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طرح سيناريو «»Dune
للبيع في مزاد ص ١٤

األمير يستقبل ولي العهد
استقبل سمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد بــدار يمامة أمــس سمو ولــي العهد
الشيخ مشعل األحمد.

اقتصاد

12

ً
األمير مستقبال ولي العهد أمس

انطالق مشاورات تشكيل الحكومة

ولي العهد استقبل مرزوق الغانم وأحمد السعدون وناصر المحمد وصباح الخالد

الهاشل :نحرص على
رفد القطاع المصرفي
والمالي بالكفاءات

محليات

٠٣
ً
ولي العهد مستقبال الغانم أمس

 ...والسعدون
ً
استنادا إلى األمر األميري الذي أصدره
صــاحــب الـسـمــو أمـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ نــواف
األحمد ،والقاضي باالستعانة بسمو ولي
ال ـع ـه ــد ل ـم ـم ــارس ــة ب ـع ــض االخ ـت ـص ــاص ــات
الــدس ـتــوريــة لـسـمــو األم ـي ــر ،بـصـفــة مــؤقـتــة،
اس ـت ـهــل س ـمــو ولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ مشعل
األحمد أمس المشاورات التقليدية لتشكيل
الحكومة الجديدة.
ً
وإيــذانــا ببدء دوران عجلة المشاورات،
استقبل سموه ،بقصر بيان على التوالي،
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،والرئيس
األسبق أحمد السعدون ،ثم رئيس مجلس
الوزراء األسبق سمو الشيخ ناصر المحمد،
والحالي سمو الشيخ صباح الخالد.

 ...والمحمد

«األبحاث» :االحتباس
الحراري يهدد البيئة
ومصايد األسماك

 ...والخالد

«المالية» البرلمانية وافقت على رفع الحد األدنى
للمعاشات التقاعدية إلى  1000دينار

●

علي الصنيدح

وافـقــت لجنة الـشــؤون المالية واالقتصادية
ً
البرلمانية على  17اقـتــراحــا بــرغـبــة ،مــن بينها
اقـتــراح للنائب خليل الصالح بــرفــع المعاشات

«التربية» :عودة الدوام الكامل
للطلبة بداية الفصل الثاني

التقاعدية للمواطنين المتقاعدين ،بحيث ال تقل
في حدها األدنى عن  1000دينار.
وبـيـنـمــا أعـ ــرب ال ـصــالــح ع ــن ال ـش ـكــر ألع ـضــاء
ً
اقتراحا ّ
تقدم به
اللجنة ،قال إن اللجنة أقرت كذلك
بإنشاء مجمع يضم الخدمات الوزارية الحكومية

محليات

ال ـم ــوج ــودة ب ــدول ــة ال ـكــويــت ع ـلــى حـ ــدود مــديـنــة
ً
المطالع السكنية ،داعيا الحكومة إلى التجاوب
م ــع ه ــذه الـمـقـتــرحــات ال ـتــي تـصــب ف ــي مصلحة
المواطنين.
٠٦

ثرى الكويت يحتضن الشهداء الـ ١٩

٠٧

اليعقوب لـ ةديرجلا :.ننسق مع «الصحة» لضمان سالمة الجميع
●

فهد الرمضان

أع ـل ــن وك ـي ــل وزارة الـتــربـيــة
د .ع ـلــي ال ـي ـع ـقــوب عـ ــودة دوام
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ب ـش ـك ــل كـ ــامـ ــل م ـط ـلــع
الـفـصــل ال ــدراس ــي الـثــانــي وفــق
ً
االشتراطات الصحية ،موضحا
أن ا لــو ضــع يـتــم تقييمه بشكل
مـسـتـمــر بــالـتـنـسـيــق م ــع وزارة
الصحة؛ لضمان سالمة الجميع.
وأكــد اليعقوب ل ـ «الـجــريــدة»

أمـ ـ ـ ــس ،أن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس ج ــاه ــزة
لـهــذه ال ـعــودة بعد اعـتـمــاد هذا
ال ـق ــرار مــن الـسـلـطــات الصحية
والحصول على موافقتها بهذا
ً
ال ـشــأن ،الفـتــا إلــى أن «التربية»
ً
تعمل حاليا على التجهيز لعقد
اخ ـت ـب ــارات مـنـتـصــف ال ـع ــام ،إذ
ش ــارف الفصل الــدراســي األول
على االنتهاء.
وأشــار إلى أن الــوزارة لديها
عدة مشاريع تطويرية بالتعاون

اقتصاديات

مكاتب وساطة تتحايل
لرفع أسعار العقارات
السكنية
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15
ح ـش ــود ك ـب ـيــرة خـ ــال م ــراس ــم تشييع
الشهداء أمس (تصوير ميالد غالي)

حمدوك ينتصر على العسكر
ويستعيد حريته ومنصبه

توقيع البرهان اتفاق «حقن الدماء» لم يوقف تظاهر السودانيين
«رؤية  »2035فرصة
للتعاون بين كوريا والكويت
13

«الوطني» :شبح
التضخم يهدد تعافي
االقتصاد العالمي

١١

عقود النظافة
َّ
لمجم َعي الرعاية
مهددة باإليقاف

مسك وعنبر

م ــع م ـع ـهــد ال ـك ــوي ــت لــأب ـحــاث
ا لـعـلـمـيــة لـلـنـهــوض بالتعليم،
وك ــذل ــك م ــع الـمـجـلــس الــوطـنــي
لـ ـلـ ـثـ ـق ــا ف ــة وا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون واآلداب
لتعزيز أنشطة القراء ة ،إضافة
إل ــى ال ـت ـعــاون مــع شــركــة «زي ــن»
للمساهمة في تعويض الفاقد
ال ـت ـع ـل ـي ـمــي ل ـل ـط ــاب ف ــي بـيـئــة
جاذبة.
03

ُ
ـرض قــوىّ الـثــورة فــي الـســودان ولم
فــي تطور لــم ي ـ ِ
يهدئ غضب المحتجين ،وقع رئيس مجلس السيادة
االنتقالي القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح
ً
ً
البرهان ،أمس ،اتفاقا سياسيا لـ«حقن الدماء» ،استعاد
بـمــوجـبــه رئـيــس ال ـ ــوزراء ال ـم ـعــزول عـبــدالـلــه حـمــدوك
مـنـصـبــه ،وأن ـهــى سلسلة إج ـ ــراء ات عـسـكــريــة شملت
وضعه تحت اإلقامة الجبرية وإقالة حكومته وإعالن
حالة الطوارئ في  25أكتوبر.
ّ
وينص االتفاق الموقع في القصر الجمهوري ،على
إلغاء البرهان قراره السابق بإعفاء حمدوك من منصبه،
واإلف ــراج عن جميع المعتقلين السياسيين ،والعمل
على قيام جيش موحد ،واعتبار الشراكة االنتقالية
الـقــائـمــة بـيــن الـمــدنـيـيــن والـعـسـكــريـيــن هــي الـضــامــن
والسبيل الستقرار وأمن السودان.
وأعـ ـ ــاد االت ـ ـفـ ــاق ،ال ـ ــذي ن ــص ع ـلــى ب ـق ــاء الـمـجـلــس
ً
السيادي مشرفا على الفترة االنتقالية ،التأكيد على
أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية األساسية القائمة
الستكمال الفترة االنتقالية ،واستمرار تنفيذ اتفاق
جــوبــا لـلـســام ،والـتـحـقـيــق فــي ح ــاالت قـتــل وإصــابــة
مدنيين وعسكريين في التظاهرات المستمرة ،وتقديم
الجناة إلى المحاكمة.
وإذ أكد رئيس الوزراء ،في كلمة له بعد التوقيع ،أنه
وقع االتفاق «لحقن دماء الشعب وتوفير طاقات الشباب
ً
للبناء والتعمير» ،موضحا أنه «يهدف إلى استعادة
مـســار المرحلة االنتقالية ،لتحقيق الديموقراطية،
ً
فضال عن الحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين

٠٣

ف ــي ك ــل م ــن ال ـس ــام واالق ـت ـص ــاد ،وس ـي ـســاعــد ف ــي فك
ً
ً
االختناق داخليا وخارجيا ،وسيسمح بعودة السودان
إلــى مـســار االنـتـقــال لتحقيق الــديـمــوقــراطـيــة» ،اعتبر
أن «مصلحة ال ـســودان تبقى أولــويــة ،وعـلــى الشعب
السوداني أن يتوحد».
ب ـ ــدوره ،تـعـهــد ال ـبــرهــان ب ــ«ال ـع ـمــل عـلــى اسـتـكـمــال
ً
المسار ،وصوال النتخابات حرة نزيهة» ،وأوضح أن
االتفاق «يضع األســس الصحيحة للفترة االنتقالية،
ً
ولبداية تحول حقيقي ،وسيحقن دماء الشعب» ،مشيرا
إلــى أنــه «يـهــدف إلــى شــراكــة قوية مــع جميع األحــزاب
ً
السياسية مستقبال ،باستثناء حزب المؤتمر الوطني».
وأض ــاف« :نعلم حجم الـتـنــازالت التي قدمتها كل
ً
األطراف لحقن الدماء» ،شاكرا حمدوك «على استمراره
ً
كـشــريــك جــديــر بــالـثـقــة» ،وم ــؤك ــدا أن «االتـ ـص ــاالت لم
تنقطع معه».
فــي المقابل ،أعلن «حــزب األم ــة» رفضه أي «اتفاق
ً
سـيــاســي ال يـخــاطــب ج ــذور األزم ــة ،ول ــن نـكــون طــرفــا
فـيــه» ،كما قــالــت «ق ــوى الـحــريــة والتغيير ـ ـ المجلس
المركزي» إنها غير معنية بهذا االتـفــاق ،كما رفضه
ً
تجمع المهنيين السودانيين ،معتبرا أ نــه «محاولة
ً
لشرعنة االنقالب وخيانة مرفوضة جملة وتفصيال،
وال يخص سوى أطرافه».
وت ــزام ــن الـتــوقـيــع مــع ت ـظــاهــرات ح ــاش ــدة ،حــاولــت
ال ـت ـ ّ
ـوج ــه إل ــى ال ـق ـصــر ال ــرئ ــاس ــي ،إال أن قـ ــوات األم ــن
استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
(الخرطوم ـ ـ وكاالت) 16

ملك لـ ةديرجلا :.البحرين
أصبحت وجهة الفنانين
والمنتجين الخليجيين

دوليات

17

ضربة إلكترونية ّ
تشل
مترو طهران وطيران
الحرس الثوري

رياضة

١٨
األبيض يتجاوز اليرموك
برباعية في «الممتاز»

عبدالله حمدوك

ةديرجلا

•
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الثانية
الخالد ونظيره اإلثيوبي بحثا
العالقات والمستجدات
ت ـ ـل ـ ـقـ ــى رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـج ـل ــس
الوزراء سمو الشيخ صباح
الـ ـخ ــال ــد ،ات ـ ـصـ ــاال هــات ـف ـيــا،
أمس ،من رئيس الوزراء في
جمهورية إثيوبيا الفدرالية
الديموقراطية آبي أحمد.
وبـ ـح ــث ال ـ ـطـ ــرفـ ــان خ ــال
االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـب ـ ــل تـ ـع ــزي ــز
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ب ـيــن
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــديـ ـ ــن الـ ـ ـص ـ ــديـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــن،
ووج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــات الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر ح ـ ــول
آخـ ــر م ـس ـت ـجــدات الـقـضــايــا
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة ذات
االهتمام المشترك.

العتيبي :الكويت حريصة على صون حقوق األطفال
«حققت إنجازات ملموسة في توفير الرفاهية لهم»
●

جورج عاطف

أك ــد وزيـ ــر ال ـك ـهــربــاء وال ـمــاء
والـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة وزيـ ـ ــر
الشؤون االجتماعية والتنمية
المجتمعية د .مشعان العتيبي
ح ــرص الـكــويــت عـلــى االهـتـمــام
بالطفل وبكل شؤونه ،من خالل
ص ـ ــون ح ـق ــوق ــه واإليـ ـ ـم ـ ــان بـهــا
والعمل على تفعيلها.
وق ـ ـ ــال ال ـع ـت ـي ـب ــي ،فـ ــي كـلـمــة
ب ـم ـن ــاس ـب ــة االحـ ـتـ ـف ــال ب ــالـ ـي ــوم
ال ـع ــال ـم ــي ل ـل ـط ـفــل ،إن ال ـكــويــت
صادقت على االتفاقية الدولية
ل ـ ـح ـ ـقـ ــوق ال ـ ـط ـ ـفـ ــل عـ ـ ـ ــام 1991

صباح الخالد

وب ــروت ــوك ــوالت ـه ــا االخ ـت ـيــاريــة
والصادرة من الجمعية العامة
لألمم المتحدة ،مشيرا إلــى أن
هذا إن دل فهو يدل على حرص
الـ ـك ــوي ــت الـ ـب ــال ــغ ع ـل ــى ح ـقــوق
الطفل ومسؤوليتها تجاه بناء
مستقبله.
وأضـ ــاف أن ال ـكــويــت حققت
إنـ ـج ــازات مـلـمــوســة ف ــي ات ـجــاه
الحفاظ على األطفال من تحقيق
الرفاهية لهم وضمان حقوقهم،
مــوضـحــا أن مـجـلــس األم ــة أقــر
قانون حماية الطفل عام ،2015
والـ ـ ــذي ي ــؤك ــد حـ ــرص ال ـكــويــت
على االهتمام الشديد بتوفير

«أمانة األوقاف» تعلن الفائزين في «أبحاث الوقف»
الصقعبي :حرصنا على تناول المشاركين لموضوعات وقفية معاصرة
●

محمد راشد

أك ــد األم ـي ــن ال ـع ــام لــأمــانــة
الـ ـع ــام ــة ل ـ ــأوق ـ ــاف ب ــاإلن ــاب ــة،
م ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــور الـ ـ ـصـ ـ ـقـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــي ،أن
«م ـس ــاب ـق ــة الـ ـك ــوي ــت ال ــدول ـي ــة
ألب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــف ،هـ ـ ــي أحـ ــد
م ـش ــروع ــات ال ــدول ــة الـمـنـسـقــة
ال ـس ـتــة ع ـشــر ال ـت ــي ت ـق ــوم بها
األمانة منذ  22عاما ،وتحظى
بــرعــايــة كريمة مــن سمو ولي
العهد الشيخ مشعل األحمد».
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـص ـ ـق ـ ـع ـ ـب ـ ــي ،ف ــي
ال ـم ــؤت ـم ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي ،الـ ــذي
أقــام ـتــه األم ــان ــة ص ـب ــاح أمــس
إلع ــان الـفــائــزيــن فــي مسابقة
الكويت الدولية الثانية عشرة
ألب ـح ــاث ال ــوق ــف ،إن «األم ــان ــة
حرصت على توجيه المفكرين،
والباحثين ،والمتخصصين،

والـمـهـتـمـيــن ب ـهــذا ال ـشــأن إلــى
ط ــرق ال ـمــوضــوعــات الـحــديـثــة
والـ ـمـ ـع ــاص ــرة ال ــوق ـف ـي ــة ال ـتــي
تـحـتــاج إلــى مــزيــد مــن البحث
وال ــدراس ــة ،لـمــا تـمـتــاز ب ــه من
جدية وأهمية».
وأوضـ ـ ـ ــح أن م ــوض ــوع ــات
ال ـم ـســاب ـقــة جـ ــاء ت لـتـعـ ِّـبــر عن
ه ــذا ال ـتــوجــه ،م ــن خ ــال طــرح
م ــوض ــوع ـي ــن ع ـل ــى ق ـ ــدر كـبـيــر
م ــن األهـ ـمـ ـي ــة ،األول «أوقـ ـ ــاف
المخطوطات ودورها في بناء
مجتمع المعرفة في الحضارة
اإلســام ـيــة» ،واآلخـ ــر «الـصـيــغ
الوقفية والقطاع المصرفي».
وأردف «تم حجب المركزين
األول والثاني في الجائزتين
ال ـم ـخ ـص ـص ـت ـيــن ل ـمــوضــوعــي
الـمـســابـقــة ،ل ـعــدم ح ـصــول أي
ب ـحــث ع ـلــى الـنـسـبــة الـمــؤهـلــة
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جانب من المؤتمر الصحافي إلعالن الفائزين
ً
للتنافس فيهما وفقا لالئحة
المسابقة ،أ مــا المركز الثالث
في قسمي المسابقة فكان من
نصيب الدكتور الحسين أكروم
مــن الـمـغــرب ،وبسمة خنوفي
مــن ال ـجــزائــر ،وبــذلــك استحقا
ج ــا ئ ــزة بـمـبـلــغ  4آالف دوالر
لكل منهما».
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ن ــائ ــب األم ـي ــن

الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة وال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ال ـم ـســانــدة ف ــي األم ــان ــة ،صقر
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري« ،ك ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـه ـ ــدف
م ــن ال ـب ـح ــث ف ــي م ــوض ــوع ــات
الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة تـ ـحـ ـقـ ـي ــق فـ ــائـ ــدة
عميقة ،والـخــروج بمقترحات
وآراء عملية تخدم المؤسسات
ال ــوق ـف ـي ــة ،ب ـمــا ي ـع ــود بــالـنـفــع
عـلــى حــاضــر األم ــة اإلســامـيــة

و مـسـتـقـبـلـهــا» ،مبينا أن عــدد
ا ل ـب ـحــوث ا لـمـقــد مــة للمسابقة
ا ل ـ ـحـ ــا ل ـ ـيـ ــة  22بـ ـحـ ـث ــا ق ــد م ــت
لمشاركين يمثلون  7دول.
من جانبها ،أوضحت مديرة
إدارة الـ ــدراسـ ــات وال ـع ــاق ــات
الـخــارجـيــة ،لينه الـمـطــوع ،أن
«عـ ــدد م ــن ت ـقــدمــوا لـلـمـشــاركــة
في المسابقة منذ انطالقتها،
 340م ـش ــارك ــا ومـ ـش ــارك ــة مــن
بــاحـثـيــن ومـهـتـمـيــن بــالــوقــف،
مـ ـ ــن كـ ـ ــل أن ـ ـ ـحـ ـ ــاء الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،إذ
تناولت المسابقة في دوراتها
ا ل ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ( )27م ــو ض ــو ع ــا
بحثيا ،تــوز عــت على مجاالت
بحثية متنوعة».

