـح ـيــة  ،HIMSSأ سـ ـس ــت فــي
 ،1961وهي منظمة عالمية غير
رب ـح ـي ــة ،ت ــرك ــز ك ــام ــل اهـتـمــامـهــا
عـ ـل ــى تـ ـط ــوي ــر ج ـ ـ ـ ــودة ال ــرع ــاي ــة
الصحية واألم ــن والـســامــة ،كما
تسعى لقيادة وتوجيه الجهود
المبذولة ،لتحسين المساهمات
الصحية ونتائج الرعاية الصحية
باستخدام تقنيات المعلومات.

جانب من االحتفال

زوايا ورؤى
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ً
شكرا أمير العفو

جيمس زغبي*

فالح بن حجري

ديربورن ...قصة صعود األميركيين العرب

ً
شكرا لك يا رب ،ثم الشكر ألبي الشعب صاحب السمو
الشيخ نواف األحمد وسمو ولي عهده األمين الشيخ
مشعل األحمد ،حفظهما الله ورعاهما ،والشكر
موصول للجنة الحوار الوطني.
مــر ملف العفو م ــرور ال ـكــرام على ال ـكــرام ،وال ـكــرام كــرام
عشائر ،وال أ كــرم مــن يــد أمير العفو التي أمضت ببنانها
ً
ً
الكريم عـفــوا ساميا مــن أب كــر يــم أل بـنــاء ك ــرام ،فالحمدلله
ً
من قبل ومن بعد ،شكرا لك يا رب ،ثم الشكر ألبي الشعب
صاحب السمو الشيخ نواف األحمد وسمو ولي عهده األمين
ا لـشـيــخ مشعل األ ح ـمــد ،حفظهما ا لـلــه ور عــا ه ـمــا ،والشكر
موصول للجنة الحوار الوطني ممثلة بسمو رئيس الوزراء
الشيخ صباح الخالد ،ورئيس مجلس األمة السيد مرزوق
الـغــانــم ،وال ـنــواب الـثــاثــة الــدكـتــور عبيد الــوسـمــي وحسن
جوهر وعبدالله المضف ،وكل النواب األربعين الذين وقعوا
بيان العفو.
وال نـنـســى ال ـج ـهــود الـمـتــواصـلــة ال ـتــي ق ــام بـهــا حلقتا
الوصل الوزير السابق أنس الصالح والوزير الحالي عبدالله
الرومي وكل مواطن كتب بيده مخلصا ولهج بلسانه مؤمنا
بــأو لــو يــة مشكلة إ خــوا نــه ،و نـبــض قلبه بمعاناة هجرتهم
وغربتهم ،و كــل من ساهم من المواطنين و لــو بشق حرف
في حلحلة هــذه القضية المؤرقة لكثير من األ ســر ،والتي
سيفرح بعضها بعد إقرار التقرير األول وسيفرح اآلخرون
بــإذن الله بعد تكامل تقارير لجنة العفو ،ليسدل الستار
ً
أخيرا عن معاناة كثير من أبناء الوطن وأسرهم.

كارلو راتي*

مبادرة هلسنكي لمواجهة
تغير المناخ
من بين العديد من المعتقدات ُ
المضللة بشأن التغيرات المناخية،
لم ينج معتقد واحد على وجه الخصوص من التحديات ،مثال الفكرة
القائلة إن ارتفاع درجات الحرارة ُ
سيؤثر سلبا فقط على المناطق األكثر
دفئا ،في حين يجعل المناخ القطبي أكثر اعتداال ومالءمة للعيش ،في
الواقع ،فإن الطقس المفرط وارتفاع مستويات سطح البحر في البلدان
األكثر برودة سيفوق بكثير فوائد فصول الشتاء األكثر دفئا.
ُ
ً
تــدرك المدن األوروبـيــة الشمالية هــذا األمــر جـيــدا ،ووفقا لدراسة
أجراها المنتدى االقتصادي العالمي في عام  ،2021توجد تسع دول
من العشر الرائدة في االنتقال إلى االستدامة في أوروبــا ،وجميعها
تقريبا تقع في خطوط العرض القطبية ،على سبيل المثال ،تتنافس
مدن الشمال األوروبي فيما بينها في محاولة للتوصل إلى الوسيلة
األفضل لخفض انبعاثاتها الكربونية إلى أقصى حد من خالل اتخاذ
العديد من التدابير المرتبطة بالتنقل واستهالك المواد الخام وإنتاج
الطاقة ،وتعمل كوبنهاغن لتصبح أول "عاصمة محايدة للكربون"
بحلول عام  ،2025في حين تهدف استوكهولم إلى التحول إلى دولة
خالية من الوقود األحفوري بحلول عام .2040
ومع ذلك ،ربما تكون حالة هلسنكي هي األكثر إثارة لالهتمام ،فقد
وضعت فنلندا حتمية االستدامة جنبا إلى جنب مع األهداف األساسية
األخرى للتنمية الوطنية في مرحلة ما بعد الحرب :ديموقراطية قائمة
على المساواة بين جميع المواطنين ،وثقافة اقتصادية تقوم على
التوازن الصحي بين الحياة العملية واالجتماعية ،والمدن التي تعيش
في انسجام مع الطبيعة ،فسمحت هذه السمات لدولة ساحلية نسبيا
وذات كثافة سكانية ُمنخفضة بالتفوق باستمرار في تصنيفات الدول
األكثر سعادة في العالم.
فقد انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مدينة هلسنكي
بنسبة  ٪26بين عامي  1990و ،2019على الرغم من النمو السكاني
الكبير خالل الفترة نفسها ،ومع ذلك ال تزال المدينة تواجه تحديا هائال:
ُ
تعتمد التدفئة الداخلية ،والتي تمثل أكثر من نصف االنبعاثات المحلية،
اعتمادا كبيرا على الفحم ،حيث يضخ نظام التدفئة في المناطق كميات
فائضة من المياه الساخنة باالستعانة بمحطات توليد الطاقة التي
تعمل بالفحم في جميع أنحاء العاصمة.
ُيصبح هذا الواقع جليا بشكل صارخ عندما ُيسافر المرء إلى الخارج
من قلب مدينة هلسنكي التاريخية ،وفجأة تفسح الكتل السكنية التي
ترجع إلى القرن العشرين والخطوط الناعمة للهندسة المعمارية األكثر
حداثة المجال لمحطات توليد الطاقة ذات األحجام الضخمة ،فأبرز هذه
المحطات هي محطة هاناساري التي تتضمن مدخنة يبلغ ارتفاعها
 150مترا تعلو فوق جميع المباني األخرى في العاصمة.
ُيـعــد إغ ــاق محطات توليد الطاقة الـتــي تعمل بـحــرق الفحم في
هلسنكي -المقرر تنفيذه فــي عــام  -2029على رأس ج ــدول األعمال
السياسي المحلي ،ولكن في حين يتفق الجميع تقريبا على الحاجة إلى
التخلص التدريجي من الفحم ،فإن كيفية تحويل نظام تدفئة المناطق
الضخم في المدينة بطريقة مستدامة أقل وضوحا بكثير .إلى جانب
العقبات التقنية ،ال توجد حلول ُموحدة على هذا النطاق أو أفضل
الممارسات التي يمكن اتباعها.
ولحسن الحظ ،ساهمت العقبات الهائلة التي تواجه هلسنكي في
إحداث قفزة نوعية لالبتكار الحضري ،ففي فبراير عام  ،2020أطلق
عمدة المدينة آن ــذاك ،يــان فابافوري ،تحدي هلسنكي للطاقة ،وهي
مسابقة دولية لجمع األفكار والمقترحات الفنية لتسريع عملية االنتقال
األخضر ،وفي غضون بضعة أشهر فقط ،قدمت أكثر من  250مجموعة
طلبا للمشاركة ،وفي وقت سابق من هذا العام ،تم اإلعــان عن أربع
ُ
شاركت
مجموعات -بما في ذلك مجموعة أنشأتها شركة التصميم التي
في تأسيسها وفريق كبير من الخبراء االستشاريين -كفائزين ُمشتركين.
وقد اعتمدت المقترحات األربعة الفائزة نهجا صبورا ومنهجيا،
تعد بإيجاد حلول سحرية ،ويقترح مشروعنا توجيه المياه
ولــم ِ
الساخنة المستخدمة في نظام تدفئة مقاطعة هلسنكي إلى أحواض
حرارية ضخمة تطفو في المياه قبالة الميناء ،والتي ستعمل كبطارية
لتخزين الطاقة المولدة من مصادر متجددة مثل طاقة الرياح -التي
تشتهر بعدم انتظامها ،وأحيانا يتعذر الوصول إليها ،وفي أوقات
أخرى متاحة بأسعار منخفضة أو حتى سلبية -ويتم إطالقها داخل
نظام التدفئة عند الحاجة.
ُ
تحمل هلنسكي وتحدي الطاقة الذي تمثله دروســا لبقية العالم،
يتمثل الدرس األول في أن جهود المناخ يجب أن توازن بين المنافسة
والتعاون ،وقد سمحت مسابقة فابافوري لهلسنكي بتجميع مجموعة
متنوعة من المهارات والرؤى.
ثانيا ،نحن بحاجة إلــى إيـجــاد طــرق جــديــدة لتجسيد االبتكار،
فعادة ما تعمل سلطات المدن على أساس أفضل الممارسات ،واختيار
المشاريع والسياسات ذات السجل الحافل ،ومن المفترض أن تعمل
هذه االستراتيجية على الحد من المخاطر والتبديد ُ
المحتمل ألموال
دافعي الضرائب ،لكن الحاجة ُ
الملحة لمواجهة أزمة المناخ -ناهيك عن
التحديات الديموغرافية واالجتماعية األخرى التي ستواجهها المدن
في المستقبل القريب -تتطلب نهجا مختلفا ،وأحيانا أكثر خطورة.
كان غياب أفضل الممارسات سببا في تحفيز موجة من االبتكار في
هلسنكي ،ومن خالل منع مجموعة كبيرة من األعمال السابقة من تقييد
خيالنا ،يمكننا تكرار هذا االبتكار في مكان آخر.
ونظرا إلى أن التحفظ والتواضع غالبا ما ُينظر إليهما باعتبارهما
من السمات الفنلندية المميزة ،فإن فابافوري يستحق الثناء بفضل
تقديمه ليس فقط لكيفية تحديد هــدف مبتكر ،ولكن أيضا لكيفية
صياغة عملية جديدة لتحقيق ذلك ،ومن المرجح أن تستكشف المزيد
من المدن مسار تحقيق قفزة نوعية الذي سلكته هلسنكي في سعيها
التباع سياسات مناخية أكثر جرأة.
* مدير "مختبر المدينة الذكية في معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ،والمؤسس المشارك لمكتب التصميم واالبتكار الدولي
كارلو راتي أسوسياتي".
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»

بالنسبة إلي ،أهم قصة في انتخابات
 ،2021تتمثل بانتصار عبدالله حمود
ب ــرئ ــاس ــة ب ـل ــدي ــة ديـ ـ ــربـ ـ ــورن فـ ــي واليـ ــة
ً
ميشيغان ،وهي المدينة التي أدت دورا
ً
كبيرا في دعم مكانة الجماعة األميركية
العربية ،فمنذ د خــول ا لـعــرب السياسة
كشريحة ا نـتـخــا بـيــة منظمة فــي نهاية
سـبـعـيـنـيــات ال ـق ــرن ال ـم ــاض ــي ،واجـهـنــا
مــواقــف مــؤلـمــة مــن الــرفــض واإلق ـص ــاء،
فقد واجهنا إعادة التبرعات لنا وتطهير
الحمالت من العاملين األميركيين العرب
والتنكر الصريح من المجتمع لنا ،وفي
ع ــام  ،1984ك ــان ــت الـحـمـلــة الـتــاريـخـيــة
للقس جيسي جاكسون ،لخوض السباق
الرئاسي أول مسعى قومي يجري فيه
ال ـتــرح ـيــب بــاألم ـيــرك ـي ـيــن الـ ـع ــرب ،ومــع
تحمسنا العتراف جاكسون واحترامه
لنا ،أقبلت الجماعة األميركية العربية
بــأ عــداد كبيرة تحضر فعاليات حملته
على امتداد البالد.
وأقـمـنــا «الـمـعـهــد األمـيــركــي الـعــربــي»
لمواصلة الزخم الذي خلقته حملة 1984
االنتخابية ،وأ خــذ نــا على أنفسنا دعم
عملية تسجيل الناخبين العرب ودفع
المزيد مــن األميركيين ا لـعــرب لخوض
ال ـس ـب ــاق ع ـلــى ال ـم ـن ــاص ــب ،وفـ ــي بــدايــة
األمر ركزنا على اإلعداد لسباقات 1988
الــرئــاسـيــة ،لـكــن تـحــول تــركـيــز جهودنا
لفترة وجيزة بعد اجتماعنا المؤسس
فــي بــدايــة ع ــام  ،1985فـقــد اتـصـلــت بنا
ش ــاب ــة أم ـي ــرك ـي ــة ع ــرب ـي ــة م ــن دي ــرب ــورن
كانت قد حضرت االجتماع المؤسس،
ل ـت ـخ ـبــرنــا ع ــن م ــرش ــح ل ــرئ ــاس ــة ب ـلــديــة
ً
ديربورن وزع منشورا على كل منزل قال
فيه« :دعونا نتحدث عن مشكلة العرب»،
و«المشكلة» كانت فيما يبدو أن «هناك
ً
الكثير جدا من الذين ال يتحدثون لغتنا
وال يـقــاسـمــون مـعـنــا قـيـمـنــا وي ــدم ــرون
طريقتنا السمحة في الحياة» ،وأجدت
ً
طريقته العنصرية نفعا وفاز بالمنصب.
وفي ثمانينيات القرن الماضي ،كانت

ديربورن ،وهي مدينة صغيرة مجاورة
ً
لــديـتــرويــت ،نـحــو  90أل ــف نـسـمــة ،مـقــرا
لواحد من مصانع سيارات فورد الكبيرة
وارت ـب ـطــت ب ـشــدة بـصـنــاعــة ال ـس ـيــارات،
وعلى مدار سنوات ،سيصل مهاجرون
ج ــدد إل ــى دي ــرب ــورن تـجــذبـهــم وظــائــف
مصنع « فــورد» ليحلوا محل مهاجرين
ســاب ـق ـيــن صـ ـع ــدوا ال ـس ـل ــم االج ـت ـمــاعــي
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ،وأثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء س ـب ـع ـي ـن ـي ــات
وثمانينيات القرن الماضي ،كان العرب
ً
مهاجرين جددا ،ولم يكن من المفاجأة
ً
ً
أن يقدم مرشح بيانا عنصريا ضدهم،
ً
ً
ف ـكــان األم ــر مـتــوقـعــا لـكـنــه ك ــان مــؤلـمــا،
وف ــي ال ـي ــوم ال ـتــالــي إلرسـ ــال الـمـنـشــور،
سـ ــافـ ــرت إل ـ ــى دي ـ ــرب ـ ــورن ألت ـ ـحـ ــدث إل ــى
ً
مجموعة كبيرة ،و لــن أنسى أ بــدا نظرة
األل ـ ــم ع ـلــى وج ــوه ـه ــم نـتـيـجــة ال ـش ـعــور
ً
بالرفض ،وأخبرتهم قائال« :لستم مشكلة
ديربورن ،بل وعدها ومستقبلها».
ل ـقــد ش ـعــر ال ـمــرشــح لـمـنـصــب رئـيــس
الـبـلــديــة أنـهــم ه ــدف سـهــل ألنـهــم كــانــوا
ج ـم ــاع ــة جـ ــديـ ــدة ون ـس ـب ــة ال ـم ـس ـج ـل ـيــن
منهم كناخبين منخفضة ،وعملنا مع
الجماعات المحلية واستقطبنا بعض
األشـ ـ ـخ ـ ــاص فـ ــي الـ ـنـ ـش ــاط ال ـس ـي ــاس ــي،
وقـ ــدم ـ ـنـ ــا ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوارد ل ـت ـس ـج ـيــل
الناخبين وحشد ا لـجـهــود ،وبعد أر بــع
ُ
س ـ ـنـ ــوات ،ان ـت ـخ ـب ــت سـ ـ ــوزان س ــاري ـن ــي-
ال ـشــابــة ال ـتــي اتـصـلــت ب ـشــأن الـمـنـشــور
ً
العنصري -عضوا في مجلس المدينة
لتصبح أول أميركية عربية تنتخب في
مجلس د يــر بــورن ،وبعد عشر سنوات،
اسـتـهــل رئ ـيــس الـبـلــديــة نـفـســه فــي أحــد
ً
ال ـف ـعــال ـيــات كـلـمـتــه م ـت ـحــدثــا بــالـعــربـيــة
وأع ـط ــان ــي «م ـف ـتــاح ال ـمــدي ـنــة» ال ــرم ــزي،
وفي إحدى الفعاليات التي استضفناها
فــي ديــربــورن عــام  ،2003جــاء إليها كل
مرشح «ديمقراطي» للرئاسة ،وبحلول
عــام  ،2013كــان رئيس مجلس المدينة
وغالبية األعضاء من األميركيين العرب،
واآلن ،حـظـيــت دي ــرب ــورن وه ــي مــديـنــة

بوصلة :صناعة التميز
المؤسسي
د .عبدالعزيز إبراهيم التركي
ذات غالبية من األميركيين العرب بأول
رئيس بلدية من أصول عربية.
وعبدالله حمود يمثل قصة أميركية
تقليدية ،فوالده سائق شاحنة ووالدته
مــالـكــة ن ـشــاط اق ـت ـصــادي صـغـيــر وهـمــا
مـهــاجــران لـبـنــانـيــان ،وانـتـخــب عبدالله
ا لــذي يحمل در جـتــي ماجستير كنائب
في المجلس التشريعي في الوالية عام
 2017ث ــم م ــرة ثــا ن ـيــة ع ــام  ،2019و هــو
أول أمـيــركــي عــربــي يمثل ديــربــورن في
المجلس التشريعي لـلــوال يــة ،ور غــم أن
خصمه أش ــار إلــى أن عـبــدالـلــه يخوض
ال ـس ـب ــاق لـيـمـثــل «ج ـمــاع ـتــه» ف ـق ــط ،لكن
ً
عـبــدالـلــه ظ ــل مـتـمـسـكــا ب ــروح إيـجــابـيــة
وركز على احتياجات المدينة ككل.
وباإلضافة إلى الفوز بمنصب رئيس
الـ ـبـ ـل ــدي ــة ،ي ـح ـت ــل األمـ ـي ــركـ ـي ــون ال ـع ــرب
أربعة مقاعد من بين سبعة مقاعد في
م ـج ـلــس مــدي ـنــة دي ـ ــرب ـ ــورن ،م ــن بـيـنـهــم
مــاي ـكــل -اب ــن س ـ ــوزان س ــاري ـن ــي -رئـيــس
مجلس المدينة ،ورئيس الشرطة وعدد
م ــن ال ـق ـض ــاة ونـ ـظ ــار ال ـ ـمـ ــدارس الـعـلـيــا
الـعــامــة الـثــاثــة فــي الـمــديـنــة ،جميعهم
ً
من أصول عربية أيضا ،ويواصل رجال
األ عـمــال األميركيون العرب بث الحياة
في د يــر بــورن ويساهمون في التجديد
العام لدماء ديترويت الكبرى ،واختارت
ً
مدينة د يــر بــورن هايتس أ يـضــا رئيس
بلدية أميركيا مــن أ ص ــول عربية وهو
ً
وليام بازي ،وحدث هذا أيضا في مدينة
هــام ـتــرامــك ال ـتــي انـتـخـبــت أم ـيــر غــالــب،
وه ــو مـهــاجــر يـمـنــي ،أول رئـيــس بلدية
أميركي عربي لهذه المدينة ،وقد أظهر
ً
األم ـيــرك ـيــون ال ـع ــرب أن ـهــم ف ـعــا «وع ــد»
ً
مدننا ووالياتنا ،ويتعين علينا جميعا
أن نتذكر قصتنا في أوقات مثل هذه.
* رئيس المعهد األميركي العربي
في واشنطن.

alterkey@gmail.com
التميز هو نتاج رحلة مستمرة من العمل الجاد المبني على
التخطيط السليم وف ــق رؤي ــة فــريــدة وأهـ ــداف ذكـيــة تتطلع كل
مؤسسة أو دولة إلى تحقيقها ،وال يمكن ألية مؤسسة أن تحقق
التميز دون جهد مبتكر وعمل مستمر من أجل تحسين وتطوير
األداء الـمــؤسـســي لـضـمــان اسـتــدامـتــه ،فالتميز الـمــؤسـســي هو
حالة التفوق في النظام الشامل لألداء المؤسسي والممارسات
التطبيقية لهذا النظام وتحقيق النتائج المتميزة ،وهي مرحلة
متقدمة من تطور أعمال الجودة في المؤسسات ،حيث تسعى
المؤسسة المتميزة إلــى تحقيق رضــا العمالء والعاملين فيها
وربطه بما تحققه وتوثقه من إنجازات في ظل تحديات تنافسية
دولـيــة ،وثــورة معلوماتية وتقدم تقني يعتمد على المتميزين
األكفاء سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.
وقد انعكست هذه التحديات على متطلبات سوق العمل الذي
أصبح ال يقبل إال بالخريجين المتميزين ذوي الكفاء ة العالية،
ً
وأصحاب المهارات والخبرات الفنية النادرة ،إذا علينا أن نسأل
أنـفـسـنــا :كـيــف يمكن لمؤسساتنا الـعــامــة والـخــاصــة أن تصنع
التميز وتحقق الجودة الشاملة في أدائها المؤسسي؟ الجواب:
يمكننا ذلك من خالل صناعة التميز المؤسسي في خمس مراحل
وخطوات متسلسلة:
المرحلة األولــى :تشكيل فريق ثابت داخــل المؤسسة لقيادة
جودة األداء وتطوير األداء المؤسسي فيها ،بحيث يكون لديهم
الفهم الثاقب والخبرة الالزمة في هذا المجال ،والرغبة الملحة في
التطوير والتحسين المستدام وتحقيق معايير ضمان الجودة في
األداء ،حتى يقوموا ببناء ثقافة داعمة للتطوير المؤسسي بدعم
من اإلدارة العليا للمؤسسة وقياداتها ،وأن يضعوا التصورات
والخطط الشاملة لتحقيق تطوير األداء المؤسسي بما يلبي
تطلعات العاملين فيها ومتلقي خدماتها من مواطنين ومقيمين.
المرحلة الثانية :التقييم الذاتي للمؤسسة ،وهي خطوة مهمة
نحو تحقيق التميز وجودة األداء المنشود داخل المؤسسة ،فمن
خالل عملية التقييم الذاتي تتمكن المؤسسة من التعرف على
مواطن القوة والضعف في مختلف قطاعاتها ،وكذلك التعرف
على احتياجاتها ومتطلباتها نحو تحقيق التميز وا لـجــودة
في األداء ،على أن يتم التقييم الذاتي للمؤسسة بصورة واقعية
ً
ومنطقية بعيدا عن المجامالت والمحسوبيات المؤثرة في نزاهة
ومصداقية التقييم.
المرحلة الثالثة :تحديد أولويات التطوير المؤسسي ،وهي
مــرحـلــة تـتــم فـيـهــا مـعــرفــة جــوانــب ال ـقــوة فــي األداء الـمــؤسـســي،
وجوانب الضعف التي تحتاج إلى تطوير وتحسين ،بناء على
مدى تأثيرها في إنتاجية المؤسسة وتسبب عائقا في تحقيق
أهدافها وفق رؤيتها ورسالتها ،ليتم اتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها ووضعها ضمن أولويات التطوير المبنية على الرؤية
االستراتيجية للمؤسسة.
المرحلة الــرابـعــة :تصميم وإع ــداد الخطة اإلجــرائـيــة لتطوير
األداء المؤسسي ،ويتم خاللها تشكيل فريق عمل لبناء الخطط،
وتحديد الجدول الزمني الالزم إلدارة كل خطة وتنفيذها ،وتحديد
األهداف العامة للتطوير المؤسسي ،ومستويات األداء المتوقع
بلوغها بنهاية تحقيق وتنفيذ الخطة على األرض ،وكذلك تحديد
خطط العمل وتــوزيــع األدوار والمهام والمسؤوليات وتحديد
مؤشرات النجاح في تحقيق أهداف الخطة والوقت المخصص
للتنفيذ والمتابعة.
المرحلة الخامسة :متابعة وتقويم األداء المرتبط بتنفيذ الخطة
اإلجرائية لتطوير األداء المؤسسي ،ويتم خاللها تشكيل فريق
لمتابعة وتقييم األداء ،وتوعيته بأساليب متابعة وتقييم األداء
وفقا لألنشطة الموجودة في الخطة ،وكذلك االتفاق على آليات
وأدوات المتابعة الالزمة ،واألدلة المطلوب متابعتها ،والتأكد من
توافرها ،وكيفية تحليلها وتقييمها التخاذ القرارات المناسبة
بشأنها وذلك لضمان استمرارية تطوير األداء للوصول ألعلى
مستوى في األداء وفق مؤشرات معايير ضمان الجودة والتميز
المؤسسي.
إن أهـمـيــة قـيــاس ج ــودة األداء الـمــؤسـســي ورب ـطــه بــاألهــداف
الكلية والخاصة واألهداف االستراتيجية المتصلة برؤية ورسالة
المؤسسة أو الدولة تكمن في جودة ربط أداء األفــراد باألهداف
واالستراتيجيات والرؤى التي وضعت لصناعة التميز المؤسسي
ضمن إطار زمني محدد ،وميزانية محددة من دون هدر أو انحراف
عن الرؤية واألهداف الرئيسة.

د .بالل عقل الصنديد

bilalsandid@hotmail.com

كالم «هادي»
عالقة لبنان بمحيطه
العربي والخليجي ،هي
عالقة مصير مشترك،
متبادل ،ووقفات
وعطاء
ً
ّ
عز وكرامة جنبا الى جنب،
وإن من يقول أو ّيدعي غير
ذلك ومن يسعى لتغيير
الواقع أو يغامر في تشويه
الصورة ،فهو يتنكر لثوابت
التاريخ ويتجاهل حتمية
ّ
المستقبل ،ويعارض سنة
الحياة التي تجعل الشقيق
ّ
قويا بشقيقه مهما اختلفا.

اللبنانيون يدركون أن
األشقاء مهما تغاضوا
عن آالم جراحهم من
حقهم التعبير عن
امتعاضهم الشديد من
أي سقطة

"قبل ساعات قليلة على مغادرتي
دول ــة الـكــويــت الشقيقة ،ال بــد لــي أن
أشكر كل من سهل مهمتي وساعدني
في تحقيق ما استطعت إنجازه خالل
سـنــة مــن الــزمــن ،وأن ــوه بـفــريــق عمل
السفارة اللبنانية من دبلوماسيين
وإدار يـيــن ،ومجلس العمل اللبناني
في الكويت ،ولجنة الصداقة اللبنانية
الكويتية ،وكل األصدقاء من كويتيين
ولبنانيين.
كـمــا أخ ــص بــالـشـكــر مـعــالــي وزيــر
الخارجية الشيخ د .أحمد الناصر،
ع ـلــى ك ــل م ــا ق ــام وي ـق ــوم ب ــه م ــن أجــل
لـ ـبـ ـن ــان ،ونـ ـح ــن نـ ـع ــول ع ـل ـي ــه وع ـلــى
حكمته و بـعــد نـظــره ودبلوماسيته
إليـ ـج ــاد ال ـم ـخ ــارج ال ـم ـنــاس ـبــة ل ـهــذه
األزمة العابرة بين لبنان وإخوته في
دول الخليج العربي.
الكويت ساحرة ،تعشق عمق ثقافة
أبنائها وسعة معرفتهم ،كما تنحني
إجالال لفسحة الحرية والديموقراطية
الكبيرة التي أرساها حكم آل صباح
ل ـهــا ،وع ـلــى رأس ـه ــم صــاحــب الـسـمــو
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
وم ــن سـبـقــه م ــن أم ـ ــراء ه ــذه الـعــائـلــة
الكريمة ،المحبة للبنان واللبنانيين.
ً
شکرا کويت العز ،وعلى أمل اللقاء
القريب".
بهذه الكلمات الصادقة والمحبة
ّ
عبر القائم بأعمال السفارة اللبنانية
ّ
في الكويت "هادي هاشم" عما يجول
فــي خــاطــره مــن أف ـكــار وعـ ّـمــا يكتنزه
وج ــدان ــه م ــن م ـشــاعــر ع ـنــد م ـغــادرتــه
ل ـه ــذا ال ـب ـل ــد ال ـم ـش ـ ّـع ث ـق ــاف ــة وال ـب ـهــي
ّ ً
معوال بمنطق الثوابت
ديموقراطية،
وتكرار السوابق على الدور المحوري
ل ـل ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة فـ ــي رأب
ا لـصــدع المستجد بين لبنان ودول
الخليج.
الـ ـك ــام الـ ـه ــادئ والـ ـ ـم ـ ــوزون ال ــذي
ص ـ ــدر ع ــن رأس ال ـب ـع ـث ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
فــي ا لـكــو يــت ال يتضمن أي مجاملة
وال ي ـح ـمــل ف ــي ط ـي ــا ت ــه أي م ـبــا ل ـغــة.
هــو تعبير ص ــادق عــن واق ــع ســاطــع،
وتصريح واجب من وطني وعروبي
اس ـ ـتـ ـط ــاع ب ـ ــذك ـ ــاء وم ــوض ــوعـ ـي ــة أن
ً
يتلمس ،خالل إقامته القصيرة نسبيا

ع ـل ــى هـ ــذه األرض ال ـط ـي ـب ــة ،حـقـيـقــة
ا لــوا قــع الكويتي ،وأن يعايش بعمق
طبيعة العالقة الوجدانية التي تربط
بين الشعبين الشقيقين.
لــم يسمع القائم بأعمال السفارة
الـلـبـنــانـيــة ف ــي ال ـكــويــت ف ــي مـجــالــس
ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن ال ـع ــام ــة والـ ـخ ــاص ــة إال
دع ــوات ب ــدوام الـنـعـمــة عـلــى الـكــويــت
وأه ـ ـل ـ ـهـ ــا ،ولـ ـ ــم ي ـس ـت ـش ــف مـ ــن نـخــب
ال ـجــال ـيــة الـلـبـنــانـيــة ف ــي ال ـكــويــت إال
ال ـحــرص ال ــدائ ــم عـلــى ال ـم ـشــاركــة في
عمرانها والمساهمة في ازد هــار هــا،
ولم تثبت في ذهنه إال صورة واحدة
عن العطاء الذي قوبل بالوفاء ،فكان،
ع ـل ــى ع ـه ــد م ــن س ـب ـقــه م ــن ال ـس ـف ــراء،
ً
مفاخرا بالجالية اللبنانية التي تثبت
األرقام أنها أقل الجاليات المقيمة في
ً
الكويت ارتكابا للمخالفات والجرائم،
ً
وم ـ ـع ـ ـتـ ــزا -غ ـي ــر م ـت ـف ــاج ــئ -ب ــأص ــال ــة
ال ـش ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي الـ ـ ــذي ف ـت ــح قـلـبــه
قـبــل بـيــوتــه وديــوان ـيــاتــه لـلـصــداقــات
اللبنانية و شـ ّـر ع مؤسساته لإلبداع
اللبناني.
ً
"شکرا کويت العز ،وعلى أمل اللقاء
الـقــريــب" ،عـبــاراتــان قــد تلخصان كل
المشهد ا لــذي يخدش صفوه بعض
الكدر العاجز عن تبديل الحقيقة أو
تغيير القدر ،فقدر الكويت أن يقترن
ّ
اس ـم ـه ــا ب ــالـ ـع ــز ،وقـ ـ ــدر األوفـ ـ ـي ـ ــاء أن
ً
ّ
يقولوا شكرا ،وقدر األحضان المحبة
أن يقال لها إلى اللقاء القريب.
الـ ـ ـق ـ ــراء ة الـ ـه ــادئ ــة لـ ــواقـ ــع الـ ـح ــال،
والتعامل المتزن مع األزمة العابرة،
ً
ي ـف ــرض عـلـيـنــا ج ـم ـي ـعــا ،لـبـنــانـيـيــن،
كــويـتـيـيــن وخـلـيـجـيـيــن ،أال نـتـجــاوز
تحت أي ظرف عمق العالقة المتجذرة
ً
فيما بيننا ،وأن ن ــدرك تـمــا مــا حجم
ال ـم ـص ــال ــح ال ـم ـش ـت ــرك ــة الـ ـت ــي تــربــط
م ـص ــاي ــرن ــا ب ـب ـع ـض ـنــا ،فــالـمـسـتـقـبــل
الواعد لن يختلف عن تاريخ األخوة
ال ـ ـم ـ ـشـ ــرق ،كـ ـم ــا أن الـ ـح ــاض ــر مـهـمــا
حــاصــرتــه االس ـت ـث ـنــاء ات ل ــن ينسلخ
عــن ا لـقــا عــدة الثابتة التي تجعل من
خسارة أي منا سباحة عكس التيار
في محيط عربي أوســع مــدى من أي
ً
اتجاه وأكثر حضورا من أي واقع.
ّ
لـ ـ ــم ت ـ ـت ـ ـخـ ــل الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت– ك ـ ـمـ ــا دول

ً
الخليج -يوما عن "جمهورية الحروب
واألزم ـ ـ ــات" ف ــي أح ـلــك ظــروف ـهــا ،كما
ل ـ ــم ت ـل ـت ـف ــت شـ ـع ــوبـ ـه ــا ع ـ ــن م ـع ــان ــاة
الشعب اللبناني في أقسى وأصعب
أيــامــه ،ورغ ــم مــا قــد تـتـفـ ّـرد بــه بعض
اال تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــا ه ـ ـ ــات أو تـ ـ ـف ـ ــر ض ـ ــه ب ـع ــض
ّ
المتغيرات الظرفية ،لم يتنكر لبنان
الــرس ـمــي وال ـش ـع ـبــي لـفـضــل أشـقــائــه
وأصدقائه ،ولم يكن الشعب اللبناني-
على اختالف انتماء اته وانقساماته-
ً
ً
إال وفـ ـ ّـيـ ــا ألواص ـ ـ ــر الـ ـق ــرب ــى ،م ـع ـتــزا
ً
بـهــا ،ومـشــاركــا إخــوانــه فــي أفراحهم
وأتراحهم ،في ثقافتهم وفنونهم ،في
بناء مجتمعاتهم وتنشئة أجيالهم،
ً
ً
ً
فــرحــا سـعـيــدا فــي سـ ّـرائـهــم ومؤنسا
ً
مواسيا في ّ
ضرائهم.
يدرك اللبنانيون أن األشقاء مهما
ت ـغــاضــوا ع ــن آالم جــراح ـهــم ومـهـمــا
سموا في درجات محبتهم ،من حقهم
أن يـعـ ّـبــروا -بالطريقة ا لـتــي يرونها
مناسبة -عــن خيبتهم أو إحباطهم
أو حتى امتعاضهم ا لـشــد يــد مــن أي
سقطة أو إ ســاء ة قد تنسب للشقيق
األصغر أو ترتبط به ،ولكن األشقاء
ً
ً
جـمـيـعــا ي ــدرك ــون أي ـضــا أن "الـ ــدم ما
بـيـصـيــر مـ ـ ّـي" وأن "اإلخـ ـ ــوة لـبـعــض"
مهما طال الزمان أو تبدلت الظروف؛
فـ ـم ــا ي ـج ـم ـع ــه ال ـ ـلـ ــه ال ت ـ ـفـ ـ ّـرقـ ــه أزم ـ ــة
دبلوماسية عابرة يتمنى الجميع أال
يطول أ مــد هــا وأال تتسع آفاقها وأال
ً
تأخذ حجما يتخطى موقف العتب
إلى حمأة الغضب.
ال شـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورة األبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاد
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ل ــأزم ــة
ال ـم ـس ـت ـج ــدة ب ـي ــن ل ـب ـن ــان وأش ـق ــائ ــه
الخليجيين ،لكن األ لــم مما آ لــت إليه
األمور في العالقة بين الدول تخفف
من حدته نصاعة التاريخ المشترك
واألمل بمساعي مجموعات الصداقة
اللبنانية-الخليجية وجهودها ،وفي
مقدمتها "لجنة ا لـصــدا قــة اللبنانية
الكويتية" التي حرص القائم بأعمال
ا لـسـفــارة اللبنانية فــي الكويت على
تبنيها ومباركة اإلعالن عن انطالقة
أع ـمــال ـهــا م ــن م ـك ـت ـبــه ق ـبــل م ـغــادرتــه
بأيام قليلة.
ً
لـقــد ك ــان م ـق ــررا أن ت ـكــون بــاكــورة

أعمال لجنة الصداقة تنظيم فعالية
بمناسبة عـيــد اال س ـت ـقــال اللبناني
ً
بعنوان "شكرا الكويت" كتعبير أخوي
وصـ ـ ــادق ع ـ ّـم ــا ي ـج ـمــع ب ـيــن الـبـلــديــن
و كـلـفـتــة ع ــر ف ــان ل ــإ خ ــوة الكويتيين
الذين جادوا بسيل من الكرم وفيض
م ــن اإلن ـســان ـيــة وج ــزي ــل م ــن ال ـع ـطــاء
على إخوانهم اللبنانيين المعانين
ً
اقتصاديا والمتضررين من انفجار
العصر في مرفأ بيروت.
إن ص ــوت الـعـقــل لــن ت ـشــوه صــداه
ف ــوض ــى ال ـص ـخ ــب الـ ـع ــاب ــر ،وم ـتــانــة
الشراكة األخوية لن تضعفها أزمات
استثنائية؛ الخليج يتنفس طاقة من
هواء لبنان ويرتشف النقاء من مياهه
ويستمد صالبة من جباله الخضراء،
وبــالـمـقــابــل ف ــإن إه ـ ــراء ات الـقـمــح في
مــرفــأ ب ـيــروت أب ــت إال أن ت ــؤدي دور
ال ـ ـحـ ــامـ ــي لـ ـنـ ـص ــف قـ ـل ــب ال ـع ــاص ـم ــة
المكلوم ،وأن تبقى -رغم الدمار الذي
أباد محيطها -صامدة واقفة لتشهد
على بركة بنائها بأموال كويتية في
ستينيات القرن الماضي.
فـكـمــا أن ال ـشــر ال ي ــدوم وال ـق ــوة ال
تستمر ،فإن النعمة والنقمة زائلتان،
ً
ً
ً
ولن يبقى ثابتا جامدا متجذرا إال ما
زرع في وجدان حي أو أسس بجهود
صادقة أو بني على قواعد متينة ال
تــز عــزع صالبتها أي ر يــاح موسمية
أو عواصف هوجاء.
ع ــاق ــة ل ـب ـن ــان ب ـم ـح ـي ـطــه ال ـعــربــي
والخليجي ،هي عالقة مصير مشترك،
ّ
وعطاء متبادل ،ووقفات عز وكرامة
ً
ج ـن ـبــا ال ــى ج ـن ــب .وإن م ــن ي ـق ــول أو
يـ ّـدعــي غـيــر ذل ــك وم ــن يـسـعــى لتغير
الواقع أو يغامر في تشويه الصورة،
ويتجاهل
فهو يتنكر لثوابت التاريخ
ّ
حـتـمـيــة الـمـسـتـقـبــل ،وي ـع ــارض ســنــة
ال ـح ـيــاة ال ـت ــي تـجـعــل ال ـش ـق ـيــق قـ ّ
ـويــا
ب ـش ـق ـي ـقــه م ـه ـم ــا اخ ـت ـل ـف ــا فـ ــي ال ـس ــن
وال ـب ـن ـي ــة أو اس ـت ـق ــا فـ ــي ال ـت ـجــربــة
وال ـم ـص ــال ــح أو ت ـف ــاوت ــا ف ــي ال ـط ـبــاع
واالتجاهات.
* كاتب ومستشار قانوني.
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٧.٢٤٣

٧.٨٢٥

٦.١٢٧

2.٤٤٣ 2.٨٦٢ 3.٣١٤

صناديق االستثمار تواصل األداء القوي في بورصة الكويت
«كامكو االستثماري» األعلى أداء منذ بداية العام بنسبة %32.3
محمد اإلتربي

«الدرة اإلسالمي»
يحقق %29.1
حتى نهاية
أكتوبر

ح ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــق
االس ـت ـث ـمــاريــة الـمـحـلـيــة قـفــزة
قـ ـي ــاسـ ـي ــة واسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة فــي
األداء منذ بداية العام وحتى
نهاية شهر أكتوبر الماضي،
حـيــث تـفــوقــت عـلــى مــؤشــرات
ال ـبــورصــة ،إذ حـقــق صـنــدوق
كامكو االستثماري أعلى أداء
على مستوى الصناديق بعائد
بلغ  ،% 32.39في حين حقق
مــؤشــر الـســوق األول مكاسب
نـسـبـتـهــا  ،% 27.132بينما
حقق مؤشر السوق الرئيسي
 ،% 31.32أمــا الـمــؤشــر العام
فحقق .% 28.16
و ي ـن ـت ـظ ــر أن تـ ـك ــون 2021
"سـنــة الـصـنــاديــق" ليس فقط
ألنـهــا متفوقة على مــؤشــرات
السوق بشكل الفت ،بل تمكنت
من استعادة ثقة المستثمرين،
خصوصا شركات االستثمار
الـ ـت ــي ت ـح ـظــى ب ـث ـقــة ال ـع ـمــاء
المحليين واألجانب.
ولعل من أبرز وأهم العوامل
الـ ـم ــؤث ــرة إي ـج ــاب ـي ــا فـ ــي أداء
ال ـســوق وانـعـكــاســه عـلــى أداء
الصناديق ما يلي:
 - 1ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــر كـ ـ ــات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة ال ــى
تحقيق مـعــات نمو قياسية
وكبيرة بقيادة البنوك ،حيث
تخطت مستوى الـ .% 50
 - 2ا س ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادة شـ ــر كـ ــات

االس ـت ـث ـم ــار دورهـ ـ ــا ال ــري ــادي
والقيادي في السوق وعودتها
ه ــي األخ ـ ــرى لـتـحـقـيــق أرب ــاح
ّ
ب ـن ـس ــب ن ـم ــو ك ـب ـي ــرة ت ـخــطــى
بعضها متسوى  ،% 300وهو
مــا أعـطــى مــؤشــرا مهما على
التعافي.
 - 3ق ــوة تــدفـقــات السيولة
الـ ـ ـت ـ ــي اس ـ ـت ـ ـهـ ــدفـ ــت بـ ــورصـ ــة
الـ ـك ــوي ــت وك ـ ـسـ ــرت أك ـ ـثـ ــر مــن
مـ ــرة ح ــاج ــز الـ ـ ـ  100م ـل ـيــون،
واستقرار متوسط أداء شهر
أكتوبر عن أعلى من  64مليون
دينار.
 - 4ا س ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادة بـ ــور صـ ــة
الكويت جاذبيتها على صعيد
ع ـ ــودة اإلدراج ـ ـ ـ ــات لـلـشــركــات
الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،حـ ـ ـي ـ ــث ش ـه ــد
الـســوق عــدة إدراج ــات نوعية
في قطاعات مختلفة ،أبرزها
االستثمار ،حيث إدراج شركة
الصفاة ،والقطاع اللوجيستي
الـ ـخ ــدم ــي م ـم ـث ــا ف ـ ــي ش ــرك ــة
جاسم للنقليات والعقار في
شــركــة الن ــد ،عـلـمــا ب ــأن هـنــاك
شـ ــركـ ــات أخـ ـ ــرى م ـق ـب ـلــة عـلــى
اإلدراج في العام المقبل.
 - 5اس ـت ـعــادت الـصـنــاديــق
االس ـت ـث ـمــاريــة بــريـقـهــا ،حيث
ع ــاد الـكـثـيــر م ــن ال ـع ـمــاء إلــى
االش ـ ـتـ ــراك وش ـ ـ ــراء ال ــوح ــدات
مـ ــن جـ ــديـ ــد ،وم ـن ـح ــت بـعــض
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات مـ ـ ـب ـ ــال ـ ــغ م ــالـ ـي ــة

مـ ــن ال ـ ـفـ ــوائـ ــص ال ـ ـتـ ــي لــدي ـهــا
لـلـصـنــاديــق لـتـقــوم بــإدارت ـهــا،
وهـ ــو م ــا عـ ــزز الـ ـق ــوة الـمــالـيــة
للصناديق ككتلة مؤسسية
مؤثرة في السوق.
ّ
تحسن أسعار
 - 6إجـمــاال،
النفط أعطى إشارات بتقليص
عجز الموازنة ،وبالتالي منح
الـحـكــومــة أري ـح ـيــة ف ــي إع ــادة
عجلة المشاريع للدوران ،وتلك
ا ل ــدورة تنعكس على القطاع
الخاص باإليجاب.