سـبــل الــرعــايــة وااله ـت ـمــام كافة
ب ــاألط ـف ــال ف ــي ج ـم ـيــع األع ـم ــار
وخدمة قضايا الطفل ،لتحقيق
أكبر قدر من الجودة في أساليب
ح ـمــاي ـتــه ورع ــاي ـت ــه اجـتـمــاعـيــا
وثقافيا ونفسيا وإعالميا.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن االحـ ـتـ ـف ــال
ب ــالـ ـي ــوم ال ـع ــال ـم ــي ل ـل ـط ـفــل هــو
ت ـج ــدي ــد ل ــالـ ـت ــزام ب ـت ـح ـمــل كــل
ال ـم ـس ــؤول ـي ــات ال ـمــدن ـيــة تـجــاه
حمايته وضمان حقوقه ،معتبرا
المشاركة في هذا اليوم بمنزلة
فرصة ثمينة لتوعية المجتمع
بــأه ـم ـيــة ح ـق ــوق ال ـط ـف ــل وب ــذل
الجهود لتنميته تنمية سليمة.

مشعان العتيبي

اليوسف بحث مع خبراء «فاو»
األمن الغذائي وبرامج تنميته
بحث الـمــديــر الـعــام للهيئة الـعــامــة لـشــؤون الــزراعــة والـثــروة
السمكية الشيخ محمد اليوسف مع وفد من خبراء منظمة األغذية
والــزراعــة لألمم المتحدة (ف ــاو) مواضيع تخص األمــن الغذائي
والبرامج المقترحة لتنميته وسبل تذليل المعوقات والعراقيل
التي تحول دون تحقيقه.
واسـتـقـبــل الـيــوســف ،أم ــس ،الـمــديــر ال ـعــام الـمـســاعــد والممثل
اإلقليمي للشرق األدن ــى وشـمــال إفريقيا بــ»فــاو» د .عبدالحكيم
الواعر والوفد المرافق له.
وتناول اللقاء ،الذي حضره فريق من كبار المسؤولين بالهيئة،
االستعدادات التي وفرتها الكويت إلنجاح مهام الخبراء الذين
سيقومون بزيارات عمل ميدانية داخل الكويت خالل الفترة المقبلة
تتضمن مزارع الثروة النباتية والحيوانية واالطالع على مواقع
العمل ،للوقوف على آخــر المستجدات ،وكذلك توفير البيانات
واإلحصائيات الالزمة للبرامج المشتركة بين الهيئة ومنظمة فاو
الخاصة بتطوير القطاع الزراعي والحيواني والسمكي في البالد.
وأكد اليوسف خالل اللقاء أهمية التدريب والتأهيل للكوادر
الوطنية ،لما له من دور أساسي وفعال في عملية التنمية الزراعية،
على أن يشمل الـتــدريــب الـنــواحــي اإلداريـ ــة والتنفيذية بجانب
النواحي الفنية .كما تم التباحث والتنسيق حول مذكرة التفاهم
بشأن مكتب المنظمة الدائم في الكويت.

«الشؤون» :عودة أندية األطفال عقب توقف عامين

الهاجري :نسعى إلى معالجة األثر النفسي والسلوكي الذي خلفته الجائحة عليهم
●

تشغيل
 3خدمات
إلكترونية
جديدة
بشأن حق
االطالع على
المعلومات

غالي

جورج عاطف

أعـلـنــت الــوكـيـلــة المساعدة
ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون قـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
االجتماعية في وزارة الشؤون
االجـتـمــاعـيــة ،األمـيـنــة العامة
ل ـل ـم ـج ـل ــس األعـ ـ ـل ـ ــى لـ ـش ــؤون
األس ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ه ـ ـ ـنـ ـ ــاء الـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري،
استئناف عمل أندية األطفال
التابعة للوزارة عقب توقف دام
نحو عامين في أعقاب انتشار
جــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا ،م ــؤك ــدة أن
الفترة المقبلة ستشهد افتتاح
ً
بقية األندية تباعا.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاج ـ ـ ــري ،ف ــي
تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي أم ـ ـ ــس،
ع ـل ــى ه ــام ــش رع ــاي ـت ـه ــا حـفــل
اف ـت ـتــاح أن ــدي ــة األطـ ـف ــال ال ــذي
نظمته إدارة المرأة والطفولة
ف ــي الـ ـ ـ ــوزارة بـ ـن ــادي الـشـهـيــد
عبدالوهاب عبدالرزاق بمنطقة
الـ ـق ــادسـ ـي ــة ،إنـ ــه «ت ــزامـ ـن ــا مــع
اليوم العالمي للطفل ارتأينا
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاودة افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح األن ـ ــدي ـ ــة
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــال األطـ ـ ـف ـ ــال ال ــذي ــن
ح ــرم ــوا م ــن أب ـس ــط حـقــوقـهــم
ج ـ ـ ــراء االج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـص ـح ـيــة
واالحـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة ال ـم ـت ـخ ــذة فــي
أعـقــاب ظـهــور الــوبــاء ،حفاظا
على صحتهم ومنع تعرضهم

الهاجري والطبطبائي والحمدان خالل الحفل
ل ـخ ـطــر االص ــاب ــة بــال ـف ـيــروس
المستجد».
وبـيـنــت ال ـهــاجــري أن «ثمة
ً
ً
ً
أث ـ ـ ـ ـ ــرا نـ ـفـ ـسـ ـي ــا واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا
ً
ً
وس ـ ـل ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــا كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرا خ ـل ـف ـتــه
الـ ـ ـج ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى االطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال،
السـيـمــا فـتــرة االغ ــاق الكلي،
وخصوصا المرحلة العمرية
ما قبل الــدراســة ،ونسعى من

خالل معاودة فتح االندية إلى
معالجة ولو جزء بسيط منه».
ومن جهته ،قال مدير إدارة
خدمة الـمــواطــن ،رئيس لجنة
حق االطــاع على المعلومات
في وزارة الشؤون عبدالرحمن
غــالــي إن اإلدارة قــامــت خــال
الفترة الماضية بوضع وتنفيذ
خطة عمل تعتمد على تعزيز

مبدأ الشفافية والنزاهة كأهم
ركــائــز الحوكمة الــرشـيــدة في
عالقة الــوزارة بالمواطن الذي
هو محور العملية التنموية.

 3خدمات
وأشــار إلى إنشاء وتشغيل
خدمات الكترونية جديدة على

«دعم منظومة االبتكار» يوصي
بإنشاء بنك بيانات عالمي

ّ
مجلس إدارة القصر يناقش
استثمارات العام الحالي

طالب بتعزيز نظم التعليم باالستراتيجيات الحديثة

اعتماد دليل إجراءات سير العمل ِّ
يمهد لتسريع اإلنجازات

أوص ـ ـ ــى الـ ـم ــؤتـ ـم ــر االفـ ـت ــراض ــي
ال ـعــال ـمــي لــدعــم مـنـظــومــة االب ـت ـكــار
وريادة االعمال والذكاء االصطناعي
ب ـب ـنــاء مـنـصــة اب ـت ـكــاريــة تـعــاونـيــة
قـ ــائ ـ ـمـ ــة ع ـ ـلـ ــى تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــات ال ـ ــذك ـ ــاء
االص ـ ـ ـط ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــي ت ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارك ف ـي ـه ــا
المؤسسات األكاديمية ومراكز الفكر
ومنظمات التمويل.
وقالت رئيسة المؤتمر ومؤسسة
شركة «ايكو سيستم» لالستشارات
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة د .هـ ـ ـن ـ ــادي الـ ـمـ ـب ــارك ــي،
فـ ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس ،ان
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر االفـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي ال ـع ــال ـم ــي
الثاني أوصى بتعزيز نظم التعليم
باستخدام االدوات واستراتيجيات
اال بـتـكــار الحديثة وتضمينها مع
اس ـتــرات ـي ـج ـيــات الـتـعـلـيــم الـمـتـنــوع
نحو تطبيقات القرن الـ  21للتعليم
االبتكاري.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـبـ ــاركـ ــي ان مــن
ال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات أي ـ ـضـ ــا إنـ ـ ـش ـ ــاء ب ـنــك
بيانات عالمي يضم الدول العالمية
والدول الخليجية ألفضل التجارب

وال ـت ـط ـب ـي ـقــات ال ـعــال ـم ـيــة الـنــاجـحــة
ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى بـ ــرامـ ــج االق ـت ـص ــاد
الحديث.
وبينت أهمية وضع استراتيجية
ت ـع ــاون ب ـيــن ال ـجــام ـعــات الـعــالـمـيــة
والـمـحـلـيــة واالق ـل ـي ـم ـيــة وأص ـح ــاب
الـمـهــن مـثــل الـقـطــاعــات الحكومية
والـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص وال ـم ــؤس ـس ــات
التمويلية والبحثية لتسريع نقل
وت ـســويــق الـتـكـنــولــوجـيــا وتمكين
االقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـح ــدي ــث الـ ـق ــائ ــم عـلــى
المعرفة والرقمنة.
ي ــذك ــر أن ال ـمــؤت ـمــر االف ـت ــراض ــي
العالمي الثاني انطلق في الكويت
خ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة م ـ ـ ــن  16ال ـ ـ ـ ــى 18
نوفمبر الحالي عبر منصة الذكاء
االص ـط ـنــاعــي ( )Whovaالـعــالـمـيــة
ب ـم ـشــاركــة  300خـبـيــر م ــن النخبة
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة م ـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــات
والمؤسسات والحكومات وراسمي
ال ـس ـيــاســات الـخـلـيـجـيــة والـعــربـيــة
والعالمية.

اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة
ل ـشــؤون الـقـصــر ،أم ــس ،بــرئــاســة نائب
رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة الـهـيـئــة د .ف ــؤاد
العمر ،نيابة عــن نــائــب رئـيــس مجلس
الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون
تـعــزيــز ال ـن ــزاه ــة ،رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
الهيئة عبدالله الرومي.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ،فـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ،أن
ً
«االجتماع بحث عددا من الموضوعات
ال ـم ــدرج ــة ع ـلــى جـ ــدول األعـ ـم ــال ،منها
تطورات أداء استثمارات الهيئة خالل
األشـ ـه ــر ال ـت ـس ـعــة األول ـ ـ ــى م ــن ،»2021
م ــوض ـح ــة انـ ــه «تـ ــم اسـ ـتـ ـع ــراض تـقــريــر
موجز عن موقف االستثمارات في ضوء
تحقيقها غــا يــات الخطة االستثمارية
الـمـعـتـمــدة ،وأهــداف ـهــا ال ـمــرســومــة ،في
ضوء التطورات األخيرة».
وأضــافــت «كـمــا اعتمد مجلس إدارة
الهيئة عدة تقارير وأعمال وتوصيات
ال ـل ـج ــان ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ال ـم ـن ـب ـث ـقــة عــن
مجلس اإلدارة ،وا ل ـتــي تغطي العديد
من مجاالت عملها ،كما شهد االجتماع

استعراضا لما تــم تنفيذه مــن ق ــرارات
الـمـجـلــس الـســابـقــة ولـجــانــه المختلفة
فــي الـمــوضــوعــات السابق عرضها في
االجتماعات الماضية».
وأشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن «ال ـم ـج ـل ــس بـحــث
م ــذك ــرة ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ب ــاإلن ــاب ــة حـمــد
الـ ـب ــرج ــس ،بـ ـش ــأن االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن دل ـيــل
إجــراء ات سير العمل الخاص بالهيئة،
إذ تم اعتماده تمهيدا للبدء في تطبيقه،
بما سينعكس إيجابا على سرعة ودقة
إنجاز العديد من األعمال ،بما يتوافق
م ــع خ ـط ــط ال ـه ـي ـئــة وال ـ ــدول ـ ــة لـلـتـحــول
الرقمي».
وأكدت أن العمر أشاد بجهود الهيئة
ف ــي مـ ـج ــال ت ـط ــوي ــر خ ــدم ــات ـه ــا ،وث ـمــن
جهود أعضاء مجلس اإلدارة ،والمدير
الـعــام بــاإلنــابــة ،وجـهــود العاملين بها
لتحقيق الرسالة النبيلة لخدمة ّ
القصر
والمشمولين برعايتها في ظل الرعاية
السامية لصاحب السمو أمير البالد،
وسمو ولــي عـهــده ،وتوجيهات رئيس
مجلس الوزراء.

الـمــوقــع الــرسـمــي ل ـل ــوزارة في
إطار اختصاصات إدارة خدمة
ال ـم ــواط ــن ،وتـفـعـيــا لـلـقــانــون
رقم  12لسنة  2020بشأن حق
االطالع على المعلومات ،الفتا
إل ــى أن ه ــذه الـخــدمــات تشمل
خ ــدم ــة ت ـقــديــم ش ـك ــوى وال ـتــي
تتيح للمواطن إمكانية تقديم
ا لـشـكــاوى المتعلقة بخدمات
وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة،
موضحا أن الـشــروط الواجب
اسـ ـتـ ـيـ ـف ــاؤه ــا ه ـ ــي أن ت ـك ــون
لـ ـص ــاح ــب ال ـ ـش ـ ـكـ ــوى ال ـص ـف ــة
وال ـم ـص ـل ـحــة ل ـتـقــديـم ـهــا ،وأن
ت ـت ـض ـم ــن ال ـ ـش ـ ـكـ ــوى ب ـي ــان ــات
ص ـح ـي ـح ــة ،وت ـ ـقـ ــدم ال ـش ـك ــوى
إلدارة خ ــدم ــة الـ ـم ــواط ــن إم ــا
كتابة أو إلكترونيا على البريد
االلـكـتــرونــي لـ ــإدارة والمبين
بموقع الوزارة الرسمي.
وأضاف :تتولى إدارة خدمة
المواطن فحص ودراســة تلك
ال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى وم ـت ــاب ـع ـت ـه ــا مــع
اإلدارات المختصة بــالــوزارة
وترفع توصياتها بهذا الشأن
إل ـ ـ ــى وك ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـه ــدف
معالجة مــواطــن الـقـصــور في
ت ـطـبـيــق الـ ـل ــوائ ــح وال ـ ـقـ ــرارات
للقضاء على أسباب الشكاوى
المختلفة.

وت ــاب ــع :مــن ه ــذه الـخــدمــات
أي ـض ــا خ ــدم ــة ت ـقــديــم مـقـتــرح
وال ـت ــي تـتـيــح الـتـفــاعــل بشكل
مباشر مع المواطن من خالل
تلقي اقتراحاته ومبادراته في
نـطــاق مـشــاركـتــه فــي تحسين
وت ـ ـطـ ــويـ ــر خ ـ ــدم ـ ــات الـ ـ ـ ـ ــوزارة
المقدمة للجمهور.
وأردف :أما الخدمة الثالثة
فهي تقديم طلب حق االطالع
عـلــى الـمـعـلــومــات والــوثــائــق،
وهـ ـ ــو ح ـ ــق ي ـم ـن ــح ألصـ ـح ــاب
المصلحة من موظفين وأفراد
وأشخاص اعتباريين لتقديم
ط ـلــب ل ـ ـلـ ــوزارة ل ــاط ــاع على
الـمـعـلــومــات وال ـح ـصــول على
الــوثــائــق وال ـ ـقـ ــرارات اإلداري ـ ــة
الـتــي تـمــس حقوقهم وبـمــا ال
يـتـعــارض مــع ال ـقــانــون ،الفتا
إلـ ــى تـشـكـيــل ل ـج ـنــة مختصة
بالنظر والبت في طلبات حق
االطالع المقدمة للوزارة ،حيث
قامت هــذه اللجنة بالبت في
العديد من الطلبات بالتنسيق
مع قطاعات الوزارة المعنية.

رئيس «األمن الوطني» يبحث
مع الزياني قضايا ثنائية

رئيس جهاز األمن الوطني خالل لقائه الزياني
بحث رئيس جهاز األمن الوطني باإلنابة ،الشيخ صباح الشمالن،
مع وزيــر الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني ،أمس،
موضوعات محل اهتمام مشترك.
وأشاد رئيس الجهاز في لقائه بوزير الخارجية البحريني على
هامش مشاركته في المنتدى الـ  17لألمن اإلقليمي (حوار المنامة)
بالجهود التي تقوم بها البحرين إلنجاح هذا الذي المؤتمر ،الذي
يعكس دورها الريادي في تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون المشترك.
وأعرب عن الشكر والتقدير لمملكة البحرين على استضافة المؤتمر،
الــذي أثبت نجاحه على مدى  17عاما من خالل طرح قضايا مهمة
تتعلق باألمن اإلقليمي والدولي .ويشارك في «حوار المنامة» ،الذي
انطلقت فعالياته الجمعة الماضي ،عدد من الشخصيات السياسية
والعسكرية واألمنية واالقتصادية.

سلة أخبار
السفارة اإلثيوبية تفتتح
القسم القنصلي المؤقت
أعلنت اإلدارة القنصلية
في وزارة الخارجية،
أمس ،أن السفارة
اإلثيوبية لدى الكويت
ستفتتح القسم القنصلي
المؤقت لتسليم جوازات
رعاياها بعد تجديدها،
ابتداء من اليوم لمدة
أسبوع.
وأوضحت اإلدارة ،في
بيان ،أن التسليم سيكون
في مقر نادي اليرموك
الرياضي بمنطقة مشرف
خالل الفترة الصباحية
من الساعة الثامنة
صباحا وحتى الساعة
الـ  12ظهرا والفترة
المسائية من الساعة
الثانية بعد الظهر وحتى
الساعة السادسة مساء.
وأفادت بأن تسليم
الجواز الجديد سيقتصر
على صاحب العالقة
أو الكفيل ،مصطحبين
معهما جواز السفر
القديم أو إيصال التسليم.

«الرحمة» َّ
سيرت قافلة
مساعدات للسوريين بتركيا

سيرت جمعية الرحمة
العالمية قافلة مساعدات
إغاثية دعما لالجئين
السوريين في والية أورفا
التركية ،ضمن خطتها
اإلغاثية واإلنسانية
الداعمة للفئات المحتاجة
والمتضررة من موجات
الطقس البارد في فصل
الشتاء .وقال رئيس
مكتب سورية وتركيا في
الجمعية وليد السويلم،
في تصريح صحافي،
أمس ،إن القافلة اشتملت
على مجموعة من
المساعدات واالحتياجات
الضرورية لألسر
والعوائل الالجئة التي
تعاني أوضاعا بالغة
الصعوبة ،وتحديدا خالل
موسم الشتاء.
وأوضح السويلم أن
القافلة استهدفت
تقديم السالل الغذائية
والبطانيات لـ 200أسرة
الجئة ،وتوزيع كسوة
الشتاء على  100يتيم
ضمن برامج الرعاية
النفسية ،إضافة إلى
قسائم شراء وتسوق
لـ 200عائلة ،وتزويد
المرضى وذوي
االحتياجات الخاصة
بالسماعات الطبية
والكراسي المتحركة
وسيارات نقل البضائع
التي تمكنهم من العيش
الكريم ،إلى جانب توزيع
 25ماكينة خياطة على
األرامل والمعيالت.