الصناديق المحلية
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،حـقـقــت كل
الـ ـصـ ـن ــادي ــق ال ـم ـح ـل ـي ــة ضـمــن
ال ـجــدول الـمــرفــق والـبــالـغــة 21
م ـ ــا بـ ـي ــن صـ ـن ــادي ــق ت ـق ـل ـيــديــة
وإ س ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة أداء إ ي ـ ـجـ ــا بـ ــي
ومكاسب كبيرة ،حيث تــراوح
ال ـعــائــد م ــن ب ــداي ــة ال ـع ــام حتى
نـهــايــة أك ـتــوبــر بـيــن % 32.39
لصندوق كامكو االستثماري
و % 18.52لـ ـصـ ـن ــدوق ثـ ــروة
االستثماري.
وع ـلــى مـسـتــوى الـصـنــاديــق
اإلسالمية تصدر صندوق ّ
الدرة
اإلسالمي أحد صناديق شركة
كــام ـكــو إن ـف ـســت األداء بــأعـلــى
عــائــد م ــن ب ــداي ــة ال ـع ــام وحـتــى
آخ ــر أك ـتــوبــر ال ـمــاضــي بنحو
 ،% 29.19ف ــي ح ـيــن جـ ــاء في

أداء الصناديق االستثمارية المحلية لشهر أكتوبر 2021
صناديق تقليدية
صندوق كامكو االستثماري
صندوق الساحل
صندوق كامكو لمؤشر السوق األول
صندوق فرصة المالي
صندوق المركز لالستثمار والتطوير
صندوق الوطنية االستثماري
صندوق األهلي الكويتي
صندوق المركز للعوائد الممتازة
صندوق وفرة
صندوق الرائد لالستثمار
صندوق الرؤية
صندوق الوسم
صندوق ثروة االستثماري
صناديق إسالمية
صندوق ّ
الدرة اإلسالمي
صندوق الفجر اإلسالمي
صندوق المركز اإلسالمي
صندوق الكويت االستثماري
صندوق ثروة اإلسالمي
صندوق الدارج االستثماري
صندوق كاب كورب المحلي
صندوق الهدى اإلسالمي
المرتبة األخيرة صندوق الهدى
اإلسالمي بعائد .% 19.10
وم ـ ـ ــن الـ ـم ــرتـ ـق ــب أن ت ـغ ـلــق
الصناديق العام الحالي على
أداء ق ـي ــاس ــي س ـي ـك ــون ح ــاف ــزا

ارتفاع مؤشرات البورصة بدعم من السوق األول
والسيولة  74.6مليون دينار
تراجع تعامالت األسهم الصغيرة والمتوسطة في «الرئيسي»
●

علي العنزي

سجلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية،
أمس ،ارتفاعا واضحا بعد يوم واحد فقط من
االستقرار والهدوء ،وربح مؤشر السوق العام
نسبة  0.39في المئة تعادل  28.06نقطة ،ليقفل
ـوى  7243.7نـقـطــة بـسـيــولــة جـيــدة،
عـلــى مـسـتـ ّ
بــالــرغــم م ــن أن ـه ــا أق ــل م ــن سـيــولــة أم ــس األول
ب ـحــوالــي  4مــايـيــن دي ـن ــار ،حـيــث كــانــت أمــس
 74.6مليونا تداولت  452.1مليون سهم ،بفارق
كبير في النشاط ،مقارنة مع معدالت جلسات
هذا الشهر ،وكان عدد الصفقات  15225صفقة،
وتداول أمس  148سهما ربح منها  ،67وخسر
 ،57بينما استقر  24دون تغيير.
وربح مؤشر السوق األول نسبة مقاربة هي
 0.32في المئة ،أي  25.3نقطة ،ليبلغ مستوى
 7825.12نقطة ،بسيولة نامية ارتفعت الى 43.7
مليون دينار تداولت  101.7مليون سهم عبر
ُ
تراجع 8
 4588صفقة ،وربــح  14سهما مقابل
واستقرار  3دون تغير.
وارتــد بقوة مؤشر السوق الرئيسي ،أمس،
وعـ ـ ّـوض خـســائــر أم ــس األول ،بـعــد أن أض ــاف
نسبة  0.58فــي المئة ،أي  35.36نقطة ،ليقفل

على مستوى  6127.07نقطة ،بسيولة أقل من
مستوياتها خالل تعامالت هذا الشهر ،وكانت
أمــس  30.9مليون ديـنــار ،تــداولــت كمية أسهم
اقل بلغت  350.3مليون سهم فقط عبر 10637
صفقة ،وتــم ت ــداول  123سهما ،ربــح منها 53
وخسر  ،49بينما استقر  21دون تغيير.

األول والرئيسي
عاد مكونات السوق األول الى قيادة تعامالت
ال ـســوق ب ـقــوة ،وبـ ــدأت بسهم ع ـق ــارات الكويت
ال ــذي تـصــدر السيولة فــي أول ســاعــة مــن عمر
الجلسة ،متفوقا على سهم جي إف إتش ،الذي
تناقصت سيولته بشدة أمس ،وتم تعويضها
في نهاية المطاف من خــال تعامالت سهمي
بنكي الوطني والخليج ،ثم بيتك وبنك بوبيان،
وسجل معظم أسهم قطاع المصارف نموا عدا
سهم البنك الــذي استقر وبعد تــداوالت كبيرة
خ ــال ف ـتــرة الـ ـم ــزاد ق ـفــزت ب ــه ص ـ ــدارة األس ـهــم
م ــن ح ـيــث ال ـس ـي ــول ــة ،وك ــان ــت ال ـت ــراج ـع ــات من
نصيب سهمي هيومن سوفت وزي ــن ،وسجل
األول خسارة كبيرة بنسبة  1.5في المئة ،بعد
تراجع كبير في أرباح الربع الثالث مقارنة مع

الفترة المقابلة من العام الماضي ،وعلى وتيرة
نشاط أقــل ارتفعت أسهم الصناعات الوطنية
وأجيليتي ،وفي المقابل ارتد سهم جي إف إتش،
وحقق نموا بنسبة  1.4في المئة ،وتذبذب كثيرا
في المنطقة الخضراء وتداول  68مليون سهم،
كما صعد سهم أرزان ،وحقق  6فلوس ارتفاعا،
بينما تراجع سهما بريق ومينا بنسب متفاوتة،
وفقد سهم البيت فلسا واحــدا ،بينما مال أداء
األس ـه ــم ال ـتــي أعـلـنــت نـتــائـجـهــا لـلــربــع الـثــالــث
ّ
تحول جديد الــي السوق
الــى الـهــدوء بانتظار
الرئيسي على حـســاب األسـهــم الـقـيــاديــة التي
تنتظر مراجعة أوزانها في مؤشرات األســواق
الناشئة فوتسي راسل بنهاية األسبوع القادم.
خـلـيـجـيــا ،حـقـقــت مـعـظــم م ــؤش ــرات أسـ ــواق
المال بدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا،
وكان االستثناء في مؤشري سوقي السعودية
ومسقط حيث سجال خسائر واضحة بنسبة
ّ
وتصدر مؤشر سوق دبي المالي
 0.4في المئة،
مئوية،
نقطة
نصف
من
بأكثر
بنمو
الرابحين
ّ
وارتفعت بقية المؤشرات بنسب متفاوتة ،لكنها
أقــل منه ،وارت ــدت أسعار النفط واخـتــرق سعر
برميل خــام برنت مستوى  84دوالرا للبرميل
من جديد.

وقـعــت شــركــة الـصـنــاعــات الهندسية الثقيلة وب ـنــاء الـسـفــن عـقــدا خاصا
لمصلحة شركة نفط الكويت ،بـ  4.991ماليين دينار ،ولمدة  9أشهر.
وقــالــت «س ـفــن» إن الـعـقــد خ ــاص بتنفيذ خــدمــات ال ــدع لـمــرافــق التصدير
ً
لمصلحة شركة نفط الكويت .وأوضحت أن العقد سيحقق أرباحا تشغيلية
سيتم إدراجها ضمن البيانات المالية للشركة لعام  2021و .2022كما أعلنت
«سفن» توقيع عقد خاص لمصلحة شركة نفط الكويت ،بقيمة  1.28مليون
ً
دينار لمدة  12شهرا .وقالت إن العقد خاص بتنفيذ خدمات الدعم والصيانة
لمرافق حركة وقياس النفط لمصلحة شركة نفط الكويت .وأوضحت أن العقد
ً
سيحقق أرباحا تشغيلية سيتم إدراجها ضمن البيانات المالية للشركة لعام
 2021و.2022

«أرزان» تربح  5.8ماليين دينار
ربحت شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار  5.8ماليين دينار
بواقع  7.41فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2021مقابل
تحقيقها خسائر بقيمة  8.9ماليين دينار ،بما يعادل  11.2فلسا للسهم في
الفترة نفسها من العام الماضي.

ً
«يوباك» تحقق  684.8ألفا

حققت شركة المشاريع للخدمات الجوية (يوباك)  684.89ألف دينار بما
يعادل  79.فلسا للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2021مقابل
تحقيقها خسائر قدرها  3.65ماليين دينار ،بما يعادل  15.23فلسا للسهم
في نفس الفترة من عام .2020

ً
«منشآت» تتكبد  12.9مليونا

تكبدت شركة منشآت للمشاريع العقارية (منشآت) خسائر قدرها 12.95
مليون دينار ،بواقع  40فلسا للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر
 ،2021مقابل تحقيقها خسائر قدرها  19.77مليون دينار ،بما يعادل  61فلسا
للسهم في الفترة نفسها من عام .2020

كامكو إنفست
شركة وفرة لالستثمار الدولي
شركة المركز المالي
الشركة الكويتية لالستثمار
شركة ثروة لالستثمار
شركة االستثمارات الوطنية
شركة كاب كورب لالستثمار
الكويت والشرق األوسط لالستثمار

لـ ـج ــذب ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـس ـيــولــة
ودعم مؤسسية السوق وجذب
المزيد من سيولة الودائع في
ظل استمرار انخفاض أسعار
الفائدة.

%1.74
%2.32
%1.33
%2.37
%4.77
%1.39
%1.84
%0.60

%29.19
%28.63
%27.72
%26.94
%25.71
%22.50
%21.06
%19.10

وبـ ـحـ ـس ــب م ـ ـصـ ــادر مــال ـيــة
سيكون لخريطة التوزيعات
ال ـ ـمـ ــرت ـ ـق ـ ـبـ ــة عـ ـ ــن عـ ـ ـ ــام 2021
الـ ـكـ ـلـ ـم ــة الـ ـفـ ـص ــل ف ـ ــي قـ ـي ــادة
السوق لقفزات ونقالت نوعية

فـ ــي األداء وجـ ـ ــذب ال ـس ـيــولــة
والـمـسـتـثـمــريــن ال ـجــدد الــذيــن
ال يزالون يراقبون؛ ســواء من
الخارج أو الداخل.

بدء االكتتاب في زيادة رأسمال «برقان»
ً
 375مليون سهم بسعر  190فلسا للسهم

أعـ ـ ـل ـ ــن «بـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــان» خـ ـطـ ـت ــه لـ ـب ــدء
االكـ ـتـ ـت ــاب ف ــي زي ـ ـ ــادة رأس ال ـم ــال
عبر طرح  375مليون سهم ،بقيمة
ً
 71.25مـلـيــون دي ـنــار ،تـمــاشـيــا مع
اسـتــراتـيـجـيـتــه الـطــامـحــة لتحقيق
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ـتـ ـط ــور والـ ـنـ ـم ــو فــي
عملياته.
وسيستخدم البنك عــوا ئــد هذه
ال ـ ــزي ـ ــادة فـ ــي رأس ال ـ ـمـ ــال لـتـنـفـيــذ
استراتيجيته للنمو فــي الكويت،
باعتبارها السوق األساسي للبنك،
باإلضافة إلى تعزيز قاعدته المالية
وتـحـسـيــن ق ــدرت ــه الـتـنــافـسـيــة ،من
خ ـ ــال دع ـ ــم أن ـش ـط ـت ــه الـتـشـغـيـلـيــة
وخدماته المصرفية وتعزيز قاعدته
الراسمالية.
س ـي ـن ـط ـل ــق االكـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاب ي ـ ـ ــوم 14
نوفمبر ،ويستمر  15يوما ،بسعر
اكـ ـتـ ـت ــاب بـ ـل ــغ  190ف ـل ـس ــا لـلـسـهــم
ال ــواح ــد ،ب ــواق ــع قـيـمــة اسـمـيــة 100
ف ـل ــس ،وعـ ـ ــاوة إصـ ـ ــدار بـقـيـمــة 90
فلسا.
ُ
وســتـطــرح الــزيــادة للمساهمين
وفق حق األولوية ،وفي حال وجود
فائض لم تتم تغطيته خــال فترة
االكتتاب ،سيتم فتح المجال أمام
ً
غير المساهمين لالكتتاب اعتبارا

أخبار الشركات
ّ
«سفن» توقع عقدين بـ  6.28ماليين دينار

مدير الصندوق
كامكو إنفست
شركة الساحل للتنمية واالستثمار
كامكو إنفست
شركة المركز المالي
شركة المركز المالي
شركة االستثمارات الوطنية
شركة أهلي كابيتال لالستثمار
شركة المركز المالي
شركة وفرة لالستثمار الدولي
الشركة الكويتية لالستثمار
الكويت والشرق األوسط لالستثمار
الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار
شركة ثروة لالستثمار

أداءالشهر
%3.62
%3.33
%2.68
%3.03
%2.32
%2.81
%2.35
%2.32
%4.20
%2.60
%2.80
%4.08
%2.42

األداء منذ بداية العام
%32.39
%30.10
%29.64
%29.42
%28.88
%28.88
%27.92
%27.65
%26.70
%25.38
%23.50
%23.10
%18.52

من  5ديسمبر مــدة  8أيــام .ستقوم
كامكو إنفست بدور وكيل االكتتاب
ومدير اإلصدار ،كما ستتولى شركة
المركز المالي الكويتي دور مدير
اإلصدار المشترك ومتعهد اإلصدار.
وبـ ـن ــاء ع ـلــى ب ـي ــان ال ـم ـص ــدر من
قبل «ب ــرق ــان» ،ستمكن زي ــادة رأس
المال البنك من تحقيق خطط النمو
وتحسين األداء المالي والتشغيلي،
مما سيمكنه مــن تحقيق نمو في
أرباح المساهمين ،وذلك من خالل
رح ـلــة ت ـحــول عـلــى ال ـم ــدى الـطــويــل
لـتـطــويــر وإعـ ـ ــادة هـيـكـلــة نـمــوذجــه
التشغيلي واالستثمار بشكل أكبر
فــي بنيته التحتية التكنولوجية

وال ـت ـح ــول الــرق ـمــي وال ـح ـف ــاظ على
مـيــزتــه التنافسية وزيـ ــادة حصته
في السوق.
ك ـم ــا أن الـ ــزيـ ــادة ال ـم ـخ ـطــط لـهــا
فــي رأس ال ـمــال ستمكن الـبـنــك من
تقديم تسهيالت ائتمانية متزايدة
لـلـشــركــات الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء مـ ـ ــن ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات ،م ـمــا
س ـي ـســاهــم ب ـ ـ ــدوره ف ــي دفـ ــع عـجـلــة
النمو االقتصادي في البالد.
والبد من اإلشارة إلى أن «برقان»
ّ
ت ـم ــك ــن م ــن ت ـح ـق ـيــق ن ـت ــائ ــج مــالـيــة
إيـجــابـيــة لــأشـهــر الـتـسـعــة األول ــى
من  ،2021حيث بلغ صافي الدخل
الـ ـخ ــاص ب ـم ـســاه ـمــي ال ـب ـن ــك 40.3
مليون دينار بنمو ملحوظ بنسبة
 23.6في المئة مقارنة بنفس الفترة
من عام  .2020باإلضافة إلى إيرادات
تشغيل قوية بلغت  166.6مليونا،
مــدعــومــة بــارت ـفــاع الــدخــل مــن غير
الفوائد البالغ  73.3مليونا (بزيادة
 29.5في المئة على أساس سنوي)،
وانخفاض مستويات مخصصات
خسائر االئـتـمــان بنسبة  11.5في
الـمـئــة مـقــارنــة بــالـفـتــرة نفسها من
.2020

أسعار صرف العمالت العالمية

تابعة لـ «السور» تستثمر في «سبا دي» بنسبة %50
كشفت شركة السور لتسويق الوقود
عـ ــن قـ ـي ــام ش ــرك ــة أدفـ ــان ـ ـتـ ــج ال ـق ــاب ـض ــة،
التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة،
باالستثمار فــي شركة سبا دي لتلميع
ووقاية السيارات.
وق ــال ــت «الـ ـس ــور» إن نـسـبــة اسـتـثـمــار

 134.2ألف دينار
أرباح «وثاق»
ب ـل ـغــت أربـ ـ ــاح ش ــرك ــة وث ـ ــاق لـلـتــأمـيــن
التكافلي  134.28ألف دينار بواقع 1.22
فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في 30
سبتمبر  ،2021مقبال تحقيقها خسائر
بقيمة  1.36مـلـيــون دي ـن ــار ،بـمــا يـعــادل
 12.43فلسا للسهم في نفس الفترة من
العام الماضي.

«أدفــان ـتــج» ،فــي «سـبــا دي» تبلغ ،% 50
بقيمة إجمالية تقدر بنحو  192.24ألف
دينار.
وأوض ـ ـحـ ــت «الـ ـ ـس ـ ــور» أن ال ـم ـع ـلــومــة
الجوهرية السابقة ال يوجد لها أثر على
المركز المالي للشركة في الوقت الحالي.

«األولى» 234.5ً :ألف
دينار أرباحا حتى  ٣٠سبتمبر

أسعار صرف العمالت العربية

قــالــت شــركــة األول ــى لالستثمار إنها
حققت ارباحا بقيمة  234.56الف دينار
بــواقــع  0.52فـلــس للسهم خ ــال الـفـتــرة
المنتهية في  30سبتمبر  ،2021مقابل
تحقيقها أرباحا بـ  196.54الف دينار ،بما
يعادل  0.3فلس للسهم في نفس الفترة
من العام المنصرم.

ً
«أركان» :توزيع  %6نقدا
حققت شركة أركــان الكويت العقارية
أرباحا بقيمة  2.02مليون دينار بواقع
 8.07فلوس للسهم في الفترة المنتهية
في  31أكتوبر الماضي مقابل تحقيقها
أربــاحــا بقيمة  1.02مـلـيــون دي ـنــار ،بما

يعادل  4.07فلوس للسهم في نفس الفترة
م ــن ع ــام  ،2020وأوص ـ ــى مـجـلــس إدارة
بتوزيع أربــاح نقدية بواقع  6في المئة
عن أداء الفترة المنتهية في  31أكتوبر
الماضي.

«بيتك ريت» :توزيع %0.417
أقـ ــرت ال ـه ـي ـئــة اإلداري ـ ـ ــة لـصـنــدوق
ب ـي ـتــك كــاب ـي ـتــال ريـ ــت ت ــوزي ــع أربـ ــاح
نـقــديــة بـنـسـبــة  0.417فــي الـمـئــة من

الـقـيـمــة االس ـم ـيــة ل ـلــوحــدة ع ــن شهر
أكتوبر.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

١٠

اقتصاد

ةديرجلا
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بورصة الكويت تستضيف ملتقى الشرق األوسط
 2021بالتعاون مع «المقاصة»
اسـتـضــافــت ب ــورص ــة الـكــويــت،
بــالـتـعــاون م ــع ال ـشــركــة الكويتية
للمقاصة ،ملتقى الشرق األوسط،
الذي نظمته شركة The Network
 ،Forumوأقيم أمس األول وأمس،
وذل ـ ــك ب ـه ــدف اس ـت ـع ــراض أح ــدث
مـ ـسـ ـتـ ـج ــدات أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـم ـ ــال فــي
المنطقة.
وتـعـ ّـد The Network Forum
منظمة عالمية لشركات التقاص
والتسوية وخدمات ما بعد التداول،
وت ـهــدف ال ــى توفير بيئة مالئمة
لمناقشة القضايا الرئيسية وأحدث
ال ـت ـط ــورات ف ــي الـمـنـطـقــة ،إضــافــة
الى تبادل أفضل الممارسات .كما
أتاح ملتقى الشرق األوسط فرصة
للخبراء مــن جميع أنـحــاء الشرق
األوسط لمناقشة أحدث المشاريع
وال ـم ـن ـت ـج ــات ،وأوض ـ ـ ـ ــاع الـحـفــظ
الفرعي وآخر تطوراته ،إضافة إلى
هيكل اإليداع المركزي ومبادراته.
ك ـ ـمـ ــا ت ـ ـمـ ــت مـ ـن ــاقـ ـش ــة أحـ ـ ــدث
الـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر وال ـ ـم ـ ـم ـ ــارس ـ ــات فــي
إعـ ــداد تـقــاريــر الـحــوكـمــة البيئية
واالجتماعية والمؤسسية ،وأثــر
الـتـكـنــولــوجـيــا ع ـلــى مستقبلنا،
إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــى أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز األن ـ ـظ ـ ـمـ ــة
واإلصالحات.

ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى ه ــذه ال ـم ـبــادرة،
صرح الرئيس التنفيذي لبورصة
الكويت ،محمد العصيمي ،قائال:
"تأتي استضافة بورصة الكويت
لملتقى الشرق األوســط كجزء من
التزام الشركة بنشر وزيادة الوعي
لدى المجتمع االستثماري الدولي
ب ــأح ــدث الـ ـتـ ـط ــورات ف ــي الـكــويــت
والشرق األوس ــط ،اللذين باتا من
أه ــم الــوج ـهــات االس ـت ـث ـمــاريــة في
جميع أنحاء العالم".
وأضاف العصيمي" :خالل فترة
الجائحة ،استطاعت أسواق المال
جـ ــذب الـمـس ـت ـث ـمــريــن الـمـحـلـيـيــن
وال ــدولـ ـيـ ـي ــن ،وإط ـ ـ ــاق مـجـمــوعــة
متنوعة من المنتجات والخدمات،
وإدراج العديد من الشركات ،وهذا
بال شك إنجاز الفت وعظيم ال ّ
بد
ً
جميعا ،وال يفوتني
أن نفخر بــه
أن أشـكــر The Network Forum
والشركة الكويتية للمقاصة على
جهودهما في إنجاح هذا الحدث".
كما أشــاد المدير العام لشركة
 The Network Forumأ ن ـ ــدرو
ب ــارم ــان بـنـجــاح الـمـلـتـقــى ،قــائــا:
"إن ـنــا ف ـخ ــورون بــالـنـجــاح الكبير
الذي حققه ملتقى الشرق األوسط،
وأتوجه بخالص الشكر الى بورصة

الكويت والشركة الكويتية للمقاصة
عـلــى اسـتـضــافـتـهــم ل ـهــذا الـحــدث
واإلسهام في نجاحه ،كما نتطلع
الى المزيد من الشراكات المثمرة
في المستقبل".
وتــأتــي رعــايــة بــورصــة الكويت
واس ـت ـضــاف ـت ـهــا لـمـلـتـقــى ال ـش ــرق
األوسط كجزء من التزام البورصة
بـتـعــزيــز الــوعــي وزي ـ ــادة المعرفة
والـشـفــافـيــة بـيــن جميع أصـحــاب
المصالح ،حيث واصـلــت الشركة
دعم مجموعة من المبادرات التي
تركز على التعليم ،وتعزيز التعاون
مـ ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــاء االس ـتــرات ـي ـج ـي ـيــن
المحليين والــدولـيـيــن كـجــزء من
ركيزة "التعليم" في استراتيجيتها
ل ــاس ـت ــدام ــة ال ـمــؤس ـس ـيــة ،وال ـتــي
تـتـمــاشــى م ــع ال ـه ــدف ( 4التعليم
الجيد) ،والـهــدف ( 17الشراكة من
أج ــل أهـ ــداف) مــن أه ــداف التنمية
المستدامة لألمم المتحدة ،إضافة
إلــى خطة التنمية الوطنية لدولة
الكويت "كويت جديدة ."2035
وتنص استراتيجية بورصة
الـكــويــت لــاسـتــدامــة المؤسسية
على ضمان تطبيــق المبــادرات
وتوافقهــا مــع حوكمــة المسؤولية
االجتماعيــة للشــركة ،ومعاييــر

محمد العصيمي

أندرو بارمان

أف ـضــل الـمـمــارسـ ـ ــات فــي الـقـطــاع
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـعـ ـم ــل بـ ـ ـ ــه ،وت ــوقـ ـع ـ ـ ـ ـ ــات
المســتثمرين؛ إضافة الى إنشاء
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراكـ ــات ق ــوي ـ ـ ـ ـ ــة ومـ ـسـ ـت ــدام ــة
تســاعد بــور صـ ـ ــة الكو يــت علــى
تحقيــق النجــاح وتتيــح للشــركة
االسـتفادة مــن قـدرات ونقــاط قــوة
الشــركات أو المؤسسات األخــرى
التي تمتلك خبــرة فــي مجــاالت
مختلفـة ،إضافـة إلى دمـج جهود
المسؤولية االجتماعية للشــركات
مـ ـ ــع ثـقــافـ ـ ــة الـشـ ـ ــركــة ،وذلـ ـ ــك مــن
أجل تحقيــق االســتدامة والتأثير

المســتمر ليتــم تنفيــذه وغر ســه
فــي عمليات الشركة اليومية.
وكـ ـج ــزء م ــن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة،
أطـلـقــت بــورصــة الـكــويــت العديد
مـ ــن ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ب ــالـ ـش ــراك ــة مــع
المنظمات المحلية والدولية ،مع
التركيز على دعم المنظمات غير
الـحـكــومـيــة وال ـب ــرام ــج الـخـيــريــة،
ومحو األمـيــة المالية والتوعية
بأسواق المال ،إضافة إلى تمكين
المرأة ،وحماية البيئة ،وأخذ كل
تدابير األمن والوقاية من فيروس
كورونا.

economy@aljarida●com

« :»Hotelier Middle Eastأبوشعر
ضمن أفضل  ١٠٠مدير عام مؤثر
أ ع ـل ـنــت م ـج ـلــة "Hotelier
 "Middle Eastا ل ـع ــا ل ـم ـي ــة
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ب ــال ـص ـن ــاع ــة
الـفـنــدقـيــة وق ـطــاع الـضـيــافــة،
ف ــي عـ ــدد نــوف ـم ـبــر الـ ـج ــاري،
قائمة أ فـضــل  100مــد يــر عام
م ــؤث ــر ع ـلــى م ـس ـتــوى ف ـنــادق
منطقة الشرق األو ســط ،وقد
تــم ا خـتـيــار ا لـمــد يــر اإلقليمي
األسـ ـب ــق ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـشــرق
األوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
ل ـف ـن ــادق شـ ـي ــرات ــون ال ـكــويــت
فهد أبوشعر ،ضمن القائمة،
إ لـ ـ ــى جـ ــا نـ ــب عـ ـ ــدد م ـ ــن رواد
هذا القطاع على الصعيدين
االقليمي والدولي.
وخالل سنواته الطويلة في
قطاع الفنادق ،التي تمتد أكثر
مــن  40عــامــا ســاهــم أبــوشـعــر،
وبشكل وا ضــح و مـشـهــود ،في
ريادة فنادق شيراتون الكويت
عـ ـ ـل ـ ــى ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات
والـ ـصـ ـع ــد ،وم ـ ــا ك ـ ــان ل ـش ـغ ـفــه
وحبه لهذا المجال إال أن يترك
األثر الكبير في قطاع الضيافة
كله ،وقد تجلت الروح القيادية
االسـتـثـنــائـيــة لــه فــي الـمــرحـلــة
العصيبة التي مر بها العالم
مـنــذ ب ــدء الـجــائـحــة ،مــن خــال
وق ــوف ــه إل ـ ــى ج ــان ــب مــوظ ـف ـيــه

وبدعم كبير من مالكي فنادق
شيراتون الكويت وبكل السبل
وال ــوس ــائ ــل ،لـلـعـمــل م ــع فــريــق
ي ـع ـت ــز وي ـف ـخ ــر بـ ــه وب ــزم ــال ـت ــه
ع ـل ــى ت ـخ ـف ـيــف عـ ــبء وت ـب ـعــات
الظروف القاسية التي عصفت
بالعالم بشكل عام والصناعة
الفندقية بشكل خــاص ليعبر
بهم مجددا إلى مرحلة واعدة
من التحديث ،ينقل بها الفندق
وب ـ ـ ــدع ـ ـ ــم كـ ـبـ ـي ــر م ـ ـ ــن م ــالـ ـكـ ـي ــه
إلـ ـ ــى م ــرحـ ـل ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ت ـح ـمــل
مـعـهــا ث ــاث ع ــام ــات تـجــاريــة
هـ ــي فـ ـن ــدق س ــان ــت ري ـج ـي ــس،
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة األفـ ـخ ــم
ب ــال ـش ــرك ــة ،وفـ ـن ــدق ش ـيــراتــون
ال ـكــويــت ال ـعــريــق ال ــذي ارتـبــط
ب ـت ــاري ــخ ال ـك ــوي ــت وال ـص ـنــاعــة
الفندقية بـهــا و م ــازال يستمر
فـ ــي خ ــدم ــة الـ ـك ــوي ــت وأه ـل ـه ــا
الكرام ،ويلتزم بتقديم األفضل
منذ انطالقته عام  1966كأول
فنادق شيراتون خارج أميركا،
إضافة إلى فندق فوربوينتس
شيراتون الكويت.
م ــن جــان ـبــه ،هـنــأ أبــوشـعــر
ج ـم ـيــع ال ـم ــدي ــري ــن ال ـعــام ـيــن
ال ـم ـص ـن ـف ـيــن ض ـم ــن ال ـقــائ ـمــة
ذاتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،وشـ ـ ـك ـ ــر الـ ـق ــائـ ـمـ ـي ــن
ع ـلــى ه ــذا االخ ـت ـي ــار ومـجـلــة

فهد أبوشعر

" "Hotelier Middle East
وك ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـمـ ـ ــاء ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــدق م ــن
ه ـي ـئــات وش ــرك ــات وض ـيــوف
على ثقتهم الكبيرة ،وأيضا
جميع أعضاء الجهاز اإلداري
والـمــوظـفـيــن عـلــى انـتـمــائـهــم
ووالئ ـ ـهـ ــم ال ـم ـش ـه ــود لـ ــه فــي
سبيل خدمة الضيوف الكرام.

«الكويتية» :نسعى إلى تعديل طلبيات طائرات سابقة مع «إيرباص»
الدخان :نأمل الوصول إلى نقطة التعادل في الميزانية
نتائج شهر
سبتمبر
ُ
الماضي كللت
بأرباح وصلت
إلى  5ماليين
دينار

أنشأنا
لجنة «خدمة
العمالء»
للعمل على كل
ما يؤدي إلى
راحة العمالء

عقدت شركة الخطوط الجوية
ً
ً
ال ـك ــوي ـت ـي ــة مـ ــؤت ـ ـمـ ــرا ص ـح ــاف ـي ــا
بــرئــاســة رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة
الكابتن علي الــدخــان ،وحضور
الرئيس التنفيذي م .معن رزوقي،
وعدد من قيادات الشركة ،للحديث
عن آخر مستجداتها وتطوراتها
فـ ـيـ ـم ــا بـ ـع ــد ج ــائـ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا،
واإلنجازات التي حققها المجلس
في الفترة األخيرة وخطة العمل
المستقبلية.
وفي كلمته خالل المؤتمر ،قال
الــدخــان" :ال يخفى على الجميع
الصعوبات الـتــي مــر بها العالم
أجمع إثر جائحة فيروس كورونا،
ً
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ق ـ ـطـ ــاع ال ـس ـي ــاح ــة
والطيران الذي تأثر بشكل كبير
ب ـه ــذه ال ـجــائ ـحــة ال ـت ــي أدت إلــى
ركود حاد في حركة السفر وتأثر
حركة الطيران حول العالم بشكل
عام والخطوط الكويتية بال شك
إحـ ـ ــدى ش ــرك ــات الـ ـطـ ـي ــران ال ـتــي
ً
واجهت هذه المصاعب" ،مضيفا
أن "مجلس إدارة الشركة الحالي
تسلم قـيــادتـهــا خ ــال الـجــائـحــة،
وفي سنته األولى مر بصعوبات
أبرزها تحدي التشغيل ،والعمل
نـ ـح ــو تـ ـط ــوي ــر وتـ ـحـ ـسـ ـي ــن أداء
الشركة والصعود بها مرة أخرى
في ظل هذه الظروف".
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ــدخ ـ ــان أن ت ـح ــدي ــث
أسطول "الكويتية" يعد "من أهم
أولــويــات مجلس إدارة الشركة،

ً
حيث نعمل حاليا بشكل متواصل
م ـ ــع شـ ــركـ ــة ايـ ـ ــربـ ـ ــاص ل ـت ـع ــدي ــل
بـعــض طـلـبـيــات ال ـط ــائ ــرات الـتــي
ق ــد ت ــم االتـ ـف ــاق عـلـيـهــا م ـنــذ عــام
 ،2014وس ـي ـم ـكــن ه ــذا الـتـعــديــل
الـ ـش ــرك ــة مـ ــن تـ ـط ــوي ــر خـطـطـهــا
التشغيلية والتسويقية بالشكل
ا ل ــذي يتناسب مــع احتياجاتها
الـمـسـتـقـبـلـيــة ،مـمــا س ـيــؤدي إلــى
أن تكون "الكويتية" ذات أسطول
ج ــدي ــد أك ـث ــر م ــرون ــة وف ــاع ـل ـي ــة...
أسـ ـ ـط ـ ــول م ـ ـت ـ ـنـ ــوع ومـ ـتـ ـن ــاس ــق
فـ ــي أدائ ـ ـ ـ ــه وم ــواصـ ـف ــات ــه يـلـيــق
بالناقل الوطني لدولة الكويت،
وي ـس ــرع ال ــوص ــول إل ــى الــربـحـيــة
وتفعيل استراتيجية التشغيل
المستقبلية ،آ مـلـيــن مــن مصنع
ايـ ـ ــربـ ـ ــاص ت ـف ـه ــم وتـ ـلـ ـبـ ـي ــة ه ــذه
المطالب وهــو مــا عهدناه منهم
من خالل تاريخ تعاملنا الطويل
مـعـهــم والـ ـ ــذي ي ـع ــود إلـ ــى أوائـ ــل
الثمانينيات ويمتد حتى اآلن".
وأض ـ ـ ــاف أن "ال ـك ــوي ـت ـي ــة" مــن
الشركات القليلة في العالم التي
لم تحظ بــأي مساعدة مالية من
أي نــوع كــانــت مــن مــاكـهــا خــال
فـ ـت ــرة الـ ـج ــائـ ـح ــة ،ك ـم ــا واج ـه ــت
ص ـع ــوب ــات ك ـث ـي ــرة م ـن ـهــا تــوقــف
تشغيل الرحالت التجارية لعدة
شهور بسبب الجائحة ،ثم عودة
ال ـت ـش ـغ ـي ــل الـ ـت ــدريـ ـج ــي ل ـم ـط ــار
ال ـكــويــت ،وت ـحــديــد حـصـتـهــا من
ال ـت ـش ـغ ـي ــل بـ ـم ــا ي ـ ـعـ ــادل  30فــي

«كيو جو» الوكيل الحصري لطيران
«أديل» في الكويت

فريق شركة كيو جو يستقبل الرحلة األولى لطيران أديل من الرياض في مطار الكويت
أعلنت شركة "كيو جو" لوكاالت السياحة والسفر
في إدارة العمليات التشغيلية لشركات طيران عالمية،
اعتمادها كوكيل حصري لطيران "أدي ــل" ،وتدشين
ً
وجهتها الجديدة إلى الكويت ،انطالقا من العاصمة
الرياض كمرحلة أولى ،خالل نوفمبر الجاري ،وبذلك
يرتفع إجمالي عــدد الوجهات على شبكة الرحالت
المتنامية للشركة إلى  15وجهة داخلية ودولية.
وانطلقت الرحلة األولى لطيران "أديل" إلى وجهته
الجديدة "الكويت" من الصالة رقم ( )2بمطار الملك خالد
الدولي في الرياض ،حيث أقيم حفل رسمي بالمناسبة،
بحضور نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية
والعمالء بطيران "أديل" أحمد بن عبدالكريم البراهيم،
وعدد من ممثلي الجهات الحكومية واألهلية العاملة.
وعند وصــول الرحلة إلــى مطار الكويت الدولي
كــان فريق "كيو جــو لــوكــاالت السياحة والسفر" في
انتظار ركابها ،حيث استقبلوهم بالترحيب والورود
واستطلعوا آراء هــم بشأن الوجهة الجديدة ،وأحدث
طائرات األسطول المسيرة عليها من طراز (،)A320neo
ومزودة
والتي تمتاز بهيكل يعد األوسع ضمن فئتها ً
بــأحــدث التقنيات ذات الـكـفــاءة العالية ،إضــافــة إلى
مستويات عالية من الراحة خــال األج ــواء من خالل
تـحــديــث شــامــل لـمـقـصــورة ال ــرك ــاب شملت المقاعد
وانظمة اإلضاءة.
وف ــي الـسـيــاق ذات ــه ،كشفت "كـيــو ج ــو" عــن توفير

رحالت "طيران أديل" من والى الكويت منتج اقتصادي
ً
جديد بأسعار جاذبة للمسافرين بين البلدين ،بدءا من
ً
ً
 259رياال سعوديا من الرياض الى الكويت ،وبسعر
يبدأ من  21.9دينارا للرحالت من الكويت الى الرياض،
ً
دعما لحركة السفر وبخاصة الراغبون من داخل الكويت
فــي حـضــور فعاليات مــوســم الــريــاض واالستمتاع
ببرامجه المذهلة.
وأشارت إلى أن ربط مطار الرياض بمطار الكويت
سيعزز من وجــود طيران "أديــل" وخدماتها المقدمة
ألهالي المنطقة الوسطى ،حيث سيرتفع بذلك عدد
الوجهات المباشرة المرتبطة من والى محطة الرياض
الى  10وجهات هي :جدة ،ابها ،الدمام ،جازان ،حائل،
المدينة ،نجران ،تبوك ،دبي ،الكويت ،وسيتولى فتح
ً
عــدد من الوجهات الداخلية والدولية ،اعتمادا على
وص ــول مزيد مــن الـطــائــرات الـجــديــدة لدعم عمليات
الشركة وخدمة شبكة الرحالت.
ونجحت "أديل" منذ انطالق عملياتها التشغيلية
م ــن أربـ ــع س ـن ــوات ح ـتــى اآلن ،ف ــي ن ـقــل م ــا ي ـقــارب
 13مليون مسافر على متن  86ألــف رحـلــة جوية،
وهي أرقام واحصائيات تعتبر غير مسبوقة على
ً
مستوى شركات الطيران الناشئة عالميا ،وهو ما
يــؤكــد جـ ــدارة الـشــركــة ومـنـســوبـيـهــا فــي حصولها
على لقب أقــوى شركة طيران صاعدة في المنطقة
والشرق األوسط.

الـمـئــة فـقــط مــن مـجـمــوع الحصة
الـمـقــررة لـمـطــار الـكــويــت الــدولــي
وما نتج عن ذلك من تقليل لعدد
الـ ــرحـ ــات وارتـ ـ ـف ـ ــاع ف ــي اس ـع ــار
التذاكر على غير المعتاد لتغطية
تكاليف الــرحـلــة ،وانـعـكــاس ذلك
ع ـلــى ال ــرك ــاب وت ــذم ــره ــم الـمـبــرر
ج ــراء ه ــذا االرت ـف ــاع ،وذل ــك حتى
شهر نوفمبر  2021حيث عادت
الحصص التشغيلية كما كانت
ق ـبــل ال ـجــائ ـحــة وأف ـض ــل بـجـهــود
وتـ ـع ــاون ال ـم ـســؤول ـيــن بـ ـ ــاالدارة
العامة للطيران المدني.
وتــابــع" :إضــافــة إل ــى مــا سبق
ً
من تحديات التشغيل كان لزاما
على مجلس اإلدارة العمل على
ملء الشواغر الوظيفية ،فكثير من
الكفاءات الوطنية منحها قانون
خصخصة الـشــركــة رقــم 2008/6
وتعديالته مــزا يــا التقاعد حيث
تــأثــر أداء الـقـطــاعــات التشغيلية
والمساندة مما استدعى قيامنا
ب ــإع ــداد ه ـي ـكــل تـنـظـيـمــي جــديــد
ل ـل ـشــركــة ي ـت ـنــاســب م ــع حجمها
ا لـجــد يــد ونشاطها الفعلي وهو
ً
ً
ما تطلب جهدا كبيرا من مجلس
االدارة الـحــالــي فــي وضــع أسس
وق ــواع ــد جــديــدة للعمل االداري
والـتـشـغـيـلــي والـفـنــي ي ـقــوم على
أحــدث ما يتطلبه العمل الناجح
في قطاع الطيران".
وزاد" :تـكـلـلــت جـهــود مجلس
االدارة ا ل ـ ـح ـ ـث ـ ـي ـ ـثـ ــة و سـ ـعـ ـي ــه

الدخان خالل المؤتمر الصحافي وبجانبه رزوقي (يسار) والعنزي
المتواصل في دراســة ومواجهة
الـتـحــديــات الـتــي تــواجــه الشركة
دراسـ ـ ــة م ـتــأن ـيــة ،إليـ ـج ــاد حـلــول
مـنــاسـبــة ونــاج ـعــة وال ـع ـمــل على
الخروج بنتائج ايجابية من خالل
كفاء ة جميع موظفيها ووفائهم
الـمـعـهــود الــذيــن عـمـلــوا بـكــل جد
واج ـت ـهــاد عـلــى أك ـثــر مــن صعيد
ً
للمضي قدما نحو الحفاظ على
مكانة الطائر االزرق ،حيث تكللت
ن ـت ــائ ــج ش ـه ــر سـبـتـمـبــر ب ــأرب ــاح
وصلت إلــى  5ماليين ديـنــار في
ح ـيــن أن ال ـم ـتــوقــع كـ ــان خ ـســارة
تقدر ب ـ  3ماليين دينار ولتوضيح
الـنـتــائــج فـحـتــى لــو قــارنــاهــا في

فـتــرة قبل (كــوفـيــد  )19ومــع قمة
نشاط الشركة فقد كانت نتائج
س ـب ـت ـم ـبــر  2019خـ ـس ــارة ب ـ ـ ـ 10
ماليين دينار".
وتوقع أن "تكون نتائج شهر
أك ـتــوبــر ال ـفــائــت إي ـجــاب ـيــة كــذلــك
وهذا يعني أن الشركة تسير في
ال ـط ــري ــق ال ـص ـح ـيــح ف ــي تحقيق
االه ــداف الـمــرجــوة الـتــي رسمها
مجلس االدارة ،وإذا استمرت تلك
الـنـتــائــج وه ــو مــا نــأمـلــه ونعمل
عليه فــي الــوقــت الحالي بــا كلل
فإننا سنقترب من نقطة التعادل
ف ــي ال ـم ـي ــزان ـي ــة ،ول ـت ـح ـق ـيــق هــذا
الـتـعــادل فــإنـنــا عملنا وسنعمل

ع ـلــى االس ـت ـح ــواذ ع ـلــى الـحـصــة
األك ـب ــر م ــن رك ــاب م ـطــار الـكــويــت
مــن خــال االرت ـقــاء فــي الخدمات
المميزة والتركيز أكثر على راحة
ً
سواء
الركاب من جميع النواحي
في مبنى الركاب رقم  4والخدمات
الـ ـت ــي تـ ـق ــدم ل ـه ــم م ـن ــذ دخــول ـهــم
المبنى وإنـهــاء اج ــرء ات سفرهم
بـ ـك ــل سـ ــاسـ ــة وم ـ ــرون ـ ــة وح ـت ــى
صـ ـع ــوده ــم ع ـل ــى م ـت ــن ال ـط ــائ ــرة
واالستمتاع برحلة شائقة مريحة
أو عبر محطاتنا الخارجية التي
تعمل بشكل متواصل على خدمة
الركاب في الخارج والسعي وراء
تذليل الصعوبات أمامهم".

للعمالء كل
الحق في
طلب الخدمة
المتميزة
وعلينا واجب
توفيرها

الدخان

«المركز» يرعى بطل الكويت في  Ooredoo BusinessوCisco
بطولة العالم للدراجات المائية تعقدان ندوة عبر اإلنترنت
أعلن المركز المالي الكويتي
(الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز) ،رعـ ــاي ـ ـتـ ــه ال ــذه ـب ـي ــة
لبطل الـعــالــم لـلــدراجــات المائية
لـ ـع ــام  2020الـ ـك ــويـ ـت ــي يــوســف
الـعـبــدالــرزاق ،في بطولة االتحاد
الدولي للسباقات البحرية ،2021
ضـ ـم ــن مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـ ــ"ال ـ ـمـ ــركـ ــز" ،ال ـتــي
ي ـ ـهـ ــدف م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا إل ـ ـ ــى ب ـن ــاء
القدرات البشرية ،وتنمية الشباب
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ع ـب ــر دع ـ ــم ال ــري ــاض ــة
وأن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاط ال ـ ـح ـ ـي ـ ــاة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة.
وسيجري عقد البطولة في مارينا
ويفز بالكويت من  13-11نوفمبر.
ً
وكـ ـ ــان الـ ـعـ ـب ــدال ــرزاق تـ ــوج ب ـطــا
لجائزة الكويت الكبرى للدراجات
المائية في فبراير  2020في أول
س ـب ــاق دولـ ـ ــي م ــن ن ــوع ــه ي ـجــري
بالكويت.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،صـ ــرح
العضو المنتدب إلدارة الثروات
وت ـطــويــر األع ـم ــال ف ــي "ال ـمــركــز"،
ً
ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف الـ ـنـ ـص ــف ،ق ــائ ــا:
"نفتخر في (المركز) بدعم البطل
يــوســف الـعـبــدالــرزاق فــي مسعاه
القـ ـتـ ـن ــاص ل ـق ــب ب ـط ــول ــة ال ـعــالــم
لـلــدراجــات المائية للعام الثاني
على التوالي .تجسد رعاية البطل
الكويتي الـتــزام (المركز) بتنمية
المواهب المحلية والقادة الشباب
في المجاالت المختلفة بما يتسق
مــع استراتيجيتنا للمسؤولية
االجتماعية .كما ندعم ممارسة
ال ــري ــاض ــة واتـ ـب ــاع أنـ ـم ــاط حـيــاة
ً
صحية ،انطالقا من إيماننا بأن
المجتمع الصحي أولوية أساسية
لـلــدولــة .نتمنى الـتــوفـيــق للبطل
العبدالرزاق في البطولة القادمة،
لـكــي يـحــافــظ عـلــى اس ــم الـكــويــت
ً
عاليا في المحافل الدولية".

لمناقشة االبتكارات واألحداث والتقنيات المتعلقة باألمن اإللكتروني

عبداللطيف النصف

وترتكز استراتيجية "المركز"
للمسؤولية االجتماعية على ثالث
ركائز ،هي :بناء القدرات البشرية،
والـ ـم ــواء م ــة ب ـيــن ب ـي ـئــة األع ـم ــال
ومـ ـب ــادئ ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة،
وتعزيز الحوكمة في بيئة األعمال.
وي ـت ـع ــاون "الـ ـم ــرك ــز" م ــع عــدة
ج ـهــات رسـمـيــة وخ ــاص ــة ،منها:
جمعية الهالل األحمر الكويتي،
الجمعية الكويتية لرعاية األطفال
فــي المستشفى ،لــويــاك ،مــدرســة
انــوڤــا الــدولـيــة للغة اإلنكليزية،
وأكــاديـمـيــة إي ســي مـيــان لكرة
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ،فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــاق م ـ ـ ـبـ ـ ــادرات
مجتمعية واسعة النطاق للتنمية
االقتصادية.
ُي ـ ـ ــذك ـ ـ ــر أن بـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة ال ـ ـعـ ــالـ ــم
للدراجات المائية  2021التي تقام
في الكويت للمرة الثانية معتمدة
م ــن االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـلـسـبــاقــات
البحرية ،وبتنظيم مــن مؤسسة
ترويج الدراجات المائية "آكوابايك
بروموشن" ،بالتعاون مع الهيئة
العامة للرياضة الكويتية ونادي
الرياضات المائية.

شــاركــت ،Ooredoo Business
ال ـشــريــك الـتـكـنــولــوجــي الـمــوثــوق
لحلول األعمال ،في ندوة تفاعلية
عبر اإلنترنت أقامتها بالتعاون مع
شركة  ،Ciscoلتسليط الضوء على
آخر األبحاث واآلليات والتطبيقات
التكنولوجية المحلية والدولية
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــاألم ــن اإلل ـك ـت ــرون ــي،
وحـ ـل ــول أمـ ــن ال ـش ـب ـكــات وكـيـفـيــة
استخدامها للتصدي ألي تهديدات
سيبرانية قــد تـعــرض معلومات
الشركات الحساسة لالنتهاك من
قبل األشخاص غير المصرح لهم.
ً
وتم عقد الندوة افتراضيا عبر
اإلن ـتــرنــت ،ب ـهــدف تــوسـيــع نطاق
الوصول إلى أكبر عدد من الشركات
المهتمة باألمن اإللكتروني وحلول
اتصاالت الشركات.
وج ــاءت ه ــذه ال ـنــدوة فــي إطــار
ج ـ ـهـ ــود  Ooredooف ـ ــي تــوف ـيــر
أح ـ ــدث ال ـت ـق ـن ـيــات والـتـطـبـيـقــات،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ص ـقــل ال ـم ـه ــارات
التكنولوجية والـفـنـيــة لمختلف
األف ــراد والموظفين العاملين في
ق ـط ــاع تـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات
واالتصاالت ،مما يؤدي إلى توسيع
ً
مــدارك ـهــم وخ ـبــرات ـهــم ،ف ـضــا عن
تحقيق أهـ ــداف الـشــركــة الرقمية
وبناء المستقبل الرقمي المنشود.
وخالل الندوة ،تمكن المشاركون
مـ ـ ــن طـ ـ ـ ــرح األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ومـ ـش ــارك ــة
تحدياتهم الراهنة ،ومعرفة طرق
التغلب عليها.
ورك ـ ـ ـ ــزت الـ ـ ـن ـ ــدوة ع ـل ــى اطـ ــاع
المشاركين على األنواع المختلفة
للهجمات الشائعة التي تحدث في

العالم الرقمي اليوم ،وما يتطلبه
ذلك من تطوير مستمر في األنظمة
وال ـت ـق ـن ـيــات لـلـحـفــاظ ع ـلــى أعـلــى
مستويات األمن الخاصة بالشبكات
واألنظمة المختلفة.
ً
وت ـع ـل ـي ـق ــا ع ـل ــى الـ ـ ـن ـ ــدوة عـبــر
اإلن ـتــرنــت ،ق ــال الـمــديــر التنفيذي
لقطاع مبيعات المستهلك واألعمال
ل ــدى  Ooredooال ـكــويــت ،عيسى
الموسىً :
"دائما ما تكون الكوارث
ً
ً
والتهديدات الضارة أمرا محتمال
وغـ ـي ــر م ـت ــوق ــع يـ ـه ــدد ال ـب ـي ــان ــات
والمعلومات الحساسة لالنتهاك
أو المسح الـتــام ،مما سيؤدي في
الـنـهــايــة إل ــى إل ـح ــاق ال ـض ــرر بــأي
عمل تجاري .إلى جانب البيانات،
ستخاطر الشركة بــإهــدار الكثير
مــن الــوقــت واإلنـتــاجـيــة والعمالء.
ومع مرور الوقت ،ستتراكم كل هذه
ً
الخسائر لتؤثر سلبا بشكل كبير
على أي أرباح تجارية ،لذلك ،على
جميع الشركات بمختلف قطاعاتها
ال ـت ـم ـتــع بـشـبـكــة م ــوث ــوق ــة وآم ـنــة
تـضـمــن عـمـلـيــة ن ـســخ احتياطية
وإمكانية إسـتـعــادة البيانات من
النسخ االحتياطي".
ً
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــى ق ـ ــائ ـ ــا:
"سيساعد هذا الشركات على تجنب
الـخـســائــر الـكـبـيــرة ف ــي الـبـيــانــات
واخ ـتــراقــات الـبـيــانــات الحساسة
التي يمكن أن تدمر أي عمل .وهذا
م ــا ت ـقــدمــه Ooredoo Business
اليوم للشركات بالتعاون مع Cisco
ك ــواح ــدة م ــن ال ـشــركــات العالمية
الـ ــرائـ ــدة ف ــي م ـج ــال ح ـل ــول األم ــن
اإللكتروني".

عيسى الموسى

وال يقتصر التعاون بين شركة
 Ooredooو Ciscoعلى توفير حلول
يشمل
األمــن اإللكتروني فقط ،بل ً
تقديم حلول وخــدمــات بــدايــة من
ً
الشبكات ومركز البيانات وصول
إل ـ ــى الـ ـتـ ـع ــاون واألمـ ـ ـ ـ ــن ،وح ـل ــول
تـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات لتلبية
اح ـت ـي ــاج ــات الـ ـش ــرك ــات وال ـس ــوق
الكويتي المتغيرة.
الجدير بالذكر أن  Ooredooقد
حصلت على شهادة Cisco Gold
 Partnerال ـت ــي تـشـيــر إل ــى أنـهــا
تلبي المعايير العالمية الصارمة
ً
التي وضعتها  ،Ciscoعلما بأن
معايير التقييم الرسمية تشمل
كفاءة الشبكات والخدمة والدعم
ورضا العمالء .وفي كل مجال من
مجاالت األنشطة الفنية الخاضعة
ل ـل ـف ـحــصُ ،و جـ ـ ــد أن Ooredoo
ا لـكــو يــت تلبي المعايير العالية
المطلوبة.
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اقتصاد

ً
مخالفات ومالحظات تتكرر سنويا دون معالجة جذرية
حصة المطيري

رصد «المحاسبة» مخالفات
على وزارة التجارة والصناعة،
كقصورها عن متابعة ومراقبة
الشركات المزاولة لألنشطة
العقارية ،والتي تسببت في
ممارسة شركات عقارية غسل
األموال ،والمسؤولية هنا ال
تقع على محاسبة الشركات
العقارية فقط ،بل يجب أن
تشمل الوزارة.

 ...ومـ ــاذا ب ـعــد! ف ــي ك ــل ع ــام يـنـشــر تقرير
لــديــوان المحاسبة وتـثــار بعدها تـســاؤالت
عــن ماهية اإلج ـ ــراء ات الـتــي يجب اتخاذها
بعد صــدور هــذه التقارير ،وكيفية معالجة
المخالفات والمالحظات عبر تطبيق عقوبات
رادعة على الوزارات والهيئات ،فأحد المفاسد
يكمن في التساهل بمحاسبة المقصرين.
ف ــي ك ــل س ـنــة ي ـص ــدر ديـ ـ ــوان الـمـحــاسـبــة
ً
تـقــاريــر خــاصــة ب ــال ــوزارات والـهـيـئــات ،وفقا
لمتطلبات مجلس األم ــة ومجلس ال ــوزراء،
ً
مستندا في ذلــك إلــى المادة  22من القانون
رقم  30لسنة  ،1964وتتناول التقارير نتائج
ال ـف ـحــص وال ـم ــراج ـع ــة ع ـلــى تـنـفـيــذ وال ـت ــزام
ال ــوزارات والمؤسسات والهيئات من عدمه
ومراجعة الحسابات الختامية لهم ،إضافة
للتقارير الشهرية.
ثم يناقش مجلس األمة (لجنة الميزانيات)
م ـح ـت ــوى ال ـت ـق ــري ــر م ــع ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـنـ ّـيــة،
بـحـضــور ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة ،وف ــي النهاية
يعطى فرصة لفترة ّ
معينة للوزارات والهيئات
إلصالح بعض األمور كمديونيات الموظفين
وغيرها.
شفافية عالية وتقارير منظمة تأتي بعد
جـهــد وع ـمــل كـثـيــر م ــن قـبــل مــوظـفــي دي ــوان
المحاسبة ،إال أن هذا الجهد ال يمكن أن يكون
تـقــديــره رواتـ ــب الـمــوظـفـيــن فـقــط ،فـكــل جهد
يوضع لتبيان مواضع الخلل والمخالفات
في الوزارات يجب أن يكون تقديره محاسبة
علنية للمخالفين ،حتى نستطيع أن ننهض
بالجهات الحكومية ونعمل على تطويرها،
ا لـنـهــوض بالجهات الحكومية يفترض أن
يكون الهدف األساسي من العمل على هذه
التقارير.
إن تـ ـط ــور وتـ ـ ـق ـ ـ ّـدم الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
ضــرورة ال ّ
بد منها ،إال أن الكويت لن تصل
إلــى مستوى عــال مــن المهنية فــي الجهات
الحكومية والتقدم إال بمحاسبة الفاسدين،
ف ـه ـن ــاك ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن األمـ ـثـ ـل ــة ع ـل ــى ال ـف ـســاد
الحكومي في جميع الجهات التابعة لها.

وزارة التجارة والصناعة
رص ــد "ال ـم ـحــاس ـبــة" ع ــدة م ـخــال ـفــات على
وزارة التجارة والصناعة ،على سبيل المثال
قصور الوزارة عن متابعة ومراقبة الشركات
المزاولة لألنشطة العقارية (للشركات ذات

المسؤولية الـمـحــدودة وشــركــات الشخص
الواحد والشركات التضامنية) ،مخالفة مثل
ه ــذه تسببت فــي مـمــارســة بـعــض الـشــركــات
العقارية غسل األمـ ــوال ،المسؤولية هنا ال
تقع على محاسبة الشركات العقارية فقط،
ب ــل ي ـجــب أن ت ـش ـمــل وزارة ال ـت ـج ــارة لـعــدم
قيامها بعملها على ا لــو جــه األ ك ـمــل ،وعلى
ّ
األم ــر نفسه سمحت وزارة الـتـجــارة لـمــاك
الشركات العقارية وسماسرة العقار ممارسة
ال ـن ـش ــاط ــات ال ـت ـج ــاري ــة ك ــإغ ــاق وف ـت ــح عــدة
شــركــات بــأسـمــاء أخ ــرى ،دون وج ــود سجل
ب ـيــانــات مــالـيــة خــاصــة بـحـقــوق الـغـيــر لــدى
الوزارة ،وهذا الفعل تسبب في التالعب على
المستفيدين وو ج ــود غطاء قانوني لغسل
األموال المخالفة للمادة رقم  14من القانون
رقم  106لسنة .2013

وزارة المالية
إن مشكلة ان ـت ـهــاء ال ـع ـقــود والـتــراخـيــص
لـلـعــديــد م ــن ال ـم ــراف ــق ال ـم ـم ـلــوك ل ـلــدولــة من
قبل الغير ليست مشكلة حديثة ،بل إنه في
كل تقرير ينشره الــديــوان توجد مالحظات
مستمرة على استمرارية الــوزارة في ضياع
أم ـ ــوال ال ــدول ــة ع ــن ط ــري ــق إه ـم ــال الـتـجــديــد
للشركات ،ففي هــذه السنة أضاعت الــوزارة
إيــرادات بلغت  145ألف دينار ،وكان ضياع
ه ــذا الـمـبـلــغ نـتـيـجــة ل ـع ــدم تـحـصـيــل نسبة
الـ ــوزارة بــواقــع  30بالمئة مــن قيمة الــدعــوم
الـ ـمـ ـق ــدم ــة مـ ــن ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ل ـل ـج ـم ـع ـيــات
التعاونية خالل فترة األزمة الصحية (كوفيد
  ،)19إضافة إلى قيام الجمعيات التعاونيةبإضافة نشاط جديد ذي طابع تجاري ،دون
قيام الوزارة بتحصيل بدل انتفاع مقابل ذلك،
وهذا مخالف للقرار رقم  40لسنة  2016بشأن
إص ــدار الئـحــة بــدل االنـتـفــاع بــأمــاك الــدولــة
الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.
وساهمت الوزارة عن طريق ضعف دورها
في استغالل أمــاك الدولة العقارية من قبل
شركات خاصة رغم انتهاء العقد ،كاستمرار
إحــدى الشركات بــإدارة واستغالل وصيانة
بعض المرافق المملوكة للدولة والمبرم عقده
بتايخ  28ديسمبر  2009بقيمة  372.235ألف
دينار سنويا لمدة  10سنوات ،وساهمت في
حــرمــان الخزانة العامة للدولة مــن إي ــرادات
بلغت قيمتها  465.294ألــف ديـنــار ،نتيجة

الس ـت ـم ــرار ال ـشــركــة بــاالن ـت ـفــاع م ــن الـمــرافــق
ال ـتــاب ـعــة ألمـ ــاك ال ــدول ــة دون وجـ ــود غـطــاء
تعاقدي وسداد القيمة اإليجارية المستحقة
للوزارة.
وأيـ ـ ـض ـ ــا اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار أحـ ـ ــد ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
باستغالل مشروع الواجهة البحرية (سوق
شرق) ،على الرغم من انتهاء مدته التعاقدية
دون وج ـ ـ ــود سـ ـن ــد قـ ــانـ ــونـ ــي ،بــال ـم ـخــال ـفــة
للمرسوم بقانون رقــم  105لسنة  1980في
شأن نظام أمالك الدولة.

تقرير 2015 /2014
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـنـ ــوال ن ـف ـس ــه كـ ــانـ ــت لـ ـ ـ ــوزارة
المالية ســوابــق فــي إضــاعــت أم ــوال الــدولــة،
فـفــي مـيــزانـيــة  2015 /2014لــم تـقــم الـ ــوزارة
ب ـت ـح ـص ـيــل ال ـق ـي ــم اإلي ـ ـجـ ــاريـ ــة عـ ــن ال ـع ـق ــود
والـ ـت ــراخـ ـي ــص ال ـم ـن ـت ـه ـيــة ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
استمرار المستثمرين بإدارة واستغالل تلك
المشاريع وتحقيقهم عوائد مالية وحرمان
الخزانة العامة للدولة من إيرادات بلغت عن
مشروعين فقط نحو  325ألف دينار ،وعدم
إلـ ــزام ال ـشــركــة ال ـم ـنــوط بـهــا أع ـمــال تصميم

وتنفيذ واستثمار مشروع القرية التراثية
بشارع عبدالله األحمد بتعديل قيمة كفالة
اإلنجاز البالغة  2.050مليون دينار حسب
التكلفة الحقيقية للمشروع بالمخالفة للبند
رقم  18من العقد ،كما أضاعت مبالغ قدرت
 3.504.356مــايـيــن دي ـن ــار ،ل ـعــدم احـتـســاب
رسوم عن بعض الفترات المستحقة للعديد
م ــن الـ ـح ــاالت ف ــي شـ ــأن اس ـت ـغ ــال األراض ـ ــي
الفضاء.

«كورونا» وضياع األموال
أم ــا فـيـمــا يـخــص ال ـجــائ ـحــة ،فـقــد صــرفــت
الـ ـ ــوزارة نـحــو  2.660مـلـيــون دي ـنــار إلحــدى
ال ـشــركــات مـقــابــل اس ـت ـغــال مـبــانــي مـعــرض
الكويت كحجر صحي ،إال أن عقد استثمار
الـشــركــة قــد انـتـهــى ،وصــرفــت الـ ــوزارة أيضا
 3.794.064ماليين دينار للعديد من الشركات
مقابل وجبات غذائية تم توريدها للمحاجر
الصحي دون التحقق من صحة صرف تلك
المبالغ ،وأعفت أيضا مقاول مشروع إنشاء
وإن ـجــاز وصـيــانــة الـمــوقــف الـشــرقــي لمبنى
مجمع الوزارات من غرامات التأخير البالغة

«بيتك» يطلق حملة «بطاقتك بداية رحلتك»
في حفل متميز أقيم بمعرض ،KFH Auto
بحضور اإلدارة التنفيذية ،وحشد كبير من
الـشــركــاء وأص ـحــاب المصلحة ،أطـلــق بيت
الـتـمــويــل الـكــويـتــي (بـيـتــك) حملة "بطاقتك
بداية رحلتك" المخصصة لحاملي بطاقات
"بيتك" ماستركارد ،بالتعاون مع ماستركارد
والخطوط الجوية الكويتية – نادي الواحة،
وشركة علي الغانم وأوالده للسيارات ،ضمن
إطــار االهتمام بالعمالء ومنحهم مميزات
فريدة وتعزيز تجربتهم المصرفية.
وخ ــال كلمته فــي حـفــل إط ــاق الحملة،
قال نائب المدير العام للبطاقات المصرفية
لـلـمـجـمــوعــة بــالـتـكـلـيــف ف ــي "ب ـي ـت ــك" طــال
العربيد" :كما عودنا عمالءنا ،فإن الحمالت
التي نطلقها البد أن تكون متميزة وفريدة
من نوعها ،وتضيف قيمة لتجربة العميل،
وبكل تأكيد تتوج عددا كبيرا من الفائزين
بـجــوائــز قـيـمــة" ،مبينا أن جــوائــز "بطاقتك
بداية رحلتك" عبارة عن رحالت سفر حسب
اختيار العميل ،وسيارات الند روفر (ديفندر)
الفاخرة.
وأضــاف العربيد أن الحملة تتيح فرص
الفوز ل ــ 204فائزين ،الستخدامهم بطاقات
"ب ـي ـتــك" مــاس ـتــركــارد االئ ـت ـمــان ـيــة ومسبقة
الــدفــع ،مشيرا إلــى أن عمليات الـشــراء التي
تــؤهــل العميل لـلــدخــول فــي السحب تشمل
جميع عمليات الشراء عبر بطاقات "بيتك"
م ــاس ـت ــرك ــارد االئ ـت ـم ــان ـي ــة وم ـس ـب ـقــة ال ــدفــع
مـحـلـيــا وعــال ـم ـيــا ،بـحـيــث يـحـصــل الـعـمـيــل
مـقــابــل كــل عملية شــرائـيــة محليا بقيمة 1
د.ك على فرصة لدخول السحب ،ومقابل كل
عملية شرائية عالميا بقيمة  1دك يحصل
العميل على  10فرص للدخول في السحب،
الفتا ا لــى ان الحملة تستمر  4أشهر حتى
 10فبراير  ،2022وتــوزع جوائز سحوبات
الحملة كالتالي:
 -سحب على أمـيــال نــادي الــواحــة بواقع

بالسفر وال ـس ـي ــارات ،وه ــي جــوائــز الحملة
للفائزين من عمالء "بيتك".

المالحظات والتنبيهات
ك ـث ـي ــرة هـ ــي الـ ـم ــاحـ ـظ ــات وال ـت ـن ـب ـي ـهــات
وك ـ ـث ـ ـيـ ــرة األرق ـ ـ ـ ـ ــام عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات
وال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة ب ــا اس ـت ـث ـنــاء ،فمتى
نلتمس المعالجة الحقيقية للواقع الحكومي
المأساوي ،وإلى متى تظل الكويت في حالة
تراجع على جميع الصعد ،بسبب اإلدارات
الحكومية غير المهنية وغير المهتمة بحال
الكويت واألجيال القادمة؟
خ ــال ق ــراء ة الـتـقــاريــر ،الـحــافـلــة بالفساد
اإلداري ،تتسلل إلينا بعض األفكار والشكوك
ح ــول مــا إذا كــانــت اإلدارة الـحـكــومـيــة فعال
مهملة وبليدة تجاه الوطن ،أم أن هناك خطة
ممنهجة السـتـهــداف الـقـطــاع الـعــام للدولة،
فهل يعي الوزراء والقياديون خطورة اإلهمال
ال ــوزاري واالن ـحــدار المهني ،أم هــم أنفسهم
بـعـيــدون كــل الـبـعــد عــن التنظيم والترشيد
والتفكير االقتصادي الصائب؟!

«األهلي» يعلن الفائز بالسحب
األول لحساب «الفوز»

بث مباشر

طالل العربيد

مشعل المطيري

 200فائز برحلة حسب اختيار العميل50( :
فائزا شهريا) ،سيحصل كل فائز على 50000
ميل من نادي الواحة.
 سحب على سيارات الند روفر (ديفندر)الفاخرة 4 :فائزين (فائز واحد كل شهر).

مضافة لتجربة العميل فــي ا لـتـســوق وفي
الخدمات المصرفية ،وهو الهدف األساسي
لـ"بيتك" تجاه عمالئه.
وأكد حرص "بيتك" على تعزيز التعاون
مــع الـشــركــاء لتخطيط وتنفيذ الـعــديــد من
الحمالت ،لما لذلك من مردود ايجابي على
مستوى رضا العمالء ومعدالت االستخدام
وتوسيع الحصة السوقية لـ"بيتك" ،وتعزيز
ريـ ــادتـ ــه ف ــي سـ ــوق ال ـب ـط ــاق ــات الـمـصــرفـيــة
بــأنــواعـهــا المختلفة ،وتــوجــه بالشكر إلــى
"ماستركارد" و"الخطوط الجوية الكويتية
– نادي الواحة" ،وشركة علي الغانم وأوالده
ل ـل ـس ـيــارات ،عـلــى ال ـت ـعــاون الـمـثـمــر ،مثمنا
جهود فريق العمل بمختلف قطاعات البنك.
ون ـ ـ ـ ــال ح ـ ـفـ ــل إط ـ ـ ـ ــاق الـ ـحـ ـمـ ـل ــة إعـ ـجـ ــاب
الـحـضــور ومتابعي حـســابــات "بـيـتــك" على
قنوات التواصل االجتماعي ،وشهد حضور
عــدد كبير مــن المهتمين والمسؤولين من
جميع االط ــراف المشاركة ،الــى جانب عدد
من مشاهير السوشيال ميديا المختصين

برنامج متكامل
وأوضح العربيد أن "بيتك" سينفذ ضمن
"بطاقتك بــدا يــة رحلتك" برنامجا متكامال
من الفعاليات واألنشطة للعمالء والمجتمع،
وي ـت ـض ـمــن ال ـب ــرن ــام ــج م ـســاب ـقــات وج ــوائ ــز
مـخـتـلـفــة وف ـع ــال ـي ــات م ـب ـت ـكــرة ،مـضـيـفــا أن
ربط الجوائز بإمكانية االستخدام داخل أو
خارج الكويت يساهم في تشجيع استخدام
البطاقات بالسوق المحلي ،وينشط مبيعات
التجار ،ويحقق المصلحة المشتركة لـ"بيتك"
وشــركــائــه :مــاسـتــركــارد والـخـطــوط الجوية
الكويتية – نادي الواحة ،وشركة علي الغانم
وأوالده للسيارات ،وبكل تأكيد يشكل قيمة

«وربة» يقدم خدمة إصدار
خطابات الضمان
أعلن بنك وربة تقديم خدمة
إص ــدار خطابات الضمان من
خالل الخدمات المصرفية عبر
ً
اإلن ـتــرنــت ،ال ـتــزامــا مـنــه بدعم
األنشطة التجارية والشركات
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
والمتوسطة.
وقال نائب رئيس مجموعة
العمليات في "وربة" عبدالعزيز
الـحـقــان ،إن الـخــدمــة الـجــديــدة
ستعمل على توفير الكثير من
الوقت والجهد ،وتساعد على
سرعة تلبية متطلبات العمالء
ال ـت ـج ــاري ــة ،وت ـن ـف ـيــذ عـمـلـيــات
ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري ف ــي الــوقــت
المناسب.
وأكد الحقان حرص "وربة"
ع ـلــى تــوظ ـيــف أحـ ــدث وســائــل
التكنولوجيا في قطاع التمويل
التجاري المرتبطة بخطابات
الـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــان ،وتـ ــوف ـ ـيـ ــر قـ ـن ــوات

 1.580مليون ديـنــار ،ومــن تكاليف المكتب
االس ـت ـشــاري ،رغ ــم تــأخــره فــي تنفيذ أعـمــال
العقد.

عبدالعزيز الحقان

مـبـتـكــرة بــدي ـلــة أك ـثــر فــاعـلـيــة،
و غـيــر تقليدية ،لتتناسب مع
تنفيذ كل المشاريع ،وتعكس
طبيعة كــل م ـشــروع والـعـقــود
المختلفة مــن عـقــود الصيانة
والدفعة المقدمة.

وجـ ــرى إطـ ــاق الـحـمـلــة ب ــإزاح ــة الـسـتــار
بطريقة مبتكرة ،ثم تم تقديم الحملة وشرح
تفاصيلها و عــرو ضـهــا للحضور ،عبر بث
مباشر على حسابات "بيتك" على منصات
التواصل االجتماعي ،وجرى تجسيد جوائز
الحملة بمجسم إلح ــدى طــائــرات الخطوط
الجوية الكويتية ،وكذلك تم عــرض سيارة
الن ــد روفـ ــر (دي ـف ـن ــدر) ال ـف ــاخ ــرة ف ــي منصة
منفصلة بـمـعــرض  ،KFH Autoإلتاحتها
لـلـجـمـهــور لـلـتـعــرف أك ـثــر ع ـلــى تصميمها
واالطالع على تفاصيلها.
بدورها ،قالت مديرة منطقة قطر وعمان
والـكــويــت والـعــراق فــي "مــاسـتــركــارد" نادية
الغساسي" :نحن سعداء بشراكتنا مع بيتك
في حملة بطاقتك بداية رحلتك .وإضافة إلى
تمكن حاملي بطاقاتنا مــن االسـتـفــادة من
مزايا األمان والراحة وسهولة الوصول التي
يتوقعونها من بطاقات بيتك ماستركارد،
س ـي ـح ـص ـلــون ع ـل ــى م ـك ــاف ــآت م ـج ــزي ــة عـنــد
استخدام بطاقاتهم محليا وفي الخارج ،ومن
خالل هذه الشراكة مع بيتك ،نجدد التزامنا
بتزويد حاملي بطاقاتنا بتجربة دفع آمنة
ومريحة وسلسة جدا".
من جانبه ،ذكر مدير دائرة خدمة العمالء
المتميزين فــي الخطوط الجوية الكويتية
مشعل المطيري ،خالل كلمته" ،أود أن أرحب
بجميع األعـضــاء والعمالء فــي هــذا الحدث
المميز في حملتنا بطاقتك بداية رحلتك"،
مـضـيـفــا" :ان ـنــا س ـعــداء ج ــدا بــإطــاق حملة
جديدة بالشراكة مع بيتك ،وبالتعاون مع
مــاسـتــركــارد ،وشــركــة عـلــي الـغــانــم وأوالده
للسيارات".

الفائز وحيدي مع معرفي والفالح والتميمي من البنك
أع ـ ـلـ ــن الـ ـبـ ـن ــك األهـ ـ ـل ـ ــي ف ـ ـ ــوز م ـح ـمــد
عـ ـب ــدالـ ـصـ ـم ــد وح ـ ـ ـيـ ـ ــدي فـ ـ ــي ال ـس ـح ــب
األسبوعي األول لحساب التوفير "الفوز"،
بـجــائــزة نـقــديــة قــدرهــا  10.000ديـنــار،
والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة
والصناعة ،وتم إعالن اسم الفائر على
البث المباشر على محطة نبض الكويت
 FM 88.8يوم  8الجاري.
وقــال الرئيس التنفيذي للبنك لؤي
مقامس" :يسرني بالنيابة عن "األهلي"
أن أتقدم بالتهنئة إلى وحيدي باعتباره
الفائز األول في سحب الفوز" ،مشيرا إلى
أن "طــرح حساب التوفير "الـفــوز" يأتي
في إطار التزامنا بمساعدة العمالء على
تحقيق أهدافهم المالية ،باإلضافة إلى
إننا نقدم لهم فــي الــوقــت ذاتــه مكافآت
وحوافز ّ
قيمة".
وأضـ ـ ــاف" :ن ـحــن فـ ـخ ــورون لتمكننا
من إحداث فرق كبير من خالل تشجيع
عمالئنا على االدخار ،مع منحهم فرصة
للفوز من خالل حساب التوفير "الفوز"،
مع خالص تمنياتنا لهم بالتوفيق".

ول ـل ـب ــدء بــال ـتــوف ـيــر ب ـح ـس ــاب ال ـف ــوز
واالسـتـفــادة مــن هــذه الـمـيــزات ،بإمكان
عمالء "األه ـلــي" الحاليين فتح حساب
"الـ ـف ــوز" عـبــر اإلن ـت ــرن ــت ،فـيـمــا سيكون
بمقدور العمالء الجدد فتح حساباتهم
مــن خــال زي ــارة أحــد فــروع البنك .وكل
 100دينار يتم ادخارها تتيح للعميل
إم ـك ــان ـي ــة االش ـ ـتـ ــراك لـ ـم ــرة واح ـ ـ ــدة فــي
السحب كل أسبوع .وكلما ادخر العمالء
أكثر ،زادت فرصتهم في الفوز بالجائزة
األسـبــوعـيــة الـبــالـغــة  10.000دي ـنــار أو
الجائزة النهائية الكبرى التي هي عبارة
عن راتب شهري بقيمة  5.000دينار يتم
دفعه من قبل "األهلي" مدة  10سنوات.
وبـ ـ ــإم ـ ـ ـكـ ـ ــان عـ ـ ـم ـ ــاء ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـجـ ــدد
والحاليين االستفادة من هذه الفرصة
مــن خــال االحـتـفــاظ بمبلغ  100دينار
كحد أدنى في رصيد الحساب.
وسـيـتــم إجـ ــراء الـسـحــب ال ـق ــادم يــوم
 14الجاري.

«الخليج» يجدد شراكته االستراتيجية مع Suffix
لتنظيم ماراثون بنك الخليج  642لـ  3سنوات قادمة
يطلق بنك الخليج هذا الشهر النسخة
السابعة من الماراثون األكثر شعبية في
ً
والتزاما
الكويت ،ماراثون بنك الخليج ،642
منه بتعزيز االستدامة المجتمعية ،جدد
تعاونه مع شركة  Suffixإلدارة الفعاليات
الرياضية ،للسنوات الثالث المقبلة.
وي ـ ـعـ ــود الـ ـ ـم ـ ــاراث ـ ــون هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام فــي
النسختين االفتراضية واالعتيادية ،في
فرصة للرياضيين الباحثين عن التحدي
وكذلك للمبتدئين للمشاركة في السباق
ال ــوح ـي ــد الـمـعـتـمــد ف ــي ال ـك ــوي ــت ف ــي 20
نوفمبر .2021
وحول هذا الحدث السنوي الكبير ،قال
مساعد المدير العام لالتصاالت المؤسسية
فــي "الخليج" ،أحمد األمـيــر" :تـعــاونــا مع
 Suffixسبع سنوات حتى اآلن ،ونحن على
ثقة بأدائهم وإدارتهم الممتازة لواحدة من
أهم الفعاليات الرياضية في الكويت ،لذلك
نسعد بتجديد هذه الشراكة االستراتيجية

ً
معهم مدة  3سنوات قادمة .يسعدنا أيضا
أن نعلن عودة "ماراثون بنك الخليج "642
مـجـ ً
ـددا ،بشكل أكبر وأفضل من أي وقت
مضى .بعد انقطاع استمر نحو عامين،
وإمكانية المشاركة فيها بشكل شخصي
أو افتراضي ،ونتطلع الستقبال المشاركين
العائدين والجدد".
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،قـ ـ ــال ال ـم ــدي ــر
التنفيذي فــي  Suffixإلدارة الفعاليات
الرياضية ،أحمد الحزامي" :نفخر بتمديد
شراكتنا مع البنك للعام السابع" .ماراثون
بنك الخليج  "642أصبح أكثر من مجرد
فعالية رياضية ،فهو اليوم حدث اجتماعي
يترقبه الجميع عاما بعد عــام .يسعدنا
تجديد عقد تعاونا مع "الخليج" لألعوام
الثالثة المقبلة ،ونتطلع إلى مواصلة رفع
مستوى الفعاليات الرياضية في المنطقة
ً
عبر تقديم األفضل دائما .نحن متحمسون
لنشهد انـطــاقــة مــاراثــون هــذا الـعــام مع

ً
الـبـنــك وال يسعنا االنـتـظــار للعمل معا
لنضع ،ونتجاوز ،معايير جديدة للتميز
خالل السنوات القادمة".
الجدير بالذكر أن "ماراثون بنك الخليج
 "642هو السباق الوحيد على الطرق في
الـكــويــت ال ــذي حصل على االعـتـمــاد من
،World Athletics Label ً Road Races
ً
معتمدا ً
دوليا للعدائين
ويعتبر سباقا
المحترفين.
وفـ ــي ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،اخ ـت ـتــم الـبـنــك
ال ـمــاراثــون بنسخته االفـتــراضـيــة ،الــذي
أتيحت فرصة المشاركة فيه مــدة شهر
ك ــام ــل م ــن أي مـ ـك ـ ًـان ب ــال ـع ــال ــم ،وش ـ ــارك
فيه  1037متسابقا مــن  18دول ــة .وأتــى
ال ـم ــاراث ــون بـشـكــل خ ــاص بـسـبــب ال ــدور
الكبير ال ــذي تلعبه الــريــاضــة فــي تعزيز
الـصـحــة العقلية وال ـبــدن ـيــة .وم ــن خــال
تطبيق الحلول التكنولوجية اإلبداعية،
تمكن البنك من التنظيم والتنفيذ الناجح

فريق بنك الخليج و Suffix
ً
محليا
للماراثون السنوي المشهود له
ً
ودوليا.
ً
ً
ويقدم "الخليج" نموذجا متميزا لبرامج
االستدامة ،حيث ينفذ مبادرات استدامة
داخلية للموظفين ومجتمعية للعامة،
على مــدار الـعــام .ويلتزم البنك بالحفاظ
ع ـلــى ب ــرن ــام ــج قـ ــوي لـلـحــوكـمــة البيئية
واالجتماعية وحوكمة الشركات ،ويقود

العديد من المبادرات التعليمية على مدار
العام ،والتي لها تأثير مستدام على حياة
الشباب والمجتمع.
تتمثل رؤية البنك في أن يكون الرائد في
الكويت ،إذ يشرك موظفيه في العمل في
بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عمالء
ممتازة ،مع الحرص على خدمة المجتمع
بشكل مستدام.
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القطاع الخاص النفطي يراهن على إعادة خطط الهيكلة والدمج
ةديرجلا
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مسؤولون نفطيون لـ ةديرجلا  :الدخول في شراكات عالمية يوطن تكنولوجيا تطوير الصناعة النفطية
•

أكد ًمسؤولون في الشركات النفطية الخاصة ،التي تعمل في األشغال المساندة
القطاع النفطي ،ودمج الشركات مرتبطة
محليا ،ضرورة أن تكون إعادة هيكلة ً
بتفعيل دور القطاع الخاص ،ومنحه دورا أكبر في النشاط النفطي في البالد.
ولفت المسؤولون في تصريحات لـ «الجريدة» إلى ضرورة النظر إلى تعديل
التشريعات الخاصة في هذا اإلطار ،وإطالق يد القطاع الخاص في عمل
شراكات عالمية لجلب التقنيات والتكنولوجيا الخاصة بتطوير القطاع النفطي
في البالد ،مشيرين إلى أن مشاركة الشركات العالمية الخاصة مع المحلية
ستساهم في تطوير القطاع ،وستجلب التقنيات الجديدة والقدرات البحثية
والتطويرية إلى الطاولة ،مما يمهد الطريق لتنمية أسرع ،وتفادي البيروقراطية
واللوائح الحكومية ،التي تتحكم في عمليات الجهات الحكومية.
وأوضحوا أن القطاع النفطي المحلي الخاص يعاني لعب دور الوكيل للشركات
النفطية األجنبية ،األمر الذي قد يعرقل توطين التكنولوجيا العالمية في البالد،
مشيرين إلى أنه في بعض الحاالت تتسبب العالقات بين الوكيل والموكل في
أشرف عجمي

بـ ــدايـ ــة ،قـ ــال رئ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة ،الرئيس التنفيذي في
ش ــرك ــة ال ـم ـق ــاوالت وال ـخــدمــات
الـبـحــريــة ،علي دغـيــم الشمري،
إن ا لـقـطــاع النفطي الحكومي،
بشكل ع ــام ،يحتاج إلــى إعــادة
ه ـي ـك ـل ــة ،ول ـ ـكـ ــن لـ ـي ــس ب ـم ـعــزل
ً
ع ــن "ال ـن ـف ـطــي الـ ـخ ــاص" ،الف ـتــا
إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـ ـن ـ ـ ـمـ ـ ــوذج الـ ـح ــال ــي
المتبع ،أي اإلدارة التفصيلية
(  )Micromanagementمــن
قبل مؤسسة البترول الكويتية
لـلـشــركــات الـتــابـعــة لـهــا تنتفي
م ـع ـهــا م ـل ـكــة اإلبـ ـ ـ ـ ــداع ،وت ـم ـيــع
مسؤولية "قادة" هذه الشركات.
وأض ــاف أن نـمــوذج التعاقد
مع المقاول المحلي أو األجنبي
على السواء ،إن كان من ناحية
ش ــروط ال ـع ـقــود أو االل ـتــزامــات
المبالغ فيها ،ناهيك عن تجاوز
مـ ـب ــدأ ال ـم ـنــاق ـصــة ف ــي ال ـع ـقــود
الكبيرة ،واللجوء إلى ما يسمى
"م ـم ــارس ــة" ف ــإن ــه ي ـق ــوض مـبــدأ
ً
ال ـم ـن ــاق ـص ــة ال ـم ـت ـب ــع ع ــال ـم ـي ــا،
ويـ ـت ــرك ل ـل ـم ـقــاول ال ـق ـل ـيــل جــدا
من الحوافز ،ان وجدت ،للتميز
فــي أداء أعـمــال الـعـقــود ،ويدفع
الـبـعــض إل ــى الـلـجــوء للتحايل
واق ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــاص الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرص عـ ـك ــس،
مـ ــا ي ـق ـت ـضــى مـ ـب ــدأ ال ـم ـنــاف ـســة
الصحيح.