«األرصاد» :أمطار رعدية
حتى مساء غد
قالت اإلدارة العامة
لألرصاد ،إن البالد تتأثر
حاليا بامتداد منخفض
السودان الموسمي،
يصاحبه منخفض جوي
فى طبقات الجو العليا،
مما يؤدي إلى تكاثر
السحب المنخفضة ً
والمتوسطة ،مصحوبة
بأمطار متفرقة.
وذكر مراقب التنبؤات
الجوية باإلدارة،
عبدالعزيز القراوي،
لـ«كونا» ،أمس ،أن فرصة
االمطار تزداد تدريجيا
مع تقدم الساعات
المتأخرة من الليل،
وتكون رعدية ومتوسطة
ً
الشدة ،وخصوصا على
المناطق الساحلية ،مع
نشاط في سرعة الرياح
وارتفاع األمواج البحرية
أكثر من  7أقدام ،وتستمر
حتى وقت متأخر من
مساء غد.
وأشار القراوي إلى أن
التحسن التدريجي يبدأ
من صباح بعد غد ،مع
تقدم مرتفع جوي من
ناحية الشمال الغربي
وتحول الرياح إلى
الشمالية الغربية ،وظهور
بعض السحب المتفرقة،
مع فرصة لتشكل الضباب
الخفيف فجر غد وبعد
غد على بعض المناطق.
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محليات
«التربية» تستعد للدوام الكامل بالفصل الثاني
• اليعقوب لـ ةديرجلا  :وفق االشتراطات الصحية وبعد موافقة السلطات المختصة
• «نستعد الختبارات منتصف العام ...واعتمدنا مشروع نادي القراءة التثقيفي»
•

فهد الرمضان

تعاون مع
«زين» لتعويض
الفاقد
التعليمي في
بيئة جاذبة...
ورسائل توعية
ألولياء األمور

أع ـلــن وك ـيــل وزارة الـتــربـيــة،
د .ع ـلــي ال ـي ـع ـقــوب ،أن ال ـ ــوزارة
تستعد للعودة الكاملة للدوام
المدرسي مطلع الفصل الدراسي
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،وف ـ ـ ــق االشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات
الصحية التي فرضتها جائحة
ً
«كـ ــورونـ ــا» ،الف ـت ــا إل ــى أن ــه يتم
ً
ال ـت ـن ـس ـي ــق ح ــالـ ـي ــا مـ ــع وزارة
الصحة بهذا الخصوص لتقييم
الوضع واعتماد القرار.
وق ــال اليعقوب ل ـ «الـجــريــدة»
إن الوزارة طبقت عودة الطالب
إل ــى م ـقــاعــدهــم ال ــدراس ـي ــة بعد
انقطاع أكثر من عام دراسي من
خــال الــدوام الجزئي ،وتقسيم
الطالب إلى مجموعتين ،بحسب
تعليمات واشتراطات السلطات
ال ـص ـح ـي ــة« ،حـ ـي ــث ك ـ ــان ه ـنــاك
تنسيق على أعلى المستويات

بين «التربية» و«الصحة» لنجاح
هذه التجربة التي سعينا إليها
ج ـم ـي ـع ــا ،ح ــرص ــا ع ـل ــى صـحــة
وسـ ــامـ ــة ال ـ ـط ـ ــاب ،ول ـض ـم ــان
مستقبلهم ا ل ــدرا س ــي» ،منوها
إلــى أن الـفـصــل الــدراســي األول
ش ــارف عـلــى االن ـت ـهــاء ،و«نـحــن
نـعـمــل حــالـيــا عـلــى االس ـت ـعــداد
لفترة اختبارات منتصف العام».
وأضاف أن مدارس «التربية»
مـ ـسـ ـتـ ـع ــدة ل ـت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـعـ ــودة
ال ـك ــام ـل ــة لـ ـ ـل ـ ــدوام ،الس ـي ـم ــا مــع
تـحـســن الــوضــع فــي ال ـم ــدارس،
والذي يسير باالتجاه الصحيح،
ح ـ ـ ـيـ ـ ــث ت ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــول عـ ـل ــى
موافقة وزارة الصحة بتشغيل
المقاصف المدرسية ،وخــروج
الطالب إلى الساحات ،وغيرها
من األمــور التي كانت ممنوعة

تعاون مع «األبحاث» للنهوض بالتعليم
أشــار اليعقوب إلــى أن «التربية» وقعت كذلك
م ـس ــودة ب ــروت ــوك ــول ت ـع ــاون م ــع مـعـهــد الـكــويــت
ل ــأب ـح ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة ،ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن خـبــراتـهــم
وبرامجهم في مجاالت تربوية عددية منها الفاقد

التعليمي ،وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة،
وال ـن ـه ــوض بــال ـت ـع ـل ـيــم ،م ـنــوهــا إلـ ــى أنـ ــه ستتم
االستعانة بالمعهد وجهوده في تطبيق الدراسات
العالمية والعلمية ،السيما في مجال العلوم.

علي اليعقوب

في بداية العام الدراسي ،منوها
إلى أن جميع هذه االشتراطات
الصحية تخضع إلعادة التقييم
بشكل دوري من قبل السلطات
الصحية ،بحسب طبيعة الوباء
وتطوراته العالمية.

الفاقد التعليمي
وذك ـ ـ ـ ــر أن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة وق ـع ــت
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودة اتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق م ـ ـ ــع ش ــرك ــة
«زيـ ـ ـ ـ ــن» فـ ـيـ ـم ــا يـ ـخ ــص الـ ـف ــاق ــد
التعليمي ،حيث سيتم توفير
دروس م ـ ـخ ـ ـتـ ــارة ل ـت ـع ــو ي ــض

ً
الفصول الدراسية تستعيد دوامها الكامل قريبا
الـ ـط ــاب ع ــن ب ـعــض ال ـم ـه ــارات
الـتــي فـقــدوهــا فــي بيئة جــاذبــة
خ ــارج أسـ ــوار الـ ـم ــدارس ،الفتا
إل ــى أن ــه ي ـجــري حــالـيــا تباحث
الـمــوضــوع مــع «زي ــن» ،لتحديد
األمــاكــن المناسبة مـثــل مــراكــز
ال ـ ـتـ ــدريـ ــب الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـ ـل ـ ــوزارة،
والمكتبة الوطنية ،أو دار اآلثار
االسالمية.
ونــوه إلــى أن «زيــن» عرضت
كــذلــك تــوف ـيــر رس ــائ ــل تــوعــويــة

َ
َّ
عقود النظافة لمجمعي الرعاية مهددة باإليقاف
• هيئة اإلعاقة مدينة بنحو  400ألف دينار للشركة القديمة المنفذة للعقد
ّ
ّ
• عدم صرف المستحقات أخر رواتب  500عامل يلوحون باإلضراب
●

جورج عاطف

علمت «الجريدة» أن خدمات
النظافة التي تقدم لذوي اإلعاقة
نـ ـ ــزالء م ـج ـم ـعــي دور ال ــرع ــاي ــة
االجتماعية فــي الصليبيخات
والـ ـصـ ـب ــاحـ ـي ــة بـ ــاتـ ــت مـ ـه ــددة
بــاإلي ـقــاف ،وذل ــك بـعــد مماطلة
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـ ـش ــؤون ذوي
اإلع ــاق ــة ف ــي دف ــع المستحقات
الـ ـم ــالـ ـي ــة الـ ـمـ ـت ــأخ ــرة ل ـل ـشــركــة
القائمة على تنفيذ العقد لنحو
 8أش ـه ــر ،وال ـبــال ـغــة ن ـحــو 400
ألف دينار.
ووف ـق ــا ل ـم ـصــادر «اإلع ــاق ــة»،
ف ــإن ع ـقــد ه ــذه ال ـشــركــة انـتـهــى
مـنــذ أش ـه ــر ،وت ـعــاقــدت الهيئة
مـ ــع أخـ ـ ـ ــرى ،غ ـي ــر أنـ ـه ــا فـشـلــت
فــي تنفيذ بـنــود الـتـعــاقــد ،مما
حــدا بالهيئة إلــى تمديد العقد
السابق لنحو  8أشهر دون دفع
أي مستحقات أو دفعات شهرية
لـلـشــركــة ال ـقــديـمــة ال ـتــي ه ــددت
ً
بــوقــف الـعـمــل م ـ ــرارا ،غـيــر أنها
مــن منظور إنـســانــي ،ولكونها
ّ
تقدم خدمة لفئة خاصة ّ
أجلت

ه ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار ،الس ـي ـم ــا فـ ــي ظــل
وعود مسؤولي الهيئة بصرف
الدفعات المتأخرة ،غير أنها لم
تف بها حتى اآلن.
ِ
وذكــرت المصادر أن الشركة
السابقة تواجه أكثر من إشكالية
بسبب تأخر صرف مستحقاتها
ال ـم ــال ـي ــة ،ع ـلــى رأسـ ـه ــا تـلــويــح
ع ـمــال ـت ـهــا ،ال ـبــال ـغــة ن ـحــو 500
ع ـ ــام ـ ــل ،ب ـت ـن ـف ـي ــذ إضـ ـ ـ ـ ــراب عــن
ّ
ال ـع ـمــل وش ـ ــل عـمـلـيــة الـنـظــافــة
الـخــاصــة ب ــذوي اإلع ــاق ــة ،نظرا
ّ
لـعــدم تسلمهم رواتـبـهــم طــوال
ال ـش ـه ــري ــن ال ـم ــاض ـي ـي ــن لـعـجــز
الشركة عن الدفع.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن ـ ـ ــه «م ـ ـ ــن ض ـمــن
ً
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـكـ ــات أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء
إقــامــات هــذه العمالة المسجلة
على الـشــركــة دون ال ـقــدرة على
ً
تـجــديــدهــا ،ن ـظــرا النـت ـهــاء مــدة
ال ـت ـعــاقــد األص ـل ــي م ــع الـهـيـئــة،
مما ّ
يعر ض الشركة لمشكالت
ق ــان ــون ـي ــة مـ ــع ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للقوى َالعاملة ،ومخالفة العمالة
لـ ـق ــان ــون ــي اإلق ـ ــام ـ ــة والـ ـعـ ـم ــل»،
مهيبة بـمـســؤولــي الـهـيـئــة إلــى

«دور الرعاية» تواجه أزمة نظافة
سرعة إنهاء هذه اإلشكالية قبل
تفاقمها وتــوقــف هــذه الخدمة
ال ـم ـه ـمــة وال ـح ـي ــوي ــة ع ــن ذوي
اإلعاقة.

«األبحاث» :االحتباس الحراري
يهدد البيئة ومصايد األسماك

المعهد أنجز دراسة حول التغيرات المناخية على الروبيان بالخليج
●

فهد الرمضان

أنجز معهد الكويت لألبحاث
الـعـلـمـيــة ،مــؤخــرا ،بــالـتـعــاون مع
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
والوكالة الدولية للطاقة الذرية
م ـش ــروع دراسـ ـ ــة ل ـم ـعــرفــة تــأثـيــر
ظـ ــاهـ ــرة ت ـح ـم ــض ال ـم ـح ـي ـط ــات،
وارت ـ ـف ـ ــاع درج ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ــرارة سـطــح
الـ ـمـ ـحـ ـي ــط ع ـ ـلـ ــى نـ ـ ـم ـ ــو ،ووفـ ـ ـ ــرة
ال ــروبـ ـي ــان ال ـم ـح ـلــي م ــن نـ ــوع أم
نعيرة.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع
الباحثة في مركز أبحاث البيئة
والعلوم الحياتية بالمعهد لمياء
الـمـسـلــم ،فــي تـصــريــح صـحــافــي،
أمـ ــس ،إن «ال ـت ـغ ـي ــرات ف ــي درج ــة
حـمــوضــة الـمـيــاه يمكن أن تؤثر
س ـل ـب ــا عـ ـل ــى الـ ـحـ ـي ــوان ــات ال ـت ــي
ت ـح ـت ــوي ف ــي ه ـي ـك ـل ـهــا الـعـظـمــي
أو ص ــدفـ ـتـ ـه ــا عـ ـل ــى ك ــرب ــون ــات
الكالسيوم».
وأض ــاف ــت الـمـسـلــم أن ظــاهــرة
االح ـت ـب ــاس ال ـ ـحـ ــراري ،وارتـ ـف ــاع
حــرارة سطح المحيطات بنسبة
ت ـت ــراوح بـيــن درجـ ــة و 3درج ــات
مئوية ،وارتـفــاع منسوب المياه
إلى مقدار يتراوح بين  0.18و0.79
مـتــر ،ي ــؤدي ب ــدوره إلــى تحمض

ُيذكر أن إجمالي نــزالء ذوي
اإلعــاقــات الذهنية والمزدوجة
(الذهنية والحسية) و(الذهنية
وال ـح ــرك ـي ــة) ف ــي م ــراك ــز رعــايــة

وارتفاع حرارة سطح المحيطات،
وب ــال ـت ــال ــي إلـ ــى ت ـغ ـي ـيــر كـيـمـيــاء
المياه في المحيط ،وتهديد النظم
البيئية البحرية ،والتأثير السلبي
على مصايد األسماك والروبيان.
وأوضحت أن الدراسة صممت
لـ ـتـ ـح ــدي ــد الـ ـت ــأثـ ـي ــر ال ـت ـف ــاع ـل ــي
لتغيرات درجات الحرارة ،ودرجة
ال ـح ـمــوضــة ع ـلــى ن ـس ـبــة ال ــوف ــرة
وت ـ ـحـ ــول ال ـ ـغـ ــذاء فـ ــي ال ــروبـ ـي ــان
المحلي من نــوع أم نعيرة خالل
مراحل النمو المختلفة ،ابتداء من
اليرقات وانتهاء بالروبيان البالغ.
وعلى صعيد متصل ،يستخدم
ال ـب ــاح ـث ــون ف ــي م ـع ـهــد ال ـكــويــت
لألبحاث العلمية العلوم النووية
للتصدي للتحديات التي تواجه
الـبـيـئــة ال ـب ـحــريــة ،بــال ـت ـعــاون مع

الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة الــذريــة،
لمواجهة ُّ
تغير المناخ والنشاط
الصناعي المتزايد.
وق ـ ــال د .س ـيــف ال ــدي ــن إق ـبــال
ال ــدي ــن م ــن «أبـ ـح ــاث ال ـب ـي ـئــة» إن
الخبراء يجرون قياسات منتظمة
لمستويات درجة الحرارة ودرجة
ح ـمــوضــة الـ ـم ــاء ،وي ـن ـظ ــرون في
الـكـيـفـيــة الـمـحـتـمـلــة السـتـجــابــة
الحياة البحرية لهذه التغيرات
في العقود القادمة.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــأ ث ـ ـ ـيـ ـ ــرات
ّ
لتحمض المحيطات
المحتملة
وارتفاع حرارتها تشمل التدهور،
أو الـ ـفـ ـق ــدان الـ ـت ــام ل ـل ـحــاض ـنــات
المهمة للكائنات البحرية مثل
الـ ـق ــاعـ ـي ــات ال ـع ـش ـب ـيــة ال ـب ـحــريــة
والشعاب المرجانية.

كتب أسبوعية
وأوضـ ــح أن الـ ـ ــوزارة بـصــدد
إطـ ــاق م ـش ــروع نـ ــادي ال ـق ــراءة
ال ـت ـث ـق ـي ـفــي ،وال ـ ـ ــذي س ـي ـتــم مــن
خ ــال ــه تــوف ـيــر ك ـتــب وعــرضـهــا

«األشغال» تطرح مناقصة محطة
تنقية مدينة جنوب المطالع
●

سيد القصاص

وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طرح مناقصة
رقم «هـ ص  »208الخاصة بإنشاء وتشغيل وصيانه محطة تنقية
مدينة جـنــوب الـمـطــاع واألع ـمــال المكملة لها كمناقصة عامة
تطرح على الشركات العالمية بعد أن قامت وزارة األشغال بإجراء
التعديالت التي طلبها الجهاز على المناقصة.
وأشــارت الدراسة المعدة حول المشروع إلى أن محطة تنقية
مــديـنــة جـنــوب الـمـطــاع مــن الـمـشــاريــع التنموية الـكـبــرى ،التي
ستحدث نقلة نوعية للخدمات والبنية التحتية التي تنفذها
الــدولــة ،حيث تصل سعة المحطة إلــى  400ألــف متر مكعب من
ً
المياه يوميا .ولفتت إلى أن المشروع يتضمن تصميم وإنشاء
محطة تحويل كهربائية رئيسية إلنتاج  16ميغاواط ،وتصميم
وإنـشــاء نظام تحكم وتــوزيــع للمياه المعالجة مؤلف مــن مركز
التحكم بالمياه المعالجة ،وخط بطول  40كيلومترا تقريبا يصل
لمحمية الطيور ،وخط إلى خزانات مدينة جنوب المطالع السكنية
لري وتشجير الطرق الرئيسية المحيطة بالمدينة.
وقالت إن المشروع يشمل كذلك تصميم وإنشاء المباني اإلدارية
لخدمات المحطات والمختبرات ،وتصميم وإنشاء الطرق الرابطة
وخدمات البنية التحتية لمشروع معالجة الحمأة ،إضافة إلى أن
المحطة ستستخدم الطاقة المتجددة بهدف توفير  %40من الطاقة
الكهربائية الالزمة لتشغيل المحطة عن طريق استخدام الطاقة
المتجددة «الشمسية والرياح والمعالجة الالهوائية للحمأة».
ولفتت إلــى أن وزارة األش ـغــال الـعــامــة وضـعــت شــروطــا فنية
مختلفة شملت تنفيذ األعمال خالل  2005أيام اعتبارا من تاريخ
تسليم الموقع ،على أن يتم تنفيذ أعمال التصميم األولي خالل فترة
 365يوما ،وتتضمن أعمال التنفيذ أعمال الفحص واالختبارات
والتشغيل التجريبي وما يلزم من أعمال ربط المرافق وأنظمة
التحكم ،ومدة تلك المرحلة  910أيام ،إضافة إلى أن مرحلة التشغيل
والصيانة ستتم خالل مدة قدرت بـ  730يوما.

في برنامج
التوسع
:
ةديرجلا
لـ
البدر
ً
«الصيدلة اإلكلينيكية» قريبا
•

الطويل :الصيدلي اإلكلينيكي يضع الخطة العالجية مع الطبيب المعالج
●

جانب من أعمال الدراسة

المعاقين التابعة للهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعــاقــة بلغ نحو
 743ن ــزي ــا تـ ـق ــدم ل ـه ــم رع ــاي ــة
إيوائية ونهارية.

يتم إطالقها من خالل شبكاتها
إلى أولياء األمور ،لتعزيز بعض
الـمـهــارات ضمن إطــار الشراكة
المجتمعية.

بـ ـشـ ـك ــل أس ـ ـبـ ــوعـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة فــي
الديوان العام للوزارة ،ومن ثم
س ـي ـت ـطــور ال ـم ــوض ــوع ليشمل
المناطق التعليمية والمدارس،
ل ـت ـق ــوم ال ـم ـك ـت ـب ــات ال ـم ـع ــروف ــة
ب ـع ــرض ال ـك ـتــب ال ـم ـه ـمــة وذات
المحتوى الجيد على الموظفين
وأولياء األمور أسبوعيا ،الفتا
إلى أن المشروع يأتي بالتعاون
مــع المجلس ا لــو طـنــي للثقافة
والفنون واآلداب.

عادل سامي

ك ـش ــف وكـ ـي ــل وزارة ال ـص ـحــة
المساعد لشؤون الرقابة الدوائية
والغذائية ،د .عبدالله الـبــدر ،عن
ال ـت ــوس ــع ف ــي ب ــرن ــام ــج الـصـيــدلــة
اإلكلينيكية بالكويت خالل الفترة
المقبلة ،مــؤكــدا أهمية الصيدلة
اإلكلينيكية في تطوير منظومة
الرعاية الصحية في البالد.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم الـ ـ ـب ـ ــدر ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
لــ«الـجــريــدة» التهنئة للزمالء في
كلية الصيدلة بتعيين أول دفعة
مــن الـصـيــادلــة اإلكلينيكيين من
الحاصلين على اإلقامة والزمالة
في الصيدلة اإلكلينيكية ،وهم د.
أفراح الكاظمي ود .أحمد تقي ود.
فاطمة الراشد ود .إيثار مقصيد،
كأعضاء هيئة تــدريــس فــي كلية
الصيدلة بجامعة الكويت ،معتبرا
ذلك خطوة إيجابية لدعم برنامج
دكتور في الصيدلة ،مما سيسهم
في تطوير الخدمات الصيدالنية.
م ــن جــان ـب ـهــا ،أك ـ ــدت الـعـمـيــدة
الـمـســاعــدة ل ـل ـشــؤون األكــاديـمـيــة
وال ـط ــاب ـي ــة ف ــي ك ـل ـيــة ال ـص ـيــدلــة
بجامعة الكويت ،د .دالل الطويل،

عبدالله البدر

دالل الطويل

أن دور ال ـص ـيــدلــى اإلكـلـيـنـيـكــى
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي هـ ـ ــو وضـ ـ ـ ــع ال ـخ ـط ــة
الـعــاجـيــة م ــع الـطـبـيــب الـمـعــالــج
وال ـف ــري ــق ال ـط ـبــي ل ـي ـكــون ال ـعــاج
متكامال للمريض.
وأضافت الطويل لـ «الجريدة»
أنه من خالل برنامج «دكتور في
الـصـيــدلــة» ب ــات الصيدلي عضو
فعال فى منظومة الرعاية الصحية
داخل المستشفيات وضمن فريق
العمل الطبى.
وأشارت إلى أن برنامج «دكتور

في الصيدلة»  PharmDفي جامعة
الكويت يهدف إلى تخريج صيدلي
ب ـم ـهــارات إكلينيكية م ـت ـطــورة -
بلقب دكتور صيدلي -يكون ملما
بجميع متطلبات المهنة وبأحدث
فـ ــروع ع ـلــم ال ـص ـيــدلــة ب ـمــا يــؤهــل
ال ـخــريــج لـلـمـشــاركــة ال ـف ـعــالــة في
تطوير الخدمات الصحية المقدمة.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـط ــوي ــل أن خ ــري ــج
برنامج دكتور في الصيدلة يمكنه
العمل في جميع مجاالت الصيدلة
كــال ــرق ــاب ــة ال ــدوائـ ـي ــة والـتـصـنـيــع

والتفتيش ،حيث يملك مـهــارات
مـتـطــورة فــي جميع تخصصات
الصيدلة.
وش ــددت عـلــى أهـمـيــة مـهــارات
الصيدلي اإلكلينيكية في تقييم
الـ ـمـ ـش ــاك ــل ال ـص ـح ـي ــة ل ـل ـمــريــض
وت ـ ـحـ ــديـ ــد إذا ك ـ ــان ـ ــت األدويـ ـ ـ ـ ــة
ال ـم ــوص ــوف ــة ت ــواف ــق اح ـت ـيــاجــات
ال ـ ـعـ ــاج ،وك ــذل ــك ت ـح ــدي ــد م ــا إذا
كانت المشاكل الصحية للمريض
مــن الممكن أن تتحسن بالعالج
الدوائي.
وأكدت أن الصيدلي اإلكلينيكي
يقوم بجوالت صباحية ومسائية
مع الفريق الطبى المعالج ،لالطالع
ع ـلــى ال ـت ـق ــاري ــر ال ـط ـب ـيــة ونـتــائــج
الـتـحــالـيــل واألش ـع ــات للمريض،
وي ـق ــوم ب ــال ــرد عـلــى اسـتـفـســارات
ال ـط ـب ـي ــب الـ ـمـ ـع ــال ــج ب ـخ ـصــوص
األدويـ ــة المناسبة للمريض من
واقع التقارير الطبية ،إلى جانب
وصف العالج وتحديد الجرعات
ف ـ ــى ض ـ ـ ــوء م ـ ــا عـ ــرفـ ــه م ـ ــن خ ــال
ً
مالحظة المريض سريريا ،وحصر
األدوي ــة فى صيدلية المستشفى
وم ــراجـ ـع ــة ط ـل ـب ــات األط ـ ـبـ ــاء مــن
األدوية المختلفة.

سلة أخبار
القوة البحرية تنفذ رماية
تدريبية بالذخيرة الحية
أعلنت رئاسة األركان
العامة للجيش أن القوة
البحرية تنفذ رماية تدريبية
بالذخيرة الحية ،يومي
غد وبعد غد من السادسة
ً
ً
صباحا حتى الثانية ظهرا،
في ميدان الرماية البحري
على مسافة  16.5ميال بحريا
ً
شرق رأس الجليعة ،امتدادا
لجزيرة قاروه ،بمسافة 6
أميال بحرية شرق رأس
ً
الزور ،امتدادا إلى جزيرة أم
المرادم.
وأهابت الرئاسة بجميع
المواطنين والمقيمين من
مرتادي البحر ،عدم االقتراب
من المنطقة المذكورة خالل
ً
الفترة المعلنة ،حرصا منها
على سالمة الجميع.

الجالية الكورية نظمت
حملة للتبرع بالدم

نظمت الجالية الكورية
الجنوبية لدى الكويت حملة
للتبرع بالدم في بنك الدم
بمنطقة الجابرية ،شارك
فيها  60مقيما من الجنسية
الكورية ،بحضور سفير
كوريا تشونغ بيونغ ها،
ورئيس الجالية تشونغ
جاء سونغ هي .وقال
السفير الكوري ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن التبرع
بالدم هو نشاط ينقذ األرواح،
مشيرا إلى أن الحملة تجسد
الصداقة العميقة بين
المجتمع الكوري والكويتي.

«الزراعة» تبدأ تشجير
ممشى «مشرف»
أطلقت الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة
السمكية أمس األول المرحلة
التاسعة من حملة التخضير
والتشجير للموسم الزراعي
( ،)2022 - 2021وذلك بغرس
نحو  450شتلة في ممشى
منطقة مشرف.
وأعلنت «الهيئة» ،في بيان
صحافي ،أن الخطوة التي
جاءت ضمن مساعيها
الرامية إلى تشجير مختلف
المناطق والشوارع الداخلية
نفذها فريق تابع لها،
برئاسة مديرها العام الشيخ
محمد اليوسف ،وبالتعاون
مع متطوعين وعدد من
المشاركين والمهتمين
بأعمال الزراعة.
وبحسب البيان ،أكد المدير
العام لهيئة الزراعة أن
الحملة القت تشجيعا
ودعما واسعين ،معتبرا ما
تم إنجازه حتى اآلن «مدعاة
للفخر» ،ويعد حافزا قويا
لالستمرار في هذه الحملة بل
وإطالق حمالت مشابهة.

«اإلصالح» نظمت حملة
لغرس  5000شتلة بالمطالع
نظمت جمعية اإلصالح
االجتماعي الحملة الوطنية
لغرس  5000شتلة في منطقة
المطالع ،بمشاركة أكثر من
 400شخص .وصرح مدير
العالقات العامة واإلعالم
بالجمعية عبدالرحمن
الشطي ،أمس ،بأن
«المسؤولية الوطنية أمانة
يجب حفظها من خالل إقامة
الدين ،والحرص علـى وطننا
الكويـت ونموه بتعزيز قيم
العطاء واإلنتاج ،وحفظ
ثرواته وتنميتها وترشيدها،
وإعماره وازدهاره» .وأضاف
الشطي أن الجهات المشاركة
في الحملة هي طلبة جامعة
الكويت قسم الجغرافيا،
والهيئة العامة للزراعة
والثروة السمكية التي
وفرت  ٥٠٠٠شتلة ،وكشافة
وزارة التربية ،وجمعية
الجفرافيا ،والجمعية
الكويتية الستخدامات
الفضاء الخارجي ،وفريق
األيادي الخضراء وصناع
الخير ،وجمعية نخبة
الكويت ،والكويت في قلوبنا،
ومجموعة من العائالت
واألفراد.

٧
ثرى الكويت يحتضن رفات الشهداء الـ ١٩
ةديرجلا
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األمير وولي العهد والخالد يبعثون ببرقيات تعزية لذوي األبطال ّ
ويثمنون تضحياتهم وأدوارهم الوطنية

العلي يسلم أهالي الشهداء علم الكويت

محمد الشرهان

هؤالء أهلنا
األبطال الذين
عودونا على
التضحية
بالنفس قبل
المال

العلي

يتبقى 312
ً
شهيدا لم
ُيعلن عنهم
حتى اآلن

العنزي

نعوش الشهداء إلى مثواهم األخير (تصوير ميالد غالي)

شيعت الـكــويــت ،أم ــس ،كــوكـبــة جــديــدة
ً
من الشهداء ضمت  19شهيدا من األســرى
والمفقودين ،في موكب رسمي وشعبي ،حيث
ووري رفات  18منهم في مقبرة الصليبيخات،
وشهيد في المقبرة الجعفرية.
وبالتزامن ،بعث سمو أمير البالد الشيخ
ن ـ ــواف األح ـم ــد ب ـبــرق ـيــات ت ـعــزيــة إل ــى أســر
ال ـش ـه ــداء ،أعـ ــرب فـيـهــا س ـمــوه ع ــن خــالــص
تعازيه وصادق مواساته بوفاتهم ،مستذكرا
سموه ،بكل االعتزاز ،تضحياتهم وأدوارهم
البطولية في الذود عن حمى الوطن العزيز
وبذل دمائهم الزكية في سبيل ترابه.
وسأل سموه ،الباري ،تعالى ،أن يتغمدهم
بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح
جناته ،وينزلهم منازل الشهداء األبرار ،وأن
يلهم أسرهم الكريمة جميل الصبر وحسن
العزاء.
وبـعــث سمو ول ــي العهد الشيخ مشعل
األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد برقيات تعزية مماثلة.
وتقدم مشيعي الشهداء وزيــر الداخلية
وزيــر الدفاع باإلنابة ،الشيخ ثامر العلي،
ووزي ــرا التربية د .علي الـمـضــف ،والنفط
والتعليم العالي د .محمد الفارس ،ورئيس
اإلدارة ال ـعــامــة لـلـطـيــران ال ـمــدنــي ،الشيخ
عـبــدالـلــه ال ـع ـلــي ،ووك ـي ــل وزارة الــداخـلـيــة
الفريق الشيخ فيصل النواف ،ووكيل الحرس
الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي ،وعدد
من القيادات األمنية في وزارتــي الداخلية
والــدفــاع والـحــرس الوطني وقــوة اإلطـفــاء،

الصالة على الشهداء
إضافة الى حشد غفير من المواطنين.
وأقيمت جنازة عسكرية مهيبة للشهداء،
حيث حمل منتسبو "الداخلية" و"الحرس"
واإلطفاء نعوش الشهداء الى القاعة ،حيث
أقيمت الصالة على أرواحهم ،قبل أن يواروا
الثرى.
من جانبه ،قال الوزير العلي" :أبارك لذوي
الشهداء ،ونقلت تحيات واعتزاز ومواساة
صاحب السمو أمير البالد وسمو ولي عهده
األمين الــى ذوي الشهداء ،حيث احتضنت
الكويت اليوم  19شهيدا ،وهذه كوكبة جديدة
من الشهداء ،وأسأل الله تعالى أن نصل الى ما
وصل إليه الشهداء األحياء عن ربهم .نبارك
لذوي وأهالي الشهداء نيل أبنائهم الشهادة،
ونتمنى أن نصل ال ــى مــا وص ـلــوا الـيــه من
تضحيات بأرواحهم ودمائهم فداء للكويت".
وأضاف العلي" :نبارك ألهاليهم ونبارك

إعالن 293
ً
شهيدا
من أصل
 605أسرى
ومفقودين

العوفان

ألنفسنا ،هذه عوايد أهل الكويت األبطال اللي
عودونا على التضحية بالنفس قبل المال،
وهــذه النتيجة وما ترونه من تالحم وحب
تــراب الكويت ينعكس اليوم في أن تمتزج
دم ــاء أبنائها وتتحد رفاتهم إلــى مثواهم
األخـيــر ،وأس ــأل الله لهم الجنة ،وألهاليهم
الصبر والسلوان".
م ــن ج ـه ـتــه ،ع ـ ّـب ــر رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة
جمعية أهالي الشهداء واألسرى والمفقودين
الكويتية ،الناطق الرسمي باسم فريق البحث
عــن األسـ ــرى الـمـفـقــوديــن فــي ال ـع ــراق ،فايز
العنزي ،عن التعازي والتهاني ألسر األسرى
الذين تم تشييعهم ،حيث بذل هؤالء األسرى
الشهداء الغالي والنفيس في سبيل وطنهم
وحماية أراضيه.
وق ــال الـعـنــزي :يتبقى مــن الـشـهــداء 312
ش ـه ـيــدا ل ــم ي ـتــم اإلعـ ـ ــان عـنـهــم ح ـتــى هــذه

اللحظة ،حيث تم اإلع ــان عن  293شهيدا،
وليسوا كلهم من الجنسية الكويتية ،إذ إن
بعضهم من دول أخــرى ومــن غير محددي
الجنسية.
وأضاف أن هذه الكوكبة من الشهداء عثر
على رفاتهم في منطقة السماوة العراقية،
الفتا الى أن "هناك مقابر جماعية في كربالء
وال ــرم ــادي والـعـمــارة ،ونتمنى اإلع ــان عن
جميع الرفات ،وسنواصل الجهود بالتعاون
مع الجهات الرسمية من خــال اجتماعات
اللجنة الثالثية".
ب ــدوره ،أكــد المدير الـعــام لمكتب تكريم
الشهداء وأســرهــم ،صــاح العوفان ،أن عدد
الرفات وصل حتى تاريخه الى  293من أصل
 .605وأوض ــح أن الـكــويــت ق ـيــادة وحكومة
وشعبا لــن تنسى بـطــوالت ه ــؤالء األســرى
والمفقودين ،وسيظلون بالذاكرة إلى األبد،
ه ـ ــؤالء ال ــذي ــن ض ـح ــوا بــأنـفـسـهــم م ــن أجــل
ً
ً
الكويت ،وضربوا مثاال رائعا في الوطنية
والفداء ،وسجلوا أسماءهم في سجل الشرف
والبطولة ،بعد أن واجهوا الموت بكل شجاعة
من أجل عودة الشرعية إلى الكويت الغالية
ّ
ً
وشعبها األبي ،متضرعا إلى الباري عز وجل
أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم مغفرته
ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
وأضاف أن "الكويت بقيادتها السياسية،
لن تنسى أبناءها الذين ّقدموا أرواحهم فداء
لها ،ولــن يهدأ لها بــال قبل دفــن آخــر رفــات
لـشـهــدائـنــا األب ـ ــرار الــذيــن ض ـحــوا بالغالي
والنفيس من أجل ثرى هذا الوطن".

العنزي لتجنيس الشهداء البدون

قائمة الشهداء

قال الناطق الرسمي باسم فريق البحث عن األسرى
المفقودين في العراق ،فايز العنزي :آمل أن يتم النظر في
مسألة تجنيس الشهداء ،ونطالب النظر في موضوع
الشهداء من غير محددي الجنسية الذين قدموا أرواحهم
للكويت ،وال أثمن من تقديم الروح فداء للكويت ،ونأمل
تجنيسهم في أســرع وقــت ،ومــن بينهم الشهيد نايف
خلف العنزي ،الذي تم تشييع جثمانه اليوم (أمس) ،فهو
والده عسكري بالكويت منذ  ،1955وإخوانه وأعمامه
وأخوالهم جميعهم كويتيون ،ولكن ظل من دون جنسية،
ونأمل بالمسارعة ،والكالم ينسحب على جميع الشهداء
في الكويت.

ضمت القائمة الشهداء التالية أسماؤهم :بدر مبارك
الـبــريـعـصــي ،وبـ ــدر مـتـعــب ال ـم ـط ـيــري ،وحـسـيــن علي
الشمري ،وخالد دعيج الخالدي ،وسعد منصور العجمي،
وسعود نايف الديحاني ،وسعيد عــواض الرشيدي،
وصالح حسين العنزي ،وفارس عبدالرحمن المطيري،
وفارس محمد العنزي ،وفواز بطيحان المطيري ،ومحمد
حـمــود الـهــولــه ،ومحمد عبداللطيف ال ـخــراز ،ومخلد
جـبـيــران الــديـحــانــي ،ومــوســى سـتــار الـعـنــزي ،ونايف
خلف العنزي ،ونايف عواض الرشيدي ،ونايف محمل
المطيري ،ووليد مخلد البريعصي.