مشاريع إنمائية
وذك ـ ـ ــر الـ ـشـ ـم ــري أن ت ـطــويــر
ال ـق ـط ــاع ال ـن ـف ـطــي ال ـح ـكــومــي ال
ي ـم ـكــن أن ي ـت ــم ب ـش ـكــل صـحـيــح
إن ل ــم يـشـمــل ال ـق ـط ــاع الـنـفـطــي
الخاص ومشاركته الفعلية في
ال ـم ـشــاريــع اإلن ـمــائ ـيــة الـكـبـيــرة
والـ ـقـ ـي ــام ب ــال ـب ـن ــاء وال ـت ـش ـغ ـيــل
والـصـيــانــة والـتـمـتــع بالملكية
لفترة زمنية محددة يقوم بعدها
بنقل الملكية إلى القطاع العام،
الفتا إلــى أن مشاركة الشركات
ال ـخ ــاص ــة س ـت ـج ـلــب ال ـت ـق ـن ـيــات
ال ـج ــدي ــدة وق ــدراتـ ـه ــا الـبـحـثـيــة
والتطويرية إلــى الـطــاولــة ،مما
ي ـم ـهــد ال ـط ــري ــق لـتـنـمـيــة أس ــرع
وتفادي البيروقراطية واللوائح
ال ـح ـك ــوم ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـح ـكــم فــي
عمليات الجهات الحكومية.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن مـ ـ ــن ال ـ ــواج ـ ــب
اعـتـمــاد م ـبــدأ مـفــاضـلــة القيمة
الفعلية عـلــى ا لـسـعــر ،فالسعر
ال ـم ـن ـخ ـفــض ل ـيــس ب ــال ـض ــرورة
األف ـض ــل ،وه ـن ــاك أمـثـلــة كثيرة
تسبب ا لـسـعــر المنخفض بها
في نتائج وخيمة وخسائر جمة
وتأخير بــا هــظ الثمن ،مضيفا
أن بـعــض الـمـقــاولـيــن األجــانــب
المعتمدين لتنفيذ مشروعات
كبيرة يعملون بصورة مميزة،
ولـكــن ال يـســاهـمــون فــي تنمية
الـ ـ ــدورة االق ـت ـصــاديــة الــوطـنـيــة
وال فـ ـ ــي الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـبـ ـش ــري ــة
الـفـعـلـيــة ون ـق ــل ال ـم ـعــرفــة ،على
عكس منافسيهم من الشركات
المحلية التي وإن كانت أسعار
خــدمــات ـهــا أع ـل ــى فــإن ـهــا تسهم
فعليا في التنمية االقتصادية
والبشرية.

عوائق عندما ال يكون الوكالء من ذوي الكفاءات الفنية ،ويسعون فقط إلى
التربح ،وال يمكنهم إنشاء استراتيجيات متبادلة لنشر التكنولوجيا ،وال يقدمون
أي مساعدة للموكل ،أو أن العالقة بين الوكيل والموكل بها متاعب تجارية أو
مالية أو قانونية.
ً
وقالوا إن المرحلة القادمة تعد صعبة جدا وثقيلة ،وال تقبل أي تأخير ،مع األخذ
بعين االعتبار أننا نعتمد على مصدر واحد فقط ،فضال عن أن أمامنا تحديات
أخرى كالطاقات البديلة التي ال تستخدم النفط ،والتي أصبحت متاحة ورخيصة،
مشيرين في هذا اإلطار إلى الحمالت الدولية من قبل منظمات البيئة ،التي
تبنتها دول عظمى وفرضتها علينا ،الفتين إلى أنه يجب أال ننسى األوضاع
الجيوسياسية والعالمية ،باإلضافة إلى تشاؤم منظمة الصحة العالمية حول
وجود متحورات لوباء "كورونا" ،وهذا قد يؤدي إلى تباطؤ في النمو أو إغالق
آخر ...وفيما يلي التفاصيل:

وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه ع ـل ــى م ــدى
تـ ــاريـ ــخ قـ ـط ــاع ال ـن ـف ــط والـ ـغ ــاز
ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،م ــن الـ ــواضـ ــح أن
مجموعات معينة من الشركات
هي في طليعة جميع المشاريع
الكبرى ،فــي حين أن كــل شركة
خــاصــة تـسـتـحــق أن ت ـكــون في
الـطـلـيـعــة ب ـن ــاء ع ـلــى ق ــدرات ـه ــا،
لذلك يجب خلق فرص متساوية
وعادلة لجميع أحجام الشركات
الخاصة ،بحيث تتمكن كل منها
من أن تساهم في إعادة الهيكلة
المنشودة للقطاع النفطي.

توطين التكنولوجيا
وحول معاناة القطاع النفطي
ال ـخــاص مــن لـعــب دور الــوكـيــل
لـلـشــركــات الـنـفـطـيــة األجـنـبـيــة،
األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي يـ ـع ــرق ــل ت ــوط ـي ــن
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـع ــال ـم ـي ــة فــي
البالد ،أكد الشمري صحة هذه
الـمـقــولــة ،مبينا أن ــه فــي بعض
الحاالت تتسبب العالقات بين
ال ــوك ـي ــل وال ـم ــوك ــل ف ــي عــوائ ــق
عندما ال يكون الوكالء من ذوي
الكفاءات الفنية ،ويسعون فقط
الى التربح ،وال يمكنهم إنشاء
اسـتــراتـيـجـيــات مـتـبــادلــة لنشر
التكنولوجيا ،وال يقدمون أي
مساعدة للموكل ،أو أن العالقة
بين الوكيل والموكل بها متاعب
تجارية أو مالية أو قانونية.
ولـ ـف ــت إلـ ــى أنـ ــه ع ـل ــى ال ــرغ ــم
مـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك هـ ـ ـن ـ ــاك ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـح ــاالت ال ـتــي ت ــم إثـبــاتـهــا في
الكويت ،ودفــع الــوكــاء العديد
م ــن ال ـت ـق ـن ـيــات الــرئ ـي ـس ـيــة إلــى
الكويت ،ونجحوا في مساعدة
الشركات متعددة الجنسيات في
تأسيسها واستقرارها بالبالد.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ــن
الـ ـمـ ـه ــم م ــاحـ ـظ ــة أن ش ــرك ــات
التكنولوجيا العالمية تحتاج
إل ــى بـيـئــة وم ـج ـمــوعــة مــواهــب
م ـت ـنــوعــة ،إلـ ــى ج ــان ــب سـهــولــة
مـ ـم ــارس ــة األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـت ـج ــاري ــة
لالستقرار أو إعــادة االستقرار
ف ـ ــي بـ ـل ــد م ـ ـ ــا ،م ـض ـي ـف ــا ان فــي

ال ـ ـكـ ــويـ ــت ح ــالـ ـي ــا ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـق ـي ــود ال ـم ـع ــوق ــة ،االم ـ ــر ال ــذي
يـتـسـبــب ف ــي تـ ــردد ال ـعــديــد من
ال ـشــركــات الـعــالـمـيــة فــي إنـشــاء
ك ـيــان أو إع ـ ــادة الـتــوطـيــن هنا
تماما ،بسبب اللوائح الحكومية
المعقدة المتعلقة بالموظفين
(مــن حيث التأشيرات وظــروف
المعيشة والمرافق) ،إضافة الى
ال ـلــوائــح الـمـعـقــدة ف ــي صناعة
ال ـن ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز الـ ـت ــي ت ـن ـطــوي
عـلــى عـمـلـيــات طــويـلــة وبطيئة
قبل الموافقة على التأهيل وما
إلى ذلك.
وا ع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر أن اال فـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار
إل ـ ـ ـ ــى إمـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـي ـ ــات ال ـت ـص ـن ـي ــع
والتكنولوجيا أكبر عقبة أمام
الشركات المحلية الداعمة ،لذا
يجب تطوير ق ــدرات التصنيع
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي
للشركات المحلية حتى تتمكن
م ــن لـعــب دور أك ـب ــر ،الف ـتــا إلــى
أن هناك عقبة أخــرى تواجهها
الشركات المحلية هي متطلبات
التأهيل المسبق الصارمة في
قطاع النفط والغاز ،األمر الذي
يجب معه أن تكون المتطلبات
مـ ـن ــاسـ ـب ــة ل ـت ـس ـه ـي ــل م ـش ــارك ــة
ال ـشــركــات الـمـحـلـيــة ،ويـجــب أن
ي ـك ــون ت ـعــامــل ش ــرك ــات الـنـفــط
الحكومية مــع شــركــات القطاع
النفطي المحلي كـشــركــاء ،كما
يجب أن يتم إنشاء آليات جديدة
سلسة التطبيق و تــو فــر فرصا
خ ــاص ــة ب ــال ـش ــرك ــات الـمـحـلـيــة
بناء على قدراتها لمساعدتها
على النمو.

التزامات تعاقدية
وأوض ـ ــح ال ـش ـمــري أن هـنــاك
تـحــديــا هــامــا وه ــو االل ـتــزامــات
التعاقدية الصارمة والشروط
واألحكام غير القابلة للتفاوض
م ـ ـ ــن ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـنـ ـف ــط
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إلـ ـ ـ ــى أن
ه ــذا األم ــر يـشـكــل ردع ــا قاسيا
لـلـشــر كــات المحلية كــي تحمل
مسؤوليات أكـبــر ،مـشــددا على

أن الفرص والخطط الواضحة
مـطـلــوبــة م ــن ال ـح ـكــومــة أو من
ش ـ ــرك ـ ــات الـ ـنـ ـف ــط ال ـح ـك ــوم ـي ــة،
وعـلـيــه يـجــب أن يـتــم إنـشــاؤهــا
وتدعيمها بضمانات لتمكين
الشركات الخاصة من الدخول
في شراكات عالمية.
وأضــاف انــه بــدون أي خطط
أو دعـ ـ ــم ث ــابـ ـت ــة ،مـ ــن ال ـص ـعــب
جـ ـ ــدا عـ ـل ــى أي ش ــرك ــة خ ــاص ــة
إقــامــة شــراكــة فـعــالــة مــع شركة
عالمية متخصصة ،السيما أن
الظروف الحالية لصناعة النفط
وال ـ ـغـ ــاز غ ـي ــر م ـش ـج ـعــة لـلـقـيــام
بتلك ال ـشــراكــة ،فــاالضـطــرابــات
المختلفة ،و خـفــض الميزانية
الـمـتـكــرر وتـغـيـيــرات السياسة
تؤثر سلبا إن لم تكن تمنع كليا
هذه الشراكة.
وأردف" :لـ ـق ــد ح ـ ــان ال ــوق ــت
لشركات النفط الخاصة للدخول
في شراكات ،ولكن يجب توفير
خارطة طريق واضحة للتنمية
وال ـفــرص المستقبلية مــن قبل
ال ـح ـك ــوم ــة ،ووضـ ـ ــع ض ـمــانــات
ل ــأعـ ـم ــال الـ ـتـ ـج ــاري ــة لـتـمـكـيــن
الشركات من القيام بذلك".

آلة ضخمة
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال رئ ـي ــس
م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة ،ا لـ ــر ئ ـ ـيـ ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي ش ــرك ــة خــدمــات
حقول الغاز والنفط (جافسكو)،
ح ـ ـس ـ ــام مـ ـ ـع ـ ــر ف ـ ــي ،إن م ـع ـظ ــم
ال ـت ـغ ـي ـي ــرات الـ ـت ــي ح ــدث ــت فــي
القطاع النفطي هي في الحقيقة
كـتــاب يحمل المحتوى نفسه،
ولكن بعنوان مختلف.
وأض ــاف :نحن نتحدث منذ
أك ـثــر م ــن ع ـقــد ع ــن أه ـم ـيــة دور
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص الـ ــذي يعتبر
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرس ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـجـ ـع ــل اآلل ـ ـ ــة
الضخمة تعمل وتنتج بشكل
يـسـتـفـيــد م ـنــه ال ـج ـم ـيــع ،ولـكــن
ال ت ـ ــزال ه ـن ــاك مـ ـع ــوق ــات ،مـثــل
التأخير والتأجيل في العقود،
وع ـ ــدم إشـ ــراكـ ــه ب ـش ـكــل واض ــح
وإعطائه الثقة.

علي الشمري

حسام معرفي

عمران حيات

يجب تطوير
قدرات
التصنيع
والتطوير
التكنولوجي
للشركات
المحلية
الشمري

القطاع
الخاص ترس
أساسي في
اآللة الضخمة
للقطاع
النفطي
معرفي

مشروع حقول
الشمال كان
فرصة جيدة
لتوطين
الشركات
العالمية في
الكويت
حيات

وتــابــع :إنــه نتيجة لــذلــك لم
ُ
ن ـخــط خ ـطـ ّـوة واح ـ ــده لــأمــام،
رغ ــم أن ـنــا وف ــرن ــا كـشــركــة على
الدولة الماليين ،حيث خفضنا
قـ ـيـ ـم ــة عـ ـ ـق ـ ــودن ـ ــا بـ ـنـ ـسـ ـب ــة ٥٠
بــالـمـئــة ،مـقــارنــة مــع الـشــركــات
األج ـن ـب ـي ــة ،وخ ـف ـض ـنــا أس ـعــار
ا ل ـخــد مــات بنسبة  ٧٠بالمئة،
ومستوفين جميع الشروط من
كفاءات وكوادر وطنية ومعدات
وخبرات محلية وعالمية.

الـقـطــاع ال ـخــاص ،فــأنــت تحكم
ع ـلــى هـ ــذا الـ ـع ــدد وعــائــات ـهــم
والوضع االقتصادي باالنهيار.
وضرب معرفي مثاال يرجع
الـ ـ ــى عـ ـ ــام  ٢٠٠٣خـ ـ ــال ح ــرب
ال ـ ـعـ ــراق ،ح ـيــث أغ ـل ـقــت جميع
ا لـشــر كــات األجنبية شركاتها
خ ـ ـ ــوف ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ،إال
ال ـشــركــات الـكــويـتـيــة الــوحـيــدة
ال ـ ـتـ ــي عـ ـمـ ـل ــت بـ ـجـ ـه ــد وتـ ـف ــان
ل ـ ـخـ ــدمـ ــة ال ـ ـ ــوط ـ ـ ــن ،واضـ ـعـ ـي ــن
المخاطر وراء هــم ،ومبرهنين
بذلك على مدى قوة وشجاعة
ال ـشــركــات الـمـحـلـيــة ف ــي أحـلــك
الظروف.

الجهات ذات الصلة في البالد
ب ـت ـغ ـي ـيــر ال ـق ــوان ـي ــن ال ـحــال ـيــة،
وجـعـلـهــا ت ـصــب ف ــي مصلحة
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة والـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـخـ ــاص
ل ـت ـح ـق ـي ــق أه ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـي ــة
المستدامة.

تحديات عالمية
ولفت معرفي الى أن القطاع
النفطي يــوا جــه اآلن تحديات
عالمية مع أزمات كانت مخفية،
ل ـكــن أزم ـ ــة ك ــورون ــا أظـهــرتـهــا
بشكل ال يمكن إخ ـفــاؤه ،الفتا
الـ ـ ــى أن ال ـ ــدول ـ ــة ال ي ـم ـك ــن أن
ت ـت ـعــامــل م ــع ت ـل ــك ال ـت ـحــديــات
بشكل منفرد.
وأشـ ــار ال ــى أن ق ــوة القطاع
ال ـ ـن ـ ـف ـ ـطـ ــي تـ ـ ــأتـ ـ ــي مـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
ال ـشــركــات ال ـخــاصــة ،ول ـكــن ما
يحدث اآلن بعد أن غابت الرؤية
نتيجة الصراعات زاد التشاؤم،
قائال نحن كقطاع خاص بدأنا
نخاف أن نقرر تجاه أي خطوة
رغ ــم م ــا ذك ـ ــرت ســاب ـقــا ،وذل ــك
بسبب عدم وجود استراتيجية
بعيدة المدى والكلفة بازدياد.
ي ــذك ــر أن ه ـ ــذه ال ـص ــراع ــات
ت ــؤث ــر ع ـلــى أك ـث ــر م ــن  ١٦الــف
مـ ــوظـ ــف ك ــويـ ـت ــي وك ــويـ ـتـ ـي ــة،
وم ـن ـه ــم ت ـق ــري ـب ــا  ٢٥٠٠تـحــت
مــا ُيطلق عليه بند التكويت،
واضـ ــرب ه ــذا ال ـعــدد فــي  3مع
أس ــره ــم ،ف ـ ــإذا اخ ـت ــل الـ ـت ــوازن
وزادت الصراعات وتم تهميش

مرحلة صعبة
وقـ ــال إن الـمــرحـلــة الـقــادمــة
صعبة جــدا وثقيلة ،وال تقبل
أي ت ــأخ ـي ــر ،م ــع األخـ ـ ــذ بـعـيــن
االع ـ ـت ـ ـبـ ــار أنـ ـن ــا ن ـع ـت ـم ــد عـلــى
مـصــدر واح ــد فـقــط ،فضال عن
أن أم ــامـ ـن ــا تـ ـح ــدي ــات أخ ـ ــرى،
ك ـ ــالـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـبـ ــدي ـ ـلـ ــة الـ ـت ــي
ال ت ـس ـت ـخ ــدم الـ ـنـ ـف ــط ،والـ ـت ــي
أص ـب ـحــت م ـتــاحــة ورخ ـي ـصــة،
م ـش ـي ــرا فـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ال ــى
الـ ـحـ ـم ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة مـ ــن قـبــل
منظمات البيئة ،والتي تبنتها
دول عظمى وفرضتها علينا،
الفـتــا الــى أنــه يجب أال ننسى
األوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة
والعالمية ،إضافة الى تشاؤم
منظمة الصحة العالمية بشأن
وجود متحورات للوباء ،وهذا
قد يؤدي إلى تباطؤ في النمو
أو إغالق آخر.
وطــالــب مـعــرفــي السلطتين
الـتـشــريـعـيــة والـتـنـفـيــذيــة وكــل

نقل التكنولوجيا
بـ ــدوره ،ق ــال رئـيــس مجلس
إدارة ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــر كـ ـ ــة ا لـ ــو ط ـ ـن ـ ـيـ ــة
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ال ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــرول ـ ـ ـيـ ـ ــة
(نابيسكو) ،عـمــران حـيــات ،إن
نـقــل الـتـكـنــولــوجـيــا والـمـعــرفــة
فــي الـقـطــاع النفطي يـعــد أمــرا
مـحـمــودا يجب أن يـتــم ،مبينا
أن ذلك يحتاج معه إلى تنظيم
واضح لألمر.
وأضـ ـ ــاف إن ـن ــا ف ــي ال ـكــويــت
نفتقر الى طريقة جيدة لطرح
المشاريع ،الفتا الى أن التركيز
دائـ ـ ـم ـ ــا ف ـ ــي الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـت ــي
يطرحها ا لـقـطــاع النفطي في
البالد يكون غالبا معتمدا على
مـبــدأ أقــل األس ـعــار ،وهــو مبدأ
خطأ وغير ُمجد في االستثمار،
لكون الهدف من ذلك االستثمار
ينصب فقط على الربح.

حقول الشمال
وأش ــار الــى ض ــرورة تكوين
شــراكــات بين القطاع الخاص
وال ـشــركــات العالمية مــن أجــل
جلب التقنيات الجديدة والفكر
ال ـم ـت ـطــور ف ــي األب ـ ـحـ ــاث ،على
أن ي ـكــون ك ــل م ــا يـتـعـلــق بتلك
الشراكات مدروسا.
ول ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
ال ـش ــرك ــات الـنـفـطـيــة الـمـحـلـيــة
دائـ ـم ــا م ــا ت ــواج ــه ال ـع ــراق ـي ــل،
ل ـ ـكـ ــون الـ ـ ـ ـ ــدور ال ــرئـ ـيـ ـس ــي فــي
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع م ـ ـح ـ ـصـ ــورا ع ـلــى
ال ـش ــرك ــات ال ـعــال ـم ـيــة ،رغـ ــم أن
القطاع النفطي يؤهل الشركات
المحلية للمشاريع.
و ل ـ ـ ـفـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ــى أن مـ ـ ـش ـ ــروع
ّ
األوفست كان فكرة جيدة ،لكن
التطبيق لم يكن على مستوى
الطموح ،وظل فكرة على الورق.
وتـطـ ّـرق حيات الــى الفرصة
الـتــي اعـتـبــرهــا ضــائـعــة ،وهــى
مشروع تطوير حقول الشمال،
لكونها  -على حد قوله  -كانت
فرصة جيدة لتوطين الشركات
العالمية في الكويت من خالل
الدخول في شراكة مع القطاع
الخاص ،مشيرا الى أن الشراكة
أي ـض ــا ب ـيــن ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـعــام
وال ـ ـخـ ــاص ي ـج ــب أن تـتـضـمــن
االسـتـثـمــار فــي كــل الـمـشــاريــع
التي تحمل مخاطر أو أرباحا.

النفط يصعد مع زيادة توقعات الطلب بعد إلغاء قيود السفر األميركية

ً
البرميل الكويتي يرتفع  2.53دوالر ليبلغ  83.03دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  2.53دوالر،
ليبلغ  83.03دوالرا للبرميل في تداوالت االثنين،
م ـقــابــل  80.50دوالرا ف ــي تـ ـ ــداوالت ي ــوم الجمعة
الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية ارتفعت أسـعــار النفط
لتقترب من مستوى  84دوالرا للبرميل صباح أمس،
محققة مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي ،إذ
أدى رفع الواليات المتحدة لقيود السفر وظهور
إشارات أخرى على انتعاش االقتصاد بعد جائحة
"كورونا" إلى رفع توقعات الطلب على النفط في
حين يستمر نقص المعروض.
وعاد المسافرون للتوافد على الواليات المتحدة
يــوم االثـنـيــن ،فــي حين أدى إق ــرار مـشــروع قانون
البنية األساسية الــذي طــرح الرئيس جو بايدن،

وارتـفــاع ال ـصــادرات الصينية بأكثر مــن المتوقع
إلى تعزيز توقعات انتعاش االقتصاد العالمي.
وارتفع سعر خام برنت  50سنتا ،بما يعادل 0.6
في المئة إلى  83.93دوالرا للبرميل بعد ارتفاعه
 0.8في المئة أمس االول .وزاد الخام األميركي 41
سنتا أو  0.5في المئة إلى  82.34دوالرا بعد ارتفاعه
 0.8في المئة.
وارتفع سعر خام برنت بأكثر من  61في المئة
هذا العام ،وسجل  86.70دوالرا للبرميل ،وهو أعلى
مستوى له في  3سنوات يوم  25أكتوبر ،مدعوما
بقيود على المعروض من جانب منظمة البلدان
الـمـصــدرة للبترول وحـلـفــاؤهــا ،وهــي المجموعة
المعروفة باسم "أوبك."+
وقال جيه.بي مورغان تشيس إن الطلب العالمي
على النفط في نوفمبر عاد تقريبا إلى مستوياته

قـبــل الـجــائـحــة عـنــد مـسـتــوى مـئــة مـلـيــون برميل
يوميا.
ورغم نقص معروض النفط في السوق العالمي
فمن المتوقع أن تكون المخزونات األميركية قد
ارتفعت لألسبوع الثالث على التوالي ،مما قد يضع
حدا الرتفاع األسعار.

ترشيح الغيص
على صعيد آخــر ،أعلنت وزارة النفط ترشيح
ال ـم ـحــافــظ ال ـس ــاب ــق ل ــدول ــة ال ـك ــوي ــت ل ــدى منظمة
البلدان المصدرة للبترول (أوبــك) ،هيثم الغيص،
لمنصب األمين العام للمنظمة ،بعد انتهاء فترة
عمل األمين العام الحالي محمد باركيندو في آخر
يوليو المقبل.

وقــالــت ال ــوزارة ،فــي بيان صحافي ،إن الغيص
كان محافظ دولــة الكويت لدى المنظمة منذ عام
 ،2017وترأس اللجنة الفنية المشتركة بين (أوبك)
والــدول من خارجها ،وهي اللجنة المسؤولة عن
مراقبة اإلنتاج ودراسة أوضاع أسواق النفط ،حسب
اتفاق خفض اإلنتاج الموقع بين الدول المساهمة
في اتفاق (أوبك .)+
وأضـ ــافـ ــت أن ال ـغ ـي ــص ت ـ ــرأس ل ـج ـنــة ال ـتــدق ـيــق
الــداخـلــي بالمنظمة ،ولــديــه إســاهــامــات متنوعة
داخ ـل ـه ــا ،كــذلــك ع ـلــى م ـس ـتــوى مـجـلــس محافظي
الـمـنـظـمــة ومـخـتـلــف ال ـل ـجــان واألعـ ـم ــال الـخــاصــة
والتعاون مع الدول من خارج (أوبك).
وذكـ ــرت أن الـغـيــص لــديــه خ ـبــرة واس ـع ــة تمتد
عـبــر نـحــو  30عــامــا فــي مـجــال األسـ ــواق النفطية
العالمية والصناعة النفطية ،ولــه حضور واسع

ومشاركات في العديد من المؤتمرات والمحافل
الدولية النفطية.
وأفــادت أنــه تــدرج في قطاع التسويق العالمي
بـمــؤسـســة ال ـب ـت ــرول الـكــويـتـيــة بـمـخـتـلــف إدارات
الـمـبـيـعــات ،وت ــرأس مـكــاتــب الـمــؤسـســة اإلقليمية
في بكين ولندن ،وكــان يشغل منصب مدير إدارة
البحوث في مؤسسة البترول الكويتية ،ومنصب
نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي.
ولـفـتــت إل ــى أن الـغـيــص ش ــارك فــي الـعــديــد من
الدراسات المتخصصة لألسواق العالمية بمختلف
أن ــواعـ ـه ــا ،ك ـمــا ي ـح ـظــى ب ـتــأي ـيــد واس ـ ــع وع ــاق ــات
متأصلة مع ممثلي جميع الــدول األعـضــاء داخل
منظمة (أوب ــك) ،وكذلك مع الــدول المنتجة للنفط
من خارجها.

ً
باريس هيلتون في عرس أسطوري غدا
بحضور أشهر النجوم واألثرياء في قصر جدها
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تجهيزات الزفاف

كرة توم هانكس بفيلم
 Cast Awayفي مزاد

ً
نشرت نجمة تلفزيون الواقعباريس هيلتو ن صورا
برفقة خطيبهاكارتر ريوم ،معلنة أن موعد زفافهما
ً
غ ــدا ،عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل
االجتماعي.
وأكدت هيلتون أنها مع خطيبها بدأت تدرك معنى
الـحــب الحقيقي ،وقــالــت" :ح ـبــي ،مـنــذ أن كـنــت طفلة
صغيرة ،كنت أغني وأستمع إلى أغاني الحب ،واآلن
ً
يمكنني القول ،أخيرا فهمت الحب غير المشروط الذي
تحدثنا عنه في بعض أعظم قصائد الحب .حب ليس
من أجل غرض فحسب ،بل حب دائم ومنسق ومخلص
ولطيف ،أنت كل هذه األشياء .أنا ممتنة ألنني أكتب
ً
قصة حبنا معا .اآلن وإلى األبد ،يمكنني اآلن أن أشعر
بالنصف اآلخر من دقات قلبي".
وذكرت وسائل إعالم أميركية ،أن الزفاف سيستمر
مدة  3أيام ،حيث إن دعوات الزفاف الجديدة قد أرسلت
بالفعل للمدعوين ووردا فيها أن حفل الزفاف سيتضمن
 3حـفــات ،مــن بينها حفل بثيم الكرنفال فــي سانتا
مونيكا بيير ،ومأدبة عشاء احتفالية.
واحتفلت هيلتون وخطيبها في والية الس فيغاس
األميركية برفقة العائلة واألص ــدق ــاء بحفل "تــوديــع
العزوبية" ،حيث وصال إلى الحفل بسيارة رولز رويس
حمراء اللون.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تحضيرات
المغنية وعارضة األزياء باريس هيلتون لحفل زفافها
ً
األسطوري ،المقرر إقامته غدا ،حيث وجهت الدعوات
ألصدقائها هي وخطيبها رجل األعمال كارتر ريوم
ً
البالغ من العمر  40عاما ،وقد أشار تقرير بالصحيفة
البريطانية إلى تفاصيل حصرية حول سجل العروس

من الفيلم
ُ
تعرض كــرة الطائرة التي رافقت الممثل األميركي تــوم هانكس
في فيلمه الشهير  Cast Awayعام  ،2000للبيع في مزاد علني ،ومن
المتوقع بيعها بمبلغ يصل إلى  60ألف جنيه إسترليني.
وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن الكرة تم عرضها في مزاد
الكرة،
علني للبيع عبر منصة  Prop Storeالتي توضح تفاصيل ّ
الفتة إلى أن هناك وجها بنيا وأحمر غامقا على مقدمة الكرة ،يمثل
بصمة يد.
بدأ المزاد أمس بسعر  20ألف إسترليني ،وتتواصل المزايدات في
االرتفاع للوصول إلى أعلى سعر ممكن.
ً
نجاحا ً
باهرا عام  ،2000ورشح
يذكر أن فيلم  ،Cast Awayحقق
بطله تــوم هانكس لجائزة األوسـكــار ألفضل ممثل ،وت ــدور أحــداث
الفيلم حول موظف في شركة لتوصيل الطرود تسقط طائرته في
المحيط ،لكنه ينجو بأعجوبة ليجد نفسه على جزيرة غير مأهولة،
فحاول التعايش مع هذا األمــر ،لكن مع محاوالت مستمرة لإلبحار
عبر طوف صنعه بنفسه.

بالدوين يدعو لالستعانة
بالشرطة أثناء التصوير
دع ــا الـمـمـثــل األم ـيــركــي أليك
ب ــال ــدوي ــن إلـ ــى ض ـ ـ ــرورة وج ــود
أفــراد من هيئات تنفيذ القانون
أثناء تصوير األفــام للتأكد من
سالمة األسلحة المستخدمة في
الـتـصــويــر ،وذل ــك بـعــد أن أطلق
الـ ــرصـ ــاص ال ـح ــي ع ـل ــى م ــدي ــرة
تصوير فيلمه " "Rustب ــدال من
استخدام الرصاص الفارغ.
وق ـ ـ ــال بـ ــالـ ــدويـ ــن 63 ،ع ــام ــا،
تعليقا على الحادث الذي وقع في
 21أكتوبر الماضي إن الشرطة
ستكون أكثر تجهيزا لحماية فرق
وطــواقــم العمل أثناء التصوير،
بحسب صحيفة "لوس أنجلس
تايمز".
وأضاف بالدوين في تغريدة
على حسابه بـ "تويتر" :ينبغي
أن يكون هناك شرطي في كل فيلم
أو مسلسل تلفزيوني يستخدم
أسلحة نارية ،حقيقية كانت أم
وه ـم ـيــة ،يستعين ب ــه اإلن ـت ــاج،
لمراقبة سالمة األسلحة بشكل
خاص.

في " ،" Gearys Beverly Hillsوهو متجر متعدد األقسام
لألثرياء والمشاهير.
وتسربت التفاصيل المتعلقة بموقع حفل الزفاف
والمقرر فــي بيفرلي هيلز ،حيث سيجري استقبال
المدعوين في منزل بيل إير الذي يعود لجدها الراحل
بــارون هيلتون والــذي يبلغ تكلفته  75مليون دوالر،
وأش ــار التقرير إلــى أن فستان الـعــروس سيكون من
تصميم فالنتينو ،وفساتين وصيفاتها من "أليس+
أوليفيا".
يــذكــر أن شقيقة هيلتون الـصـغـيــرة ،وه ــي نيكي
البالغة من العمر ً 38
عاما ،عندما تزوجت من جيمس
روتشيلد (ً 36
عاما) ،في عام  ،2015ارتدت فستان زفاف
فالنتينو وسجلت في " ،"Gearysواشترت لوازم حفل
زفاف بلغت نحو  28000دوالر.
واخـ ـت ــارت وري ـثــة هـيـلـتــون مـجـمــوعــة واس ـعــة من
منتجات األدوات المنزلية الفاخرة المصممة ،حيث
يتكون جزء كبير من قائمة باريس هيلتون من أدوات
مــائــدة راق ـيــة بحفل ال ــزف ــاف ،ومـنــاسـبــة للترفيه عن
ضيوفها األثــريــاء ،مثل العالمة التجارية "Hermès
 "Mosaique Au 24 Platinumالمستوحى مــن فن
اآلرت ديكو.
وتركت هيلتون قائمة من الهدايا التي ترغب في
أن تحصل عليها لدى متجر مشهور في بيفرلي هيلز
لألثرياء والمشاهير ،لتوفر على أحبائها عناء التفكير
في الهدية ،وهو ذات المتجر الذي سجلت فيه أختها
قائمة هدايا زفافها عام  2015وبلغت قيمتها  28ألف
دوالر فقط ،بينما زادت قيمة هدايا باريس المطلوبة
والمرغوبة على  62ألف دوالر.

كارداشيان تتضامن مع ضحايا
«»ASTROWORLD

« »Shang-Chiيطرح
بمنصة ديزني بعد غد

كيم كارداشيان

أليك بالدوين
وك ــان ــت ه ــول ـي ــوود أصـيـبــت
بـ ـح ــال ــة ص ــدم ــة بـ ـع ــدم ــا أط ـلــق
بـ ــالـ ــدويـ ــن الـ ـ ـن ـ ــار م ـ ــن م ـس ــدس
يستخدم في تصوير األفالم في
مــوقــع ت ـصــويــر ،مـمــا أس ـفــر عن
مقتل مــديــرة التصوير هالينا
هتشينز عن طريق الخطأ( .د ب أ)

باريس هيلتون

أريانا غراندي وسينثيا إريفو
بالفيلم الموسيقي Wicked

ملصق الفيلم

ّ
عبرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن تضامنها مع ضحايا
حفل " ،"ASTROWORLDللنجم ترافيس سكوت ،صديق شقيقتها كايلى
جينر ،قائلة" :عائلتنا مصدومة من المأساة".
وقــالــت كـيــم ،عـبــر خــاصـيــة س ـتــوري فــي حسابها لـمــوقــع الـتــواصــل
االجتماعي إنستغرام" :قلوبنا مكسورة على األرواح التى فقدت وأي
شخص تأذى في حفل  ،ASTROWORLDمثلكم جميعا عائلتنا في صدمة
ّ
شديدة ،من المأساة ،نحن نصلي من أجل الضحايا وعائالتهم وأحبائهم،
ونصلي للمصابين من أجل الشفاء ،وأيضا ترافيس الذي نعلم أنه يهتم
كثيرا بمعجبيه ،وهو مدمر فعليا".
مــن ناحيته ،قــام سكوت ب ـ ّ
ـرد أم ــوال الحاضرين فــي حفلته األخيرة
ً
 ،Astroworldالتي خلفت  8قتلى تتراوح أعمارهم بين  14و 27عاما،
ومئات المصابين ،بسبب تدافع الجمهور للظهور في الصفوف األمامية
للحفل ،كما ألغى حفلته القادمة بعطلة نهاية األسبوع في الس فيغاس.

قررت منصة ديزني بلس ،إضافة فيلمها األخير  ،Shang-Chiالى
قائمة أفالمها الستكمال حصد اإليرادات التي حققها الفيلم طوال
فترة عرضه في دور العرض السينمائي ،حيث وصلت إيراداته حتى
اآلن الى نحو  446مليون دوالر.
ومن المقرر أن تضم المنصة األميركية الفيلم إلى القائمة بعد
غد  12الجاري ،لحصد أكبر عدد من المشتركين الجدد قبل انتهاء
الربع األخير من العام ،إذ تنوي المنصة الوصول إلى  500مليون
دوالر إيرادات للفيلم قبل نهاية ديسمبر.
وتدور أحداث فيلم البطل الخارق الذي يقوم ببطولته الكندي ذو
األصول الصينية "سيمو ليو" ،حول "شانج تشي" الذي يدربه والده
منذ الصغر على الفنون القتالية ،فيصبح من أقوى المقاتلين ،لكن
فيما بعد يتمرد على خطط والــده ويدافع عن األرض فى مواجهة
منظمة "الخواتم العشرة".

أريانا غراندي
يـقــوم الثنائي أريــانــا غــرانــدي وسينثيا إريـفــو ببطولة الفيلم
الموسيقي الجديد  ،Wickedمن إنتاج شركة .Universal
ً
ووفقا للتقرير الذي نشر على موقع " ،"deadlineسيقوم المخرج
جون إم تشو بإخراج العمل.
فيلم  Wickedالجديد مستوحى من المسرحية الموسيقية التي
تحمل االسم نفسه ،والتي يتم عرضها منذ ً 18
عاما ،على أن تلعب
إريفو دور  ،Elphabaفي حين تلعب غراندي دور .Glinda
ً
حاليا ،ومــن المقرر أن يبدأ إنتاج
فيلم  Wickedقيد التطوير
الجديد في خالل صيف العام المقبل  2022بالمملكة المتحدة.
العمل ً
ووف ــق ــا لـلـتـقــريــر ال ــذي نـشــر عـلــى مــوقــع  ،deadlineلــم تكشف
 Universalالكثير من المعلومات حول العمل الجديد بخالف بطلتيه
والمخرج ،على أن يتم طرح مجموعة من المعلومات حول العمل
في الفترة المقبلة.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :لن تصل الى النتيجة المرجوة ان
لم تستشر من هم أفهم منك.
ً
عاطفيا :يقول المثل ان كان حبيبك عسال
فــذلــك ال يـعـنــي أن تــزيــد الـضـغــط عليه
وتستغله.
ً
اجتماعيا :ال تبحث في االوراق القديمة
فذلك ال يؤدي إال الى مزيد من المشاكل
لك.
رقم الحظ.1 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
مهنيا :السكوت خير من الكالم أحيانا
ً
خصوصا حين تكون الظروف معقدة.
ً
ً
عاطفيا :ال تكن مجحفا بحق الحبيب
ومن دون سبب حقيقي.
ً
اجتماعيا :زيارة من أحد االقارب توتر
االجواء العائلية بشكل غير مرتقب.
رقم الحظ.9 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :لماذا تتوتر كلما قــدم لك زميل
نصيحة؟ خذ االمور برحابة صدر.
ً
عاطفيا :تفتش عن الحبيب وهو بقربك
ولكنك ال تراه.
ً
اجتماعيا :عليك أن تقتنع بأنك بحاجة
الى الراحة فلجسدك حق عليك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً ّ
مهنيا :كل االشارات تدل الى نجاح قريب
ً
مرتقب سيكون ساحقا.
ً
عاطفيا :يساعدك الحبيب على تخطي
أزمة كنت تتخبط فيها منذ فترة.
ً
اجتماعيا :تشعر بالوحدة هــذه الفترة
ّ
وبعض الملل عليك أن تنوع نشاطاتك
ومحيطك.
رقم الحظ.4 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :تطورات مهنية تنقلك الى موقع قوة مهنيا :بــدل التفكير بالبدائل تخضع لالمر
ّ
ً
الواقع وتستسلم .فتح عينيك فالحل أمامك.
لم تكن تتوقعه أبدا.
ً
ً
عاطفيا :عواطفك الجياشة تخيف الحبيب
قمقم
ـي
ـ
ف
الحبس
على
عصي
عاطفيا :أنــت
ّ
خفف منها قليال وتعامل بعقالنية مع العالقة.
عالقة واحدة.
ً
ً
اجتماعيا :اجتماعي بطبعك ولكن انتقائيتك اجتماعيا :هل تفكر فعال بأن من لدغك مرتين
ً
لن يفعلها للمرة الثالثة؟ ال تكن ساذجا.
القصوى تبعد بعض االصدقاء عنك.
رقم الحظ.10 :
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ال تضرب بالنصائح عرض الحائط
فبعضها مفيد للغاية.
ً
عــاطـفـيــا :تصلك أخ ـبــار مــن حبيب سابق
فتشعر بالفضول فجأة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :إعـطــاء ال ــرأي فــي اللحظة غير
الـمـنــاسـبــة ق ــد يـ ــؤدي ال ــى تــوتـيــر االجـ ــواء
العائلية.
رقم الحظ.28 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :يطلبون منك المستحيل في العمل
ويتفاجؤون بصالبة إرادتك وعزمك.
ً
عاطفيا :تفتش ّ
عمن يتفهمك وال يزيد
عليك ضغوط الحياة.
ً
اجتماعيا :نــزهــة صغيرة قــد ّ
تغير من
ّ
مزاجك الى حد بعيد وأكثر مما تتوقع.
رقم الحظ7 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
ً
مهنيا :أنت ناجح للغاية ولكنك تفتش دوما مـهـنـيــا :رب ـمــا س ــارت ال ــري ــاح بـعـكــس ما
ً
ّ
عن فرصة أفضل وقد تصلك ولو بعد مدة .تشتهيه سفنك ّلكنها ليست النهاية حتما.
ً
ً
عاطفيا :تقتنع بنصيبك وببعد الحبيب عنك عاطفيا :لقد تخليت عن شخص كان يمكن
ألنك مغرم وال تقوى على مغادرة العالقة .أن يكون الشريك المثالي .فكر ثانية.
ً
ً
اجتماعيا :تتلقى دعوات اجتماعية ألكثر من اجتماعيا :ال تجد الوقت لالستجمام ألنك
ال تركز إال على العمل .ماذا عن الصحة؟
مناسبة من كل حدب وصوب.
رقم الحظ.6 :
رقم الحظ.2 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :تتلقى مساعدة من زميل ما كنت
تثق به فتشعر بالسعادة.
ً
ّ
تتطور العالقة بشكل مفاجئ
عاطفيا :قد
ّ
اضافي منك.
مما يحتاج الى مجهود
ً
اجتماعيا :هدية غير متوقعة تدخل البهجة
الى قلبك.
رقم الحظ.1 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :تفاصيل كثيرة غاب عنك في العمل
ّ
ألنك تحمك نفسك أكثر من طاقتك.
ً
عاطفيا :ال تكن كثير األوامر مع الحبيب فذلك
ّ
يقتل العالقة ويسممها.
ً
اجتماعياّ :
تحب تلبية الدعوات ولكن حذار
ّ
من قبولها كلها وأنت منهك بالعمل.
رقم الحظ.22 :
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ُ
سوزان إبراهيم :أتنفس الحياة بطريقة شعرية
الشارقة مذاق
ُّ
يمس القلب!*

كفضاء تجريبي
أديبة سورية هجرت القصة ولجأت للرواية
ٍ
صاحبة تجربة شعرية بامتياز ...خاضت تجربة اإلبداع القصصي ،لكن بعد إنجازها  3مجموعات
هجرتها ولجأت إلى الرواية كفضاء تجريبي ،ورغم ذلك فإن األديبة السورية المقيمة في السويد
سوزان إبراهيم ،ال تزال تعيش في رحاب القصيدة وتتنفس الحياة بطريقة شعرية.
وفي حوار أجرته معها "الجريدة" من القاهرة ،قالت صاحبة "أكواريل" و"صرت اآلن غابة" ،و"حين
يأتي زمن الحب" ،إنها شعرت بانتهاء مشروعها في القصة ،مؤكدة أن قصيدة النثر زاوية رؤية
ورؤيا جديدة ننظر من خاللها إلى العالم ،وفيما يلي نص الحوار:
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

قصيدة النثر
زاوية رؤية ننظر
من خاللها إلى
العالم

تجربتك اإلبداعية
● تـتــراوح
ِ
بين الشعر والقصة .الكتابة في
ً
أي م ــن الـلــونـيــن ت ـكــون اخ ـت ـيــارا
بـ ـمـ ـح ــض إرادت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـك أم يـ ـف ــرض
حقل
الموضوع نفسه ُليولد في
ٍ
بعينه؟
إبداعي
ِ
ّ
 كنت ومازلت أصنف نفسيّ ً
ً
ش ــاع ــرة .أم ـل ــك ت ـك ــوي ـن ــا ن ـف ـســيــا
ً
ً
ً
ووعـ ّـيــا وال شـعــورا يخص كائنا
ً
شعريا ساهمت البيئة التي عشت
فيها منذ الطفولة في صياغته.
أت ـن ـف ــس أشـ ـي ــاء ال ـح ـي ــاة حــولــي
بطريقة
أسمعها أشمها وأراه ــا ُ َ
المدخالت
شعرية ومــن كل هــذه
ذهبت إلى القصة
تولد قصائديً .
بشكل قصدي بداية .أردت تناول
الواقع المعيش ومعاناة اآلخرين
بطريقة ال توحي وال تلغز كما في
الـشـعــر بــل بـشــيء مــن الـمـبــاشــرة
ً
غـيــر ال ـف ـجــة .ل ــم أف ـلــح ت ـمــامــا في
ً
تـنــاول القصة بـعـيــدا عــن الشعر
فجاءت لغة المجموعة القصصية
األولـ ــى "ح ـيــن يــأتــي زم ــن الـحــب"
ش ـعــريــة بــام ـت ـيــاز ع ـلــى عـنــاصــر
السرد.
تلعب عملية التلقي واختمار
ً
ال ـف ـكــرة دورا ف ــي اخ ـت ـيــار جنس
ال ـم ــول ــود األدب ـ ـ ــي .ح ـيــن شـعــرت
بانتهاء مشروعي في القصة بعد
 3مـجـمــوعــات ،هجرتها ولـجــأت

إلـ ــى الـ ــروايـ ــة ك ـف ـضــاء تـجــريـبـ ٍّـي
بامتياز ،ومــع ذلــك م ــازال صوت
الشاعرة هو األقوى كما أرى.
● قصيدة النثر وهي التطور
برأيك ال
الطبيعي للشعر ،لماذا
ِ
تحظى باستقبال جيد من جانب
ال ـقــارئ الـعــربــي ال ـعــادي ،مقارنة
بــالــروايــة الـتــي تـحـظــى بشعبية
أكبر؟
ً
 المشكلة ال تكمن فعليا فيقصيدة النثر بل في قدرتنا على
ال ـت ـط ــور .ق ـص ـيــدة ال ـن ـثــر ليست
ً
ً
ش ـكــا شـعــريــا إن ـهــا زاويـ ــة رؤيــة
خاللها
ورؤي ــا جــديــدة ننظر مــن
ّ
إلى العالم فلسفة جديدة في تبني
األف ـكــار والـمـعـتـقــدات .إنـهــا نص
متحرك ينمو ويستوعب التغيير
بـيـنـمــا يـنـطـلــق الـ ـق ــارئ ال ـعــربــي
مــن قناعات ونـمــاذج وتابوهات
ثابتة ال تقبل التغيير بسهولة.
ال ـق ــارئ الـعــربــي يعتمد م ــوروث
الثقافة الشفاهية وما ُيطرب األذن
ُ
ويلهب الحماس واألكف والوقفة
المنبرية الذكورية ،وهذا ال يتوفر
فــي قـصـيــدة الـنـثــر ال ـتــي تتطلب
ً
ً
ً
متلقيا غير تقليدي وذهنا يقظا
يـلـتـقــط الـتـمــاعــاتـهــا ودهـشـتـهــا.
أرى أن ذائقة التلقي العربية ما
زالــت ذكورية بامتياز ،وقصيدة

ّ
النثر خصبة ولدة كأنثى .نحن
أمة تهتم بالمرويات والسرديات
والحكايات .ثمة من أعلن انتهاء
ع ـص ــر ال ـش ـع ــر كـ ــديـ ــوان ل ـل ـعــرب
ووالدة زمــن الــروايــة وال يمكننا
ت ـجــاهــل دور ال ـمــؤس ـســات الـتــي
تقف خلف تشجيع الرواية على
حساب الشعر واحتكار الساحة
ُ
عبر جوائز ضخمة ك ّرست لها.

talrefai1@yahoo.com

● ل ـمــاذا ال تـسـتــوعــب الــذائـقــة
الـعــربـيــة األن ـم ــاط ال ـحــداث ـيــة في
الـكـتــابــة بــالـســرعــة ذات ـه ــا مثلما
الحال في الغرب؟
 ثمة هــوة كبيرة بين األفكاروالقناعات لــدى الـعــرب والحياة
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـغ ـ ــزوه ـ ــا كــل
وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
والتكنولوجيا .لألسف لم يترافق
التطور التكنولوجي لدينا بتطور
فكري وفلسفي .في عصر ما بعد
اإلنـ ـس ــان ــوي ــة والـ ـس ــايـ ـب ــورغ فــي
عصر الالحدود والالهوية كفكر
وف ـل ـس ـفــة م ــن ج ــان ــب وال ـت ـص ــدع
والتخندق واالن ـغــاق والعبثية
ً
الـمـ ّـرة كــواقــع ،خصوصا بعد ما
أنتجته الحروب المشتعلة على
مـ ـس ــاح ــات واس ـ ـعـ ــة مـ ــن ال ـع ــال ــم
تشظ ثقافية
العربي نعيش أزمة
ٍ
ً
م ـخ ـي ـفــة .ن ـحــن م ـش ـغــولــون ج ــدا
بالمستوى األدنى من الحياة أي
الــواقــع الـمـتــردي ،بينما ينشغل
الـ ـغ ــرب بــال ـم ـس ـتــوى األعـ ـل ــى أي
ب ــاإلب ــداع والفلسفة والـنـظــريــات
ومراكز البحث.
ـت "ال يـمـكــن أن
● سـبــق أن ق ـلـ ِ
يكون كل ما أقوله في قصائدي
ً
عـفــويــا" ،وه ــذا أمــر منطقي ،لكن
قصيدتك بشكل عفوي؟
متى تنبع
ِ
 العفوية نقطة بداية اللحظةالـ ـ ـت ـ ــي تـ ـضـ ـغ ــط زر اإلش ـ ـ ــراق ـ ـ ــة.
العفوية هي الدفقة األولى صرخة
اإلحـ ـس ــاس الـ ــذي ّرب ـي ــت أظ ـف ــاره
لـتـبـقــى طــوي ـلــة حـ ـ ـ ّـادة وســري ـعــة
ً
ً
لـتـتــرك خ ــدش ــا ضــوئ ـيــا .تتجلى
عفويتي في األفكار التي أسجلها
على عجل على هاتفي النقال أو
على أي ورقة بمتناول يدي لكن
ً
الحقا تبدأ العملية القصدية في
صياغة نص أدبي جمالي يحمل
مخزونه الفكري أو الفلسفي في
ط ـب ـقــاتــه ال ـم ـت ـع ــددة ال ـت ــي تتيح
لـلـقــارئ بمختلف مستوياته أن
يعثر على ما يريد.
● ال ـم ـب ــدع ابـ ــن ب ـي ـئ ـتــه ،لكنك
تنقلت بين مدن عديدة في سورية
ِ
قبل انتقالك لإلقامة بالسويد...
كيف أثرت متعة اكتشاف األمكنة
كتاباتك؟
في
ِ

من أعمالها

طالب الرفاعي

سوزان إبراهيم
 قضيت معظم مراحل حياتيعم ْ
متنقلةّ .
قت مهنتي كصحافية
ً
هذا التوجه وكشاعرة زرت مدنا
وق ـ ــرى ع ـلــى امـ ـت ــداد الـجـغــرافـيــا
الـ ـس ــوري ــة ،إلـ ــى ج ــان ــب عـ ــدد مــن
ال ــدول .صــار هــذا أس ـلــوب حـيــاة.
ال ـم ـك ــان ل ـي ــس مـ ـج ــرد ج ـغــراف ـيــا
إن ـ ـ ـ ــه أك ـ ـ ـثـ ـ ــر وأعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــق م ـ ـ ــن ذل ـ ـ ــك.
وقـ ــد س ــاع ــدن ــي هـ ــذا ع ـلــى إل ـغــاء
ث ـي ـم ــة الـ ـ ـح ـ ــدود ع ـل ــى األق ـ ـ ــل فــي
طــريـقــة تـفـكـيــري وال ـتــرك ـيــز على
ال ـم ـش ـت ــرك ــات .اك ـت ـش ــاف ال ـم ـكــان
يعني اكتشاف الناس وثقافتهم.
ح ـيــن ي ــرف ــع ال ـك ــات ــب األس ـقــف
المستعارة عن عقله وأفكاره يدرك
جوهر الحياة والــوجــود كوحدة
ً
كونية .أعتبر نفسي كائنا غير
منتم ليس بالمفهوم التقليدي
ٍ
الضيق رغم أنني ال أنفي بعضه،
أي أنني غير منتمية حتى بهذا
ال ـم ـف ـهــوم ،أنـتـمــي لـفـكــر ال يـهــاب
الـتـغـيـيــر وال يـخـشــى الـتـجــريــب
وت ـمــزيــق ال ـخ ـطــوط ال ـح ـم ــراء .ال
أحـ ـك ــم ع ـل ــى اآلخ ـ ـ ـ ــر ،م ـه ـم ــا ك ــان
انتماؤه وخلفيته .ال أنطلق من
ق ـن ــاع ــات مـ ـح ــدودة وال أحــاســب
ً
ال ـنــاس وأقـيـسـهــم وف ـقــا لطولها
وعرضها وعمقها .لست مهتمة
باآلخر إال ضمن نقاط تشابكنا
وتقاطعاتنا الفكرية واإلنسانية.
ً
السفر متعتي األكـثــر تــأثـيــرا في
بناء شخصيتي وفلسفتي إن جاز
ً
ً
التعبير ،والتي لعبت دورا مهما
فــي تشكيل و عــي وبصمة لغتي
مادتي الخام في الكتابة.
ُ
● تـ ــرج ـ ـمـ ــت بـ ـع ــض أع ـم ــال ــك
إل ـ ــى الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،ح ــدث ـي ـن ــا عــن
أهمية الترجمة في انتشار رؤى
الـمـبــدعـيــن ال ـع ــرب ف ــي ف ـضــاءات
أرحب.
 -ال ـتــرج ـمــة ج ـســر ع ـب ــور إلــى

الـضـفــة األخـ ــرى وأج ـن ـحــة تتيح
للنص أن يــرتـفــع ويـحـلــق خــارج
حدود الجغرافيا واللغة الضيقة.
ال أعرف كم يهتم الغرب بمعرفة
حقيقتنا وقناعاتنا ،ولكن تبقى
الترجمة خطوة مهمة وأساسية،
وربما الحل األمثل لنقل ثقافتنا
إل ـ ــى اآلخـ ـ ـ ــر .ي ـح ـت ــاج األم ـ ــر إل ــى
م ــؤس ـس ــات ض ـخ ـمــة ت ـع ـمــل على
تكريس جهودها في هذا اإلطار.
الترجمة الجيدة طريقة للحفاظ
عـلــى تـ ــوازن مــا نسميه بنظرية
األجنحة والـجــذور حيث ينتمي
النص إلى ثقافته األصلية ويكون
ً
قادرا على الطيران خارج حدوده
اإلقـلـيـمـيــة .كــل مــا يفتح األب ــواب
على اآلخر جيد ومهم بالضرورة.
● أعلم أنـ ِـك انتهيت من كتابة
روايـ ـ ـ ــة ج ــدي ــدة ع ــن الـ ـح ــرب فــي
س ــوري ــة ،ف ـمــا ال ـم ـش ــروع األدب ــي
الجديد الذي تستعدين لخوضه؟
 بــال ـف ـعــل ،أن ـج ــزت رواي ـ ــة فيجــزأيــن تـتـنــاول يــومـيــاتــي خــال
الحرب التي اندلعت في سورية
ّ
وغيرت حياتي وحياة السوريين
م ــرة واح ـ ــدة وإلـ ــى األب ـ ــد .ال ـجــزء
األول ب ـع ـن ــوان "ع ـن ــدم ــا تـنـفـجــر
ُ
ال ــري ــح ب ـج ـل ــدي" ،وت ــرج ـم ــت إلــى
الـلـغــة ال ـســويــديــة ورب ـم ــا تـصــدر
ً
أخيرا بالعربية ،والثاني ما زال
ي ـن ـت ـظــر .ث ـمــة م ـج ـمــوعــة شـعــريــة
قيد اإلنـجــاز ،كما أنني مستمرة
في إنجاز ثالثية الحرب ،فالجزء
الثالث يتناول األثر الذي خلفته
ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي ص ـع ـي ــد الـ ـع ــاق ــات
اإلن ـس ــان ـي ــة .رواي ـ ــة تـسـتـنــد إلــى
ق ـص ــص واق ـع ـي ــة ل ـك ـن ـهــا لـيـســت
روايــة يوميات كما في الجزئين
السابقين.

أنت»
المرأة أيقونة الحياة في معرض «كوني ِ

***
*بمناسبة تكريمي "شخصية العام الثقافية" ألقيت
هــذه الكلمة في افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب
في دورته األربعين.

لوحات التشكيلي محمد الطراوي تنطلق من الموروث الشعبي
ما أروع أن تنحاز ريشة الفنان إلى قضية استحوذت على اهتمام واسع في عالمنا العربي ،وهي حقوق المرأة،
لمجموعة
لكون الفن أداة مهمة لتوجيه فكر المجتمعات في الطريق الصحيحة ،وهذا هو المضمون الرئيس ً
اللوحات التي يحتضنها المعرض الجديد للفنان التشكيلي المصري محمد الطراوي ،والذي تحتضنه حاليا قاعة
"الباب /سليم" في متحف الفن الحديث بدار األوبرا المصرية.
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

َّ
ـال كـبـيــر م ــن ج ــان ــب عــشــاق
وس ــط إقـ ـب ـ ٍ
الفنون والـنـقــاد والفنانين التشكيليين،
افـتـتــح رئ ـيــس ق ـطــاع ال ـف ـنــون التشكيلية
ال ـم ـص ــري ،خ ــال ــد س ـ ــرور ،أحـ ــدث مـعــرض
للفنان التشكيلي محمد ال ـطــراوي ،تحت
ـت" ،الذي نجحت لوحاته
عنوان "كوني أنـ ِ
بـبــاغــة وب ــراع ــة فــي الـتـعـبـيــر عــن قضايا
ال ـ ـمـ ــرأة ب ــأس ـل ــوب ف ـن ــي ِع ـ ـمـ ــاده األسـ ــاس
الريشة واألل ــوان ورؤيــة فنان تضع حواء
فــي الـمــرتـبــة الـتــي تستحقها باعتبارها
نـ ـص ــف الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،وأي ـ ـقـ ــونـ ــة ل ـل ـح ـي ــاة.
وب ــدت ال ـم ــرأة فــي حــالــة ش ـمــوخ تشبه
البنايات العالية ،وقد تجلى ذلك في عدة
لوحات من بينها تلك التي جرى اختيارها
لتكون صورة الملصق الدعائي للمعرض،
حيث ظهرت حواء وكأنها جزء من تكوين
مدينة كبيرة ،ووقفت ّ
بزي أحمر اللون ،وهو
لون ساخن ِّ
يعبر عن الحيوية والقوة ،بينما
تتراص البنايات من ورائها ،ومن بينها ما
ً
يشبه ظال لمرأة أخــرى ،في داللة واضحة
صاغها الفنان محمد الـطــراوي بريشته،
ل ـيــؤكــد أن الـ ـم ــرأة ه ــي ال ـم ـك ـ ّـون الــرئـيــس

للحياة في المجتمع ،ســواء بدت بصورة
واضـحــة مثلما هــي فــي صــدر الـلــوحــة ،أو
خافتة مثل الجندي المجهول في الخلفية.
وفـ ــي ع ـمــل آخ ـ ــر ،ت ـظ ـهــر بـ ــزي شـعـبــي،
ً
ً
ب ـم ــا ي ـع ـكــس ج ــانـ ـب ــا راس ـ ـخـ ــا م ــن هــويــة
المرأة المصرية بزيها التراثي التقليدي،
كما هــي الـحــال فــي المناطق الشعبية أو
الــريــف ،بينما ب ــدت ،رغــم خفوت المالمح
في معظم اللوحات ،متفتحة مثل الزهرة،
وه ــي تـلــك الــرمــزيــة الـتــي يـبــدو أن الفنان
أراد ت ــوص ـي ــل م ـع ـنــى م ــن ورائ ـ ـهـ ــا حـيــن
وضع وردة بلون زهري إلى جانب سيدة.
وي ـع ـكــس اخ ـت ـف ــاء م ــام ــح ال ـن ـس ــاء في
ً
كـ ــل ال ـ ـلـ ــوحـ ــات تـ ـق ــريـ ـب ــا ،غـ ـي ــاب ال ـن ـظ ــرة
الـ ـ ــواض ـ ـ ـحـ ـ ــة ت ـ ـج ـ ــاه ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرأة وع ــالـ ـمـ ـه ــا
وقضاياها ،وك ــأن الفنان يريد أن يجعل
الـمـتـلـقــي ي ــدق ــق ال ـن ـظــر لـيـعـيــد اك ـت ـشــاف
ً
ه ــذا ال ـعــالــم ،ال ـمــوجــود م ــن حــولــه دائ ـم ــا،
لـ ـكـ ـن ــه ال ي ـل ـت ـف ــت إل ـ ـيـ ــه أو يـ ـكـ ـت ــرث ب ــه.
وإجماال ،وبعد جولة متعمقة في لوحات
هذا المعرض ،يكتشف المتابع أن جميعها
خرج من وحي الموروث الشعبي ،وهو ما

أعمال المعرض
تتحدث بلسان
بطالتها في
ديناميكية
متناغمة
خالد سرور

من المعروضات

يتضح من مالبس النساء وإكسسواراتهن،
واألجـ ـ ــواء الـعــامــة لمجمل األع ـم ــال ،وهــو
أسلوب يعتمد عليه الفنان المأخوذ بهذا
ال ـجــانــب ال ـم ـعـ ّـبــر ع ــن ال ـهــويــة الـمـصــريــة.
مــن جانبه ،يقول رئيس قطاع الفنون
التشكيلية ،خالد سرور ،إن الفنان الطراوي
يستمر في تجربته المرتكزة على األصالة
وال ـش ـغــف ب ــال ـم ــوروث ال ـث ـقــافــي الشعبي
والبيئي بسماته الشديدة الثراء في مصر،
الف ـتــا إل ــى أن ه ــذه الـتـجــربــة غـلــب عليها
انحيازها إلى المرأة في دورهــا وعالمها
وواق ـع ـهــا ورمــزيـت ـهــا ،مــوضـحــا" :لــوحــات
ال ـم ـعــرض ت ـت ـحــدث ب ـل ـســان بـطــاتـهــا في
ديناميكية متناغمة تتراوح بين الحركة
تـ ـ ــارة والـ ـثـ ـب ــات تـ ـ ــارة أخ ـ ـ ــرى ،ويـحـكـمـهــا
المضمون والمغزى الــوجــدانــي ،ويوظف
الـفـنــان دالالت كــل حــالــة لـخــدمــة المعنى
الفني والجمالي بتفاصيله الحريصة على
االقتران بالرمزية البصرية لدى المتلقي".
ويميل ال ـطــراوي إلــى تقديم الـمــرأة في
ثياب من وحي البيئات المصرية بتنوعها
ُلي ِّ
عبر من خالل ذلك عن تقديره لهن في كل
ً
بقعة ،واعترافا بدورهن ومعاناتهن ،وقد
ً
يشعر المتلقي أحيانا بهن في حالة القلق
ً
واالن ـت ـظــار وال ـح ــزن ،لكنه أب ــدا لــن يشعر
بهن في حالة خوف ،كما يتقن الفنان في
مشاهده هــذا الخيط الدقيق بين الــواقــع
والخيال ،لنجد أعماله بصورة ما بمنزلة
بوصلةٍ لحفظ الـتــراث الــامــادي والــذاكــرة
الجمعية بـيــن طـبـقــات الـشـعــب المصري

ّ
«يعبر عن شوقه لعذوبة مياه نهر "دجلة الخير" ،يقول
ذاك ّالجواهري:
ً
َ
ُ
ـاء صـ ــا ف ـ ـيـ ــة
إن ـ ـ ـ ـ ـ ــي وردت ع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــون ً ا لـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ً ِ
ن ـ ْـب ــع ــا ٌف ـن ـ ْـب ــعــا ٌف ـم ــا ك ــا ٌن ــت ل ـتـ ْـروي ـنــي
للتكريم في الشارقةِ مــذاق مختلف ،مــذاق ٌ
حلو يذوب
عب ٍق وأخضر.
فرح ِ
فوق لسان الروح ،فينتشر ٌفيها نثيث ٍ
نفر :ولماذا هو كذلك؟ والجواب؛
ومن البديهي أن يتساءل
وإبداع ،وثقافةٍ ليست كغيرها.
،
وعلم
فكر،
ألن الشارقة نبع ٍ
ٍ
ُ
ٍ ُ
ولماذا هي
فيسأل:
،
المشاغب
النفر
ذاك
وثانية يعود
َ
ُ
دين ملوكها! كل
على
الشوارق
ألن
والجواب:
كذلك؟
شارقةٍ
ِ
ُ ّ ُ
ُ
بفكر ويد صاحبها ،وشارقة اإلمارات كتب
نفسها
زوق
ت
ِ
ّ
لها أن يتولى تزويقها سمو شيخ عاشق للحرف ،عاشق
للكلمة ،عاشق للفكر ،عاشق للمسرح ،عاشق للتشكيل،
وهو عاشق للمبدع َ والكاتب والكتاب.
ً
الوله بشارقته ،ال يفتأ ًينشر شيئا
ثم إن هذا العاشق ِ
من روحه فيمن بقربه ،حتى خلق وأشاع حالة في جميع
ْ
من حوله :البشر والحجر ،في الجامعة والدارة والمكتبة
والمدرسة
والبيت
ومعرض
ٌ
الكتاب َ
َ
والشارعَ .
حالة ُّ
َ
والشاب والطفل والقارئ،
تمس الشيخ والمرأة
وحتى العابر فوق أرض شارقته.
ً
تحديدا
أن تكون شخصية العام الثقافية في الشارقة
عمر طويل
فهذا تكريم كبير ،ومسؤولية أكبر ،وهذا قطاف ٍ
حين ُ
َّ
كنت
بعيد
حلم عبر بي ذات
ٍ
مر بي .وهو قطاف ٍ
مساء ً
ابن العاشرة ،يوم همس أحدهم بأذني قائال" :يمكن أن
كاتبا!" لكن ،كيف للصبي الصغير أن يكون ً
تكون ً
كاتبا؟
ّ
النشر
درب
وكيف له أن يتعلم حرفة
ِ
الكتابةِ ؟ وكيف ُ إلىُ ِ
ُ
ويقال له :اآلن
من سبيل؟ ومتى تراها تكتمل به الحرفة،
أنت كاتب؟".
َ
ً
اللحظةُ ،
كنت جالسا فــي "كافيتيريا" كلية
أذكــر تلك
الهندسة والـبـتــرول وكلية ا ٌلـعـلــوم ،فــي جامعة الكويت،
ً
ٌ
باسما يهمس:
هاجس شفيف ،وغمز ً لي
حين أشــار لي
تعال خلفي ،وسأشق بك الطريق ،ومعا ٌنعبر أنهار القراء ِة
ٌ
نحيل في بداية خطوه
شاب
لنصل إلى ضفاف الكتابة...
ّ
ُ
ـائـهــا
الـجــامـعــي ،مــن عــائـلــة ع ــرف عـنـهــا تـعــلــق ق ـلــوب أبـنـ ِ
درب غواية القراء ة
الرفاعية بالمساجد! شــاب ســار في ِ
الحرف والكلمةِ والقصةِ القصيرة
والكتابة،
ُِّ
وراهن على ً
ّ
والــروايــة .وتنكب قلما يخط بــه كلماته األول ــى ،وبهمة
المنذورين للحلم سار ولم يزل يسير!
ّ ٌ
درب صنعة األدب ،فالكاتب يعيش صمته بين
متوحد ِ
ٌ
منذور
وحدتين :وحــدة الـقــراء ة ووح ــدة الكتابة ،وكــأنــه
ٌ
غامض يأخذه من رهان قراءة
بسحر
وممسوس
للوحدة،
ٍ
ٍ
آلخر ،ومن مغامرة كتابة ألخرى.
حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي،
األحبة الحضور،
طريق ال ـ ّقــراء ِة عبق بــأريــج األزه ــار ،لكن درب الكتابةِ
ضفادع
نقيق
خلف
والنشر ُملغم ،ومــن
ِ
ِ
يصدر ً
جانبيه ً
ٍ
ُ
َ
باهظة لنجاحاته،
كثيرة ،وعلى ك ِل ُ ٍ
كاتب أن يدفع ضريبة ُ
نجاحاته كبيرة ،علت أثمانها ،وكلما كانت
وكلما كانت
ُ
حساده وأعداؤهَّ ،
كثر ّ
ومس نفسه رذاذ
نجاحاته متتالية
ٍّ
هم يثقل على القلب .لذا حين يأتي التكريم ،فذاك هو طوق
النجاة ،وذاك هو مكافأة األصفياء.
وك ــذا كــانــت "شـخـصـيــة ال ـعــام الـثـقــافـيــة" ،فـهــي تكريم
لوطني الكويت مثلما هي تكريم لشخصي المتواضع.
ّ
وحاكمها ودكتورها
فـلـمــزوق الـشــارقــةِ وسمو شيخها ُ
الشكر والتقدير ،وللشارقةِ الحبيبة قبلة على جبينها،
ورئيسها األستاذ أحمد العامري،
ولهيئة الشارقةِ للكتاب،
ِ
ولــأصــدقــاء الــذيــن وض ـعــوا ثقتهم بــي خــالــص المحبة
والتقدير ،ولمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورتــه
األرب ـع ًـيــن ذك ــرى عـطــرة ستبقى حــاضــرة وخـفــق القلب،
وابنتي َّ
ّ
حب قلبي ،الحتمالهن وحشتي
وأخيرا لزوجتي
شكر
لطيف
الكريم
الحضور
أيها
ولكم
ووجعي بينهن،
ٍ
يليق باستماعكم ...طاب مساؤكم».

حصاد

محمد الطراوي
ً
ترشدنا وفـقــا لسياقه اإلبــداعــي الجميل.
وحـ ــول ان ـح ـي ــازه ال ــدائ ــم ل ـل ـمــرأة يـقــول
وتصورات
الطراوي" :المرأة هي محل ألفكار
ٍ
ُ
تطرح على المستويين المرئي والمكتوب،
ً
فلم تعد صورتها كما كانت وع ــاء يلغي
ُب ـع ــده ــا اإلن ـس ــان ــي ،وفـ ــي ح ـض ــرة ال ـم ــرأة
ـت" ..اصنعي
تـتـجـلــى م ـقــامــات "ك ــون ــي أن ـ ـ ِ
ح ـي ــات ــك الـ ـت ــي ت ــرغ ـب ـي ــن أن ت ـع ـي ـش ـي ـهــا..
اصـنـعــي ذات ـ ــك ..ارس ـمــي دروب أحــامــك..
أعيدي للحياة رونقها وتوازنها وللورد
َ
ـت".
ع ـط ــره ..أثـبـتــي لـلـعــالــم م ــن تـكــونــي أن ـ ِ

اإلفريقي يحصد «نوبل»
و«بوكر» و«غونكور»
ّ
يعكس فوز كتاب أفارقة بعدد من أبرز الجوائز األدبية
و"غونكور"،
 ،2021ومنها "نوبل" ،و"بوكر"،
الكبرىً سنة
ً
ً
ت ـقــديــرا مـتـعــاظـمــا ل ــأدب اإلفــري ـقــي ال ــذي ي ـبــدو مــواك ـبــا
لقضايا العصر واألسئلة المتفرعة منها.
وق ـ ــال أسـ ـت ــاذ األدب اإلف ــريـ ـق ــي ،ال ـن ــاط ــق بــال ـفــرن ـس ـيــة
وال ـســواح ـي ـل ـيــة ف ــي جــام ـعــة "س ــورب ــون نــوف ـيــل" كــزافـيـيــه
غارنييه" :نشهد نهضة في اهتمام عالم األدب األوروبي
حيال افريقيا".
ووص ــف ه ــذه "الــدف ـعــة ال ــواح ــدة" مــن ا ّل ـجــوائــز األدب ـيــة
ـاب األ فــار قــة في
األورو ب ـيــة بأنها " مــذ هـلــة"،
فحضور ا لـكــتـ ً
ً
ّ
سجل الجوائز الدولية كان ضعيفا تاريخيا إلى اليوم.
لكنهم حصدوا معظمها هذه السنة ،فالسنغالي محمد
مبوغار سار ،البالغ  31عاما ،أصبح أول كاتب من بلدان
إفــريـقـيــا ج ـنــوب ال ـص ـحــراء ي ـنــال جــائــزة "غ ــون ـك ــور" ،أهــم
المكافآت األدبية لمؤلفات اللغة الفرنسية ،عن روايته "ال
بلو سوكريت ميموار ديزوم" ("ذاكرة البشر األكثر ّ
سرية")،
وفي اليوم نفسه ،نال الروائي والمؤلف المسرحي الجنوب
إفريقي دايمون غالغت جائزة بوكر األدبية البريطانية
العريقة ،و هــي أ شـهــر جــا ئــزة لـلــروا يــات المكتوبة باللغة
اإلنكليزيةُ .
ومنحت جــا ئــزة نــو بــل لــآداب هــذا ا لـعــام إلى
التنزاني عبدالرزاق قرنح.
وال تقتصر ا لــا ئـحــة عـلــى ه ــؤالء ،بــل تشمل الفرنسي
السنغالي األصل دافيد ديوب ،الذي حصل على النسخة
ا لــدو لـيــة مــن جــا ئــزة بــو كــر ،فيما كــا نــت جــا ئــزة نويشتات
ا لـمــر مــو قــة مــن نصيب السنغالي بــو بـكــر بــور يــس د يــوب،
ونــا ّلــت الـمــوزمـبـيـقـيــة بــولـيـنــا شـيــزيــان جــائــزة كــامــويــس
(للكتاب باللغة البرتغالية).
ورأى أستاذ األدب المقارن الدكنور بونيفاس مونغو-
ّ
مـبــوســا أن ه ــذه الـمـكــافــآت تـشــكــل تـحـيــة "لـلـنـهـضــة الـتــي
حققها األدب اإلفريقي على مدى السنوات العشر األخيرة".
ومن بين المؤلفين األفارقة الخمسة الذين فازوا بجائزة
" نــو بــل" 4 ،مــن الناطقين باللغة اإل نـكـلـيــز يــة ،فــي حين أن

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

العبدالمحسن :المنصات ساهمت في انتشار األعمال الفنية الكاظمي :انتهاء تصوير
ً
«جوهرة» مع سعاد عبدالله
أكد أن أدواره المركبة تركت أثرا لدى المشاهد
فضة المعيلي

ثمن الفنان د .فهد
العبدالمحسن النشاط
الملحوظ للمنصات الرقمية
التي شجعت األعمال الدرامية،
ودفعت إلى غزارة اإلنتاج
الفني ،مع إحداث تنوع كبير بين
األعمال المعروضة.

ذك ــر ال ـف ـنــان د .فـهــد الـعـبــدالـمـحـســن أن
المنصات اإللكترونية ذات أهمية كبيرة،
حـيــث ســاهـمــت فــي إي ـجــاد ســاحــة جــديــدة
ل ـعــرض األعـ ـم ــال الـفـنـيــة ،مـمــا ع ــزز غ ــزارة
اإلن ـ ـت ـ ــاج ،وسـ ــاعـ ــد فـ ــي انـ ـتـ ـش ــار األعـ ـم ــال
والفنانين.
وعن األدوار الفنية التي أداها وشعر معها
بأكبر قــدر من الــراحــة ،قــال العبدالمحسن:
"أعتقد أنها األدوار المركبة ،حيث إن أغلب
أدواري التي جسدتها كانت متنوعة وتركت
أثرا عند المشاهد".
وح ــول رأي ــه فــي ج ــودة األع ـم ــال الفنية
خــال السنوات األخـيــرة ،أض ــاف" :ال يمكن
التعميم ،فهناك أعمال جيدة وأخرى ال ترتقي
للمستوى المطلوب ،والمشاهد هو الحكم في
النهاية ،حيث يحدد ذلك من خالل اإلقبال
على المشاهدة".
وتـ ـ ـط ـ ــرق إل ـ ـ ــى ت ـج ــرب ـت ــه ف ـ ــي مـسـلـســل

"الناموس" ،الذي تدور أحداثه خالل حقبة
السبعينيات ،الفتا إلى أن المسلسل ناجح
وح ـقــق أص ـ ــداء ،ألن ــه يتضمن سلسلة من
األح ــداث المثيرة والمحبوكة درامـيــا ،كما
اعتمد على مجموعة متنوعة من الفنانين
الكبار والشباب الموهوبين ،ما جعل العمل
تجربة فريدة ومتميزة.
وبشأن تجربته في مسلسل "درب الهوى"
والشخصية التي قدمها ،أوض ــح أنــه "من
خالل دوري ناقشت العديد من المشكالت
األس ــري ــة ب ــأس ـل ــوب مـخـتـلــف ع ــن أعـمــالــي
الـســابـقــة ال ـتــي ت ـنــاولــت نـفــس ال ـمــوضــوع،
خاصة أن المسلسل سلط الضوء على أزمة
قديمة متوارثة كانت بين عائلتين".
وحـ ـ ـ ــول ن ـظ ــرت ــه األك ــاديـ ـمـ ـي ــة لـلـمـمـثــل
الـجـيــد بــاع ـت ـبــاره أكــادي ـم ـيــا وف ـن ــان ــا ،ذكــر
الـ ـعـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن" :ال ـ ـمـ ــوه ـ ـبـ ــة تـ ــولـ ــد فــي
أشخاص ،ومن الممكن أن يجسد الشخص

فهد العبد المحسن وفريق عمل «درب الهوى»

الموت يغيب الموسيقار غازي علي
نعى الوسط الفني السعودي الموسيقار
غازي علي ،أحد رواد التلحين في المملكة،
الذي وافته المنية صباح أمس.
مارس غازي التلحين على مدى نصف
ً
قــرن ،و مـنــذ  50عــا مــا حـ ّـو ل منزله ليصبح
ً
ً
ً
مـعـهــدا مــوسـيـقـيــا مـتـكــامــا ،وت ـخـ ّـرج على
يديه العديد من فناني السعودية ،وتعلموا
م ـنــه ف ـن ــون ال ـغ ـن ــاء والـ ـع ــزف ع ـلــى ال ـع ــود،
وم ـن ـه ــم طـ ــال س ــام ــة وع ـل ــي ع ـبــدال ـكــريــم
وعباس إبراهيم وغيرهم.
يشار إلى أن الموسيقار غازي درس في
مـعـهــد "ال ـكــون ـســرف ـتــوار" بــال ـقــاهــرة ،حيث
ت ـخ ـ ّـر ج ع ــام  ،1967و ك ــا ن ــت تــر ب ـطــه عــا قــة
وثيقة بالموسيقار رياض السنباطي.
ً
وعـ ـم ــل غـ ـ ــازي م ـع ـل ـم ــا ل ـل ـمــوس ـي ـقــى فــي
ج ـم ـع ـيــة ال ـث ـق ــاف ــة وال ـف ـن ــون مـ ــدة  3أعـ ــوام
فــي ا لـفـتــرة مــن  1976إ لــى  ،1979كـمــا قـ ّـد م
ً
عددا من األعمال مثل "روابي قبا" و"ربوع
الـمــديـنــة" و"شــربــة مــن زم ــزم" ،وم ــن أشهر
أغ ـن ـيــاتــه "أس ـم ــر ح ـل ـي ــوة" و"س ـ ــام ل ـلــه يــا
ه ــاج ــرن ــا" ،واف ـت ـت ــح ف ــي األع ـ ـ ــوام األخ ـي ــرة
فصال دراسيا بمنزله لتعليم هواة ومحبي
الموسيقى أساسياتها.
و لـ ـ ــد غ ـ ـ ــازي عـ ـل ــي عـ ـ ــام  ،1938ودرس

غازي علي
الموسيقى بمصر خــال ستينيات القرن
الـمــاضــي ،ثــم فــي بــريـطــانـيــا ،وق ـ ّـدم أغــانــي
وطنية وعاطفية.

•

فهد العبدالمحسن
ال ـمــوهــوب أي عـمــل ،ويـنـجــح مــن أول مــرة
ويـحـقــق دوره أصـ ــداء كـبـيــرة ،لـكــن بنفس
الوقت هذا الشخص الموهوب يحتاج إلى
زيــادة الممارسات والخبرات حتى تصقل
وتنمو الموهبة".
وعند سؤاله هل تكرار األدوار يقتل الفنان،
ولماذا ،أجاب" :ليس قتال ولكن بالتأكيد يؤثر
على الفنان ،أما الممثل المتمكن فيستطيع
التنوع في األداء بما ال يدع مجاال للتكرار،
وإن تشابهت الشخصيات".
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن د .الـعـبــدالـمـحـســن
بـجــانــب عمله كـفـنــان يعمل كــرئـيــس قسم
التمثيل واإلخراج في المعهد العالي للفنون
ال ـم ـســرح ـيــة ،وح ـص ــل الـمـسـلـســل اإلذاعـ ــي
ال ــذي ك ــان مــن بطولته "بـطــل مــن بـخــارى"
على الجائزة الذهبية في مهرجان اإلذاعة
والـتـلـفــزيــون الـثــانــي عـشــر ،ال ــذي أق ـيــم في
مدينة الـمـنــامــة ،وق ــدم أع ـمــاال فنية كثيرة
منها "نوايا" ،تأليف الكاتبة نوف المضف،
وإخراج منير الزعبي ،ومسلسل "كأن شيئا
لــم يـكــن" تــألـيــف الـكــاتـبــة س ـحــاب ،وإخ ــراج
حسين الحليبي ،وشارك د .العبدالمحسن
في بطولته وبجانبه نخبة من نجوم الدراما.

عمر العقاد يفوز
بأكبر جائزة
كندية للرواية

عمر العقاد

ف ـ ــاز ال ـ ــروائ ـ ــي وال ـص ـحــافــي
الكندي من أصــل مصري ،عمر
ال ـع ـقــاد ،بـجــائــزة سكوتيابنك
جـيـلــر ،أكـبــر جــائــزة كـنــديــة في
الرواية ،والبالغ قيمتها  100ألف
دوالر كندي هذا العام.
وحصل العقاد على الجائزة
عـ ــن رواي ـ ـ ـ ــة "يـ ـ ــا ل ـه ــا مـ ــن جـنــة
غريبة" فــي حفل فــي تورونتو
بثه التلفزيون مساء أمس األول،
ب ـح ـســب م ـح ـطــة "سـ ــي ت ــي في
نـيــوز" الكندية .وت ــدور أحــداث
الــروايــة التي نشرتها دار نشر
"ماكليالند آند ستيوارت" ،حول
طـفـلـيــن أث ـن ــاء أزمـ ــة الــاجـئـيــن
العالمية .وقالت لجنة التحكيم
إن الرواية "تثير تساؤالت حول
الالمباالة والعجز ،وفي نهاية
المطاف ،تقدم أدلــة على كيفية
الـتــواصــل بشكل متعاطف في
عالم منقسم".
وانتقل العقاد ( 39عاما) إلى
كندا ،عندما كان عمره  16عاما،
وال ـت ـحــق بــالـمــدرســة الـثــانــويــة
فــي مــونـتــريــال قـبــل أن يلتحق
بجامعة كوينز في كينغستون
بمقاطعة أونتاريو .وعاش في
تورونتو مدة عقد تقريبا.
وتمنح الجائزة لمؤلف أفضل
رواي ـ ـ ـ ــة أو م ـج ـم ــوع ــة قـصــص
قصيرة كندية تنشر باإلنكليزية.

التفاوض مع إلهام شاهين
على «اتجاه إجباري»

فضة المعيلي

أع ـل ـنــت ال ـكــات ـبــة ع ـل ـيــاء الـكــاظـمــي
ان ـت ـهــاء ت ـصــويــر مـسـلـسـلـهــا الـجــديــد
"ج ــوه ــرة" ،ال ــذي يشهد تـعــاونـهــا مع
سندريال الخليج الفنانة القديرة سعاد
عبدالله على مستوى اإلنتاج.
وأع ــرب ــت ال ـك ــاظ ـم ــي ،ف ــي تـصــريــح
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،عــن سـعــادتـهــا بنجاح
تجربتها مــع الفنانة الـقــديــرة قائلة:
"أشـ ـك ــر ال ـ ـظـ ــروف ال ـت ــي ســاعــددت ـنــي
ألق ـت ــرب م ــن عــالــم س ـنــدريــا الخليج
وأع ـمــل مـعـهــا فــي مسلسلي الـجــديــد
"جــوهــرة" ،مما يؤكد لي أنــه سيخرج
في صــورة مبهرة ،وأنــه سيكون أكثر
أعمالي تميزا".
وأوضحت أن المسلسل من إنتاج
سعاد عبدالله وإخــراج عيسى ذياب،
وبـطــولــة الفنانة ن ــور ،وروان العلي،
وك ـف ــاح ال ــرج ـي ــب ،وع ـل ــي الـحـسـيـنــي،
وعبدالله الطليحي ،وعلي الحسيني،
ومشاري المجبيل ،وزينب بهمن.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت" :أم طـ ـ ــال اح ـت ــوت ـن ــي
بالكثير من المحبةّ ،
وقدمت لي الدعم
ّ
والخبرة ،واختارت أن تقدم روايتي في
عمل درامي مطول من  30حلقة ،ألنها
و ج ــدت ل ـ ّ
ـدي مــا يستحق التشجيع،
حيث إن العمل إنساني جميل ومؤثر،
وأتمنى أن يالمس قلوب المشاهدين،
كما المس قلبي وفريق العمل كافة".
وقالت إن لديها عمال درامـيــا آخر
ب ـع ـن ــوان "حـ ـب ــي الـ ـب ــاه ــر" ،مــوض ـحــة
أن الـمـسـلـســل مـخـتـلــف ع ــن أعـمــالـهــا
السابقة ،حيث تدور أحداثه حول أسرة
تعشق المال وعلى استعداد لعمل أي
شيء للحصول عليه" ،وهو من إنتاج

سعاد عبدالله
"ديتونا" للمنتج عبدالله السيف ،ومن
الـمـقــرر عــرضــه فــي الـمــوســم الــدرامــي
لرمضان .2022
وت ـص ــدى إلخ ـ ــراج مـسـلـســل "حـبــي
الباهر" المخرج خالد جمال ،ويشارك
فـ ــي ب ـط ــول ـت ــه م ـج ـم ــوع ــة ك ـب ـي ــرة مــن
الـنـجــوم ،منهم الـفـنــان الـقــديــر جاسم
النبهان ،وزه ــرة الخرجي ،وإبراهيم
الـ ـح ــرب ــي ،وب ــاسـ ـم ــة حـ ـ ـم ـ ــادة ،وفـ ــوز
الـشـطــي ،ومحمد ال ــدوس ــري ،وإيـمــان
الحسيني ،وغيرهم.
وح ـ ــول آخـ ــر إص ــداراتـ ـه ــا ،أشـ ــارت
الـكــاظـمــي إل ــى ط ــرح أح ــدث روايــاتـهــا
الجديدة ،وتحمل عنوان "في انتظار
النصيب" عبر دار نشر "ذات السالسل"،
ً
م ـض ـي ـف ــة أن الـ ـ ــروايـ ـ ــة القـ ـ ــت رواجـ ـ ـ ــا
مـلـحــوظــا مـنــذ طــرح ـهــا ،كـمــا حظيت
بأصداء إيجابية من القراء.