حشود المشيعين

«المتحدون» تستعيد «الحقوق»
ُطالبات علوم الكمبيوتر في «»GUST
يفزن بمسابقة « »Dell Technologiesو«االجتماعية» تحتفظ بمعقلها
ت ـم ـك ــن ف ــري ــق مـ ــن ط ــالـ ـب ــات ال ـس ـنــة
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــرة فـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــص عـ ـ ـل ـ ــوم
الكمبيوتر في جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا من تحقيق المركز األول
في التصفيات النهائية لمسابقة شركة
 Dell Technologiesالسنوية السادسة
لمشاريع التخرج على مستوى منطقة
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط وروسـ ـي ــا وإفــري ـق ـيــا
وتركيا.
وكان الفريق الذي ّ
ضم الطالبات آية
بـيــداس وفــاطـمــة غ ـ ّـدار وكــوثــر محيي،
قد بلغ قائمة أفضل  25مشروع تخرج
مــن أصــل  ،235بمشاركة  1060طالبا
وط ـ ّـال ـب ــة م ــن أكـ ـث ــر م ــن  100جــام ـعــة،
ت ـمــثــل  19دول ـ ــة ،ب ـعــد ت ـقــديــم م ـشــروع
تطبيق  ،Autemoالمتعدد المنصات،
والذي يهدف إلى تحسين جودة حياة
األطفال الذين يعانون التوحد من خالل
تعزيز مهاراتهم االجتماعية ،إذ يعمل
التطبيق على تــدريــب مـهــارات الوجه
واللفظ والمعرفة لدى األطفال ليتمكنوا
التعبير عن مشاعرهم.
من ُ
ً
وخصصت المسابقة تحديدا لطلبة
ال ـس ـنــة األخ ـ ـيـ ــرة ،م ــع تــرك ـيــزهــا على
مــواض ـيــع مـتـعـلـقــة ب ـم ـجــاالت الـتـقــدم
التكنولوجي والتطبيقات اإللكترونية،
الس ـ ّـيـ ـم ــا فـ ــي ال ـ ــذك ـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي
وإنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرن ـ ـ ــت األش ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاء واألن ـ ـظ ـ ـم ـ ــة

•

الطالبات الفائزات
المتعددة السحابة «.»Multi-Cloud
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أع ـ ـ ـ ــرب نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
الجامعة للشؤون األكــاديـمـيــة ،رئيس
الجامعة بالوكالة ،دّ .
بسام علم الدين،
ع ــن س ـع ــادت ــه بـتـحـقـيــق هـ ــذا اإلن ـج ــاز
ً
المميز الذي تفتخر به الجامعة ،الفتا
ً
إلــى أن ذلــك يمثل تأكيدا على الكفاء ة
األكــادي ـم ـيــة ال ـتــي يتمتع بـهــا الـطــاب
وم ــا يـمـتـلـكــونــه م ــن م ـه ــارات التفكير
ً
التحليلي ،متقدما بالمباركة للطلبة
على جهودهم الكبيرة وتمثيل الجامعة
بأفضل حضور في حــدث دولــي رفيع
المستوى.
مــن جــانـبــه ،أف ــاد رئـيــس قسم علوم

الـكـمـبـيــوتــر ف ــي ال ـجــام ـعــة د .مـحـمــود
ع ـل ـ ّـي ــش ،ب ـ ــأن ه ـ ــذا االن ـ ـجـ ــاز الـ ـ ــذي تــم
تحقيقه جاء بعد جهد كبير ومثابرة
من الطالبات المشاركات الالتي ّ
قدمن
ّ
ً
ً
مشروعا مميزا ،األمر الذي يمثل شهادة
واضحة على ما يحظى به طلبة جامعة
الخليج من موهبة ومـهــارات عصرية
ف ــي ظ ــل تـمـتـعـهــم ب ـب ــرام ــج أكــادي ـم ـيــة
وبين ّ
ذات جودة عاليةّ .
عليش أن هذا
اإلنـ ـج ــاز ه ــو األول م ــن ن ــوع ــه لـفــريــق
م ـ ـشـ ــارك مـ ــن الـ ـك ــوي ــت فـ ــي مـ ـث ــل ه ــذا
ً
المستوى من التنافس ،معربا عن فخره
الكبير بما أنجزه فريق الطالبات في
هذا الحدث المهم.

فيصل متعب وحمد العبدلي

اسـتـعــادت قــائـمــة "ال ـم ـت ـحــدون" ،من
منافستها "المستقلة" ،مقاعد جمعية
كلية الحقوق في جامعة الكويت للعام
الـنـقــابــي  ،2021-2022بـعــد حصولها
ً
على  1286صوتا مقابل  836للقائمة
ال ـم ـنــاف ـســة ،بـيـنـمــا حــاف ـظــت الـقــائـمــة
االجتماعية على معقلها في انتخابات
جمعية كلية العلوم االجتماعية ،بعد
ح ـصــول ـهــا ع ـل ــى  701ص ـ ـ ــوت ،تلتها
"المستقلة" بـ 313صوتا.
وسط إقبال خجول خالل الساعات
األول ـ ـ ـ ــى ،شـ ـه ــدت لـ ـج ــان االقـ ـ ـت ـ ــراع في
َ
انتخابات الجمعيات العلمية لكليتي
الـعـلــوم االجتماعية وال ـح ـقــوق ،أمــس،
ه ـ ــدوءا نـسـبـيــا ،بينما ت ــزاي ــدت أع ــداد
ال ـم ـق ـت ــرع ـي ــن خـ ـ ــال فـ ـت ــرة ال ـظ ـه ـي ــرة،
ولـ ــم ت ـكــن ه ـن ــاك أي م ـشــاكــل واج ـهــت
العملية االنتخابية حتى موعد إغالق
الصناديق.
وت ـنــافــس ع ـلــى ص ـنــاديــق االق ـت ــراع
فــي كلية الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة قائمتا
"المستقلة" و"االجتماعية" ،بينما تنافس
"المتحدون" و"المستقلة" على صناديق
االقتراع في كلية الحقوق.
وأكــد عميد شــؤون الطلبة بالوكالة
رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـي ــا الن ـت ـخ ــاب ــات

أك ــد ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة للتعليم
التطبيقي والتدريب باإلنابة ،د .جاسم األنصاري،
أن م ـعــرض ال ـف ــرص الــوظـيـفـيــة وال ــدراس ـي ــة في
"التطبيقي" لــه دور كبير فــي رب ــط الخريجين
بسوق العمل من خالل منحهم الفرصة المميزة
في التعرف على الفرص الوظيفية المتاحة ،التي
تقدمها الجهات المشاركة والمساهمة بالمعرض.
جاء ذلك خالل انطالق فعاليات معرض الفرص
الوظيفية والدراسية الرابع برعاية وزير التربية،
رئ ـيــس مجلس إدارة الـهـيـئــة د .عـلــي المضف،

وتنظيم من إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل
بقطاع التخطيط والتنمية في "التطبيقي" تحت
شعار "انــت قدها" في المسرح الرئيسي التابع
لمبنى الهيئة بالشويخ.
وأش ـ ــار األنـ ـص ــاري إل ــى أن ال ـم ـعــرض فرصة
عظيمة للتعرف على قــدرات واهتمامات الطلبة
الخريجين والمتوقع تخرجهم ،مما يحقق رؤية
الـكــويــت  2035وال ــرؤي ــة الـمـسـتــدامــة فــي جميع
قـطــاعــات الــدولــة ،وتـعــريــف جـهــات ســوق العمل
المختلفة بالبرامج التي تقدمها الهيئة ،األمر الذي

شرف الخدمة
من جانبه ،ذكر وكيل الحرس الوطني الفريق
ركن هاشم الرفاعي" ،أن مشاركة الحرس في هذا
ً
المعرض تأتي انطالقا من إيمانه الراسخ بتشجيع
الشباب الكويتيين على االلتحاق بشرف الخدمة
العسكرية ،وع ــرض الـفــرص الوظيفية المتاحة

سلة أخبار
«إحياء التراث» تنظم دورة
«مهارات االتصال الفعال»

نظمت جمعية إحياء
التراث اإلسالمي،
بالتعاون مع معهد
إشراقات ،دورة حول
"مهارات االتصال
الفعال" ،حاضر فيها
رئيس قطاع العالقات
العامة واإلعالم
بالجمعية م .سالم
الناشي.
وقالت الجمعية،
في بيان ،أمس ،إن
الدورة تستهدف
تعريف املشاركني
بأهم املحاور املتعلقة
بمهارات االتصال
والتواصل ،وإملامهم
بأهمية االتصال الفعال
والتعرف على مقوماته
وعناصر العملية
االتصالية ،وأنماط
االتصال ونظرياته ،ما
يطور من مهارة املشارك
في التحكم في عملية
االتصال.
وأوضح الناشي ،خالل
املحاضرة ،أن االتصال
الفعال من املهارات التي
يكتسبها الفرد ،بحيث
يكون قادرا على توصيل
أفكاره وآرائه ورسائله
إلى شخص أو جمهور
معني بطريقة يضمن
بها أن يقتنع الشخص
املستهدف بما يقوله أو
ّ
يعبر عنه ،إضافة إلى
قدرة الشخص على نقل
هذه الرسائل بشكل
واضح وبسيط.

 ...وتقيم مجلس قراءة وسماع
لـ«العقيدة الطحاوية»
أقامت جمعية إحياء
التراث اإلسالمي ،أمس،
مجلسا للقراءة والسماع
بالسند املتصل لكتاب
"العقيدة الطحاوية"
لإلمام أبي جعفر
الطحاوي ،رحمه الله،
حاضر فيها الشيخ د.
وليد املنيسي ،وأشرفت
عليه اللجنة العلمية
التابعة لفرع الجمعية
في منطقة الجهراء.
من جهة أخرى ،نظم فرع
الجمعية في الرميثية
وسلوى درسا أسبوعيا
عاما للشيخ فهد
العجمي مساء أمس،
في ديوانية الفرع ،عن
طريق البث املباشر على
حساب "إنستغرام".
ودعت الجمعية
الجمهور إلى حضور
مثل هذه الدروس
وغيرها من األنشطة
األخرى التي يتم
تنظيمها لالستفادة مما
يطرح خاللها من مواد
شرعية.

«زكاة الفحيحيل»« :اترك
أثرًا» يكفل ألف يتيم
جانب من عمليات التصويت
الجمعيات الطالبية للعام الجامعي
 ،2022/2021د .سـلـمــان ال ـع ـنــزي ،في
تـصــريــح "أن ال ـع ـم ــادة حــرصــت خــال
االنتخابات الطالبية على تطبيق جميع
االشتراطات الصحية وجميع اإلجراءات
االحترازية الالزمة".
من جهته ،قال رئيس لجنة انتخابات
الطلبة في "العلوم االجتماعية" ،حمد
ً
المطيري" ،إن إقبال الطلبة جيد جدا"،
الفـتــا إل ــى أن ع ــدد الطلبة المقترعين
تـجــاوز الـ ــ 230طالبا وطالبة مــن أصل
 771حتى فترة الظهيرة".
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا أش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ل ـج ـن ــة
الطالبات في انتخابات كلية العلوم

االجتماعية ،أفنان العوضي ،إلــى أن
ع ــدد الـطــالـبــات الـمـقـتــرعــات هــو 210
طــال ـبــات م ــن أص ــل  2437حـتــى فـتــرة
الظهيرة.
بدوره ،أوضح رئيس لجنة الطلبة
في انتخابات كلية الحقوق ،إبراهيم
الفيلكاوي ،أن عدد الطلبة المقترعين
وصل إلى  490طالبا من أصل 1220
حتى فترة الظهيرة.
وم ــن جــانـبـهــا ،قــالــت رئـيـســة لجنة
الـطــالـبــات فــي انـتـخــابــات "ال ـح ـقــوق"،
فــاط ـمــة الـ ـج ــزاف ،إن ع ــدد الـطــالـبــات
المقترعات هــو  530طالبة مــن أصل
 1776حتى فترة الظهيرة.

األنصاري :لـ «الفرص الوظيفية» دور في ربط الخريجين بسوق العمل
يساهم في تطوير واستحداث برامج ومناهج
متخصصة تواكب التطور التكنولوجي العالمي
والمتغيرات العالمية السريعة.

محليات

ً
أمامهم في السلك العسكري ،وترجمة لبروتوكول
التعاون الموقع مع التطبيقي".
من جانبها ،قالت المنسقة العامة للمعرض
فاطمة الـصــايــغ ،إن "التعليم التطبيقي َحـ ِـظـ َـي
بتوجيهات سامية ودعم من سمو األمير الراحل
الشيخ صباح األحمد ،وأكمل مسيرته سمو األمير
الشيخ نواف األحمد نحو تنمية الشباب وتسخير
طاقاتهم بفتح آفاق المستقبل أمامهم ،من خالل
تأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية واألكاديمية
الحديثة لكونهم مستقبل الوطن وثروته.،

وأضافت الصايغ أن "إدارة متابعة الخريجين
وسوق العمل من قطاع التخطيط والتنمية حجر
الزاوية للهيئة في فتح سوق العمل لخريجيها،
َ
لذلك َبزغت فكرة تنظيم معرض الفرص الوظيفية
ً
والدراسية منذ  2016واستمرت سنويا بعرض
كل الفرص الوظيفية والدراسية المتاحة ،لتلبية
احتياجات سوق العمل في هذا الجانب".

قال رئيس زكاة
الفحيحيل ،التابعة
لجمعية النجاة الخيرية،
الشيخ عبدالله الدبوس،
إن هناك  1000يتيم
تكفلهم اللجنة في عدة
دول عربية وإفريقية،
موضحًا أن اللجنة تضع
العديد من املعايير التي
يجب توافرها لكفالة
اليتيم من خالل مشروع
"اترك أثرًا".
وأضاف الدبوس ،في
تصريح صحافي ،أمس،
أن مشروع "اترك أثرًا"
يهدف إلى رسم البسمة
على وجوه األطفال
األيتام ،وكذلك ُيعد جسرًا
للتواصل يربط املحسنني
باأليتام.
َّ
وبي أن كفالة اليتيم
قيمتها  20دينارا شهريا
داخل الكويت ،و 15دينارا
خارج الكويت ،داعيا أهل
الخير واملحسنني إلى
املشاركة في هذا املشروع
املبارك ،وكفالة العديد
األيتام الذين ينتظرون
من يكفلهم ويخفف عنهم
معاناة الحياة.
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الشايع :توافر السيولة يبلور الخطة المالية
النهائية لـ«جنوب سعد العبدالله»

majles@aljarida●com

نافذة نيابية

«اإلحصاء»« :السكنية» لم تنجز أي قسيمة خالل  2017و2018
علي الصنيدح

بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن مـ ـ ــع مـ ـب ــاش ــرة
ال ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة لـلــرعــايــة
السكنية استدعاء المواطنين
ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فـ ــي الـتـخـصـيــص
بمشروع جنوب مدينة سعد
العبدالله ،وإعالن وزير الدولة
لشؤون البلدية وزيــر الدولة
ل ـشــؤون اإلس ـك ــان والـتـطــويــر
الـ ـعـ ـم ــران ــي شـ ــايـ ــع الـ ـش ــاي ــع،
ـار
ال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي ،أنـ ــه "جـ ـ ٍ
ا لـتـنـسـيــق مــع وزارة المالية
لـتــوفـيــر الـمـيــزانـيــات الــازمــة
لتنفيذ مشروع جنوب مدينة
سعد العبدالله" ،أكد الوزير أن
وزارة المالية ستقوم بدراسة
ال ـم ـشــروع عـلــى ض ــوء تــوافــر
ال ـس ـيــولــة ال ــازم ــة لـلـتـمــويــل،

ً
المضف مهنئا ليلى الجاسم :أبناء
الوطن يملكون المعرفة واإلبداع
الشايع في جلسة سابقة
حـ ـت ــى ي ـم ـك ــن ب ـ ـلـ ــورة خـطـتــه
النهائية للمشروع".
وأوضـ ــح ال ـشــايــع ،فــي رده
على ســؤال برلماني للنائب

الخدمات اإلسكانية للمواطنين
البيان
طلبات السكنية المخطط إنجازها

طلبات السكنية تحت التنفيذ

طلبات السكنية المنجزة

نوع الوحدة
بيت
قسيمة
شقة
بيت
قسيمة
شقة
بيت
قسيمة
شقة

الطلبات المنفذة (الموزعة)
مجموع الطلبات المقدمة
الطلبات المتراكمة

2017
0
5.201
0
0
29.776
0
0
5.201
0
4.465
7.286
90.445

2018
0
3.177
0
0
31.548
1.110
0
0
0
3.368
6.199
96.906

2019
9.800
20.380
927
509
31.548
1.110
0
0
520
0
6.029
88.632

المصدر :المؤسسة العامة للرعاية السكنية

أسامة المناور ،بشأن توزيع
قسائم مشروع جنوب مدينة
س ـع ــد ال ـع ـب ــدال ـل ــه اإلس ـك ــان ــي
على المخطط ،أنه "تم إدراج
التكلفة االجمالية للمشروع
ضمن ميزانية السنة المالية
 2023-2022والسنوات المالية
التالية ،وفقا لمراحل تنفيذ
المشروع".
وأشـ ـ ــار إلـ ــى ص ـ ـ ــدور ق ـ ــرار
مـ ـجـ ـل ـ ـ ــس إدارة ا ل ـس ـ ـ ـك ـن ـي ــة
ف ــي اج ـت ـمــاع ـ ــه رق ـ ـ ــم 2021/8
المنعقـد بتـاريخ 2021/10/٠٧
بــال ـمــواف ـق ـ ــة ع ـل ـ ــى ال ـب ـ ـ ــدء في
توز يـع قـسـائم جنـوب سـعـد
ال ـع ـب ـ ــدال ـلــه ع ـل ـ ــى الـمـخـطـ ــط،
وع ـل ـي ـ ــه وضـ ـ ـعــت الـمــؤسـسـ ــة
الجـدول الـزمني للتوزيعات،
بداية من تاريخ .2021/12/١٢
يـ ـ ــذ كـ ـ ــر أن مـ ـ ـل ـ ــف ت ـ ــوز ي ـ ــع
قسائم مشروع جنوب مدينة
س ـع ــد ال ـع ـب ــدال ـل ــه اإلس ـك ــان ــي
ع ـل ــى ال ـم ـخ ـط ــط ،ش ـه ــد ش ــدا
وجــذبــا بين الــوزيــر وأعضاء
مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــة ،ف ـ ـ ــور ت ــول ــي
الشايع للحقيبة اإلسكانية،