ً
 ...ويغيب أحمد خليل متأثرا بفيروس كورونا
ش ـي ـعــت أم ـ ــس جـ ـن ــازة ال ـف ـنــان
ال ـقــديــر أح ـمــد خـلـيــل ،الـ ــذي رحــل
ً
ً
عــن عمر يناهز  80عــامــا ،متأثرا
بإصابته بفيروس كورونا وتدهور
حــالـتــه الـصـحـيــة بـشـكــل مـفــاجــئ،
ً
ً ً
تاركا ارثا كبيرا.
وكان الراحل نقل إلى المستشفى
بعد خروجه منها ،قبل ساعات من
رحيله ،حيث حاول األطباء إنقاذه
لكن التنفس لم يكن في المعدالت
الطبيعية.
وكـ ـ ـ ـ ــان أح ـ ـمـ ــد خـ ـلـ ـي ــل أص ـي ــب
ب ـف ـي ــروس كـ ــورونـ ــا خ ـ ــال أي ــام ــه
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ف ـ ــي تـ ـص ــوي ــر ح ـل ـقــات
"حكايتي مع الزمان" ،آخر حكايات
مسلسل "إال أن ــا" ال ــذي ش ــارك في
بطولتها أمام الفنانة ميرفت أمين.
وقام فريق العمل بعزل أنفسهم
بشكل فـ ــوري ،بعد إع ــان إصابة
الفنان أحمد خليل ،بالتزامن مع
انتهاء التصوير ،في حين اضطر
فريق العمل لحذف  4مشاهد كان
يفترض أن يقوم بتصويرها.
تزوج أحمد خليل مرتين ،األولى
مــن الـفـنــانــة سهير الـبــابـلــي وهــي
ً
الــزي ـجــة ال ـتــي ل ــم تستمر طــويــا،
أما زوجته الثانية فكانت ألمانية
وهي والدة ابنته الوحيدة هايدي،

خبريات

وتعرف عليها خالل زيارتها إلى
مصر كسائحة ،لكن بعد تعرفهما
ال ـق ـص ـيــر ت ــزوج ــا ب ــزم ــن قـيــاســي
وعاشت بجواره حتى رحيله.
درس أحمد خليل التمثيل في
المعهد الـعــالــي للسينما ،بعدما
نجح في إقناع والده بعشقه للفن
الذي يجعله غير قادر على تحقيق
ً
رغـبــة وال ــده ب ــأن يـكــون مهندسا،
فــي حـيــن ب ــدأ مسيرته بالمسرح
من خالل فرقة "الجيب" عام ،1965
واستمر في العمل لتقديم العديد

مــن األعـمــال المسرحية الناجحة
الـتــي لــم يـصــور أغلبيتها قبل أن
ينتقل للخليج ،حيث شارك بعدة
مسلسالت ومـســرحـيــات ناجحة
أبرزها مسلسل "سليمان الحلبي"،
الذي قدمه في السبعينيات وجسد
فيه شخصية كليبر.
وف ـ ــي ال ـ ــدرام ـ ــا ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
والـسـيـنـمــا الـمـصــريــة ق ــدم أحـمــد
خليل العديد من األدوار المميزة،
خالل العقدين الماضيين ،برصيد
بلغ  ٣٠٠عمل درامي.

أحمد خليل

تنتظر املخرجة كاملة أبوذكري
موافقة الفنانة إلهام شاهني
على خوض تجربتها الدرامية
الجديدة "اتجاه إجباري"
الذي ينتمي لدراما الـ 15حلقة
واملقرر عرضه خالل السباق
الرمضاني املقبل .املسلسل
الذي كتبه محمد هشام عبيه،
ً
سيجري تصويره كامال في
بيروت وستقوم بدور البطولة
الرئيسي فيه الفنانة منه
شلبي التي وافقت بالفعل
على املشروع ،في حني ستقدم
شاهني دورًا رئيسيًا آخر في
العمل لكن ثمة تفاصيل يجري
التفاوض حولها حاليًا بشأن
بعض التعديالت التي رأت
الهام أنها مهمة ملوافقتها على
املسلسل.

هشام عاشور ينضم
لمسلسل ريهام حجاج

يشارك العب االسكواش
السابق هشام عاشور ،وهو
زوج الفنانة نيللي كريم ،في
مسلسل الفنانة ريهام حجاج
الدرامي الجديد الذي تخوض
به السباق الرمضاني املقبل
والذي بدأ تحضيره أخيرًا
وتقوم بإنتاجه شركة العدل
غروب .املسلسل الذي يكتبه
أيمن سالمة ويخرجه سامح
عبدالعزيز تدور أحداثه
في إطار اجتماعي ،وتراهن
ريهام عليه لتجنب ما حدث
في تجربتها األخيرة "وكل ما
نفترق" في رمضان املاضي.

ةديرجلا
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إيران :احتكاك جديد بالخليج وتبادل التهديد مع إسرائيل
مفاوضات إيرانية  -فرنسية تحضيرية لـ «فيينا» ...وضغوط على بايدن لمواجهة «عدوانية» طهران

هددت إيران بتوجيه «رد
عابر للحدود» يستهدف
مصالح األعداء بالمنطقة،
واحتكت بطائرات ّ
مسيرة
أميركية خالل مناورات
برمائية اختتمتها في
الخليج أمس ،في حين أكد
رئيس األركان اإلسرائيلي،
أفيف كوخافي ،أن بالده
تسرع الخطط ّ
ّ
المعدة
للتعامل مع «تهديد إيران
النووي العسكري» ،قبيل
استئناف طهران مفاوضات
فيينا مع القوى الكبرى.

اإلمارات :إقامة
لألجانب المتقاعدين

اعتمد مجلس الوزراء
اإلماراتي ،خالل جلسة عقدها
أمس ،سياسة الصناديق
الخاصة في الحكومة
االتحادية ،بهدف رفع إنتاجية
ومرونة العمل الحكومي
لـ«تحقيق نتائج أفضل
للجمهور».
من جانب آخر ،أفاد نائب
رئيس اإلمارات ،رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي محمد بن
راشد آل مكتوم ،عبر «تويتر»،
بـ«اعتماد شروط منح اإلقامة
لألجنبي المتقاعد ،حيث
يمكن للمتقاعدين إكمال
إقامتهم معنا في دولة
اإلمارات ..نرحب بالجميع في
بلدنا».
وكانت اإلمارات ،أعلنت
سبتمر الماضي ،عن إطالق
مسار متكامل لإلقامة يشمل
«اإلقامات العادية والذهبية
والخضراء».

قطع بحرية إيرانية تشارك بمناورات «ذو الفقار »1400
(رويترز)
التي اختتمت في الخليج أمس
ّ
ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ت ـ ـ ــرق ـ ـ ــب ح ـ ـ ـ ـ ـ ِـذر ل ـمــا
ستؤول إليه الجولة السابعة من
مفاوضات فيينا الرامية إلحياء
االتفاق النووي المبرم عام 2015
ب ـي ــن طـ ـه ــران وال ـ ـقـ ــوى ال ـك ـب ــرى،
ً
أطلقت إيران تهديدا لدول المنطقة
بتوجيه «رد عــابــر لـلـحــدود» في
حال ّ
تعرضها العتداء خارجي.
وب ـ ـ ـمـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة تـ ـ ـح ـ ــذي ـ ــرات
إســرائـيـلـيــة مــن إمـكــانـيــة اللجوء
إلـ ــى ش ــن ع ـم ــل ع ـس ـك ــري ب ـهــدف
عرقلة برنامجها الـنــووي ومنع
ت ـط ــوي ــره ــا لـ ـس ــاح ذري ،أب ــدى
قــائــد ال ـج ـيــش اإليـ ــرانـ ــي ،حبيب
الـ ـل ــه س ـ ـيـ ــاري ،اسـ ـتـ ـع ــداد ب ــاده
ل ـ ـ «ت ـه ــدي ــد م ـصــالــح األع ـ ـ ــداء في
المنطقة» .وق ــال فــي تصريحات
أم ــس« :سنفعل ذلــك إذا اقتضت
الضرورة» ،وأضاف أن «إسرائيل
تزعزع أمن المنطقة ،ويخطئ من
يظن أن التحالف معها سيجلب له
األمن» .وتابع قائالّ :
«ردنا على أي
تهديد يستهدف أمننا القومي لن
يقتصر على حدودنا».
في غضون ذلك ،أعلن الجيش
اإليراني أن الدفاع الجوي رصد
دخــول َّ
مسيرتين أميركيتين من
نوع «إم كيو  »9و«آر كيو  »4إلى
مـنـطـقــة ُيـ ـج ــري ف ـي ـهــا مـ ـن ــاورات
ف ــي مـضـيــق هــرمــز وب ـحــر ُعـمــان
والمحيط الهندي.
ّ
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش إنـ ـ ـ ـ ــه ح ـ ـ ــذر

سلة أخبار

ال ـم ـسـ َّـيــرت ـيــن بـ ـض ــرورة م ـغ ــادرة
المنطقة قبيل اختتام مـنــاورات
«ذو الفقار» البرمائية ،فاضطرتا
إل ــى ال ـم ـغ ــادرة .ويــأتــي ذل ــك بعد
أيام من احتجاز «الحرس الثوري»
نــاق ـلــة ن ـفــط فـيـتـنــامـيــة ف ــي بحر
ُعـ ـم ــان ،ق ــال إن ـهــا كــانــت محمية
م ــن س ـف ــن ال ـب ـح ــري ــة األم ـي ــرك ـي ــة
التي كانت موجودة بالقرب من
ال ـنــاق ـلــة ،غـيــر أن واش ـن ـطــن نفت
ص ـحــة الـ ــروايـ ــة اإلي ــرانـ ـي ــة الـتــي
تضمنت اتهام البحرية األميركية
ب ـم ـصــادرة شـحـنــة نـفــط إيــرانـيــة
ونقلها إلى السفينة الفيتنامية.
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ش ـ ــدد رئ ـي ــس
األرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي ،أف ـي ــف
كوخافي ،على أن «إسرائيل تسرع
ف ــي ال ـخ ـط ــط الـ ـمـ ـع ـ ّـدة لـلـتـعــامــل
م ــع إي ـ ـ ــران وت ـه ــدي ــده ــا ال ـن ــووي
ً
العسكري» ،مضيفا أن «إسرائيل
ل ـ ــن ت ـس ـم ــح إليـ ـ ـ ـ ــران ووك ــائـ ـه ــا
بالمساس ّ
بتفوقها العسكري».
وتـ ــابـ ــع« :لـ ــن ن ـس ـمــح ب ــوج ــود
أسلحة مخلة بالتوازن مع حزب
الـلــه اللبناني أو أذرع إي ــران في
ال ـم ـن ـط ـقــة» ،م ـش ـيــرا إل ــى «تـنـفـيــذ
عمليات سـ ّ
ـريــة ضــد األعـ ــداء في
المنطقة العام الماضي».

استئناف وارتياب
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،ب ــرزت نقطة

خــاف جــديــدة تزيد مــن احتمال
ف ـ ـشـ ــل الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة ال ـ ـسـ ــاب ـ ـعـ ــة مــن
مفاوضات فيينا المرتقبة نهاية
الشهر الجاري.
وبعد تصريح وزير الخارجية
اإليراني حسين أمير عبداللهيان
ب ــأن بـ ــاده تــريــد ب ــدء مـبــاحـثــات
فيينا ،من نقطة انسحاب الرئيس
األميركي السابق دونالد ترامب
مــن االت ـف ــاق ال ـن ــووي ع ــام ،2018
مــع األخ ــذ بعين االعـتـبــار نتائج
ال ـ ـجـ ــوالت الـ ـ ـ ــ 6الـ ـت ــي خــاضـتـهــا
حكومة الرئيس المعتدل السابق
حـ ـس ــن روحـ ـ ــانـ ـ ــي ،أعـ ـ ـ ــرب وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة الـفــرنـســي ج ــان إيــف
ل ــودري ــان لـنـظـيــره اإلي ــران ــي عن
اعتقاده بأنه ال بـ ّـد مــن استمرار
المحادثات مع القوى العالمية،
بهدف إحياء االتفاق النووي من
حيث توقفت في يونيو الماضي.
وقـ ـ ــال م ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة
الخارجية الفرنسية إن لودريان
أجـ ــرى مـكــالـمــة م ــع عـبــدالـلـهـيــان
«شدد فيها على أهمية وضرورة
استئناف المفاوضات على أساس
ما تم التفاوض عليه حتى تاريخ
تــوق ـف ـهــا ف ــي  20ي ــون ـي ــو ب ـهــدف
العودة السريعة» إلى االتفاق الذي
أبرم بين طهران والقوى الكبرى
قبل  6سنوات.
وأض ــاف أن الــوزيــر الفرنسي
شدد على أهمية التعاون الكامل

مـ ــن ج ــان ــب إي ـ ـ ـ ــران مـ ــع ال ــوك ــال ــة
الدولية للطاقة الذرية.
وتــزامــن ذلــك مع وصــول كبير
المفاوضين النوويين اإليرانيين
علي باقري كني لباريس ،في إطار
جولة تشمل بريطانيا وألمانيا.
وأج ــرى عبداللهيان محادثة
م ــع وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األل ـمــانــي
هــايـكــو م ــاس ،ونـقــل عـنــه الـقــول،
أم ــس ،إن «االن ـس ـحــاب األمـيــركــي
وف ـش ــل األوروبـ ـيـ ـي ــن ف ــي تنفيذ
ال ـتــزامــات ـهــم تـسـبـبــا ف ــي ازدي ـ ــاد
مشاعر االرتياب».
وك ـ ــررت ط ـه ــران ،أم ــس األول،
مطالبها بأن ترفع إدارة الرئيس
جـ ــو بـ ــايـ ــدن ج ـم ـي ــع ال ـع ـق ــوب ــات
ال ـ ـتـ ــي ف ــرضـ ـه ــا ع ـل ـي ـه ــا ت ــرام ــب
منذ انسحابه ،وأن تضمن عدم
االنسحاب منه مرة أخرى.
وبـمـتـقـضــى االت ـ ـفـ ــاق ،واف ـقــت
إيـ ـ ــران ع ـل ــى ت ـق ـي ـيــد بــرنــام ـج ـهــا
النووي مقابل رفع عقوبات األمم
المتحدة التي ّ
كبلت اقتصادها.

استراتيجية وتكلفة
يـ ــأتـ ــي ذل ـ ــك ف ـ ــي وق ـ ــت ت ـب ــدي
ح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس األص ـ ــول ـ ــي
المتشدد إبراهيم رئيسي حــذرا
شديدا قبل استئناف مفاوضات
فيينا ،حيث ال تضع طهران هذه
المباحثات على قمة أولوياتها.

وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت أوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط م ـط ـل ـع ــة
بطهران أن إدارة رئيسي تنتهج
«استراتيجية جــديــدة ال تعتمد
على االتفاق النووي ،واألهــم من
ذلك أنها لن تستثمر في أمر سبق
له الفشل من قبل».
وذكر مصدر إيراني أن طهران
ت ـتــوقــع م ـج ــيء «ال ـج ــان ــب اآلخ ــر
إلى المباحثات ،ويقول إن إيران
الفتى الشرير ،بينما سيكون رد
طهران ،الملتزمة بالدبلوماسية
والـ ـمـ ـف ــاوض ــات ،ب ــوض ــع قــائـمــة
م ـطــال ـب ـهــا ع ـل ــى الـ ـط ــاول ــة ،وم ــن
ال ـم ـح ـت ـم ــل أن تـ ـج ــد ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة تلك القائمة مكلفة وغير
مقبولة» ،بعد مــا حققته طهران
م ــن ق ـف ــزات ف ــي م ـجــال تخصيب
اليورانيوم والمعرفة الذرية.

ضغوط جمهورية
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،ت ـصــاعــدت
الـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــوط الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ب ـتــرك مـســار
الــدب ـلــومــاس ـيــة م ــع إي ـ ــران ،وق ــال
الـ ـسـ ـيـ ـن ــات ــور الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري بـيــل
هاجرتي ،في تغريدة له« :بينما
تكثف إيـ ــران هجماتها ،ال يــزال
بايدن يأمل في تخفيف العقوبات
عـ ــن ال ـ ـمـ ــالـ ــي ،وال ـ ـتـ ــي تـ ـس ــاوي
مليارات الدوالرات وإحياء االتفاق
النووي الفاشل».

وهـ ـ ــاجـ ـ ــم ه ـ ــاج ـ ــرت ـ ــي ،ع ـضــو
لـجـنــة ال ـع ــاق ــات ال ـخــارج ـيــة في
ال ـكــون ـغــرس ،ال ـع ــودة المحتملة
للعمل باالتفاق النووي مع إيران
في ظل التصعيد الجديد بالعراق
وسورية من قبل حلفاء إيران.
وتـ ــابـ ــع« :يـ ـج ــب أن يـ ـك ــون رد
ب ــاي ــدن ع ـل ــى عـ ـ ــدوان إيـ ـ ــران هــو
إنهاء مهزلة المحادثات النووية
وال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إلـ ـ ــى نـ ـه ــج ال ـض ـغ ــط
األقصى دون تأخير».
وأوضـ ـ ــح ق ــائ ــا« :فـ ــي ب ـغ ــداد،
هاجمت الميليشيات المدعومة
من إيــران رئيس الــوزراء العراقي
في محاولة اغتيال ،على ما يبدو.
ول ـح ـســن ال ـح ــظ ،ن ـجــا الـكــاظـمـ ّـي
ّ
وتعرض إلصابات طفيفة ،لكنه
ت ـص ـع ـيــد درام ــاتـ ـيـ ـك ــي مـ ــن قـبــل
ن ـظــام إي ــران ــي شـجـعـتــه سياسة
االسترضاء من قبل بايدن» ،الفتا
إلى أن هجوم بغداد يأتي بعد «15
يــومـ ًـا فقط مــن هجوم مـ ّ
ـوجــه من
إيــران على القوات األميركية في
سورية» .ورأى أن «الحرس الثوري
والميليشيات العميلة له يعتقدان
أن بإمكانهم تصعيد الهجمات
ضدنا وضد حلفائنا ،ألنهم يرون
أن بايدن ضعيف».

الحوثيون يسقطون
مسيرة أميركية بمأرب

أعلنت جماعة «أنصار الله»
الحوثية المتمردة في اليمن،
أمس ،إسقاط طائرة أميركية
مسيرة بمحافظة مأرب ،شرقي
البالد.
وقال المتحدث العسكري باسم
المتمردين ،يحيى سريع ،إن
«الدفاعات الجوية تمكنت
من إسقاط طائرة تجسسية
مسلحة أميركية الصنع ،أثناء
قيامها بأعمال عدائية في
أجواء منطقة الجوبة ،جنوبي
مأرب» .وأوضح أن الطائرة
ً
من طراز «سكان إيجل» .ووفقا
للمتحدث ،هذه هي الطائرة
الخامسة من نفس النوع التي
تسقطها جماعته خالل هذا
العام.

محكمة سودانية تقضي
بإعادة خدمة اإلنترنت

تونس :احتجاجات عقارب تتحول إلى مواجهة مفتوحة مع قوات األمن
إضراب عام وتحذيرات من التصدي للمطالب االجتماعية
ّ
سعيد
رغم تدخل الرئيس التونسي قيس
لــوضــع ح ـلــول عــاجـلــة لـلـكــارثــة الـبـيـئـيــة في
صفاقس ،التي تنتشر بها المصانع وغابات
ً
الزيتونّ ،
فجرت وفــاة شــاب اختناقا بالغاز
المسيل للدموع ليلة االثنين -الثالثاء الوضع
ال ـم ـي ــدان ــي ف ــي ع ـ ـقـ ــارب ،وتـ ـح ــول االح ـت ـق ــان

والغضب الشعبي من قرار وزارة البيئة إعادة
فتح مكب النفايات بالمنطقة إ لــى مواجهة
مفتوحة مع قوات األمن.
ووسـ ـ ــط اسـ ـتـ ـم ــرار ع ـم ـل ـيــات الـ ـك ــر وال ـف ــر
مــع وح ــدات األم ــن ،أض ــرم المحتجون أمــس
ال ـنــار فــي مــركــز لـلـحــرس الــوط ـنــي ،فــي وقــت

دعــا االتـحــاد الـعــام للشغل إلض ــراب عــام في
القطاعين العام والـخــاص في عقارب اليوم
ً
احـتـجــاجــا عـلــى إعـ ــادة فـتــح مـكــب الـنـفــايــات
ووفاة الشاب ،الذي قالت وزارة الداخلية إنه ال
عالقة له باالحتجاجات وتوفي بوعكة صحية
في منزله على بعد ستة كلم من االحتجاج.

وفي حين أمرت النيابة العامة بالتحقيق
فــي وف ــاة ال ـش ــاب ،ح ــذر الـمـنـتــدى الـتــونـســي
ل ـل ـح ـقــوق م ــن «ع ـ ـ ــودة ال ـم ـع ــال ـج ــات األم ـن ـيــة
للتصدي للمطالب االجتماعية المشروعة»،
ً
م ــؤك ــدا أن ـهــا «ل ــن تــزيــد الــوضــع االجـتـمــاعــي
ً
والسياسي إال تعقيدا».

ّ
سعيد دعا
وكان الرئيس التونسي قيس
وزيــر الداخلية توفيق شرف الدين ورئيسة
الـحـكــومــة نـجــاء ب ــودن فــي اجـتـمــاع معهما
االث ـن ـيــن إل ــى إي ـج ــاد ح ـلــول عــاجـلــة للوضع
البيئي في صفاقس والذي وصفه «بالكارثي».

العراق :ال تهدئة بعد فشل اجتماع «رئاسي» مع «اإلطار»

مستشار الكاظمي :لن نتنازل عن معاقبة منفذي محاولة االغتيال
رغ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ــزل ـ ـ ـ ــزال الـ ـسـ ـي ــاس ــي
واألم ـ ـن ـ ــي الـ ـ ـ ــذي ت ـس ـب ـب ــت فـيــه
محاولة اغتيال رئيس الحكومة
ال ـعــراق ـيــة مـصـطـفــى الـكــاظـمــي،
أخ ـ ـفـ ــق اجـ ـتـ ـم ــاع ض ـ ــم رؤس ـ ــاء
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة بـ ـ ــرهـ ـ ــم ص ــال ــح
وال ـ ـ ـ ــوزراء مـصـطـفــى الـكــاظـمــي
ومجلس القضاء فائق زيدان ،مع
قــادة «اإلط ــار التنسيقي» ،الذي
يضم الكتل الشيعية ،باستثناء
ال ـت ـيــار ال ـص ــدري ،فــي الـتــوصــل
إلى تفاهمات تنهي أخطر أزمة
سياسية ّ
يمر بها العراق وتعيد
الثقة بالمسار الديموقراطي بعد
االنـتـخــابــات الـتــي جــرت الشهر
الماضي.
وف ـ ـش ـ ــل االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ،ال ـ ـ ــذي
استضافه رئيس الوزراء السابق
ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي ل ـيــل االث ـن ـيــن-
الثالثاء ،في التوصل إلى نتيجة
واضحة ،في ظل إصرار «اإلطار»
ع ـلــى مــوق ـفــه ال ــراف ــض لـنـتــائــج
االنتخابات.

وع ـ ـقـ ــب االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ،أص ـ ــدر
ً
«اإلطار الشيعي» ،بيانا أكد فيه
«رف ــض اسـتـهــداف مـنــزل رئيس
الـ ـ ــوزراء» ،ودع ــا إل ــى «التحقيق
في العملية ،وإشراك فريق فني
لمعرفة حيثيات الهجوم».
وحـ ــث ال ـب ـي ــان ع ـلــى «خـفــض
ال ـ ـتـ ــوتـ ــر ،وإي ـ ـق ـ ــاف ال ـت ـص ـع ـيــد
اإلع ــام ــي م ــن جـمـيــع األطـ ــراف،
وإزالة جميع مظاهر االستفزاز
فـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ،والـ ـ ــذهـ ـ ــاب نـحــو
تـهــدئــة ال ـم ـخــاوف ل ــدى الـنــاس،
وبـعــث رســائــل اطمئنان ألبناء
الشعب العراقي».
لـ ـ ـك ـ ــن ال ـ ـن ـ ـق ـ ـطـ ــة األبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ف ــي
موقف «اإلطــار التنسيقي» ،هي
ً
دعوته مـجــددا إلــى «البحث عن
معالجات قانونية ألزمة نتائج
االنتخابات غير الموضوعية،
تعيد إلى جميع األطــراف الثقة
بــال ـع ـم ـل ـيــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ال ـت ــي
اهتزت بدرجة كبيرة ،والدعوة
إلى اجتماع وطني لبحث إمكان

إي ـ ـجـ ــاد حـ ـل ــول لـ ـه ــذه ال ـق ـض ـيــة
المستعصية».
ً
وخ ـ ـ ــاف ـ ـ ــا ألجـ ـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـبـ ـي ــان
الـ ـص ــادر ع ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ،جــدد
الـ ـخ ــزعـ ـل ــي م ـط ــال ـب ـت ــه ب ــإع ــادة
ّ ً
ملوحا «بمقاطعة
االنتخابات،
الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة بــرمـتـهــا»،
ك ـمــا رفـ ــض الـ ــروايـ ــة الــرسـمـيــة
حول محاولة اغتيال الكاظمي،
الـ ـت ــي ت ـح ــدث ــت عـ ــن اس ـت ـخ ــدام
مـسـ ّـيــرات إيــرانـيــة فــي الهجوم،
ً
قائال« :نميل إلى فرضية الطرف
ال ـثــالــث ف ــي م ـحــاولــة االغ ـت ـيــال
بـتـنـفـيــذ إس ــرائ ـي ـل ــي وتـنـسـيــق
أميركي».
في المقابل ،كتب المستشار
السياسي لرئيس الوزراء مشرق
عـ ـب ــاس ،ع ـق ــب االجـ ـتـ ـم ــاع« :ل ــن
ً
نتنازل أبدا وتحت أي ظرف عن
اقتياد اإلرهابيين القتلة الذين
حــاولــوا اغتيال رئيس مجلس
ً
الوزراء إلى القضاء» ،محذرا من
أن «العراق ُجرح بعمق ،وكل من

يحاول التالعب بجرحه سيجد
اإلجابة».
وج ـ ــاء االج ـت ـم ــاع ب ـعــد فشل
ق ــائ ــد فـيـلــق ال ـق ــدس إسـمــاعـيــل
قــآنــي خ ــال زيـ ــارة ال ــى ال ـعــراق
الـتـقــى خــالـهــا معظم األط ــراف
في إيجاد حل لألزمة المزدوجة؛
نـتــائــج االن ـت ـخــابــات ،ومـحــاولــة
اغتيال الكاظمي.
وات ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــم قـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة
الوسطى األميركية (سنتكوم)
كينيث مــا كـيـنــزي «ميليشيات
إي ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» ب ـ ـ ــال ـ ـ ــوق ـ ـ ــوف وراء
«الـ ـهـ ـج ــوم اإلج ـ ــرام ـ ــي ال ـمــزعــج
ً
ع ـل ــى الـ ـك ــاظـ ـم ــي» ،م ـع ـت ـب ــرا أن
«المجموعات المرتبطة بإيران
تــرى أنـهــا ال تستطيع التمسك
ً
بالسلطة قانونيا  ،واآلن تلجأ
إل ــى الـعـنــف لتحقيق أهــدافـهــا،
ً
وهذا ليس جيدا».
وقال ماكينزي لشبكة «الحرة»
أمس األول« ،تصريحات الرئيس
جو بايدن واضحة بهذا األمــر،

قضت محكمة سودانية،
أمس ،بإعادة خدمة اإلنترنت
إلى البالد بعد  15يوما
من االنقطاع شبه الكامل،
منذ إعالن الجيش حل
مجلسي السيادة والوزراء.
وأقام الدعوى مجموعة من
المحامين وجمعية حماية
المستهلك السودانية .وفي
 25أكتوبر الماضي ،أعلن
قائد القوات المسلحة الفريق
أول عبدالفتاح البرهان ،حالة
الطوارئ في البالد ،وإعفاء
الوالة ،واعتقال قيادات حزبية
ووزراء ومسؤولين ،مقابل
احتجاجات مستمرة رافضة
ودعوة متكررة للعصيان
المدني وانتقادات دولية
تطالب بعودة الحكومة
االنتقالية.

قوات أميركية تمهد
إلنشاء قاعدة بالحسكة

معتصمو المنطقة الخضراء ينصبون سواتر ترابية أمس األول
وسنستمر في تقديم المساعدة
للقوات العراقية ودعمها بدور
ً
غ ـيــر ق ـت ــال ــي» ،م ــؤك ــدا أن ق ــوات
األمـ ـ ــن ال ـع ــراق ـي ــة «سـتـسـتـطـيــع
مقاومة ذلك ،ولكن ما يبعث على
القلق ،أن المليشيات المدعومة
م ــن إيـ ـ ــران وب ـطــري ـقــة واض ـح ــة،
لجأت إلــى أعمال إجرامية ضد
رئيس الوزراء».
في موازاة ذلك ،أعلن القيادي

فـ ــي الـ ـتـ ـي ــار الـ ـ ـص ـ ــدري ،ع ـصــام
حـسـيــن ،أم ــس ،أن زعـيــم التيار
مقتدى الـصــدر ،وضــع الـحــدود
النهائية لالتفاقيات السياسية
ولـ ــم ي ـت ـبــق سـ ــوى اإلع ـ ـ ــان عــن
الـكـتـلــة األك ـبــر واخ ـت ـيــار رئيس
البرلمان.
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ش ـ ـ ــدد زع ـي ــم
ائ ـتــاف الــوطـنـيــة أي ــاد ع ــاوي،
خالل استقباله أمس وفد الحزب

ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ال ـكــردس ـتــانــي،
بـ ــرئـ ــاسـ ــة هـ ــوش ـ ـيـ ــار زيـ ـ ـب ـ ــاري،
على أن األوض ــاع فــي الـعــراق ال
ً
تـتـحـمــل م ــزي ــدا م ــن الـتـصـعـيــد،
ً
مجددا الدعوة لعقد حوار يضم
جميع القوى السياسية ،يضع
مصلحة الوطن فــوق كل شيء،
ويـمـهــد لتشكيل حـكــومــة تلبي
طموحات الشعب.
(بغداد  -وكاالت)

أفاد «المرصد السوري»
لحقوق اإلنسان ،بتسيير
القوات األميركية دورية
عسكرية في بلدة تل تمر
بريف الحسكة الشمالي،
حيث قام الجنود األميركيون
ً
بالتجول داخل البلدة سيرا
على األقدام ،باإلضافة إلى
ً
استطالع المنطقة بحثا عن
موقع لقاعدة عسكرية جديدة
تنوي القوات األميركية
إنشاءها في المنطقة.

ةديرجلا
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هل تتجه واشنطن وبكين إلى حرب بشأن تايوان؟
تايبيه :الصين قادرة على إغالق موانئنا ومطاراتنا وقطع روابطنا مع الخارج
رغم الكلفة العالية والمدمرة
ألي حرب بين الواليات
المتحدة والصين ،تتزايد
احتماالت انزالق البلدين إلى
مواجهة عسكرية عنوانها
العريض تايوان ،التي تعهدت
واشنطن بحمايتها وبكين
بضمها ولو بالقوة.

الحرب ستوقع
خسائر كبيرة في
األرواح وتنتج
كارثة اقتصادية
عالمية

بـعــد أن تــراجـعــت الــواليــات
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ــا يـ ـب ــدو
عـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــة ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـمـ ـ ــوض
االسـتــراتـيـجــي تـجــاه تــايــوان،
ا ل ـ ـتـ ــي ا تـ ـسـ ـم ــت بـ ـه ــا إدارات
متعاقبة ،حيث صرح الرئيس
جو بايدن أخيرا بأن واشنطن
ستدافع عن الجزيرة المتمتعة
بالحكم الذاتي من أي هجمات
م ـح ـت ـم ـل ــة م ـ ــن بـ ـكـ ـي ــن ،ب ـ ــرزت
ع ــام ــات اس ـت ـف ـهــام ب ـش ــأن ما
يعنيه بايدن.
وقــوبـلــت تلك التصريحات
بـ ّ
ـرد ســريــع مــن الـصـيــن ،حيث
قـ ــال ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ،وان ـ ــغ ويـ ــن ب ـيــن،
إنــه «ينبغي على واشنطن أن
تتصرف وتتحدث بحذر بشأن
قضية تايوان».
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر األبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاث
بمعهد  DTاألميركي ،الخبير
االستراتيجي د .بين كونابل،
ف ـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــريـ ــر ن ـ ـشـ ــرتـ ــه م ـج ـل ــة
نـ ــاش ـ ـيـ ــونـ ــال إن ـ ـتـ ــري ـ ـسـ ــت ،إن
خوض حرب مع الصين بشأن
تـ ــايـ ــوان م ــن ش ــأن ــه أن يـسـفــر
عــن خـســائــر ف ــادح ــة ،ويــزعــزع
اسـتـقــرار االقـتـصــاد العالمي،
وي ـ ـ ــدم ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدات عـ ـسـ ـك ــري ــة
أمـ ـي ــركـ ـي ــة تـ ـ ـق ـ ـ ّـدر بـ ـمـ ـلـ ـي ــارات
الدوالرات.
ويـ ـضـ ـي ــف كـ ــونـ ــابـ ــل ،وه ــو
أسـ ـ ـت ـ ــاذ مـ ـس ــاع ــد لـ ـل ــدراس ــات
األمنية بجامعة جــورج تاون
أن تعرض الــواليــات المتحدة
لـهــزيـمــة اسـتــراتـيـجـيــة فــي أي
ح ـ ـ ــرب م ـ ــع الـ ـصـ ـي ــن س ـي ـك ــون
احتماال حقيقيا للغاية ،على
الرغم من أن القادة الصينيين
ي ــواجـ ـه ــون م ـخ ــاط ــر م ـمــاث ـلــة.
ومع ذلك ،فإن كال من الواليات
ال ـم ـت ـحــدة وال ـص ـيــن تـتــأهـبــان
لخوض حرب.
وأدل ــى بــايــدن بتصريحات
دبلوماسية تصعيدية وأرسل
م ـس ـت ـشــاريــن ع ـس ـكــري ـيــن إل ــى
ت ـ ـ ــاي ـ ـ ــوان ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ص ـع ــدت
الصين مناوراتها العسكرية
التهديدية.
ورغ ـ ـ ــم أن هـ ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مــن
سـيــاســة حــافــة ال ـهــاويــة مفيد
لـ ـل ــردع االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ،فــإنــه
م ـح ـف ــوف بــال ـم ـخــاطــر أي ـض ــا.
ومن السهل أن تتورط الواليات
الـمـتـحــدة وال ـص ـيــن ف ــي حــرب
ش ــدي ــدة ال ــوط ــأة غـيــر مخطط
لها .ومع ذلك ،لم يتضح على
اإلطـ ـ ـ ــاق مـ ــا إذا ك ـ ــان أي مــن
الجانبين مستعد نفسيا لمثل
هذه الحرب.
ول ــم يـتــم تــوضـيــح األس ــاس
المنطقي لخوض حرب دفاعا
عـ ــن تـ ـ ــايـ ـ ــوان ،س ـ ـ ــواء ل ـل ـق ــوات
المسلحة األميركية أو الشعب
األم ـ ـيـ ــركـ ــي .فـ ـلـ ـم ــاذا ي ـج ــب أن
ي ـ ـمـ ــوت أمـ ـي ــركـ ـي ــون مـ ــن أج ــل
تايوان؟ وليست هناك معاهدة
تـتـطـلــب ال ــدف ــاع ع ــن ت ــاي ــوان،
وهي الجزيرة التي ال تعترف
بها الواليات المتحدة رسميا
كدولة مستقلة.
ويـقــول كــونــابــل إن مطالبة

سلة أخبار
إردوغان يستعد لبناء
محطتين نوويتين

أعلن الرئيس التركي،
رجب طيب إردوغان ،أمس،
الشروع على وجه السرعة
باالستعداد لبناء محطة
نووية ثانية وثالثة ،بعد
تشغيل محطة "آق قويو"
األولى في تركيا.
وقال إردوغان ،خالل افتتاح
مبنى مؤسسة تنظيم
أسواق الطاقة في إسطنبول
وافتتاح عدد من المحطات،
"ال يمكن أن يعترض أحد
على الطاقة النووية وفي
قلبه ذرة رغبة باستقالل
اقتصاد تركيا ورفاهية
ً
شعبها" ،مضيفا "في وقت
تنشط فيه  443محطة
ً
طاقة نووية في  32بلدا
بالعالم ،فإن من يقول إنه ال
ينبغي لتركيا امتالك الطاقة
النووية ،جاهل ،إن لم يكن
خائنا".