والـ ـ ــذي أتـ ــى ب ــإع ــان الـشــايــع
قــرار مجلس إدارة المؤسسة
العامة للرعاية السكنية في
ال ـش ـهــر ال ـمــاضــي بـفـتــح بــاب
التخصيص.
وبحسب إعالن الوزير ،فإن
المشروع يحتوي على 22152
وحدة سكنية ،باإلضافة إلى
زيـ ـ ـ ــادة أخـ ـ ــرى ت ـب ـلــغ  6آالف
وحدة سكنية.
وتـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى
أنـ ـ ـ ــه ب ـ ـمـ ــوجـ ــب اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة
لـ ـ ــإدارة ال ـمــركــزيــة لــإحـصــاء
 ،2021/2020ف ــإ ن ــه ل ــم تنجز
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة
السكنية أية قسيمة إسكانية،
خالل عامي  2018و ،2019في
وقـ ــت أنـ ـج ــزت  5201قـسـيـمــة
خالل عام .2017

«المالية» :تأجيل «الطاقة المتجددة» الستقالة الحكومة
عـقــدت لجنة ال ـشــؤون المالية
واالقتصادية اجتماعا لمناقشة
االق ـ ـتـ ــراح ب ـق ــان ــون ب ـش ــأن إن ـشــاء
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــرول وال ـ ـطـ ــاقـ ــة
المتجددة الكويتية ،ومجموعة من
االقتراحات برغبة.
وأوضــح رئيس اللجنة النائب
أحمد الحمد في تصريح صحافي
بمجلس األم ــة أم ــس ،أن اجتماع
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة كـ ـ ـ ــان ب ـ ـح ـ ـضـ ــور ك ــام ــل
األعـضــاء ،وكــان مــن ضمن جــدول
األع ـمــال مناقشه اق ـتــراح بقانون
ب ـشــأن إن ـش ــاء مــؤس ـســة ال ـب ـتــرول
والطاقة المتجددة.
وب ـيــن أن الـلـجـنــة دع ــت وزارة
الـنـفــط وق ـي ــادات الـقـطــاع النفطي

اجتماع اللجنة المالية ٔامس
ودي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة إال أن وزي ــر
الـنـفــط اع ـتــذر عــن ع ــدم الحضور
بسبب استقالة الحكومة ،كما لم

يحضر ممثلون عن القطاع النفطي
ما أدى إلى تأجيل مناقشة االقتراح
لحين تشكيل الحكومة ومناقشه

الوزير المعني بهذا الصدد.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـحـ ـم ــد أن ج ـ ــدول
األعـ ـم ــال ك ــان ي ـضــم  20اق ـتــراحــا

المناور :تشريعات كثيرة للمرأة بدور االنعقاد الحالي
أكد رئيس لجنة شؤون المرأة واألســرة والطفل البرلمانية
النائب أسامة المناور ،أن دور االنعقاد الحالي سيشهد الكثير
من التشريعات والحقوق التي تخص المرأة واألسرة والطفل.
وق ــال ال ـم ـنــاور ،فــي تـصــريــح ل ــه" :إن مــن ضـمــن االق ـتــراحــات
المدرجة على جــدول أعمال اللجنة اقتراحا مقدما من النائب
خليل الصالح بشأن منحة للمرأة التي ترغب أن تكون في بيتها".
وأوضــح أن االقـتــراح يتضمن منح الـمــرأة المتعلمة ولديها
طفل بدال محددا لتمارس دورها وأمومتها في بيتها ،الفتا إلى
أن اللجنة وافقت على هذا االقتراح برغبة وأحالته إلى الحكومة.
وأضاف أنه تقدم باقتراح بقانون بشأن شمول المرأة التي لم

يتح لها العمل في القطاعين الحكومي والخاص ضمن قانون
التأمين الصحي (عافية) ،لتستفيد من هذه التغطية ،الفتا إلى
أن هذا االقتراح بقانون سيرى النور في دور االنعقاد الحالي.
وبشأن ما يثار حول مشاركة المتقاعدين في أرباح المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية ،قال المناور إنه من أوائل من طرح
هذا األمر في مارس  ،2019قبل دخوله المجلس.
وأوضـ ــح أن ه ـنــاك  120أل ــف مـتـقــاعــد يــزيــد عــددهــم سنويا
بما يتراوح بين  4و 5آالف متقاعد ،مشيرا إلى أن هؤالء تزيد
التزاماتهم ،في حين رواتبهم ثابتة ،فضال عن أن القيمة الشرائية
للدينار في انخفاض.

بــرغـبــة ،وتـمــت الـمــوافـقــة على 17
اق ـت ــراح ــا وت ــأج ـي ــل  3ل ـمــزيــد من
الدراسة.
وأعلن النائب خليل الصالح أن
اللجنة المالية البرلمانية وافقت
على إق ــرار االق ـت ــراح برغبة الــذي
ّ
تقدم به برفع المعاشات التقاعدية
للمواطنين المتقاعدين ،حيث ال
تـقــل فــي حــدهــا األدن ــى عــن 1000
ديـ ـن ــار ،مــوج ـهــا ال ـش ـكــر ألع ـضــاء
اللجنة.
وقــال الصالح إن اللجنة أقرت
كــذلــك اق ـتــراحــا ت ـق ـ ّـدم ب ــه بــإنـشــاء
مجمع يـضــم الـخــدمــات الــوزاريــة
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة ب ــدول ــة
الكويت على حدود مدينة المطالع
ال ـس ـك ـن ـيــة ،داعـ ـي ــا ال ـح ـكــومــة إلــى
التجاوب مع هذه المقترحات التي
تصب في مصلحة المواطنين.

الطريجي يسأل عن الهيكل
التنظيمي للموجهين الفنيين
وجه النائب د .عبدالله الطريجي سؤاال إلى وزير التربية
د .علي المضف استفسر فيه عن مبررات التأخير في إقرار
ال ـه ـي ـكــل الـتـنـظـيـمــي وب ـط ــاق ــة ال ــوص ــف الــوظ ـي ـفــي الـخــاصــة
بالموجهين الفنيين ،متسائال عن سبب عدم األخذ بتوصيات
ومقترحات اللجان التي شكلتها الوزارة في هذا الشأن.

ق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب عـ ـب ــدالـ ـل ــه
ال ـم ـض ــف إن أب ـ ـنـ ــاء ال ــوط ــن
يـمـلـكــون ال ـم ـعــرفــة واإلب ـ ــداع
م ـتــى م ــا ت ــواف ــرت ل ـهــم بيئة
العمل المناسبة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــف ف ــي
ت ـصــريــح ل ــه :م ـب ــارك لــأخــت
ليلى الجاسم منصب مدير
االستراتيجيات والعمليات
ف ــي  ،Googleمـسـتـطــردا أن
"هـ ــذا ال ــوط ــن ي ـضــم م ــن بين
أبنائه مــن يملكون المعرفة
واالبـ ـ ــداع ،وم ـتــى مــا تــوفــرت
لـ ـه ــم بـ ـيـ ـئ ــة عـ ـم ــل م ـن ــاس ـب ــة
سيحققون أكبر اإلنجازات".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع :وم ـ ــا ال ـك ــوي ـت ـي ــة
ليلى الجاسم إال شاهد على
إمكانات أبناء هذا الوطن.

عبدالله المضف

المطر والحمد :نرفض تكميم
األفواه وما حدث مع صفاء زمان
أكد النائبان د .حمد المطر
وأح ـم ــد الـحـمــد رفـضـهـمــا ما
حدث مع د .صفاء زمان ،بعد
أن أدل ـ ـ ــت ب ـم ـع ـل ــوم ــات ح ــول
س ــري ــة ال ـم ـع ـلــومــات ف ــي أحــد
اللقاءات التلفزيونية.
وقال المطر :قابلت د .صفاء
زم ــان ف ــي مـجـلــس األم ــة -بـيــت
الشعب -لمتابعة آخر التفاصيل
الـتــي حصلت لها امــس االول،
م ـض ـي ـف ــا :ال ن ـق ـب ــل أن ت ـك ــون
ن ـتــائــج الـ ـح ــرص ع ـلــى الــوطــن
استدعاءات وتهديدا.
وأضاف :سنقدم الدليل على
صحة ما تفضلت به د .صفاء
م ــن م ـع ـلــومــات وت ـق ــاري ــر ومــن
وزارات ومؤسسات كان عليها
الحرص على سرية المعلومات
لطبيعة عملها.
بدوره ،علق النائب الحمد

ٔ
ً
المطر مستقبال زمان بمكتبه امس
ع ـل ــى م ــا ح ـ ــدث م ــع د .زم ــان
قائال :يجب االستفادة والتعلم
مــن أصـحــاب العلم والمعرفة
والـخـبــرة واالخـتـصــاص بدال
من تكميم أفواههم ،مضيفا:

نرفض أن يكون تكميم األفواه
والترهيب والتخويف أسلوبا
للهروب من تحمل مسؤولية
الخطأ أو التقصير.

الشاهين يستقبل أعضاء الجمعية البحرية

ً
الشاهين متوسطا أعضاء الجمعية البحرية
استقبل مراقب مجلس األمة النائب أسامة
الشاهين فــي مكتبه رئيس وأعـضــاء مجلس
إدارة الجمعية الكويتية البحرية المشهرة
حديثا.
وجــاء فــي بيان صــادر مــن مكتب الشاهين
أن االجـ ـتـ ـم ــاع اس ـت ـع ــرض أه ـ ـ ــداف الـجـمـعـيــة
وخططها المستقبلية ضمن منظومة جمعيات
النفع العام النوعية التي تهدف إلى االرتقاء
بـقـطــاعــات الـمـجـتـمــع ف ــي إطـ ــار اخـتـصــاصـهــا
وأهدافها.
وفي ختام اللقاء ،قام وفد الجمعية بتكريم

ً
النائب أســامــة الشاهين تـقــديــرا لجهوده في
مساندة الجمعية والعمل على إشهارها تحت
مظلة القانون رقم  24لسنة  1962م وتعديالته
في شأن األندية وجمعيات النفع العام.
وضم وفد الجمعية كال من رئيس مجلس
اإلدارة سعود العوضي ،ونائب رئيس مجلس
اإلدارة حــامــد ال ـه ـن ـيــدي ،وأم ـي ــن ال ـســر أحـمــد
العوضي ،وأمين الصندوق عبدالله القالف،
وأعضاء الجمعية آالء حسن ،وعبداألمير الفرج،
وطالل عبدالله.

الخليفة يستفسر عن تغيير عنوان
السكن للمواطنين
وجه النائب مرزوق الخليفة
س ـ ـ ــؤاال ال ـ ــى وزيـ ـ ـ ــرة األشـ ـغ ــال
الـعــامــة وزي ــرة الــدولــة لشؤون
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت وتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات د .رنـ ــا الـ ـف ــارس
ب ـش ــأن تـغـيـيــر ع ـن ــوان الـسـكــن
للمواطنين.
وقـ ــال الـخـلـيـفــة ف ــي مـقــدمــة
سـ ــؤالـ ــه إن الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم 32
ل ـس ـنــة  1982ف ــي ش ـ ــأن ن ـظــام
المعلومات المدنية بين أن من
مهام الهيئة العامة للمعلومات
المدنية تغيير عنوان السكن
متى ما رغب صاحب البطاقة
الـ ـم ــدنـ ـي ــة ف ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك ،وق ــام ــت
الـ ــدولـ ــة ب ـف ـتــح فـ ـ ــروع لـلـهـيـئــة
ال ـعــامــة لـلـمـعـلــومــات الـمــدنـيــة
ف ــي جـمـيــع م ـحــاف ـظــات ال ـبــاد
لتسهيل عملية عــدم مراجعة

ال ـمــواط ـن ـيــن لـلـمـقــر الــرئـيـســي
للهيئة ،موضحا "إال أنه لوحظ
في اآلونة األخيرة ،وخاصة في
محافظة الجهراء ،عندما يرغب
الـ ـم ــواط ــن ف ــي ت ـغ ـي ـيــر ع ـن ــوان
سكنه يطلب منه مراجعة المقر
الرئيسي للهيئة".
وتابع :هل يتم تغيير عنوان
السكن في أفرع الهيئة العامة
ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات الـ ـم ــدنـ ـي ــة دون
مــراج ـعــة الـمـقــر الــرئـيـســي في
ب ـعــض ال ـم ـحــاف ـظــات؟ إذا كــان
الـ ـج ــواب ب ــاإلي ـج ــاب ،ف ـمــا هي
األف ـ ــرع ال ـت ــي ي ـتــم ب ـهــا تغيير
ع ـن ــوان ال ـس ـكــن دون مــراجـعــة
الـمـقــر الــرئـيـســي؟ وم ــا أسـبــاب
الـ ـتـ ـم ــاي ــز بـ ـي ــن ال ـم ـح ــاف ـظ ــات
وخاصة فيما يتعلق بتغيير
عنوان السكن؟ وما سبب عدم

مرزوق الخليفة

تغيير عـنــوان السكن فــي فرع
م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـجـ ـه ــراء م ـبــاشــرة
دون مراجعة المقر الرئيسي
للهيئة؟

ةديرجلا
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متى تعود جامعة الكويت
إلى عصرها الذهبي؟

رياح وأوتاد :نحو عمل برلماني جيد وحصيف

hamzaolayan@icloud.com
كــان من المفترض اإلعــان عن اســم مدير جامعة الكويت في
السابع مــن أكتوبر الماضي ،لكن ذلــك لــم يحصل ،بعدما أنهت
اللجنة المشكلة أعمالها وأجرت مقابالت مع " 31أستاذ دكتور"
تقدموا للمنصب.
ً
في هذا الشأن كتب الزميل د .حامد الحمود مقاال في "القبس"
ح ــول دور وزيـ ــر الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ف ــي اخ ـت ـيــار مــديــر الـجــامـعــة،
واستعرض خالصة البحث الذي قام به أستاذان في جامعة صينية
بغرض تقديم النصح للحكومة لتكون أكثر شفافية عند اتخاذ
قرارها باختيار مديري الجامعات ومقارنة "المنهجية" بينها وبين
اليابان وأميركا وفرنسا وغيرها من الدول ،ثم ينهي مقالته برجاء
أال يقبل وزير التعليم العالي أي اسم "يعرض" أو "يفرض" عليه.
وبحكم شغله لمنصب "مستشار" أيــام الــوزيــر بــدر العيسى
واط ــاع ــه عـلــى الـكـثـيــر مــن الـمـلـفــات ومـعــرفـتــه عــن ق ــرب للوضع
ً
التعليمي ،طرح قبل أسابيع سؤاال على الجمهور من خالل حسابه
على "تــويـتــر" ومــن وحــي "التصنيف الـمــؤلــم" ال ــذي وصـلــت إليه
جامعة الكويت يقول :هل تؤيد تعيين مدير للجامعة غير كويتي،
وكان قد خدم في منصب قيادي ،وفي جامعة عالمية مميزة؟
ّ
لــم يتسن لــي معرفة النتائج التي وصلته ،لكن الـســؤال بحد
ذاته يسمح في الدخول إلى دائرة البحث والتقصي ،فالعارفون
ً
ببواطن األمور يعتقدون جزما بوجود كفاءات من بين األساتذة
الـكــويـتـيـيــن ،لكنهم ال يمنحون الـفــرصــة لـتـبــوء الـمـنـصــب ،وهــم
مستبعدون ألسباب مختلفة! لذلك يــرى هــؤالء أن من يعين من
ً
ً
ً
الخارج سيراعي مصالحه أوال ،ولن يرفض طلبا حفظا لمركزه،
وقد يكون هناك مثله من أبناء البلد.
ً
ً
الوراء قليال ،فالتصنيف الذي خرج مؤخرا ونشرته
عودة إلى َ
"الجريدة" َو َصف جامعة الكويت بأنها في "الحضيض" وهو ما
ً
اعتبره عــدد كبير من المهتمين ضربا بهذا المرفق التعليمي
ُبني على معايير غير علمية ،وال يمكن القبول بها أو الوثوق
بمنهجها ،وآخــرون ممن دافــع عن سمعة الجامعة اعترفوا بأن
العلة تكمن في من يبحثون عن المناصب والبدالت واالمتيازات
وفــوق ذلــك محاربة الكفاء ات وجعلها من نصيب المحسوبين
على أصحاب النفوذ والواسطات والتدخالت التي نخرت الجسد
الجامعي بال هوادة.
الـغـيــورون على الجامعة يقولون ،مدير جامعة غير كويتي
لن يختلف عن بعض أبناء البلد بسهولة شرائه ،فعروض البيع
قائمة والمسألة ليست هنا ،أي بكونه أجنبيا إنما في مكان آخر.
لقد احتاجت الكويت مدير جامعة غير كويتي مع بدء النشأة
منتصف الستينيات ،لكنها اآلن تــزخــر بــالـكـفــاء ات وأصـحــاب
ً
الخبرات واالختصاص والمؤهلين فعليا ل ــإدارة ،ووســط هذا
ال ـجــدل حـسـمــت الـجــامـعــة أس ـبــاب تــراجـعـهــا فــي رد عـلــى ســؤال
برلماني وأرجعته إلى سبعة أسباب نشرتها "الجريدة" أواخر
شهر سبتمبر  ،2021منها انخفاض نسبة أعضاء هيئة التدريس
األجانب ،وبكونها الجامعة الحكومية الوحيدة في الدولة ،وأن
سياسة القبول تعتمد على قبول كل الطلبة الكويتيين ،إضافة
إلى انخفاض عدد أبحاث أعضاء هيئة التدريس وقلة الجهات
الداعمة على تبني دعم األبحاث.
قد تكون تجربة الجامعات الخليجية وبالتحديد في المملكة
العربية السعودية فيها الكثير من اإليجابية وبث روح التحدي من
حيث النتائج المرموقة التي حققتها وفق التصنيفات العالمية،
ً
ً
وهــي األقصر عمرا في بعضها ،من جامعة الكويت ،علما أنها
ذات طابع حكومي.
السؤال ،لماذا نجحت في المملكة وأخفقت في الكويت؟
من الصعب الفصل بين التعليم العالي الرسمي وبين الواقع
الـسـيــاســي واالجـتـمــاعــي الـقــائــم ،فالجامعة تبقى نسخة طبق
األصل عما يجري خارجها ،ويبقى التعليم مفتاح التغيير ،فإن
حسنت أحــوالــه حسنت أوض ــاع الــدولــة والمجتمع ،وإن ســاء ت
ً
ً
ولــم تمتلك هــامـشــا مــن االستقاللية فسيكون الثمن مــزيــدا من
التدهور والتراجع.
وحتى ال يبقى الكالم في العموم ،يطرح السؤال من جديد ،هل
إصالح الجامعة متوقف على "منصب المدير" فقط أم أن هناك
جوانب أخــرى أساسية البــد من توافرها حتى تتهيأ األرضية
والبيئة المناسبة إلحداث الفرق بالنتائج وتعود الجامعة إلى
عصرها الذهبي الذي حققته في عقود الستينيات والسبعينيات
والثمانينيات؟

ً
ت ـب ــدو ال ـس ـيــاســة األم ـي ــرك ـي ــة أك ـث ــر شـبـهــا
بــالـسـيــاســة اإلي ـطــال ـيــة ال ـي ــوم ،ف ـهــذا الــوضــع
ً
لــن يـكــون إيـجــابـيــا بــالـضــرورة بالنسبة إلى
العالقات الثنائية بين البلدين.
َ
تشمل الواليات المتحدة َ
أساسيين
حزبين
ّ
حتى اآلن ،لكن االنقسامات الـحــادة بينهما
ُ
تــزيــد صـعــوبــة حـصــد اإلج ـمــاع وح ـكــم البلد
ب ـطــري ـقــة م ـع ـت ــدل ــة ،ف ـه ــذه ال ـ ـظـ ــروف تـحــاكــي
ً
وضع السياسة اإليطالية التي تشمل أحزابا
متعددة ،فتعمد مختلف الجهات إلى ّ
شد شبه
الجزيرة فــي اتجاهات مختلفة ،وقــد كشفت
االنتخابات البلدية األخيرة وجود تصدعات
ً
أكثر عمقا ،فبدت النتائج متناقضة بالنسبة
إلى األميركيين الذين يبحثون عن شريك أكثر
قوة في جنوب أوروبا.
ّ
شــكـلــت ه ــذه االن ـت ـخــابــات ضــربــة موجعة
ل ــائ ـت ــاف ال ـي ـم ـي ـنــي ال ــوس ـط ــي ال ـح ــاك ــم فــي
إي ـطــال ـيــا ،وف ــي ال ـم ـقــابــل ،حـصــد الـتـقــدمـيــون
ً
المكاسب في جميع المدن األساسية تقريبا:
روما ،ميالنو ،تورين ،بولونيا ،نابولي ،ولم
يفز االئتالف اليميني الوسطي إال في تريستا.
ت ـعـ ّـرض الـيـمـيــن الــوسـطــي ل ـهــذه الهزيمة
الـ ـم ــدوي ــة ب ـس ـبــب االنـ ـقـ ـس ــام ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
الــداخـلـيــة فــي االئ ـتــاف الـحــاكــم .يــدعــم حزبا
"الــراب ـطــة" و"فـ ــورزا إيـطــالـيــا" رئـيــس ال ــوزراء
ً
م ــاري ــو دراغـ ـ ـ ــي ،ف ـض ــا ع ــن ال ـت ـقــدم ـي ـيــن فــي
االئتالف الحكومي الراهن ،أما "إخوة إيطاليا"،
المعارض األساسي.
فهو الحزب
ِ
لكن ال أحــد يعرف بعد إلــى أي حــد تشير
االنتخابات البلدية إلى حصول ّ
تغير حقيقي
أو زيـ ــادة الـفــوضــى بـكــل بـســاطــة ،فـقــد كانت
نسبة المشاركة في االنتخابات متدنية (أقل
مــن  ،)%50لــذا ال يعكس فــوز التقدميين في
المدن الكبرى إرادة معظم الناخبين المؤهلين.
ً ُ
تاريخيا ،تعتبر المدن معاقل للتقدميين ،لكن
تتراجع نسبة دعمهم في الضواحي واألرياف

إعادة كتابة العقد االجتماعي
للمنطقة العربية ()1

أحمد باقر

حمزة عليان

الواليات المتحدة ستستفيد من نشوء
قيادة إيطالية أكثر قوة على الجناح
الجنوبي لحلف الناتو ،فترنح السياسة
اإليطالية خالل السنوات القليلة المقبلة
سيتوقف على قيادة االئتالف اليميني
الوسطي في إيطاليا والخيارات التي تقوم
بها.
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العمل البرلماني الجيد
والحصيف (good
parliament
 )practiceهو الذي
يقوم على أساس علمي يبقى
ويؤتي أكله في كل حين،
أما العمل غير المدروس
فال يؤدي إال إلى أخطاء
جديدة ومزيد من الكلف
والمشكالت في المستقبل.

اآلن وقـ ــد ان ـق ـضــى م ــوض ــوع ال ـع ـفــو ال ــذي
ا س ـت ـه ـلــك ا لـ ـن ــزاع ف ـي ــه م ـع ـظــم دور اال ن ـع ـق ــاد
األول يجب على الحكومة الجديدة وأعضاء
مجلس األ مــة العمل على تحقيق إصالحات
ع ــاج ـل ــة ل ـم ـش ـكــات الـ ـب ــاد ال ـك ـب ـي ــرة ال ـت ــي ال
ً
تحتمل التأجيل ،خصوصا أنها إصالحات
ميسرة وقوانينها شبه جاهزة في المجلس،
ولو أحسنت الحكومة وأحسن النواب طرح
ً
ً
هــذه اإل صــا حــات لكانت رصيدا لهم وكسبا
ً
ً
انتخابيا توعويا لمن سعى فيها وأنجزها
ً
بــدال من كثير من اال قـتــرا حــات غير المنتجة
ً
والمرفوضة شعبيا .
فاستكمال قــا نــون ا لــز كــاة وتوسيع إ طــاره
أولى لتعزيز اإليرادات غير النفطية من فرض
الضرائب ،مثل ضريبة المشتريات وغيرها،
كما أن وضع قواعد عامة ومجردة للتعيين
وا لـتــر قـيــة وا لـمـنــا صــب ا لـقـيــاد يــة يقضي على
الــواس ـطــة والـمـحـســوبـيــة وأولـ ــى مــن الـجــري
لتخليص ا لـمـعــا مــات فــي ا ل ـ ــوزارات ،وإ ق ــرار
قـ ــانـ ــون الـ ـب ــدي ــل االس ـت ــرات ـي ـج ــي يـ ـ ــؤدي إل ــى
ال ـعــدالــة وال ـم ـس ــاواة ف ــي ال ــروات ــب ،ويـقـضــي
عـلــى ا لـشـكــوى ا لـمـسـتـمــرة بــا لـشـعــور بالظلم
ً
بين طالبي ا لــو ظــا ئــف ا لـمـمـيــزة ،وأ يـضــا فإن
رب ـ ــط مـ ـخ ــرج ــات ال ـت ـع ـل ـي ــم بـ ـح ــاج ــات س ــوق
ا ل ـع ـمــل يـ ــؤدي إ ل ــى إدارة و ت ـقــد يــم ا ل ـخــد مــات
ف ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع م ــؤسـ ـس ــاتـ ـن ــا خـ ــاصـ ــة ال ـص ـح ــة
والتعليم بــأ يـ ٍـد كــو يـتـيــة ،و يـسـهــم فــي تعديل
ال ـتــرك ـي ـبــة ال ـس ـك ــان ـي ــة ،وك ــذل ــك فـ ــإن االلـ ـت ــزام
بتطبيق القوانين المعطلة التي أنجزناها
في اللجنة المالية وأقرها المجلس منذ عام
 2006سـيـشـكــل خ ـطــوة ك ـب ـيــرة ف ــي اإل ص ــاح
االق ـت ـصــادي وتــوفـيــر ف ــرص عـمــل لـعــدد 420
ألــف كــويـتــي قــادمـيــن إلــى ســوق الـعـمــل حتى
عـ ــام  ،2035و ب ــاإل ض ــا ف ــة إ لـ ــى ذ لـ ــك فـتـحــر يــر
األراض ـ ـ ــي وت ـط ــوي ــره ــا ع ـب ــر إنـ ـش ــاء ش ــرك ــات
إسـ ـك ــانـ ـي ــة مـ ـس ــاهـ ـم ــة عـ ــامـ ــة يـ ـح ــل م ـش ـك ـلــة
اإلس ـك ــان وسـيـسـتـفـيــد مـنـهــا ن ـحــو م ـئــة ألــف
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ً
أ ســرة كويتية ،وأيضا فإن اتخاذ اإل جــراء ات
القانونية الحازمة على الحسابات الفاسدة
والوهمية المشبوهة التي تسيء إلى كرامات
الناس وخصوصياتهم أو تسيء إلى القيادة
ال ـس ـيــاس ـيــة أو ت ــدع ــو إل ــى ال ـف ـت ـنــة الـطــائـفـيــة
وال ـف ـئ ــوي ــة أو ت ـن ـشــر األكـ ــاذيـ ــب واإلش ــاع ــات
ً
والبلبلة ،سيضفي جوا من الراحة النفسية
واالس ـت ـقــرار والـسـلــم االجـتـمــاعــي ال ــذي نحن
ً
أح ــوج مــا ن ـكــون إل ـيــه ،وأي ـضــا ف ــإن اكـتـشــاف
الجناسي والشهادات ا لـمــزورة والمضروبة
س ـيــؤدي إل ــى تــولــي األم ـنــاء األك ـفــاء مختلف
مناصب ا لــدو لــة ومؤسساتها ،كما سيؤدي
إلى إبعاد الذين استغلوها بغير حق ،وحل
مشكلة البدون سيخلص البالد من معضلة
شغلت األمة نحو سبعين سنة حتى اآلن.
ال ـم ـه ــم أن ت ـل ـت ــزم ح ـل ــول هـ ــذه ال ـم ـش ـكــات
بالشريعة اإلسالمية مع المحافظة على المال
العام ،وتتبنى الطرح العلمي الذي يفتي به
المتخصصون في االقتصاد والمالية العامة
والــدسـتــور والـ ًقــانــون ،ومــن الـخـطــأ أن تكون
ا ل ـح ـلــول نــا ب ـعــة مــن غـيــر درا سـ ــة متخصصة
وه ــدف ـه ــا الـ ـف ــرح ال ـم ــؤق ــت ،ث ــم ُي ـك ـت ـشــف بـعــد
ً
فترة أنها كانت حلوال ضارة للمالية العامة
وأج ـ ـيـ ــال ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،وي ـت ـط ـل ــب إص ــاح ـه ــا
ً
إجراء ات وحلوال جديدة مكلفة.
أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ت ـت ـبــع األمـ ـ ــوال ال ـعــامــة
المسروقة فعليكم بالقانون  2004/31الذي
ً
قدمته عندما كنت وزيرا للعدل والذي ما زال
يطبق حـتــى اآلن ،حـيــث نـجــح فــي ا سـتــر جــاع
مــا يـيــن األ م ــوال المنهوبة و م ـصــادرة أ مــاك
المتهمين الهاربين.
ا لـ ـخ ــا ص ــة أن ا ل ـع ـم ــل ا ل ـب ــر ل ـم ــا ن ــي ا ل ـج ـيــد
والحصيف ( )good parliament practiceهو
ا لــذي يقوم على أ ســاس علمي يبقى ويؤتي
أكله فــي كــل حين ،أ مــا العمل غير ا لـمــدروس
فــا يــؤدي إال إلــى أخـطــاء جــديــدة ومــزيــد من
الكلف والمشكالت في المستقبل.

aeansari@qu.edu.qa

يتطلب الحديث عــن إع ــادة كتابة "عقد اجتماعي" بين األنظمة
السياسية القائمة وشعوبها في منطقتنا العربية ،قراءة تحليلية
معمقة للعوامل التي أدت إلى انطالقة ثورات ما سمي "ربيع العرب"
والـتــي عصفت بــأوضــاع المنطقة وأصابتها بتصدعات جسيمة،
وكان من تداعياتها الكارثية الخطرة على كيان ومستقبل "الدولة
الوطنية العربية" حصول فراغ سياسي كبير استغلته ميليشيات
متطرفة وتنظيمات عقائدية وطائفية وجماعات عصبوية نازعت
"الدولة الوطنية العربية" سلطتها وشرعيتها ،وسعت إلى تقويض
"األسس المدنية" التي قامت عليها الدولة الوطنية على مدى قرنين
من الزمان ،كان الهدف األساس لهذه العصبويات تفكيك "أركان" هذه
الدولة وتغيير هويتها الوطنية والقومية عبر وسيلتين:
 -1هدم مؤسساتها الوطنية والدستورية وأبرزها الجيش الوطني
وإفساد القضاء.
 -2اصطناع كيانات طفيلية موازية لها وتحويلها إلى كانتونات
متصارعة.
ارت ــدادات زالزل ربيع العرب هــزت وأطاحت بالركائز التاريخية
ً
والممتدة قرونا متطاولة لالستقرار الظاهري للدولة الوطنية العربية
لتخرج األرض العربية مــا فــي جوفها العميق مــن مخزونات
ً
متراكمة مقموعة قرونا عبر التاريخ اإلسالمي تحت الغطاء السلطوي
للدولة العربية ،هــي خليط مــن عناصر طائفية منغلقة ،ومشاعر
كراهية وعداء ،وفزعات عشائرية تعصبية ،ونزعات دينية متطرفة،
ً
خرجت على هيئة انبعاثات سامة انطلقت في الفضاء العربي إفسادا
ً
ً
وترويعا وقتال وإراقة للدماء ،تنشر الخراب والدمار ،وتحارب السلطة
الشرعية ،وتهجر الطوائف الدينية واإلثنية التي استوطنت المنطقة
منذ العصور السحيقة .وكــان من نتائجها المأساوية ما نشاهده
ً
اليوم أن دوال عربية مركزية تفككت وأصبحت ال تملك أمر سيادتها،
ً
وأصبح قرارها الوطني مرهونا بموافقة المهيمن الخارجي ،وصارت
جيوشها ضعيفة ال تقوى على تأمين الحماية لشعوبها ،عاجزة عن
الذود عن حدود أوطانها.
انتشرت هذه الميليشيات والتنظيمات العصبيوية في النسيج
االجتماعي لهذه الدول انتشار مرض السرطان في الجسد العليل،
ً
فأصبح التعافي عصيا ،إذ تحولت إلى قوى ضارية ال تحترم سيادة
الدول القائمة ،تعبر الحدود إلسقاط أنظمة شرعية قائمة ،أو حماية
أنظمة متسلطة ظالمة ،فقدت الحدود المرسومة حصانتها وحرمتها
واستبيحت لصالح هذه القوى التي تتلقى توجيهاتها من المتسلط
الخارجي ،وهكذا سقط العقد االجتماعي المفترض بين تلك األنظمة
وشعوبها لحساب قوى الصراع الجديدة العابرة لحدود المجتمعات
واألوطان .دعونا نتساءل :لماذا انطلقت هذه الثورات االحتجاجية
في الدول المركزية العربية ذات الماضي الحضاري والثقل السكاني،
دون دول األطــراف؟ أتصور أن ما سمي "ربيع العرب" ما هو إال ردة
فعل عنيفة على مجمل األوضاع المتردية التي خلفتها سبعة عقود
من حكم الثوار العسكر الذين انقلبوا على األنظمة الملكية التي كانت
تحكم المنطقة العربية قبلهم ،وأسقطوا العقد االجتماعي الموهوم،
لصالح عقد اجتماعي جديد.
الـ ـث ــوار ال ـع ـس ـكــر وع ـ ــدوا مــواط ـن ـي ـهــم وال ـش ـع ــب ال ـع ــرب ــي بــالـمــن
والسلوى ،ووعدوهم بتحرير فلسطين ،وتحقيق الوحدة العربية،
وإقامة الديموقراطية ،وتطبيق العدالة االجتماعية ،وإنجاز التنمية
االقتصادية ،وتوفير المعيشة الكريمة للمواطن ،وصدقت الجماهير
العربية من المحيط إلى الخليج وصفقت لقادة وزعماء الثوار العسكر،
وسارت وراءهم تردد الشعارات القومية وتهتف ملبية بالروح والدم
نفديك يا زعيم ،ثم تستيقظ هذه الجماهير ،بعد حين ،بعد أن صحت
من غفلتها ،لتكتشف وتصدم بأن آمالها قد تالشت ،وأن أحالمها
قد تبخرت ،وأن الوعود قد تبددت :ال فلسطين تحررت ،وال الوحدة
العربية تحققت ،وال مشاريع التنمية نجحت ،وال الحياة الديموقراطية
الموعودة أقيمت .كانت أزمنة النظم الثورية سلسلة من عقود الفشل
ً
ً
والضياع والفساد والخيبات ،فشل قادة القومية العربية فشال ذريعا،
ً
ً
وخلفوا مجتمعاتهم وأوطانهم خرابا يبابا ،تسلطوا على رقاب العباد
وهيمنوا على مقاليد البالد ،ولم ينجحوا إال في اإلكثار من الفساد،
وبددوا الموارد والثروات.
لقد كــان نصف قــرن مــن إه ــدار كــرامــة اإلنـســان الـعــربــي ،انتهكت
حقوقه كافة ،وزج به في سجون وأقبية النظم الثورية ،حيث تعرض
ألبشع تعذيب يتعرض لــه إنـســان على مــر التاريخ اإلســامــي كله،
ً
ً
سحق آدميته ،وخرب نفسيته ،وأهدر كرامته ،وخرج مخلوقا مهزوزا
ً
ً
* كاتب قطري
محطما يائسا فاقدا لكل أمل .وللحديث بقية.