مجسم جندي في خندق بمدينة كينمن التايوانية الساحلية المقابلة لمدينة شيامن الصينية (رويترز)
األميركيين بالموت دفاعا عن
الديموقراطية التايوانية سوف
يكون عملية من الصعب إقناع
أحد بها في أعقاب االنسحاب
الـ ـ ـك ـ ــارث ـ ــي م ـ ــن أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان.
وبالنظر إلى حجة إدارة بايدن
بأن الحفاظ على الديموقراطية
األف ـغــان ـيــة ال يـسـتـحــق أرواح
األمـيــركـيـيــن ،فـلـمــاذا يستحق
ال ـح ـفــاظ عـلــى الــديـمــوقــراطـيــة
التايوانية أرواح األميركيين؟
وي ـ ـض ـ ـيـ ــف أنـ ـ ـ ــه قـ ـ ــد يـ ـك ــون
مــن الـصـعــب اإلج ــاب ــة عــن هــذا
ال ـ ـسـ ــؤال دون االنـ ـ ـج ـ ــرار إل ــى
مقلقة قد
مـنــاقـشــات أخــاقـيــة
ّ
ترغب إدارة بايدن في تجنبها.
ومن غير المرجح أن يصدر عن
الـحـكــومــة ف ــي أي وق ــت قــريــب
أسـ ــاس مـنـطـقــي أيــديــولــوجــي
مقنع للحرب بشأن تايوان.
ويقول كونابل إن الواقعية
الـجـيــوسـتــراتـيـجـيــة الـ ـب ــاردة،
ع ـلــى م ــا يـ ـب ــدو ،ه ــي األسـ ــاس
األكثر شيوعا للحجج المؤيدة
للدفاع عن تايوان.
ف ـ ـفـ ــي ع ـ ـ ـ ــام ّ ،2018
رج ـ ـ ــح
ال ـ ـخ ـ ـب ـ ـيـ ــران ج ـ ـ ــون م ـي ــرزي ـم ــر
وس ـت ـي ـفــن وال ـ ــت أن ال ــوالي ــات
المتحدة ستستفيد من الدفاع
ّ
عــن تــايــوان ،ألن لديها مــوارد
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وي ـم ـكــن
استخدامها كـ «حاملة طائرات»
عـمــاقــة ضــد الـصـيــن ،وخــوفــا
م ـ ــن أن ي ـ ـ ـ ــؤدي الـ ـتـ ـخـ ـل ــي عــن
تايوان إلى تقويض مصداقية
الواليات المتحدة في آسيا.
وفي حين أن هذه الحسابات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـ ــواقـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة ق ــد
ت ـ ـكـ ــون أو ال ت ـ ـكـ ــون ح ـج ـجــا
جيوستراتيجية را س ـخــة ،إال
أنها لن تحفز بالضرورة مئات

اآلالف من األفــراد العسكريين
األميركيين و مـئــات الماليين
من المدنيين لدعم حرب يمكن
أن ت ــؤدي إل ــى خـســائــر كبيرة
في األرواح وكارثة اقتصادية
عالمية.
و نـظــرا للسنوات العشرين
الماضية من األداء التكتيكي
األمـ ـي ــرك ــي ال ـ ـقـ ــوي ،ق ــد ي ـكــون
م ـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـعـ ــب ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــادة
الـسـيــاسـيـيــن أو الـعـسـكــريـيــن
األم ـيــرك ـي ـيــن أن يـتـخـيـلــوا أن
يرفض األميركيون القتال .فلم
ّ
يتعر ض األميركيون لهزيمة
تـكـتـيـكـيــة خ ـط ـيــرة ف ــي ســاحــة
الـ ـمـ ـع ــرك ــة مـ ـن ــذ نـ ـه ــاي ــة ح ــرب
فيتنام.
ُ
ومع ذلك ،لم يخض الجيش
األمريكي حربا تشهد إطــاق
نــار كثيف مع خصم نظير له
منذ الحرب العالمية الثانية.
ثـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاءل كـ ـ ــونـ ـ ــابـ ـ ــل:
هـ ــل الـ ـم ــدنـ ـي ــون األم ـي ــرك ـي ــون
مـ ـسـ ـتـ ـع ــدون لـ ـتـ ـح ـ ُّـم ــل أعـ ـب ــاء
الـ ـح ــرب؟ ويـ ـق ــول إنـ ــه رغـ ــم أن
معظم المدنيين األميركيين
ي ـم ـكــن أن ي ـت ـج ــاه ـل ــوا بـشـكــل
ع ـ ـ ــام الـ ـح ــربـ ـي ــن ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــراق
وأفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان دون ع ــواق ــب،
فإنهم لــن يـكــونــوا بمعزل عن
الحرب مع الصين .وعلى أقل
تـقــد يــر ،سيعاني األميركيون
في الداخل اضطرابا اقتصاديا
ح ــادا مــع تــوقــف ال ـت ـجــارة مع
ال ـص ـي ــن وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـ ــدول
اآلسيوية.
كـمــا يـمـكــن لــأمـيــركـيـيــن أن
يـتــوقـعــوا ح ــدوث اضـطــرابــات
مطولة في خدمات اإلنترنت،
حيث إن القراصنة الصينيين
س ـي ـبــذلــون قـ ـص ــارى جـهــدهــم

لتعطيل السالسل اللوجستية
ال ـت ـج ــاري ــة وال ـع ـس ـكــريــة الـتــي
تـغــذي آل ــة ال ـحــرب األمـيــركـيــة،
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف ي ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــارك جـ ـمـ ـي ــع
األميركيين بشكل مباشر في
حرب بشأن تايوان.
ثـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاءل كـ ـ ــونـ ـ ــابـ ـ ــل:
هـ ــل الـ ـم ــدنـ ـي ــون األم ـي ــرك ـي ــون
م ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدون ل ـ ـ ــدع ـ ـ ــم ت ـع ـه ــد
ب ــاي ــدن ب ــال ــدف ــاع ع ــن ت ــاي ــوان
م ــن ه ـج ــوم ص ـي ـنــي؟ ويـجـيــب
أن ـ ـهـ ــم ق ـ ــد يـ ـفـ ـعـ ـل ــون ذل ـ ـ ــك فــي
ال ـظ ــروف الـمـنــاسـبــة ،كـمــا في
أع ـ ـقـ ــاب هـ ـج ــوم ص ـي ـن ــي غـيــر
مـبــرر على ال ـقــوات العسكرية
األميركية .ويدلل الكاتب على
ذ لــك باصطفاف الماليين من
األميركيين الذين لم يسمعوا
قـ ــط عـ ــن بـ ـي ــرل هـ ــاربـ ــور عـلــى
ال ـ ـفـ ــور ف ـ ــي مـ ــراكـ ــز ال ـت ـج ـن ـيــد
الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري بـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم
ال ـ ـيـ ــابـ ــانـ ــي الـ ـمـ ـف ــاج ــئ ف ـ ــي 7
د يـ ـسـ ـمـ ـب ــر  .1941ك ـ ـمـ ــا أدت
ه ـ ّج ـم ــات  11س ـب ـت ـم ـبــر ال ـتــي
شــنـهــا تنظيم «ال ـق ــاع ــدة» إلــى
تــدفــق مـمــاثــل لـلــدعــم الــوطـنــي
للحرب.
ول ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــر إلـ ـ ـ ــى
االنـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــام ـ ــات ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة فــي
المجتمع األ مـيــر كــي والثقافة
األمـيــركـيــة ،ليس مــن الــواضــح
على اإلطالق أنه يمكن لبايدن
أن يـعـتـمــد ع ـلــى األمـيــركـيـيــن
لدعم الحرب مع الصين بشأن
تايوان.
وبالمنطق نفسه ،يتساء ل
ك ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــل :هـ ـ ـ ـ ــل سـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــوت
ال ـش ـيــوع ـيــون الـصـيـنـيــون من
أج ــل ت ــاي ــوان؟ وي ـق ــول إن ــه قد
يكون القادة الصينيون واثقين
ب ـقــدرت ـهــم ع ـلــى غ ــزو ت ــاي ــوان،

وه ــزيـ ـم ــة الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـمـس ـل ـحــة
التايوانية ،ودرء هجوم مضاد
أميركي ،وتأمين مكاسبهم.
و يـضـيــف« :لكنهم يعرفون
ب ــال ـت ــأك ـي ــد أن ـ ـهـ ــم س ـي ـع ــان ــون
خ ـس ــائ ــر ف ـ ــادح ـ ــة ،ويـ ـ ـ ــرون أن
الكثير من معداتهم العسكرية
ال ـت ــي ت ــم ش ــراؤه ــا حــدي ـثــا قد
أهــدرتـهــا ال ــوالي ــات المتحدة،
ويضعف اقتصادهم في هذه
العملية.
وس ـ ـ ــوف تـ ـتـ ـض ــرر م ـ ـبـ ــادرة
ال ـ ـحـ ــزام والـ ـط ــري ــق الـصـيـنـيــة
الثمينة بشدة ،حيث ستحاول
الواليات المتحدة وحلفاؤها
ق ـ ـطـ ــع وص ـ ـ ـ ــول ال ـ ـص ـ ـيـ ــن إلـ ــى
ص ـن ــاع ــات ـه ــا االس ـت ـخ ــراج ـي ــة
الـعــالـمـيــة ،ال ـتــي تـعـتـمــد على
الموارد الطبيعية.
وي ـخ ـت ـتــم ك ــون ــاب ــل ت ـقــريــره
بــال ـقــول إن ــه عـلــى أق ــل تـقــديــر،
وفــي الــوقــت الــذي ُيصعد فيه
بـ ــايـ ــدن مـ ــن حـ ـ ــدة الـ ـت ــوت ــرات
الدبلوماسية ،ينبغي عليه أن
يفكر في سبل إعــداد الجيش
األميركي والرأي العام لحرب،
تبدو محتملة بشكل متزايد،
رغ ـ ــم أنـ ـه ــا ربـ ـم ــا تـ ـك ــون غـيــر
مرغوبة من أي من الطرفين.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ــك ح ـ ــذرت
وزارة الدفاع التايوانية أمس
مـ ــن أن الـ ـصـ ـي ــن قـ ـ ـ ــادرة عـلــى
إغ ـ ــاق ال ـم ــوان ــئ وال ـم ـط ــارات
الــرئـيـسـيــة ف ــي ت ــاي ــوان ،بغية
قـ ـط ــع روابـ ـ ـ ـ ــط الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة مــع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،ف ـ ــي وقـ ـ ــت وص ـل ــت
التوترات بين بكين وتايبيه
إلى ذروتها.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي
ت ـق ــري ــر ن ـص ــف سـ ـن ــوي ص ــدر
أمـ ـ ـ ــس ،إل ـ ـ ــى أن ب ـك ـي ــن ت ـع ــزز

قـ ـ ــدرات ـ ـ ـهـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـضـ ــربـ ــات
ال ـج ــوي ــة وال ـب ـح ــري ــة وال ـبــريــة
ع ـل ــى الـ ـج ــزي ــرة ال ـت ــاي ــوان ـي ــة،
إض ــاف ــة إل ــى اح ـت ـمــال «إغ ــاق
موانئنا ومـطــاراتـنــا و(وق ــف)
ال ــرح ــات ال ـج ــوي ــة ال ـم ـغ ــادرة
(م ــن ال ـجــزيــرة) وق ـطــع قـنــوات
اتصالنا البحرية والجوية».
ونبه التقرير أيضا إلى قدرة
الـصـيــن عـلــى ض ــرب الـجــزيــرة
ب ـت ــرس ــان ـت ـه ــا الـ ـص ــاروخـ ـي ــة،
السيما الصواريخ الباليستية
وصواريخ كروز ،الفتا الى أن
بكين تعزز قدرتها على شن
هجمات برمائية ضد تايوان.
وتعتبر بكين أن تايوان ،البالغ
عدد سكانها نحو  23مليون
نـ ـسـ ـم ــة ،ج ـ ـ ــزء ال يـ ـتـ ـج ــزأ مــن
األراض ــي الصينية ،وتعهدت
إعــادة ضم الجزيرة يوما ما،
بالقوة إذا لزم األمر.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــر أن
«الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ــاورات الـ ـمـ ـتـ ـك ــررة فــي
المنطقة الرمادية» تهدف إلى
«االستيالء على تايوان بدون
ق ـتــال» .و»المنطقة الــرمــاديــة»
مصطلح يستخدمه المحللون
ال ـع ـس ـكــريــون ل ــوص ــف أع ـمــال
ع ــدوان ـي ــة تــدع ـم ـهــا دول ـ ــة مــا،
بدون أن يصل األمر إلى حرب
مـفـتــوحــة ،وق ــد وصـفـهــا وزيــر
الــدفــاع البريطاني بن واالس
أيـ ـض ــا ب ــأن ـه ــا «ال ـم ـع ـب ــر بـيــن
السالم والحرب».
وأكد وزير الدفاع التايواني
فـ ـ ــي أك ـ ـتـ ــوبـ ــر أن ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات
العسكرية مع الصين وصلت
إلــى ذروتها منذ أربعة عقود
بعد عدد قياسي من الغارات
ال ـج ــوي ــة ف ــي مـنـطـقــة تـحــديــد
الدفاع الجوي للجزيرة.

«حرب مهاجرين» بين بولندا وبيالروس

ً ً
ّ
وارسو تنال دعما ألمانيا ...وموسكو تذكر بـ «جذور المشكلة»
تصاعد التوتر الى أقصى حد بين بولندا
وب ـيــاروس ،بسبب أزم ــة المهاجرين على
الحدود بينهما ،حيث تتهم وارسو مينسك
ً
بــالــوقــوف وراء هـ ـ ــا ان ـت ـقــامــا م ــن الـضـغــوط
األوروبية على نظام الرئيس البيالروسي
الكسندر لوكاشينكو الــذي واجــه إجــراء ات
أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة حـ ــازمـ ــة بـ ـع ــد ح ـم ـل ــة قـ ـم ــع ضــد
المعارضة.
ّ
وحــذر رئيس الــوزراء البولندي ماتوش
مــورافـيـتـسـكــي ،أم ــس ،مــن أن األزمـ ــة تهدد
أمــن االتـحــاد األوروب ــي برمته ،مدافعا عن
اإلجـ ـ ــراءات األم ـن ـيــة ال ـتــي اتـخــذتـهــا ب ــاده،
ً
ومــؤكــدا أن «إغ ــاق الـحــدود البولندية من
مصلحتنا الــوطـنـيــة ،لـكــن اس ـت ـقــرار وأمــن
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي بــرمـتــه هــو ال ـيــوم على
المحك».
وأضاف« :هذا الهجوم الهجين من نظام
ً
لوكاشينكو يستهدفنا جميعا .لن نخضع
للتخويف ،وسندافع عن السالم في أوروبا
مع شركائنا من الحلف األطلسي واالتحاد
األوروبي».
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ن ـب ـهــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
البيالروسية ،فــي بيان أمــس ،وارس ــو «من
ال ـل ـج ــوء إلـ ــى أي اس ـت ـف ــزاز ل ـت ـبــريــر أع ـمــال
حـ ــرب ـ ـيـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة غ ـ ـيـ ــر م ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــة» ،ضــد
المهاجرين الذين وصفتهم بأنهم «أشخاص
مستضعفون غير مسلحين بينهم العديد
من النساء واألطفال».
ورف ـ ـ ـ ــض وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع الـ ـبـ ـي ــاروس ــي
ً
االتهامات بتدبير موجة الهجرة ،معتبرا
أنه «ال أساس وال مبرر لها» وقال إن وارسو
ّ
تصعد التوتر بصورة «متعمدة».
وتعتبر بيالروس أن بولندا تنشر حوالى
 10آالف عسكري على الحدود المشتركة من
ً
دون إخطارها ،مما يشكل برأيها «نشاطا
ً
ً
عسكريا كثيفا وانتهاكا لالتفاقات الثنائية».
وأعلنت السلطات البولندية ،أمس األول،

دوليات

أن م ـئــات األش ـخ ــاص ات ـج ـهــوا نـحــو معبر
كوشنيتسا الحدودي ،وقد حاولت مجموعة
ً
منهم أن تعبر الـحــدود ،متهمة «أشخاصا
مــرتـبـطـيــن ب ــأج ـه ــزة خ ــاص ــة ب ـيــاروس ـيــة»
بتنظيم العملية.
ون ـش ــرت وزارة ال ــدف ــاع ال ـبــول ـنــديــة ،في
تغريدة ،مقطع فيديو يظهر على حد قولها
«مجموعة كبيرة» من العسكريين البيالروس
يقتربون من مخيمات للمهاجرين قرب قرية
كوشنيتسا البولندية الحدودية.
ونشرت الشرطة المحلية على «تويتر»
صور مهاجرين جالسين حول خيم ونيران
أضرموها للتدفئة في الجانب البيالروسي
للسياج.
ويـتـجـمــع ح ــوال ــى  4آالف م ـهــاجــر قــرب
كوشنيتسا ،بحسب أجهزة االستخبارات
البولندية.
وصـ ـ ـ ـ ـ ــرح الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث بـ ـ ــاسـ ـ ــم الـ ـ ــوزيـ ـ ــر
المكلف التنسيق بين األ ج ـهــزة الخاصة،
سـتــانـيـســاف ج ــاري ــن ،ل ــإذاع ــة الـبــولـنــديــة
«تشير تقديراتنا حتى إلى أن هناك ربما 12
إلى  15ألف مهاجر في بيالروس».
وأكد وزير الداخلية البيالروسي ،إيفان
كوبراكوف ،أن المهاجرين موجودون على
أراضــي بيالروس «بصورة قانونية» ،وهم
لم يرتكبوا «أي انتهاك للقانون».
وجـ ــاء ال ـم ـهــاجــرون م ــن ب ـل ــدان مختلفة.
ونقلت وكالة األنباء البيالروسية (بيلتا)
عن مهاجر قوله إنهم أكراد.
ولـقــي  10مـهــاجــريــن عـلــى األق ــل حتفهم
في المنطقة 7 ،منهم من الجانب البولندي
للحدود ،بحسب صحيفة غازيتا فيبورتشا.
ويـتـهــم االت ـح ــاد األوروب ـ ــي لوكاشينكو
بتدبير موجة من المهاجرين والالجئين،
معظمهم من الشرق األوسط ،لمحاولة دخول
أراضي االتحاد األوروبيً ،
ردا على العقوبات
التي فرضتها بروكسل على بالده في أعقاب

مواجهات بين مهاجرين وقوات امن بولندية على الحدود بين بيالروسيا بولندا
حملة قمع وحشية استهدفت المعارضة.
ووص ــف حـلــف ش ـمــال األطـلـســي (نــاتــو)
استخدام مينسك المهاجرين بأنه «تكتيك
هجين غير مقبول» ،بينما طالبت واشنطن
لــوكــاشـيـنـكــو ع ــن «االس ـت ـغ ــال الـسـيــاســي
والتالعب بأشخاص ضعفاء».
وطـلـبــت رئـيـســة المفوضية األوروب ـي ــة،
أورسوال فون دير الين ،من مينسك «التوقف
ع ــن ت ـعــريــض ح ـيــاة األشـ ـخ ــاص لـلـخـطــر»،
ّ
ملوحة بعقوبات جديدة من المحتمل أن
ُ
تـفــرض على شــركــات الطيران التي تجلب
المهاجرين إلى بيالروس الستغاللها.
وتـتـهــم الـمـفــوضـيــة األوروبـ ـي ــة مينسك
بتخفيف متطلبات التأشيرات مع بعض
البلدان لتشجيع الراغبين في الفرار.
ً
ً
ونالت وارسو دعما قيما من برلين .فقد
طــالــب وزي ــر الــداخـلـيــة فــي حكومة تسيير
األعـ ـم ــال ف ــي أل ـمــان ـيــا ،ه ــورس ــت زي ـهــوفــر،
االتحاد األوروبي بتقديم دعم لبولندا.
وفي تصريحات لصحيفة بيلد األلمانية

الـ ـ ـص ـ ــادرة أمـ ـ ــس ،ق ـ ــال زيـ ـه ــوف ــر« :ب ــول ـن ــدا
تصرفت حتى اآلن على نحو صحيح .إننا
بحاجة إلى تأمين بنائي للحدود ،ويجب
علينا أن ندعم البولنديين في هذا الشأن
بشكل علني».
وأضاف« :ال يمكننا أن ننتقد البولنديين
ألنهم يحمون الحدود الخارجية لالتحاد
األوروب ـ ــي بــالــوســائــل الـمـسـمــوح ب ـهــا ،وال
أعني بالطبع باستخدام األسلحة النارية،
ول ـ ـكـ ــن بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات األخ ـ ـ ــرى
الموجودة».
واس ـت ـط ــرد زي ـه ــوف ــر« :ي ـجــب أن نـســاعــد
الـحـكــومــة الـبــولـنــديــة عـلــى تــأمـيــن الـحــدود
الخارجية .إن هذه في الواقع إحــدى مهام
المفوضية األوروبية ،وإنني أناشدها اآلن
اتخاذ إجراء».
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر ألـ ـم ــانـ ـي ــا مـ ـقـ ـص ــدا رئ ـي ـس ـي ــا
للمهاجرين ،حيث دخل البالد حتى اآلن هذا
العام بشكل غير شرعي  8833شخصا عبر
بيالروس ،حسبما ذكرت الشرطة االتحادية.

وف ـ ـ ــي مـ ــوس ـ ـكـ ــو ،ح ـل ـي ـف ــة ل ــوك ــاش ـي ـن ـك ــو
الــرئـيـسـيــة ،ق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة الــروســي
سـيــرغــي الف ـ ــروف ،عـقــب ل ـقــاء مــع سكرتير
ال ـف ــات ـي ـك ــان ل ـل ـع ــاق ــات م ــع الـ ـ ـ ــدول ،رئ ـيــس
األساقفة بول غاالغر ،إن حل أزمــة الهجرة
على الحدود بين بيالروس وكل من بولندا
ول ـي ـتــوان ـيــا ،يـكـمــن «فـ ــي االح ـ ـتـ ــرام الـكــامــل
لمبادئ القانون الدولي اإلنساني.
وبطبيعة الحال ،في عدم نسيان من أين
تنمو جذور المشكلة التي تنبع من السياسة
التي تتبعها الدول الغربية ،بما في ذلك دول
«ناتو» ودول االتحاد األوروبــي ،على مدى
سنوات عديدة فيما يتعلق بالشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،ومحاولة فرض حياة أفضل
على سكانها وفق المعايير الغربية».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي« :م ـ ـ ــع كــل
الخطوات التي تجري مناقشتها اآلن ،يجب
أال ننسى أين بدأ كل شيء ،وبذنب َمن يحدث
كل هذا اآلن».
(عواصم ـ وكاالت)

فرنسا تعتقل  3مقربين
من منفذ هجوم «كان»

ألقت الشرطة الفرنسية
القبض على  3أشخاص
على صلة بالمتهم
بمهاجمة الدورية الفرنسية
في مدينة "كان" ،وطعن
شرطي كان يجلس فيها
بسكين في ساعة مبكرة
من صباح أمس االول ،قبل
أن يطلق زمليه النار عليه
ويصيبه بجروح خطيرة.
ولم تكشف الشرطة
عن هويتي الشخصين
المعتقلين .ويتم حاليا
التعامل مع القضية على
أنها محاولة قتل ،ولم تفتح
جهات االدعاء الفرنسية
المعنية بمكافحة اإلرهاب
ً
تحقيقا بعد.

توقيف  7قراصنة بعملية
نادرة تستهدف «الفدية»

أتاحت عملية عالمية نادرة
لمالحقة قراصنة برامج
الفدية المعلوماتية توقيف
 7بينهم أوكراني ،يبلغ
ً
 22عاما اتهم في الهجوم
المعلوماتي الكبير على
شركة كاسيا في يوليو.
وأعلنت السلطات األميركية
واألوروبية أن العملية ،التي
أطلق عليها اسم "غولد
داست" أو "كويك ساند"،
شملت  17دولة ،واستهدفت
مجموعة مقرصنين
ناطقين بالروسية "ريفيل"
وفي بعض األحيان تدعى
"سودينوكيبي" ومجموعة
غراندكراب .ويشتبه في أن
الموقفين تسببوا في "سبعة
آالف إصابة" حول العالم
ببرمجيات تقوم بتشفير
بيانات أهدافهم ،و"طلبوا
أكثر من  200مليون يورو
كفدية" مقابل مفتاح فك
التشفير ،بحسب الشرطة
األوروبية.

«وثائق باندورا» تقود
رئيس تشيلي للعزل

وافق النواب التشيليون،
أمس ،على آلية لعزل الرئيس
سيباستيان بينيرا ،على
خلفية كشف "وثائق باندورا"
عن بيع شركة تعدين من قبل
شركة تعود ألبنائه.
وبعد موافقة مجلس النواب
الذي تسيطر عليه المعارضة
ً
مقعدا)،
( 83من أصل 155
ّ
يصوت مجلس
ُيفترض أن
الشيوخ على اآللية بأغلبية
الثلثين قبل االنتخابات
العامة في  21نوفمبر ،والتي
ُ
ً
ً
ستنتج رئيسا وبرلمانا
جديدين.
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رياضة

ً ً
األزرق يتأهب لمواجهة التشيك وديا غدا
سلطان والحقان يلتحقان بالوفد اليوم وغونزاليس يزيد الحمل التدريبي
أحمد حامد

يختتم المنتخب الوطني لكرة
القدم تدريباته مساء اليوم في
التشيك ،استعدادا لخوض
مباراة ودية دولية غدا مع
أصحاب األرض ،ضمن مباريات
"الفيفا داي".

خ ـ ــاض ال ـم ـن ـت ـخــب الــوط ـنــي
األول ل ـكــرة ال ـق ــدم ف ــي التشيك
أم ـ ـ ـ ــس تـ ـ ــدري ـ ـ ـبـ ـ ــات صـ ـب ــاحـ ـي ــة
ومسائية لرفع معدالت اللياقة
ال ـب ــدن ـي ــة وتـ ـع ــوي ــض مـ ــا فــاتــه
ج ــراء رحـلــة الـمـغــادرة الطويلة
للوصول إلــى مدينة أولــومــوك
ال ـت ـش ـي ـك ـي ــة الـ ـت ــي تـسـتـضـيــف
المباراة الودية غدا على ملعب
ان ــروف ،على أن يـغــادر بعدها
إلى ليتوانيا لمواجهة منتخبها
في مباراة مماثلة  15الجاري،
ض ـم ــن ال ـت ـح ـض ـي ــرات ل ـخــوض
غـ ـم ــار ال ـت ـص ـف ـي ــات اآلس ـي ــوي ــة
 ،2023ا ل ـ ـم ـ ـقـ ــررة فـ ــي ا ل ـص ـيــن
يونيو المقبل.
وح ـ ـ ـ ـ ــرص الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي
لـ ـ ـ ـ ـ ــأزرق ،ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة اإلسـ ـب ــان ــي
كـ ـ ــارلـ ـ ــوس غـ ــونـ ــزال ـ ـيـ ــس ،ع ـلــى
ت ـك ـث ـي ــف ت ـع ـل ـي ـم ــات ــه لــاع ـب ـيــن
بـغـيــة تـحـقـيــق أك ـبــر اس ـت ـفــادة،
وشهد التدريب المسائي أمس،
الـ ــذي ج ــرى ع ـلــى مـلـعــب ن ــادي
س ـي ـغ ـم ــا ب ـم ــدي ـن ــة أول ـ ــوم ـ ــوك،
تعليمات فنية خاصة بكيفية
التصدي للمنتخب التشيكي،
وشـ ـ ـ ــدد ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي ع ـلــى
أه ـم ـي ــة ت ـض ـي ـيــق ال ـم ـس ــاح ــات
إليقاف خطورة أصحاب األرض
ال ـم ـتــوق ـعــة ،إلـ ــى ج ــان ــب الـنـقــل
ال ـســريــع ل ـل ـكــرة ،وع ــدم الـلـجــوء
إل ــى الـ ـك ــرات ال ـطــوي ـلــة لـتـفــادي
االل ـت ـح ــام ــات قـ ــدر اإلمـ ـك ــان مع
العـ ـب ــي ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـت ـش ـي ـكــي،
لما يتميزون به من قوة بدنية
وجسمانية.

اكتمال الصفوف
فـ ـ ـ ــي نـ ـ ـف ـ ــس الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ،م ــن
ال ـم ـن ـت ـظــر أن ت ـك ـت ـمــل ص ـفــوف
األزرق ب ـعــد أن تـمـكــن الـجـهــاز
اإلداري من حل أزمة التأشيرات
التي واجهت ثنائي المنتخب
س ـ ـل ـ ـطـ ــان الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي ويـ ــوسـ ــف
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــان ،ع ـ ـلـ ــى أن ي ـل ـت ـح ـقــا
بالوفد مساء اليوم ،على أبعد
ت ـق ــدي ــر ،وت ـش ـهــد صـفــوف

غونزاليس يوجه تعليماته لالعبين
األزرق ج ــاه ــزي ــة ك ـب ـي ــرة ،بـعــد
انضمام الالعب فهد حمود إلى
التدريبات الجماعية وتعافيه
بصورة كاملة من اإلصابة التي
لحقت به سابقا.
وكان الجهاز الطبي استبعد
ب ـعــض الــاع ـب ـيــن أمـ ـث ــال بـنــدر
ال ـســامــة ،وع ـلــي ع ـبــدالــرســول،
وشـ ـبـ ـي ــب ال ـ ـخ ـ ــال ـ ــدي ،ب ــداع ــي
اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات ،وع ـ ـ ـ ــدم إم ـك ــان ـي ــة
لـ ـح ــاقـ ـه ــم بـ ــودي ـ ـتـ ــي ال ـت ـش ـي ــك
وليتوانيا.

الراشد يستضيف الوفد
من جهته ،أقام سفير الكويت

ف ــي ال ـت ـش ـيــك راشـ ـ ــد ال ـه ــاج ــري
مأدبة عشاء على شرف الوفد،
وح ـ ــرص ع ـل ــى تـ ـب ــادل ال ـه ــداي ــا
التذكارية مع الالعبين وأعضاء
الوفد ،وأبــدى سعادته بوجود
األزرق فــي التشيك ،معربا عن
ث ـق ـت ــه ب ــال ــاع ـب ـي ــن وق ــدراتـ ـه ــم
على الـظـهــور بمظهر الئــق في
المباراة.
ف ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ح ــرص
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب الـ ـتـ ـشـ ـيـ ـك ــي مـ ـي ــان
م ــاتـ ـش ــاال ،الـ ـ ــذي س ـب ــق أن ق ــاد
األزرق ،ونـ ـ ــادي ك ــاظ ـم ــة ،على
الوجود في مقر إقامة المنتخب،
كما التقى رئيس االتحاد الشيخ
أحمد اليوسف.

الشباب في مجموعة صعبة بـ «غرب آسيا»  ...و«الناشئين» ينسحب
أوق ـع ــت قــرعــة بـطــولــة غ ــرب آسـيــا
الـثــانـيــة لـلـشـبــاب ل ـكــرة ال ـق ــدم ،الـتــي
يستضيفها العراق بمدينتي البصرة
ً
وأربيل اعتبارا من  20الجاري حتى
األول من ديسمبر المقبل" ،األزرق" في
المجموعة األولى ،التي ضمت البلد
المستضيف المنتخب العراقي ،إلى
جانب البحرين ،وفلسطين واليمن،
وتـ ـق ــام م ـنــاف ـســات هـ ــذه الـمـجـمــوعــة
بمدينة البصرة.
وضمت المجموعة الثانية سورية

واإلم ـ ـ ــارات واألردن ول ـب ـنــان ،وتـقــام
منافساتها بمدينة أربيل .وأجريت
مــراســم الـقــرعــة فــي مقر اتـحــاد غرب
آسـيــا بــالـعــاصـمــة األردن ـي ــة (ع ـمــان)،
حـيــث ت ــم وض ــع الـمـنـتـخــب الـعــراقــي
عـلــى رأس المجموعة األولـ ــى ،فيما
تــواجــد منتخبا اإلم ـ ــارات وســوريــة
ض ـمــن ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــان ـي ــة ،وت ـقــام
المباريات بنظام الدوري من مرحلة
واحدة ،ويتأهل بطل كل مجموعة إلى
المباراة النهائية.

أجرى اتحاد غرب آسيا قرعة تكميلية لبطولة
الناشئين المقررة فــي السعودية مــن  5إلــى 15
ديسمبر ا لـمـقـبــل ،لتعويض ا نـسـحــاب منتخب
الكويت للفئة ذاتها ،الرتباط الالعبين باختبارات
دراسية يصعب تعويضها في وقت آخر.
و تـقــام البطولة بمشاركة  9منتخبات ،هي:
السعودية ،البحرين ،اإلمارات ،اليمن ،فلسطين،
سورية ،لبنان ،األردن ،والعراق.
وكان االزرق قد عسكر اعتبارا من الرابع عشر
ولمدة  ١٠ايام في االمارات ،كما عسكر في تركيا
وخاض  ٦مباريات ودية.

ً
الكويت في ضيافة الوحدة السعودي اليوم العربي يبدأ تدريباته بحضور  13العبا

نبيل معلول

يحل فريق الكويت لكرة القدم عند الثامنة
ً
م ــن مـ ـس ــاء الـ ـي ــوم ض ـي ـف ــا ع ـل ــى ال ــوح ــدة
ال ـس ـعــودي فــي م ـب ــاراة ودي ــة ،فــي جــدة
ضمن استعدادات األبيض لما تبقى
من منافسات الموسم الحالي.
ً
وك ـ ـ ــان األب ـ ـيـ ــض دخـ ـ ــل م ـع ـس ـك ــرا
ً
تـ ــدر ي ـ ـب ـ ـيـ ــا ف ـ ــي جـ ـ ــدة مـ ـ ــدة  8أ ي ـ ــام
بحضور  24العبا ،على أن يتخلل
هــذا المعسكر م ـبــاراة ود ي ــة أ مــام
الوحدة اليوم وأخرى أمام األهلي
 14الجاري.
وي ـ ـت ـ ـط ـ ـلـ ــع مـ ـ ـ ـ ــدرب األب ـ ـيـ ــض
الجديد التونسي نبيل معلول،
ً
الـ ـ ــذي ت ــول ــى ال ـم ـه ـم ــة حــدي ـثــا
ً
خلفا لمواطنه فتحي الجبال
إلى تحقيق االستفادة الكاملة
من مواجهة ا لــو حــدة ،السيما
أن األ خ ـ ـيـ ــر و ص ـ ــل ل ـم ـع ــدالت
ً
ل ـي ــاق ــة ب ــدن ـي ــة ع ــال ـي ــة ع ـط ـفــا
ع ـل ــى خ ــو ض ــه  10م ـب ــار ي ــات
فـ ــي دوري ا ل ـ ــدر ج ـ ــة األو ل ـ ــى

ا لـسـعــودي جمع خاللها  16نقطة فــي المركز
الثالث بترتيب الدوري.
وت ـش ـهــد ص ـفــوف األب ـي ــض ب ـعــض الـغـيــابــات
المؤثرة ،حيث يشارك ثالثي الفريق االسترالي
م ــاك ـج ــوان ،وال ـكــون ـغــولــي م ـبــوكــانــي ،والـغـيـنــي
س ـي ــدوب ــا ،م ــع مـنـتـخـبــات ب ــاده ــم ،إل ــى جــانــب
عناصر األبيض الموجودين مع األزرق في رحلة
أوروبا ،وهم فهد حمود ،وإبراهيم كميل ،وسامي
الصانع ،وعبد الرحمن كميل.
ويدرك مدرب الكويت نبيل معلول أن مواجهة
الوحدة لن تكون سهلة ،مع حالة النقص لدى
األبيض ،والجاهزية الكبيرة ألصحاب األرض،
ل ـك ـنــه ي ـع ــول ع ـل ــى رغ ـب ــة ال ــاع ـب ـي ــن ف ــي إث ـب ــات
جدارتهم مع الجهاز الفني الجديد.
وي ـع ــول م ـع ـلــول ع ـلــى الع ـب ــي ال ـخ ـبــرة أم ـثــال
الحارس حميد القالف ،وسامي الصانع ،وفهد
ال ـهــاجــري ،وحـسـيــن حــاكــم ،إل ــى جــانــب شــريــدة
الشريدة ،ويوسف الخبيزي ،وعبدالله البريكي،
وطالل جازع ،إلى جانب طالل فاضل الذي التحق
بالوفد أمس ،بعدما حصل على التفرغ المطلوب
من مقر عمله.

ً
تمارين بدنية في الفترة الصباحية مرتين أسبوعيا
•

عبدالرحمن فوزان

باشر الفريق األول لكرة القدم بالنادي
العربي ،أمس ،برنامجه التدريبي الخاص
ال ــذي أع ــده مــدربــه الـكــرواتــي انتي ميشا
اس ـت ـع ــدادا ل ـبــدء حـمـلــة ال ــدف ــاع ع ــن لقب
الدوري الممتاز  20الجاري أمام التضامن،
وي ـسـعــى م ــن خــالــه ال ــى تـكـثـيــف إع ــداد
الالعبين قبل انطالق المنافسات رسميا
باالنتظام في تمارين صباحية ومسائية
تعويضا للفترة الماضية التي شهدت
توقف المنافسات وتأجيل انطالق الدوري.
أمس بالنادي
وتدرب األخضر صباح ً
الـ ـع ــرب ــي ب ـح ـض ــور  13الع ـ ـبـ ــا ،وغ ـي ــاب
المنضمين للمنتخب األول والنجم الليبي
السنوسي الهادي المنضم لمنتخب بالده،
إضافة الى الخماسي عبدالعزيز السليمي
وبدر طارق وسليمان عبدالغفور وعبدالله
حسن وعبدالله الشرهان الذين اعتذروا

بسبب ظ ــروف شخصية .ورك ــز الجهاز
الفني خالل هذه الحصة على تمارين
التقوية وزي ــادة األحـمــال البدنية في
صالة الحديد.
وفـ ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـس ــائ ـي ــة عـ ــادت
ت ــدريـ ـب ــات الـ ـف ــري ــق ال ـ ــى طـبـيـعـتـهــا
االعتيادية وهــي تقام بشكل مؤقت
عـلــى اس ـت ــاد نـ ــادي ال ـش ـبــاب لحين
ان ـت ـه ــاء ال ـص ـيــانــة ال ـش ـتــويــة الـتــي
تخضع لها ارضـيــة اسـتــاد صباح
السالم.
وي ـ ــأم ـ ــل مـ ـيـ ـش ــا ح ـ ـضـ ــور اك ـب ــر
ق ــدر ع ــدد مـمـكــن م ــن الــاعـبـيــن في
الـتــدريـبــات الصباحية ولـكــن لعدم
تفرغ الالعبين المحليين قرر إقامتها
مرتين خالل األسبوع وكذلك األسبوع
المقبل دون تحديد المواعيد وذلــك
حسب تفرغ الالعبين.

انتي ميشا

ّ
«دوري اليد» يستأنف نشاطه بقمة القادسية والعربي طائرة القادسية تحلق من جديد على حساب «األخضر»
يـ ـسـ ـت ــأن ــف ال ـ ـي ـ ــوم ال ـ ـ ـ ــدوري
الـمـمـتــاز ل ـكــرة ال ـيــد منافساته
بــإقــامــة م ـبــارات ـيــن ف ــي افـتـتــاح
الجولة السابعة ،حيث يلتقي
ف ــي الـ ـ ـ  7.30م ـس ــاء ال ـقــادس ـيــة
م ـ ــع ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وي ـس ـب ـق ـه ــا فــي
الـ ـ ـ  5.30م ـس ــاء مـ ـب ــاراة أخ ــرى
تجمع بين برقان والفحيحيل،
وت ـق ــام ال ـم ـبــاراتــان عـلــى صــالــة
االت ـح ــاد بمجمع الـشـيــخ سعد
العبدالله الرياضي.
وكـ ــانـ ــت م ـن ــاف ـس ــات ب ـطــولــة

ال ـ ـ ـ ــدوري ب ــدرج ـت ـي ــه "ال ـم ـم ـت ــاز
واألولى" توقفت بعد الجولة الـ
 6مدة  10أيــام ،بسبب مشاركة
مـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي األول فــي
بـ ـط ــول ــة قـ ـط ــر ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ال ـت ــي
ً
اسـتـضــافـتـهــا ال ــدوح ــة مــؤخــرا،
وأح ـ ـ ـ ـ ـ ــرز لـ ـقـ ـبـ ـه ــا م ـس ـت ـض ـي ــف
ال ـب ـط ــول ــة ،ح ـي ــث ل ـع ــب األزرق
 3م ـ ـبـ ــاريـ ــات ،ف ـ ــاز فـ ــي واح ـ ــدة
عـلــى إيـ ـ ــران ،وخ ـســر أمـ ــام قطر
والسعودية.
وت ـع ـت ـب ــر ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األولـ ـ ــى

قـ ـم ــة جـ ـم ــاهـ ـي ــري ــة ،ي ـت ـط ـلــع
القادسية صاحب المركز
الخامس وله  6نقاط من
 3انتصارات و 3هزائم،
إل ــى مــواص ـلــة طــريـقــه
بــدون عثرات جديدة،
ً
مستغال تراجع نتائج
غ ـ ــريـ ـ ـم ـ ــه الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي
ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ـ ــادس
الترتيب وله  4نقاط من
فوزين و 4هزائم ،ويسعى
األخضر لتصحيح مساره،
ً
وال ـن ـهــوض مــن ك ـبــوتــه ،طمعا
في تحسين موقعه في البطولة.
برقان والفحيحيل
وفي المباراة الثانية ،يلعب
برقان الثالث بفارق األهداف عن
السالمية الثاني ولكل منهما 8
نقاط لفك الشراكة على حساب
الفحيحيل ،الذي يحتل المركز
السابع برصيد  3نقاط ،الطامع
إلـ ــى تـحـقـيــق ن ـتــائــج إيـجــابـيــة
لـتـحـسـيــن تــرت ـيــب ال ـف ــري ــق في
جدول الدوري.

مباراتان في «األولى»
وض ـم ــن م ـنــاف ـســات الـجــولــة

•

ال ـس ــاب ـع ــة مـ ــن دوري ال ــدرج ــة
األولـ ـ ــى ،ت ـقــام ال ـي ــوم م ـبــاراتــان
عـلــى صــالــة االت ـح ــاد بــالــدعـيــة،
ح ـي ــث ي ـل ـت ـقــي ال ـ ـ ـ  7.30م ـســاء
الصليبيخات األول مع اليرموك
الثاني ،ولكل منهما  12نقطة
في مباراة صعبة لفك الشراكة،
ويـسـبـقـهــا ف ــي ال ـ ـ  5.30م ـبــاراة
خ ـي ـطــان ال ــراب ــع ب ـ ـ  6ن ـق ــاط مع
الساحل األخير بدون رصيد.

محمد عبدالعزيز

ا سـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد ا لـ ـ ـف ـ ــر ي ـ ــق األول لـ ـك ــرة
ال ـط ــائ ــرة بـ ـن ــادي ال ـق ــادس ـي ــة نـغـمــة
ا لـفــوز مـجــددا على حـســاب غريمه
ال ـ ـنـ ــادي الـ ـع ــرب ــي ،ب ـت ـغ ـل ـبــه عـلـيــه
بنتيجة  - 3صفر ،بواقع أ شــواط:
 ،18-25 ،22-25 ،16-25في المباراة
ا لـتــي جمعت الفريقين أ مــس األول
على صــا لــة اال تـحــاد بمجمع الشيخ
سعد العبدالله في الجولة الخامسة
واأل خـيــرة للمجموعة األو لــى مــن القسم
األول لبطولة كأس االتحاد.
وأسفرت نتائج باقي مباريات الجولة
في المجموعة األولى عن فوز الجهراء على
التضامن  -3صفر ،وبنفس النتيجة تغلب
اليرموك على الشباب.
وفي المجموعة الثانية فاز كاظمة على
الصليبيخات -3صفر ،وتغلب برقان على
الساحل .1-3

الترتيب النهائي
وب ـه ــذه الـنـتــائــج تــأهــل ع ــن الـمـجـمــوعــة
األولـ ـ ــى ال ـج ـه ــراء أوال وال ـق ــادس ـي ــة ثــانـيــا
والعربي ثالثا برصيد  12نقطة لكل منها،
والتضامن رابعا بــ 6نقاط لــدور الثمانية
في البطولة ،فيما ودع اليرموك (الخامس)

جانب من مباراة القادسية والعربي (تصوير جورج رجي)
بــ 3نـقــاط ،والشباب الـســادس واألخـيــر من
دون رصيد.
و عــن المجموعة الثانية صعد الكويت
(األول) بـ  12نقطة ،وكاظمة ثانيا  9نقاط،
وبــرقــان ثالثا  6نـقــاط ،والـســاحــل رابـعــا 3
نقاط ،فيما خرج الصليبيخات من سباق
المنافسة.
ُيذكر أن مباريات أمس األول لتحديد
المراكز فقط في المجموعتين ،بعدما

حسمت الفرق الثمانية تأهلها إلى ربع
نهائي الكأس من الجولة الماضية.

ربع النهائي
وسـ ـتـ ـج ــري مـ ـب ــاري ــات دور ال ـث ـم ــان ـي ــة،
كالتالي :الجهراء مع الساحل ،كاظمة مع
العربي ،الكويت مع التضامن ،والقادسية
مع برقان.

ةديرجلا

•
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رياضة

حجر  5العبين وإلغاء تدريب المانشافت بسبب «كورونا»
حجر االتحاد األلماني لكرة
القدم  ٥العبين من المنتخب
األول ،إضافة ًإلى إلغاء المران
الذي كان مقررا إجراؤه أمس،
بسبب اكتشاف حالة "كوفيد
 "19لدى أحد الالعبين.

أع ـ ـلـ ــن االتـ ـ ـح ـ ــاد األلـ ـم ــان ــي
لـكــرة الـقــدم ،أمــس ،أن خمسة
العبين من المنتخب الوطني
يخضعون للحجر الصحي،
بعد أن ثبتت إصابة أحدهم
بفيروس كورونا ،وذلك قبيل
خوض "مانشافات" الضامن
تأهله إلى مونديال قطر 2022
ال ـج ــول ـت ـي ــن األخـ ـي ــرتـ ـي ــن مــن
التصفيات األوروبية.
وأفـ ـ ـ ــاد االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـم ـح ـلــي
ّ
للعبة أن الالعب المصاب كان
قــد تـلـقــى بــالـكــامــل الـجــرعــات
الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــادة ل ـ ـل ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،وال
تظهر عليه أعراض في الوقت
ا ل ـح ــا ل ــي ،م ــن دون أن يـحــدد
هويته.
م ـ ـ ـ ــن نـ ـ ــاح ـ ـ ـي ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا ،أك ـ ـ ـ ــدت
ّ
ص ـح ـي ـفــة ب ـي ـلــد ال ـي ــوم ـي ــة أن
ال ــاع ــب ال ـم ـصــاب ه ــو مــدافــع
بايرن ميونيخ نيكالس زوله.
ُ
وأض ــاف االتـحــاد أنــه طلب
من أربعة العبين آخرين حجر
أن ـف ـس ـهــم ،ب ـعــدمــا ث ـبــت أن ـهــم
ع ـل ــى اتـ ـص ــال وثـ ـي ــق بــال ـفــرد
ال ـ ـم ـ ـصـ ــاب ،عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم مــن
أن ن ـتــائــج االخ ـت ـب ــارات الـتــي
خضعوا لها جاء ت سلبية.
وقـ ـ ـ ــال أول ـ ـي ـ ـفـ ــر بـ ـي ــره ــوف
مدير االتحاد األلماني "هذه
األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار ،ق ـ ـبـ ــل ال ـج ــول ـت ـي ــن
االخ ـي ــرت ـي ــن م ــن ال ـت ـص ـف ـيــات
االوروبـ ـ ـي ـ ــة ل ـن ـهــائ ـيــات كــأس
ال ـع ــال ــم ،ه ــي م ــري ــرة لـلـفــريــق

ً
التدريبي وللمانشافت أيضا".
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض ألـ ـ ـ ـم ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا
مباراتيها ضد ليشتنشتاين
فـ ـ ــي  11ا لـ ـ ـح ـ ــا ل ـ ــي ،و مـ ـ ـ ــن ثــم
أرمـيـنـيــا عـلــى أرض األخـيــرة
ب ـع ــده ــا بـ ـث ــاث ــة أيـ ـ ـ ــام ،وه ــي
ضـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ــأهـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى
النهائيات.
وت ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدر ألـ ـ ـ ـم ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا
م ـج ـمــوع ـت ـهــا الـ ـع ــاش ــرة بـ ــ21
نقطة ،بعد فــوز هــا بسبع من
مبارياتها الثماني ،متقدمة
بـفــارق  8نقاط على رومانيا
ال ـثــان ـيــة ،ق ـبــل جــولـتـيــن على
ختام التصفيات.

ارتفاع أعداد المصابين
وتعاني ألمانيا من ارتفاع
أعـ ـ ــداد ال ـم ـصــاب ـيــن بـجــائـحــة
ً
"ك ــوف ـي ــد "19 -م ــؤخ ــرا ،حيث
سـ ـ ـج ـ ــل مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدل اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات
بــالـفـيــروس لـمــدة سبعة أيــام
ً
ً
ً
رقما قياسيا جديدا أمس.
ك ـمــا تـسـلــط ه ــذه الـمـســألــة
الـ ـ ـض ـ ــوء م ـ ـ ــرة ج ـ ــدي ـ ــدة ع ـلــى
رفـ ــض ن ـجــم ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
يــوزوا كيميش تلقي اللقاح،
م ــع االس ـئ ـل ــة ال ـت ــي تـطــرحـهــا
ص ـح ـي ـف ــة ب ـي ـل ــد ب ـ ـشـ ــأن ع ـمــا
ي ـ ـع ـ ـن ـ ـيـ ــه هـ ـ ـ ـ ــذا لـ ـ ــاعـ ـ ــب غ ـي ــر
المطعم.
وكــان كيميش ،الــذي حمل
شــارة قيادة "مانشافات" في

فليك مدرب المنتخب األلماني خالل مباراة سابقة
ً
الـتـصـفـيــات م ــؤخ ــرا ،قــد أثــار
ً
ً
جــدال ح ــادا فــي الـبــاد الشهر
ال ـم ــاض ــي ع ـن ــدم ــا ك ـش ــف أن ــه
اخ ـ ـتـ ــار عـ ـ ــدم ت ـل ـق ــي الـ ـلـ ـق ــاح،

بـسـبــب " م ـخــاوف شخصية"،
مـ ـم ــا دف ـ ـ ــع وزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
هــورســت سـيـهــوفــر إل ــى حثه
على إعادة التفكير في موقفه،

ألن "ال ـت ـط ـع ـي ــم هـ ــو ال ـس ــاح
الرئيسي في مكافحة الوباء".
كـمــا ق ــرر مـنـتـخــب ألـمــانـيــا
إلغاء المران الذي كان مقررا

إج ـ ـ ــراؤه ،أمـ ــس ،ح ـيــث ت ــدرب
ال ــاع ـب ــون ب ـش ـكــل م ـن ـفــرد كل
على حدة.

أكـ ـ ــد روب ـ ــرت ـ ــو م ــان ـش ـي ـن ــي ،الـ ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي
للمنتخب اإليـطــالــي لـكــرة ال ـقــدم ،أم ــس األول،
استبعاد العبي خط الوسط نيكولو زانيولو
ولورينزو بيليغريني من صفوف "األزوري"،
ال ــذي يستعد لـمــاقــاة ســويـســرا يــوم الجمعة
الـمـقـبــل ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات األوروب ـ ـيـ ــة الـمــؤهـلــة
لمونديال قطر .2022
وعـ ــاد زان ـيــولــو وبـيـلـيـغــريـنــي إل ــى صـفــوف
فريقهما رومــا في ضربة موجعة لمانشيني،
ال ـ ــذي يـفـتـقــد بــال ـف ـعــل ن ـج ـمــه م ــارك ــو ف ـيــراتــي
لإلصابة.
وقرر مانشيني استدعاء ماتيو بيسينا العب
أتاالنتا ،ودانيلو كاتالدي العب التسيو ،بدال
من بيليغريني وزانيولو.
ويعاني بيليغريني إصابة في الركبة ،فيما
يعاني زانيولو إصابة في ربلة الساق اليسرى
(السمانة).
ويقتسم منتخبا إيطاليا وسويسرا صدارة
تــرتـيــب المجموعة الـثــالـثــة بـ ــ 14نـقـطــة ،حيث
يتأهل متصدر المجموعة فقط للمونديال ،فيما
يشارك صاحب المركز الثاني في ملحق فاصل.
وقال مانشيني" :زانيولو صادفه بعض سوء

مانشيني
الحظ ،لمعاناته من إصابتين شديدتين .إنه
يافع ،ولديه اإلمكانات التي تؤهله لتخطي ذلك.
ك ــان م ــن الـمـمـكــن أن تـصـبــح مـ ـب ــاراة مهمة
بالنسبة لــه ،لكنه يعاني مشكلة ،وال يمكننا
المخاطرة .ال أعتقد أنه بحاجة إلى نصيحتي.
لديه اإلمكانات ،وبإمكانه تحسين كل األمور".

أب ـ ــدى دي ــدي ــه دي ـ ـشـ ــان ،ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي
للمنتخب الفرنسي لـكــرة ا لـقــدم ،تمسكه
بــاخـتـيــار الــاعـبـيــن بـنــاء عـلــى جــدارتـهــم،
وليس كرد فعل على الضجة المثارة حول
بعض الالعبين ،وذ لــك قبل آخر جولتين
في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
 2022في قطر.
ويتصدر منتخب فرنسا ،بطل العالم،
ترتيب المجموعة ا لــرا بـعــة بالتصفيات،
وسيتأهل لمونديال قطر فــي حــال فــوزه
في أي من مباراتي كازاخستان وفنلندا.
وفـ ـ ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي الـ ـخ ــاص
ب ــالـ ـمـ ـب ــاراتـ ـي ــن ،سـ ـئ ــل دي ـ ـشـ ــان عـ ــن ع ــدم
استدعائه لجوناثان كالوس ،ظهير أيمن
فــريــق الن ــس ،رغ ــم أن الــاعــب أث ــار ضجة
كبيرة بمستواه في الدوري الفرنسي.
وأ جــاب ديشان بابتسامة" :ضجة؟ من
الذي يثير ضجة؟ لقد شاهدت المباريات،
هناك الكثير من الالعبين بمن فيهم العب
النس ،بالطبع سواء أثار ضجة أو ال ،هذا
لن يجعلني أختار العبا أو ال".

ميسي وباريديس يتدربان
منفردين بسبب اإلصابة

ميسي

ت ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـقـ ــائـ ــد لـ ـي ــونـ ـي ــل م ـي ـســي
والعب الوسط لياندرو باريديس
منفردين ،بسبب إصابتيهما،
ولم يشاركا زمالءهما في أول
م ـ ــران لـمـنـتـخــب األرج ـن ـت ـيــن،
اس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدادا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراتـ ـ ــي
أوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي والـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرازي ـ ـ ــل
ضمن التصفيات المؤهلة
لمونديال قطر .2022
وظهر العبا فريق باريس
سـ ـ ــان ج ـ ــرم ـ ــان ال ـف ــرن ـس ــي،
الـلــذان يعانيان مــن متاعب
عضلية وهما يتدربان على
ج ــان ــب ال ـم ـل ـعــب ،ف ــي تسجيل
مصور نشره االتحاد األرجنتيني
لكرة القدم مساء االثنين.
وذك ــر االت ـحــاد األرجـنـتـيـنــي على
مــوق ـعــه ع ـلــى اإلن ـت ــرن ــت أن ميسي
وباريديس قاما بتدريبات مختلفة
ع ــن ب ــاق ــي ال ـف ــري ــق ،ت ـحــت إشـ ــراف
أحد المعدين البدنيين التابعين
لمنتخب "األلبيسيليستي".
وأض ـ ـ ــاف أن ال ــاع ـب ـي ــن ال ــذي ــن
لـ ـعـ ـب ــوا األح ـ ـ ــد الـ ـم ــاض ــي أجـ ـ ــروا

ت ــدري ـب ــات اسـتـشـفــائـيــة ف ــي صــالــة األل ـعــاب
الــريــاضـيــة ،بينما ق ــام الـبــاقــون بتمرينات
أكثر كثافة ،قبل أن يقسمهم المدير الفني
إلــى ثــاث فــرق وكــل واحــد منهم قــام بمهام
متباينة.
ويعاني "البرغوث" منذ نحو شهرين من
مـتــاعــب فــي ركـبـتــه الـيـســري ،بينما يعاني
باريديس من تمزق في عضالت الفخذ منذ
منتصف أكتوبر الماضي.
وكـ ــان كــاه ـمــا ،وك ــذل ــك أن ـخــل دي مــاريــا
العــب باريس ســان جــرمــان ،قد وصلوا إلى
األرجنتين صباح األحــد الماضي ،وكانوا
أول الع ـب ـيــن يـنـضـمــون لـمـعـسـكــر منتحب
األرجنتين في إزييزا في مقاطعة بوينوس
أيرس.
ووص ـ ـ ــل ب ــاق ــي ال ــاع ـب ـي ــن إلـ ـ ــى مـعـسـكــر
مـنـتـخــب "راقـ ـص ــي ال ـتــان ـغــو" ف ــي ال ـســاعــات
الالحقة.
وس ـي ــزور "األلبيسيليستي" أوروغـ ــواي
ف ــي  12م ــن نــوف ـم ـبــر ال ـ ـجـ ــاري ف ــي ال ـجــولــة
الثالثة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية
ال ـم ــؤه ـل ــة ل ـم ــون ــدي ــال ق ـط ــر  ،2022ق ـب ــل أن
يستقبل في الــ 16من الشهر نفسه منتخب
البرازيل.

إلى التشكيلة .وأقدم فان غال على خطوته عقب إعالن
غياب الحارس األساسي دروميل بسبب المرض.
ً
ّ
سيعوض بيرخفين ( 24عاما)
فــي المقابل،
غـيــاب بيرخهويس لــإصــابــة ،فيما سيحل
الـشــاب رينش ( )18محل زميله فــي أياكس
ً
أمستردام تيمبر المصاب أيضا.
وتحل هولندا ضيفة على مونتينيغرو
في بودغوريتسا السبت في مباراتها قبل
األخـيــرة بالمجموعة السابعة،
قبل أن تستقبل النرويج في
روتردام الثالثاء المقبل في
الـحـســم الـنـهــائــي لتحديد
هوية المتأهل المباشر إلى
العرس الكروي في قطر.
وت ـ ـت ـ ـص ـ ــدر هـ ــول ـ ـنـ ــدا
مجموعتها بــرصـيــد 19
نـقـطــة م ــن  6ان ـت ـص ــارات
م ـقــابــل تـ ـع ــادل وهــزي ـمــة،
بـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــارق ن ـ ـق ـ ـط ـ ـت ـ ـيـ ــن ع ــن
وصيفتها النرويج.

سيليسن

افتتاح استاد «البيت» في أول أيام كأس العرب
تتجه أن ـظــار الـعــالــم فــي الثالثين مــن نوفمبر
الجاري إلى مدينة الخور ،شمال العاصمة القطرية
ال ــدوح ــة ،فــي تــرقــب لــإعــان عــن جــاهــزيــة اسـتــاد
"البيت" ،ثاني أكبر استادات مونديال قطر ،2022
وذلـ ــك خ ــال اسـتـضــافـتــه مـ ـب ــاراة منتخبي قطر
والبحرين ،في أول أيام منافسات كأس العرب FIFA
قطر .️™2021
وسينضم الصرح الرياضي الــذي تبلغ طاقته
الجماهيرية  60ألف مقعد إلى االستادات الخمسة
الجاهزة الستضافة منافسات مونديال قطر ،2022
وهي استادات خليفة الدولي ،والجنوب ،والمدينة
التعليمية ،وأحمد بن علي ،والثمامة ،إلى جانب
استاد راس أبوعبود المقرر أن يشهد أولى مبارياته
في مستهل منافسات بطولة كأس العرب.
وسيشهد اس ـتــاد الـبـيــت خـمــس مـبــاريــات في
بطولة كــأس الـعــرب ،من بينها المباراة النهائية
في  18ديسمبر بالتزامن مع احتفاالت دولة قطر
بيومها الوطني.
ويقع استاد البيت في مدينة الخور التي تبعد
نـحــو  46كـلــم شـمــال الـعــاصـمــة ال ــدوح ــة ،ويمتاز

بتصميم فريد يعكس الثقافة العربية األصيلة ،إذ
استوحي شكل االستاد من بيت الشعر أو الخيمة
ً
التقليدية التي سكنها قديما أهل قطر والمنطقة
العربية.
ومــن أهــم مــا يميز اسـتــاد البيت هــو احتفاؤه
بــاألصــالــة وال ـحــداثــة فــي آن واحـ ــد؛ ف ـعــاوة على
تصميمه الــذي ّ
يجسد التقاليد األصيلة في قطر
والمنطقة ،روعــي عند تصميم االسـتــاد تضمين
ُ
أفضل التقنيات الحديثة التي ستسهم في إثــراء

ديشان

سيليسن وبيرخفين ورينش
في تشكيلة هولندا
استدعى مدرب منتخب هولندا ،لويس فان غال،
الثالثي؛ الحارس ياسبر سيليسن ،والمهاجم ستيفن
بـيــرخـفـيــن ،وال ـم ــداف ــع ال ـش ــاب ديـفـيــن ريـنــش،
ً
للحلول بدال من المصابين في االستحقاقين
ال ـحــاس ـم ـيــن لـلـمـنـتـخــب ال ـبــرت ـقــالــي أم ــام
مــونـتـيـنـيـغــرو وال ـن ــروي ــج ف ــي الجولتين
األخيرتين من تصفيات أوروب ــا المؤهلة
إلى مونديال  2022في قطر.
ً
وسيحل هذا الثالثي بدال من جويل
دروم ـي ــل وستيفن بيرخهويس
وجوريين تيمبر ،وفق ما أعلن
االتحاد المحلي للعبة.
وفـ ــرض ال ـح ــارس سيليسن
ً
ً
( 32عــامــا) نفسه أســاسـيــا بين
الـخـشـبــات ال ـثــاث مــع منتخب
بـ ـ ــاده ح ـتــى ال ـن ـس ـخــة األخ ـي ــرة
من كأس أوروبــا التي غاب عنها
إصابته بفيروس كورونا،
بسبب
َّ
فــي حـيــن فــضــل ال ـم ــدرب العائد
ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة لـ ــإشـ ــراف على
ً
المنتخب في أغسطس  2021بدال
من فرانك دي بور عدم استدعاء
ً
حارس فالنسيا اإلسباني مجددا

تجربة المشجعين والالعبين ،واستمتاع الجميع
بتجربة كروية استثنائية ،وفــي مقدمتها تقنية
التبريد المتطورة.
وسيشهد استاد البيت انطالق منافسات بطولة
كأس العالم في قطر في  21نوفمبر  2022بالمباراة
االفتتاحية للبطولة ،إضافة إلــى  8مباريات من
دور المجموعات حتى نصف النهائي ،فيما يعد
ثــانــي أك ـثــر االسـ ـت ــادات الـمــونــديــالـيــة استضافة
للمباريات في البطولة المرتقبة العام المقبل ،بعد

استاد لوسيل الذي سيستضيف  10مباريات في
المونديال.
ُ
إلـ ـ ــى ج ــان ــب ذل ـ ـ ــك؛ ت ـس ـه ــم ال ـم ـظ ـل ــة الـخـفـيـفــة
المستوحاة من الشكل الحقيقي لهيكل الخيمة
التقليدية ،والسقف القابل للطي ،في تعزيز عمل
تقنية تبريد الهواء في كافة أرجــاء االستاد دون
الحاجة الستخدام مصادر إضافية لتوليد الطاقة
أو استهالك قدر أكبر منها ،مع إتاحة وصول أشعة
الشمس إلى عشب أرضية االستاد.

استاد البيت

إبراهيموفيتش سعيد
باالنضمام للمنتخب

أعرب النجم المخضرم زالتان
إبراهيموفيتش عن سعادته،
ً
لتمكنه "أخيرا" من االنضمام
إلى المنتخب السويدي،
للمشاركة في مباراتيه
األخيرتين بالتصفيات
األوروبية المؤهلة إلى
مونديال قطر .2022
ً
وقال ابن األربعين عاما ،أمس
األول ،في مؤتمر صحافي:
ً
"إنه شعور جيد ،وأخيرا!"،
في إشارة منه إلى اإلصابة
التي تعرض لها قبيل
نهائيات كأس أوروبا الصيف
المنصرم ،ما حرمه من
المشاركة مع المنتخب.
وتلعب السويد الخميس
ضد جورجيا ،قبل أن تختتم
مشوارها األحد ضد الخصم
األصعب على اإلطالق في
المجموعة الثانية ،أي
إسبانيا ،التي تحتل المركز
الثاني خلف المنتخب
االسكندنافي بفارق نقطتين.

ويست هام يعلن غياب
أوغبونا فترة طويلة

مانشيني يستدعي بيسينا وكاتالدي ديشان يتمسك باختياراته لالعبي فرنسا
وأضـ ــاف" :بــالـطـبــع ك ــاوس واح ــد من
الالعبين الذين نتابعهم ،بالمتطلبات
ال ـج ـي ــدة ال ـم ـت ــوف ــرة ف ـي ــه ،وذل ـ ــك يــأتــي
ب ـع ــدم ــا نـ ـع ــرف ح ـج ــم ال ـم ـن ــاف ـس ــة فــي
هــذا ا لـمــر كــز ،أ عـلــم أ نــك تنتظر الجديد
فــي كــل اختيار ،لكنني لست هنا من
أجل ذلك".
وقـ ـ ــال دي ـ ـشـ ــان" :ل ـط ــال ـم ــا اخ ـت ــرت
العـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا ،وب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر إل ـ ــى
عـ ـ ـم ـ ــر ال ـ ـ ــاع ـ ـ ــب فـ ـ ــإنـ ـ ــه يـ ـ ـم ـ ــاث ـ ــل ع ـم ــر
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــوردان فـ ـ ـي ـ ــرت ـ ــوت إلـ ـ ـ ــى حـ ـ ــد مـ ـ ــا"،
ً
ً
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا" :ل ـ ـقـ ــد وص ـ ـ ــل م ـ ـتـ ــأخـ ــرا،
وه ـ ــو ي ـل ـع ــب فـ ــي رومـ ـ ــا وف ــي
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
ب ـ ــالـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــع ،لـ ـ ـك ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذا ل ــن
ي ـم ـن ـع ـن ــي مـ ـ ــن اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوس ،واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ذات ـ ـ ـ ــه
بالنسبة لالعبين في عمر 18
عاما ،أنا أختار الالعبين حينما يحين
الوقت لذلك".
(د ب أ)

سلة أخبار

أعلن نادي ويست هام
اإلنكليزي لكرة القدم ،أمس،
أن مدافعه أنجيلو أوغبونا
سيغيب عن المالعب فترة
طويلة خالل هذا الموسم إثر
تعرضه إلصابة خطيرة في
الركبة خالل مباراة الفريق
أمام ليفربول .وتغلب ويست
هام على ليفربول  2-3األحد
وصعد إلى المركز الثالث في
الدوري اإلنكليزي الممتاز
على حساب الفريق الذي
يدربه األلماني يورغن كلوب.
لكن الفرحة باالنتصار
لم تكتمل بعد أن كشفت
الفحوص إصابة أغبونا في
الرباط الصليبي للركبة.
وبدأ المدافع اإليطالي بالفعل
مرحلة العالج من اإلصابة في
الركبة اليمنى .وقال ريتشارد
كولينغ رئيس الجهاز الطبي
لويستهام في تصريحات
لموقع النادي" :بعد استبداله
بسبب تدخل أصابه بجرح
أعلى عينه ،شعر أنجيلو
ببعض األلم في ركبته اليمنى
لذلك أجرينا له أشعة للكشف
عن طبيعة اإلصابة".

برايس مينديز ينضم
لقائمة إسبانيا
استدعى لويس إنريكي،
المدير الفني لمنتخب
إسبانيا ،برايس مينديز،
ليحل مكان يريمي بينو
خالل الجولة الحاسمة
من التصفيات األوروبية
المؤهلة لمونديال قطر
 .2022وخرج بينو من قائمة
"الماتادور" اإلسباني ،بسبب
اإلصابة قبل مواجهة اليونان
والسويد في المجموعة
الثانية من التصفيات.
وتعرض بينو لإلصابة
خالل المباراة التي فاز فيها
فريقه فياريال على خيتافي
بهدف دون رد ،أمس األول،
بالدوري اإلسباني.
وقرر إنريكي ،في وقت سابق،
استدعاء راؤول دي توماس
ودييغو يورينتي لقائمة
إسبانيا ،بعد إصابة انسو
فاتي وإيريك غارسيا ثنائي
برشلونة.
(د ب أ)
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

العفو مبادرة محمودة...
فماذا بعدها؟

أ .د .غانم النجار

مـبــادرة صــاحــب السمو بالعفو عــن عــدد مــن أبـنــاء الكويت هي
المشمولون بها إلى
مبادرة محمودة ومشكورة ،وسيعود بعدها
ٌ
وطنهم وأهليهم ،لتنتهي  -أو توشك على االنتهاء  -حالة ال تشبه
الكويت ،بوجود الجئين سياسيين خارجها .كان سموه هو الوحيد،
حسب النص الــدسـتــوري ،الـقــادر على نــزع ذلــك الفتيل ،ونــأمــل أن
تتم تسوية كل المسائل العالقة بهذا الخصوص .وما زلت ال أفهم
اعتراض البعض على تلك المبادرة.
مسألة العفو ،حسب المادة  75من الدستور ،هي مسألة تتم كل
ً
سنة ،وغالبا خالل فترة العيد الوطني ،عبر لجنة مشتركة من وزارتي
الداخلية والعدل ،بتخفيض مدة أو إخالء سبيل ،ومن ثم يتم رفعها
لصاحب السمو إلصدار المرسوم الخاص .وخالل أزمة كورونا جرى،
بشكل استثنائي ،العفو عن عدد كبير ،بتنسيق مع وزارة الصحة،
خشية أن يؤدي اكتظاظ السجون إلى تفاقم وباء كورونا.
بطبيعة الحال ،العفو هذه المرة مختلف من حيث التفاصيل،
ال من حيث المبدأ المستقر والمستمر بشكل شبه سنوي .فللقضية
أب ـعــادهــا الـسـيــاسـيــة وال ـف ـن ـيــة ،حـيــث إن ال ـعــديــد م ــن المشمولين
المفترضين ،لم ينفذوا مدة حكمهم ،وإنها قد تكون مدخل النفراج
سياسي.
أطــراف المعادلة هنا غير متكافئة ال ــوزن ،فأغلب العائدين لن
يسمح لهم بممارسة نشاطهم السياسي المعتاد ،حيث إن العفو
الخاص لن يلغي العقوبة المسببة للحرمان السياسي.
ً
ً
إذا فالعفو الكريم يفتح بابا لما يمكن أن يأتي ،وال يضمنه .فقائمة
المترهالت العامة كبيرة ،وقد زاد شحمها عن لحمها ،وتحولت إلى
نتوءات البد من عالجها ،والقائمة طويلة ،من إصالحات سياسية
واقتصادية واجتماعية وإداري ــة .وعلى سبيل المثال ال الحصر،
تحويل زخم المبادرة إلى برنامج عمل ،توضع فيه القضايا على
الطاولة ،وتتحرك فيها الملفات الراكدة ،وإن كانت المؤشرات األولية
ال توحي بذلك .وإن كان لدينا مؤشر الختبار المسارات القادمة ،فقد
جاء بمحض المصادفة ،من حيث التوقيت ،إدراج قانون الحقوق
ً
المدنية للبدون على جــدول أعـمــال الجلسة الـقــادمــة .وإمـعــانــا في
استمرار الحكومة بالتعمد في معاناة غير مبررة للبشر ،أعلنت
موقفها ا لــرا فــض للقانون ،بغض النظر عــن المعاناة اإلنسانية،
ً
واالعتبارات األمنية ،واإلضرار بسمعة الكويت خارجيا ،وأن القانون
يمثل الحد األدنى من الحل المفترض .وبالتالي قانون البدون يمثل
ً
ً
ً
اختبارا سريعا لما بعد العفو ،ولندع جانبا األحاديث المنمقة عن
إصالحات شاملة ونتركها للزمن.

بسماتيك األول… فرعون
منسي تحت القاهرة
ً
ً
شـهــدت مصر اكـتـشــافــا فائقا
ب ـعــدمــا ع ـثــر ع ـل ـمــاء اآلث ـ ــار على
تـ ـمـ ـث ــال ع ـ ـمـ ــاق ل ـ ـفـ ــرعـ ــون غ ـيــر
ً
مـ ـع ــروف ن ـس ـب ـيــا ت ـحــت شـ ــوارع
مدينة تعج بالحركة.
وق ـ ــال م ــوق ــع روسـ ـي ــا ال ـي ــوم،
ً
أ مـ ـ ـ ــس األول ،إن ف ـ ــر يـ ـ ـق ـ ــا مــن
ً
الباحثين كان ينفذ حفرا في أحد
األحياء شمال شرق القاهرة في
مارس  ،٢٠١٧وكشفت الحفريات
عن معبد عمره  3000عــام بناه
رمسيس ،ولكن في نهاية الموقع
ً
تماما ،عندما كــان الفريق على
وشــك إنـهــاء األم ــور ،ضــرب أحد
ً
ً
الـ ـحـ ـف ــاري ــن شـ ـيـ ـئ ــا صـ ـلـ ـب ــا فــي
األرض.
وقال المدير المشارك لمشروع
 ،Heliopolisد .د ي ـت ــر ي ــش راو:
"فـجــأة أخـبــرنــا الـعـمــال أن هناك
ً
حجرا كبيرا .وعندما قام الفريق
بإزالة الطين ،بدأ شيء رائــع في
ال ـظ ـه ــور :ت ـم ـثــال ع ـم ــاق .وبـعــد
تقشير طبقات األرض ،سرعان

ما أدرك العمال أنهم كانوا يقفون
على قمة صندوق".
وبـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــذه ـ ـ ـ ـ ــل ،كـ ـش ــف
ع ـ ـ ـ ــن س ـ ـل ـ ـس ـ ـلـ ــة م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــروف
ً
الهيروغليفية التي حفرت عميقا
فــي وجــه الـصـخــرة بعد تنظيف
التمثال ،وقدمت أدلة على هوية
ال ـ ـت ـ ـم ـ ـثـ ــال .وكـ ـشـ ـف ــت ال ـ ـحـ ــروف
الهيروغليفية أن التمثال لفرعون
ً
غير معروف نسبيا خارج دوائر
عـ ـل ــم ا لـ ـمـ ـص ــر ي ــاتPsamtik I :
(بسماتيك األول).
وحتى وقــوع االكـتـشــاف ،كان
ُي ـع ـت ـقــد أن "ب ـس ـمــات ـيــك" ل ــم يكن
أكثر من فرعون صغير .ومع ذلك،
يشير حجم التمثال إلى أنه كان
ً
ملكا ذا أهمية أكبر بكثير .كما
أن رواي ـ ــات ال ـمــؤرخ ـيــن الـقــدمــاء
عن "بسماتيك" قليلة ومتباعدة.
ويعرف الخبراء أنه حكم مصر 54
ً
عاما من  664قبل الميالد.

ال ...هذا تنازل

العفو ...وكويت الدستور
نـعـيــش ه ــذه األيـ ــام ال ــذك ــرى ال ـ ــ 60لــدسـتــور
يحكمها
 ،١٩٦٢ /١١/١١وقــد أرســى دولــة عصرية
ّ
الــد سـتــور وتكتسي بديموقراطية حـقــة ،وتحفها
الحريات بكل جوانبها ،وبناها أجداد وآباء ُجبلوا
على العفوية والصدق والشجاعة والجرأة األدبية
والـنـقــد الـصــريــح ،وج ــاء الـمـحــرضــون بـكــل الـطــرق
والحيل إلفراغ الدستور من محتواه أو تعطيله أو
تعليقه ،وال يزالون ،إال أن وعي الناس وصالبتهم
يفشالن مخططهم بكل محاوالتهم.
واليوم نحن أمــام لفتة كريمة بــادر إليها سمو
األمير بتفعيل المادة  ٧٥من الدستور ،بالعفو عن
بعض المحكومين فــي قضايا ال ــرأي أو المواقف
السياسية ،وهي تعتبر خطوة أولى نحو المصالحة
الوطنية الشاملة ،فالعفو الخاص وحده ال يكفي،
فالملفات التي تثقل كاهل البلد عديدة ،وال سبيل
إلى الخروج من الدوامة التي يعيشها البلد لفترة
تــزيــد عـلــى عـشــريــن س ـنــة ،إال بـمـعــالـجـتـهــا ،أولـهــا
ّ
المكبلة للحريات،
وأهـمـهــا مـلــف إلـغــاء الـقــوانـيــن
التي أوجدت رغبة جامحة لمالحقة أصحاب الرأي
والموقف السياسي ،وتحولت الكويت في ظلها إلى

أ .د .محمد المقاطع
ً
دولة بوليسية بدل دولة ديموقراطية وفقا للدستور.
ف ـقــوان ـيــن م ـثــل ال ـن ـشــر اإلل ـك ـت ــرون ــي وال ـج ــرائ ــم
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،والـمـطـبــوعــات وال ـن ـشــر ،وال ـم ـســيء،
وغ ـيــرهــا ،يـجــب إل ـغــاؤهــا جـمـلــة واحـ ــدة وبـقــانــون
واحــد بذكرها باالسم ،تتبعها خطوات لوقف كل
الـمـحــاكـمــات وال ـمــاح ـقــات وأح ـك ــام الـسـجــن الـتــي
ً
ص ــدرت اسـتـنــادا إلــى هــذه الـقــوانـيــن الـجــائــرة ،مع
ً
ضرورة رد االعتبار قانونا.
أمـ ــا ال ـم ـلــف ال ـث ــان ــي ف ـهــو إعـ ـ ــادة االع ـت ـب ــار إلــى
ً
ال ـس ـل ـطــات ال ـث ــاث ،ب ـ ــدءا م ــن "ال ـت ـشــري ـع ـيــة" ،الـتــي
يجب أن ينظم انتخاباتها قانون يتسم بالعدالة
ً
ً
والمساواة يكون أساسه وطنيا ،بدال من القوانين
الجوفاء أو العرجاء التي ّ
قسمت الدوائر االنتخابية
ً ّ
ً
تقسيما مشوها ،فتت الكويت إلى أشتات فئوية،
أو طائفية أو قبلية أو عائلية أو مناطقية ،مما
يستلزم أن يتم سن قانون للدوائر على أساس غير
مرتبط بالجغرافيا ،كما هي التوجهات الحديثة
للديموقراطيات ،وإن ـهــاء وضــع قــانــون االنتخاب
وال ـ ــدوائ ـ ــر ال ـح ــال ــي ال ـم ــدخ ــل ل ـل ـظ ــواه ــر الـسـلـبـيــة
واالنحرافات السياسية.

وفـ ــي ب ـن ـيــان ال ـق ــان ــون ال ـج ــدي ــد ي ـل ــزم أن يـكــون
الـتـصــويــت بقائمة لـكــل الـمـقــاعــد الممثلة لـلــدائــرة
ً
أيــا كــان عــددهــم ،عشرة أم خمسة ،ويكون النجاح
ً
بنظام التمثيل النسبي ،بما فيها قوائم تمثل فردا
وحده ،وقانون كهذا سيقضي على التدخل بنزاهة
االنـتـخــابــات ،وعـلــى تأثير الـمــال السياسي فيها،
وعلى ظواهر شراء األصوات ونقلها ،واالنتخابات
الفرعية بكل أشكالها.
وفــي إط ــار السلطة التشريعية ،ينبغي أن يتم
االل ـتــزام بتطبيق الــدسـتــور والــائـحــة والـبـعــد عن
التفرد بالقرار البرلماني ،وإلغاء كل السوابق التي
شهدتها المجالس األخيرة والمخالفة للدستور،
والتي منها االستجوابات المزمع تقديمها.
أمـ ــا ال ـس ـل ـطــة الـتـنـفـيــذيــة ف ـت ـح ـتــاج إلـ ــى عملية
جــراحـيــة حقيقية بــاخـتـيــار رئيسها وأعـضــائـهــا،
وينبغي أن تكون لهم استقاللية وسلطة ،ولديهم
مــؤهــات وقـ ــدرة وع ـلــى مـسـتــوى لـتـحـ ّـمــل حقيقي
للمسؤولية السياسية والتنفيذية ال التهرب منها.
وال ـق ـضــاء يـحـتــاج إل ــى تـطــويــر ب ــإص ــدار قــانــون
مخاصمة القضاة ،وآخر بفصل رئاسات المحاكم

عسكري في الجيش «يفحط» بدبابة
ض ـ ـجـ ــت م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـتـمــاعــي فــي ال ـع ــراق ،بواقعة
قيام منتسب إلى القوات األمنية،
بــ"الـتـفـحـيــط" بـمــدرعــة عسكرية،
ف ـي ـمــا أص ـ ـ ــدرت قـ ـي ــادة عـمـلـيــات
ً
بغداد ،أمرا بمعاقبته.
وفــي التفاصيل ،التي نشرها

م ــوق ــع س ـك ــاي ن ـي ــوز ،أم ـ ــس ،قــام
عنصر في الجيش العراقي ،أثناء
االن ـت ـش ــار األم ـن ــي الـمـكـثــف ليلة
الـسـبــت ال ـمــاض ـيــة ،بــ"الـتـفـحـيــط"
بالمدرعة التي كان يستقلها في
ساحة النسور ،وســط العاصمة
بغداد ،حيث كان يدور في الشارع

بطريقة تشبه أصحاب السيارات
الرياضية ،وبسرعة الفتة.
وأث ــار الـمـقـطــع ال ـمــرئــي ،الــذي
انتشر على نطاق واســع ،غضب
سكان بغداد.

يومية سياسية مستقلة

والتدوير لهم كل فترة زمنية ،بما في ذلك النائب
العام.
أما الملف اآلخر والمهم فهو ملف الفساد ،الذي
نـخــر ف ــي عـضــد ال ـب ـلــد ،ول ــم تـتــم مــواجـهـتــه بشكل
عملي قانوني وإداري وتنفيذي ،وهو يحتاج إلى
استئصال حقيقي وعقد محاكمات علنية للفاسدين
ّ
وسراق المال العام وأصحاب األموال والحسابات
الفاحشة وا لـفــا ســدة والمتضخمة ،ومحاسبتهم
ً
ً
ح ـســابــا ع ـس ـيــرا ال رأف ــة فـيــه وال ت ــردد وال تستر،
فالكويت عانت ّ
األمرين من الفساد لفترة تزيد على
أربعة عقود.
ً
ً
ف ـم ــرح ـب ــا ب ـ ـ "الـ ـعـ ـف ــو" ،وش ـ ـكـ ــرا ل ـس ـمــو األمـ ـي ــر،
وتهانينا للمعفى عنهم من أصحاب الرأي والموقف
السياسي ،لكن ينبغي أن ندرك أنه ال مفر من تفعيل
الشطر الثاني من المادة  ٧٥ليصدر قانون للعفو
العام عن نمط القضايا التي ذكرناها فقط ،أو أي
قانون آخر يحقق الغاية ذاتها.
وكل عام ودستور الكويت محترم ُ
وم َّ
طبق ،رغم
أنف المحرضين.

وفيات
أحمد فاضل أحمد ماتقي

 29عاما ،شيع ،الرجال :مسجد اإلمام الحسن ،بيان ،النساء :القرين،
ق ،1ش ،29م ،13ت90999632 ،97990922 :

خولة محمد حسين الغريب

 65عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99600433 ،68886811 :

بتول فاضل منصور العطار

 36عاما ،شيعت ،ت99643185 ،99676701 :

سالم عبدالمجيد إبراهيم

 80عاما ،شيع ،رجال ،50533506 ،51096677 :نساء99326026 :

عبدالرحيم عبدالله محمد خريبط

 78عاما ،شيع ،الحسينية الجعفرية ،الصوابر ،ت99007722 :
منيرة عبدالكريم صالح أرملة عبدالله جاسم محمد الحمود
 79عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت97448111 ،67764747 :

محمد حسن وائل حسن المهنا

 77عاما ،شيع ،الرميثية ،حسينية اإلمــام المهدي (المهنا) ،شارع
أحمد بن حنبل ،ق ،3ج ،37م ،1ت66640116 ،99884998 ،66199332 :

عنزان طاهر عنزان الوزان

 79عاما ،شيع ،حسينية بوعليان ،الدعية ،ت66440430 ،99182111 :
مريم صالح الفوزان زوجة أحمد محمد العلي
 67عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة ،ت99633698 ،97818777 :
عائشة عبدالله الوادي أرملة خالد مطلق الزايد
 81عاما ،شيعت ،ت99375703 ،99039207 ،99385337 :
منيرة عوض الصابري أرملة علي الفي الهدية
 87عاما ،شيعت ،الرجال :العزاء في المقبرة فقط ،النساء :جابر العلي،
ق ،2ش ،30م ،56ت97583377 ،99024421 :
ريم خليل عبدالرحمن العنيزي زوجة دخيل وليد دخيل الحقان
 35عاما ،شيعت ،ت67076556 ،97720007 :

سعد مقبل مبرك العازمي

 87عاما ،شيع ،جابر العلي ،ق ،6ش ،9م ،2ت99073966 :
مريم عبدالوهاب علي المؤمن أرملة عيسى جاسم المهنا
 83عاما ،شيعت ،ت66402376 :

مواعيد الصالة
أعمق لفهم كيفية عمل العالج بشكل أفضل.
وإلــى جانب زمالئها ،وجــدت سيسيي
س ــام ــاس ــون ــيُ ،م ـ ـعـ ــدة ال ـ ــدراس ـ ــة وم ــدي ــرة
قسم النباتات وتقنيات ما بعد الحصاد
بمنظمة الـبـحــث الـعـلـمــي فــي س ــام ــوا ،أن

النبات عبارة عن مخلب للحديد ،مما يعني
أنه يرتبط بسهولة بالحديد.
ً
وقد يكون لمخالب الحديد أيضا القدرة
ع ـل ــى ع ـ ــاج ال ـح ـم ــل الـ ــزائـ ــد ل ـل ـحــديــد مــن
ً
عمليات نقل ال ــدمُ ،
وح ــدد أيـضــا كعوامل

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـدل وغـ ـ ـ ـ ِّـيـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــام وم ـ ـعـ ــان ـ ـيـ ــه
ِّ
ِّ
وزو د چـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدك ز ي ـ ـ ـ ـ ـ ــاده!
ن ـ ـ ــق ـ ـ ــص
هـ ـ ــذا "ت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــازل" ...حـ ـت ــى لـ ــو كـ ـن ــت تـنـفـيــه
يـ ـ ــوم "ال ـ ـن ـ ـفـ ــي" فـ ــي ك ـل ـم ـت ــك صـ ـ ــار عـ ـ ــاده!
يـ ـعـ ـن ــي ش ـ ـنـ ــو هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاذل ت ـس ـ ّـم ـي ــه
صـ ـ ـح ـ ــوة ع ـ ـقـ ــل أو مـ ــرح ـ ـلـ ــه لـ ـ ـل ـ ــرك ـ ــاده؟!
تـ ـ ــوعـ ـ ــد وال ت ـ ـم ـ ـلـ ــك أب ـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ــي ت ـع ـط ـي ــه
َ
دورك خ ــل ــص يـ ــوم اخ ـت ـم ــوا ل ــك ش ـه ــاده
والـ ـ ـق ـ ــادم الـ ـل ــي جـ ـ ـ ــاي ...م ــال ــك س ـ َـه ــم فـيــه
اس ـ ـ ـ ــم اخـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــى م ـ ـ ــا ه ـ ـ ّـمـ ـ ـن ـ ــا بـ ــاب ـ ـت ـ ـعـ ــاده
َ َ
ط ــل ـ ْـع ــت ب ــال ـش ــاش ــه ع ـل ــى الـ ـن ــاس تـمــويــه
لـ ـ ـ ـ ّـمـ ـ ـ ــا غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورك صـ ـ ــاح ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــراده
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـررت ...مـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـررت ش ـ ـ ـ ـ ـ ٍّـي ت ـ ـسـ ــويـ ــه
ّ
وال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاس مـ ـ ــلـ ـ ــت م ـ ـ ــن شـ ـ ــريـ ـ ــط اإلع ـ ـ ـ ـ ــاده
إن كـ ـ ــان فـ ــي ق ـل ـب ــك هـ ـ ــوى كـ ـن ــت مـخـفـيــه
م ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــوا جـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرك ت ـ ـ ـطـ ـ ــايـ ـ ــر رم ـ ـ ـ ـ ــاده
كـ ـ ــل الـ ـ ـل ـ ــي قـ ـلـ ـت ــه زادك ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ت ـش ــوي ــه
وم ـن ـه ــو ي ـ ـصـ ـ ّـدق ش ـخ ــص م ــال ــه إراده؟!

ورق ساموا يعالج السكري والسرطان و«كورونا»
قــد تـكــون أوراق نـبــات ســامــوا األصـلــي
المستخدم في عالج الحمى وآالم الجسم،
بفاعلية األيبوبروفين نفسها.
ويبلغ ارتفاع الشجرة ،المعروفة باسم
 Psychotria insularumأو  matalafiمن
ً
قبل ا لـسـكــان المحليين 6 ،أ ق ــدام تقريبا ،
بزهور بيضاء صغيرة وتوت أحمر المع
ممزوج بأوراق خضراء كبيرة.
ولطالما استخدمت األوراق فــي الطب
ال ـت ـق ـل ـيــدي ف ــي س ــام ــوا لـ ـع ــاج األمـ ـ ــراض
المرتبطة بااللتهابات ،من خالل التفاعل
مع الحديد داخل خاليا الجسم.
ووجد فريق من العلماء ،بقيادة جامعة
فـيـكـتــوريــا فــي ويـلـيـنـغـتــون بـنـيــوزيـلـنــدا،
ف ـ ــي دراس ـ ـت ـ ـهـ ــم ال ـ ـتـ ــي ن ـ ـشـ ــروهـ ــا بـمـجـلــة
Proceedings of the National Academy
 of Sciencesبالواليات المتحدة األميركية
ون ـق ـل ـهــا م ــوق ــع روسـ ـي ــا الـ ـي ــوم ،أم ـ ــس ،أن
آثاره المضادة لاللتهابات قوية مثل تلك
ال ـم ــوج ــودة ف ــي األدوي ـ ــة ال ـتــي ال تستلزم
وصـفــة طـبـيــة ،كـمــا أن لــديـهــا ال ـقــدرة على
ع ـ ــاج الـ ـس ــرط ــان واألم ـ ـ ـ ــراض الـتـنـكـسـيــة
ال ـع ـص ـب ـي ــة وال ـ ـس ـ ـكـ ــري وأمـ ـ ـ ـ ــراض ال ـق ـلــب
واألوعية الدموية وكذلك "كوفيد."19 -
وم ـنــذ م ـئــات الـسـنـيــن ،اسـتـخــدم سكان
ســامــوا ،وهــي جزيرة في جنوب المحيط
الـ ـه ــادئ ،أوراق ش ـجــرة مــاتــاالفــي لـعــاج
مجموعة متنوعة من األمراض المرتبطة
بااللتهابات ،لكن العلماء اآلن ألقوا نظرة
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مـحـتـمـلــة ض ــد األمـ ـ ــراض ال ـشــائ ـعــة ،مـثــل:
السرطان واألم ــراض التنكسية العصبية
وأمـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـق ـ ـلـ ــب واألوعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ــدمـ ــويـ ــة
والسكري.
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ً
 01:53صب ــاحـ ـ ــا
 05:05م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 10:09صب ــاحـ ـ ــا
 09:52م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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