جيمس جاي كارافانو وستيفانو غرازيوزي*

د .خولة مطر

ً ً
هل ينتخب اإليطاليون شريكا قويا للواليات المتحدة؟

افتحوا النوافذ لتنتشر األفكار*

ً
حيث يكون الناخبون أكثر ميال إلى المشاركة
في االنتخابات الوطنية.
فــي الــوقــت نفسه ،لــم تــوضــح االنتخابات
المحلية بالكامل طبيعة العالقة بين "الحزب
الديموقراطي" و"حركة النجوم الخمسة" ،وهما
َ
َ
أبرز قوتين سياسيتين في المعسكر الوسطي
اليساري اإليطالي ،فقد ّتحالف هذان الحزبان
بشكل منفصل
في نابولي ،لكنهما ترشحا
ٍ
فــي الـمــدن األخــرى (مثل ميالنو وروم ــا) .في
ّ
مطلق األحوال ،اتضح ضعف "حركة النجوم
الخمسة" في هذا االستحقاق ،فقد حقق الحزب
أفضل في عام  2016في روما وتورين،
نتائج ّ
حين ترشح وحده.
ّ
ب ــاخ ـت ـص ــار ،ل ــم ي ــت ـض ــح ب ـع ــد مـ ــدى ق ــدرة
ّ
التقدميين على تشكيل جبهة موحدة وناجحة
في أي انتخابات وطنية مستقبلية ،فال تؤثر
ً
االنتخابات البلدية تلقائيا على االستحقاقات
الــوطـنـيــة ك ـكــل ،وال ي ــزال االئ ـت ــاف اليميني
ً
الوسطي األوفر حظا في االنتخابات العامة
في عام .2023
ّ
وح ـ ـتـ ــى ل ـ ــو تـ ـج ــن ــب الـ ـيـ ـمـ ـي ــن ال ــوسـ ـط ــي
األخ ـط ــاء والـمـنــافـســات وال ـم ـعــارك الــداخـلـيــة
الـتــي تطبع اإلج ـمــاع االنـتـخــابــي ال ــذي أســاء
إليه فــي االنتخابات البلدية ،ال شــيء يثبت
قــدرتــه على تشكيل ائـتــاف حاكم قــادر على
ّ
التحول إلى شريك قوي للحزب الديموقراطي
األميركي ،ويبدو االئتالف اليميني الوسطي
أكـثــر تـنــاقـضـ ًـا ،فـهــو ال يحمل ً
آراء سياسية
متماسكة بـقــدر الـجـمـهــوريـيــن األمـيــركـيـيــن،
وتـتــراجــع الــروابــط المؤسسية التي تجمعه
َ
الحزبين ،لكنه
مع السياسيين األميركيين من
كلي الوجود على مستوى العالقات األوروبية
والعابرة لألطلسي.
ُ
لكن مــن المستبعد أن تـغـ ّـيــر االنتخابات
الوطنية السياسات الخارجية التي يتبناها
االئ ـت ــاف ال ـح ـكــومــي الـكـبـيــر ب ـق ـيــادة مــاريــو
دراغــي .كانت سياسات دراغــي ،منذ وصوله
ً
إلى السلطة ،أكثر انحيازا للواليات المتحدة،
لكنه يــواجــه منافسة كـبــرى ،إذ مــن المنتظر
أن تحصل انتخابات مهمة الختيار رئيس
الجمهورية المقبل في شهر فبراير.
قــد يـتـحــول ه ــذا االسـتـحـقــاق إل ــى م ـبــارزة
سياسية غير مباشرة تتعلق بنفوذ واشنطن
وبكين ،حيث يتعدد المرشحون المحتملون
ّ ً
مقربا من
للرئاسة ،منهم دراغي الذي ُيعتبر
واشـنـطــن ،ورئـيــس الـ ــوزراء الـســابــق رومــانــو
بـ ـ ـ ــرودي ،وهـ ــو م ــن أش ـ ــرس داعـ ـم ــي تـكـثـيــف
"الحوار" بين روما وبكين ،االئتالف اليميني

الوسطي معروف بقربه من الواليات المتحدة
الـيــوم ،وهــو يشعر بالقلق من تسلل الصين
إلــى إيطاليا .على الجانب اآلخــر من الحياة
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ي ـب ــدو ال ــوض ــع أك ـث ــر فــوضــويــة،
حيث تبدي "حركة النجوم الخمسة" مواقف
متساهلة تجاه بكين ،في حين يحمل "الحزب
الديموقراطي" ً
آراء متنوعة حول الصين.
تـطــرح روسـيــا مشكلة أخ ــرى ،حيث يبدو
ً
م ـع ـس ـكــر ال ـي ـم ـيــن ال ــوس ـط ــي م ـن ـق ـس ـمــا ح ــول
هــذه المسألة :فبعضهم من موالي الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ،وبـعـضـهــم اآلخـ ــر مـ ــوال لــروس ـيــا،
ويدعم باولو فورمنتيني من حزب "الرابطة"
ً
حلف الناتو مثال ،في حين يؤيد عــدد كبير
مــن أع ـضــاء حــزبــه بــوتـيــن ،لـكــن زادت ب ــرودة
ال ـع ــاق ــات م ــع روسـ ـي ــا ب ـش ـكــل عـ ــام ف ــي آخــر
ً
سنتين ،وتـحــديــدا منذ أن بــدأ الـحــزب يطلق
ُ
َ
للصين ،ونتيجة تهم مفادها
مواقف معادية
ّ
أن روسيا حاولت التدخل في سياسة الحزب
الداخلية في عام .2019
وفي ما يخص االستقاللية االستراتيجية،
ّ
يعبر فورمنتيني ،نائب رئيس لجنة الشؤون
ال ـخــارج ـيــة فــي مـجـلــس ال ـن ــواب ،عــن تــأيـيــده
ّ
القوي لحلف الناتو ،لكن حزب "الرابطة" ليس
ُ
ً
مواليا لفرنسا بشكل عام ،وتعتبر باريس أول
جهة تدعم نشوء هوية أمنية أوروبية مستقلة.
ّ
ف ــي ن ـه ــاي ــة الـ ـمـ ـط ــاف ،ال ُيـ ــركـ ــز االئ ـت ــاف
اليميني الــوسـطــي اإليـطــالــي على السياسة
الخارجية بدرجة كبيرة ،وهــذا النهج يعوق
ق ــدرت ــه ع ـلــى أداء دور ق ـي ــادي ف ــي ال ـعــاقــات
الـ ـع ــاب ــرة ل ــأط ـل ـس ــي ،وفـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،يـتـخــذ
مـنــافـســوه خ ـطــوات استباقية عـلــى مستوى
الـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة .ي ــرتـ ـب ــط "ال ـ ـحـ ــزب
الــدي ـمــوقــراطــي" بـعــاقــات وثـيـقــة مــع الـحــزب
الديموقراطي األميركي ،وتدعم "حركة النجوم
الـخـمـســة" الـصـيــن ب ـقــوة ،أم ــا سـيــاســة بــايــدن
الخارجية ،فهي عبارة عن فوضى عارمة وال
يؤيد أي حزب سياسي أميركي بارز التساهل
مع الصين.
ً
ستستفيد ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة حـتـمــا من
نشوء قيادة إيطالية أكثر قــوة على الجناح
الـجـنــوبــي لـحـلــف ال ـنــاتــو ،وف ــي حـيــن تترنح
السياسة اإليـطــالـيــة خــال الـسـنــوات القليلة
الـمـقـبـلــة ،قــد تـتـطــور ه ــذه ال ـقــوة أو تضعف،
س ـي ـت ــوق ــف الـ ــوضـ ــع ع ـل ــى ق ـ ـيـ ــادة االئـ ـت ــاف
اليميني الــوسـطــي فــي إيـطــالـيــا والـخـيــارات
التي تقوم بها.
* «ريل كلير»

زوايا ورؤى

ليتنا نتعلم من بعض تجارب
ً
اآلخرين الناجحة بدال من
سباق قفز الحواجز الذي
يمارسه المسؤولون عندنا ً
تماشيا مع الموضة أو تشبها
حتى فقط لنيل صفة
بها أو ً
بعيدة جدا عنهم!

كلما شكك بعضنا
في أصحاب نظريات
الذكاء الصناعي
الذي يدعون أنه
سيحل مشكلة
الجوع أو الجهل
أو يوقف الطائفية
وينهي الحروب اتهم
بالمؤامرة

أصبح للبعض هواية واحــدة يتشدق بها كل
يوم على عباد الله الساجدين الخاشعين لقدرهم
الذي وضعهم تحت رحمة بعض أولي األمر! هذه
الهواية هي المزايدة في الحديث عن االبتكارات
واالختراعات الجديدة ،وكلهم يكرر "فكروا خارج
الصندوق" حتى أصبحت هذه العبارة ممجوجة
مملة ،بل بال معنى حيث يكثر أنصاف المتعلمين
وأن ـص ــاف الـجـهـلــة م ــن حـمـلــة ال ـش ـه ــادات العليا
وضعها في جملة مفيدة أو ربما غير مفيدة.
ذاك الذي يحدثك كل يوم عن الذكاء الصناعي،
واآلخــر الــذي يعمل على إقناعك أن القضاء على
ال ـف ـقــر والـ ـج ــوع وال ـج ـهــل والـ ـح ــروب وال ـن ــزاع ــات
وال ـط ــائ ـف ـي ــة وال ـت ـع ـص ــب واالنـ ـ ـغ ـ ــاق وال ـت ـم ـســك
بقشور القشور كلها تأتي من خالل االختراعات
واالبـ ـتـ ـك ــارات وال ــذك ــاء ال ـص ـنــاعــي ،ح ـتــى اقـتـنــع
البعض أن كثيرين مــن العاملين فــي المنظمات
والمؤسسات التي يترأسونها ال لزوم لهم!
بعضنا كان يشكك في أصحاب هذه النظريات،
لكنه كآخرين كلما فتح فمه لطرح السؤال الصارخ
فــي وجــه مثل هــذا الــا منطق كيف يحل الــذكــاء
الصناعي الـجــوع أو الجهل أو يــوقــف الطائفية
ويـنـهــي ال ـحــروب عـلــى األرض وم ــا فــي باطنها؟
قيل له إنك من أصحاب نظرية المؤامرة ،فال يملك
سوى أن يخرس أو أن يلتزم الصمت ألنهم حولوا
كل ما ال يشبههم إلى شيء من العار أو الجهل أو
التقوقع في الماضي السحيق.
وم ــن مـنــا ال يـحــس أن ــه مــديــن بــل ع ــدو للناس
والـبـشــريــة ،إذا مــا اختلف معهم أو أب ــدى بعض
الشك فيما يدور حوله أو ربما ألنه كثير األسئلة،
إلــى أن صــدر ذاك الكتاب الــذي فتح بــاب النقاش
ً
واسعا ليس على صفحات "فيسبوك" أو "تويتر"
ف ـق ــط ،ب ــل ب ـيــن األكــادي ـم ـي ـيــن ف ــي غــرف ـهــم األك ـثــر
محافظة على بعض ما تبقى من العلمية والعقل،
ه ــو ك ـت ــاب يـلـخــص ت ـج ــارب ك ـث ـيــريــن ك ـت ـبــوا عن
الحلول بدال من الحديث عن المشاكل أو العقد،
وخالصة تجاربهم جميعا تأتي في جملة واحدة
"الـعــالــم ليس بحاجة إلــى اخـتــراعــات وابـتـكــارات
جديدة بل إلى توزيع أكثر عدالة لما تم إنجازه".
بمعنى أن تنقل األفكار واالختراعات الموجودة
إل ــى أش ـخ ــاص وم ـج ـت ـم ـعــات ل ــم ي ـعــرفــوهــا ،وقــد
تكون هي ما يبحثون عنه إليجاد حلول خاصة
ً
ج ــدا بمجتمعاتهم أو بـلــدانـهــم أو شــركــاتـهــم أو
مؤسساتهم.
يـ ـق ــول أحـ ـ ــد الـ ــذيـ ــن تـ ــم الـ ـلـ ـق ــاء م ـع ـه ــم لـجـمــع
الـمـعـلــومــات لـهــذا الـكـتــاب إن أكـثــر األف ـكــار إف ــادة
ال ت ــزال مــركــونــة ف ــوق األرفـ ــف ،ويـعـلــوهــا الـتــراب
وي ـص ــرخ "ان ـف ـضــوا ال ـت ــراب ع ــن ك ــل تـلــك األف ـك ــار،
فالعالم ال تنقصه األفكار الجيدة ،بل كيفية تعميم

االسـتـفــادة مـنـهــا" .ويـقــول آخــر نحن ال ن ــدرك كم
من المفيد أن تنتقل التجارب المفيدة أسرع من
الطائرات والصواريخ ،فهي قادرة على التخفيف
من أوجــاع البشر ،بل الـقــدرة على إضافة بعض
السعادة على أيامهم الصعبة ،ويقول آخر التقته
جريدة "النيويورك تايمز"" :هناك مدن أو بلدان
تعاني التغير المناخي أو انتشار بعض األمراض
كالسكري أو التصحر أو اإلدمان بين الشباب أو...
أو" ،ويضيف أنــه بالتأكيد توجد مــدن أو بلدان
أخرى استطاعت أن تقضي أو تواجه أو تحارب
مثل هذه األمراض واألوبئة البيئية أو المناخية أو
البشرية أو الدينية وغيرها ،ولكننا لم نتعلم كيف
ننقل األفكار الناجحة وكيف نضاعف االستفادة
من تجارب اآلخرين.
يقول كثيرون من هؤالء الذين قضوا ما يقرب
من  11سنة في الحديث عن كيفية االستفادة من
األفـكــار الجيدة ،إننا في كثير من األحـيــان نقلل
م ــن أهـمـيــة بـعــض أفـ ــراد الـمـجـتـمــع مـثــل بطيئي
ا لـتـعـلــم أو بـعــض المختلفين مـمــن ال يشبهون
الغالبية العظمى مــن الـبـشــر ،ونـتـصــور أنـهــم ال
ً
يقدمون شيئا للمجتمع لنتفاجأ أنه إذا ما فتحنا
المساحات لهم ،وجدنا أنهم أكثر قــدرة على أن
ً
يكونوا أفرادا فاعلين في مجتمعاتهم ،أي بدل أن
ننتقدهم ونطلق عليهم التسميات والوصمات
السلبية علينا أن نفهم أن البشر بطبعهم تواقون
للمساعدة وتقديم الدعم إذا ما أتحنا الفرص لهم،
ولم نوصد األبواب والنوافذ في وجوههم.
إحدى الالتي التقتهم "نيويورك تايمز" تقول
إن اإلعالميين نشأوا وتعلموا أن الخبر الجيد هو
الخبر السيئ ،وفي ذلك ساهم اإلعالم والصحافة
في نشر ،بل البحث أحيانا ،عما هو سلبي بدال
من التفكير والبحث عن األفكار واألعمال اإليجابية
التي "ال توكل عيش" كما تعلمنا من كليات اإلعالم
والصحافة العريقة.
مـعـظــم الــذيــن شملتهم ال ـل ـقــاء ات صـحــافـيــون
وإعالميون من شبكة الحلول اإلعالمية ،وهي مثل
كثير مما هــو مفيد فــي مجتمعاتنا تـحــارب في
بالدها كما تحارب في كل البقاع ألنها تقف في
وجه كل تلك الرياح العاتية القادمة من الشركات
العابرة للقارات والحدود والمتخصصة في نشر
ثقافة االستهالك وغواية األسماء والمصطلحات
الجديدة.
ليتنا نتعلم من بعض تجارب اآلخرين الناجحة
بـ ــدال م ــن س ـب ــاق ق ـف ــز الـ ـح ــواج ــز الـ ـ ــذي ي ـمــارســه
ً
المسؤولون عندنا تماشيا مع الموضة أو تشبها
ً
بها أو حتى فقط لنيل صفة بعيدة جدا عنهم!
* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية.
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

7.٨٦١

7.٢٥٥

٦.٠٨١

2.٤٥٢ 2.٩٢٢ 3.٢٩٧

مكاتب وساطة تتحايل لرفع أسعار العقارات السكنية
ً
تضع عروضا أعلى من السوق بهدف زيادة عمولتها
سند الشمري

يعاني قطاع الوساطة
العقارية وجود الدخالء الذين
لديهم القدرة على التالعب في
أسعار العقارات المعروضة
للبيع ،والذين يتسببون في
العديد من المشاكل لألطراف
المشاركة في عمليات البيع.

ت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــارس ب ـ ـ ـعـ ـ ــض مـ ـك ــات ــب
ً
الوساطة العقارية طرقا ملتوية
في تنفيذ صفقات بيع العقارات،
وخــاصــة فــي الـقـطــاع السكني،
مستغلين حاجة السوق وارتفاع
الطلب على العرض.
وتتفق المكاتب مع االطراف
ال ــراغـ ـب ــة ف ــي ال ـب ـي ــع ع ـل ــى رف ــع
أس ـ ـعـ ــار ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ال ـس ـك ـن ـيــة،
وب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـقـ ـ ــوم الـ ـمـ ـك ــات ــب
بــال ـتــرويــج لــاس ـعــار ال ـجــديــدة
على أنها واقعية ،ويتم عرض
العقار عادة في اكثر من مكتب،
وذلك بهدف ايهام الراغبين في
ال ـش ــراء ب ــأن االس ـع ــار مرتفعة،
وب ــالـ ـت ــال ــي تـ ـتـ ـك ــون ح ــال ــة مــن
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــاع ل ـ ـ ـ ــدى الـ ـمـ ـشـ ـت ــري ــن
ً
والـبــائـعـيــن ب ــأن االس ـعــار فعال
مرتفعة.
كما ت ــروج تلك المكاتب أن
ه ـنــاك صـفـقــات بـيــع تـمــت وفــق
االس ـ ـعـ ــار ال ـم ـع ــروض ــة ،ب ـهــدف
التحايل لزيادة عمولتها جراء
تنفيذ صفقة المبايعة ،إضافة
ال ــى االت ـف ــاق عـلــى مـبـلــغ خ ــارج
العمولة الرسمية.
ولهذا التحايل تأثير كبير
على مجريات السوق العقاري
وع ـل ــى ن ـف ـس ـيــات الـمـتـعــامـلـيــن
س ـ ــواء الــراغ ـب ـيــن ف ــي ال ـب ـيــع او
الشراء ،حيث يتم إيهام الجميع
بأن االسعار في ارتفاع مستمر،
وال ي ــوج ــد ت ـص ـح ـيــح قـ ـ ــادم او
انخفاض ،او حتى ركود.

وي ـع ــان ــي قـ ـط ــاع ال ــوس ــاط ــة
العقارية وجود الدخالء ،الذين
لديهم القدرة على التالعب في
اس ـع ــار ال ـع ـق ــارات الـمـعــروضــة
لـلـبـيــع ،وال ــذي ــن يـتـسـبـبــون في
الـعــديــد مــن المشاكل لــاطــراف
المشاركة في عملية المبايعة.
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد وس ـ ـطـ ــاء
العقار سابقا بطلب الى وزارة
ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة بــاعـتـمــاد
هوية موحدة لجميع الوسطاء
الـ ـعـ ـق ــاريـ ـي ــن ال ـم ــرخ ـص ـي ــن مــن
الوزارة ،علما بأن اعتماد هوية
خاصة بوسطاء العقار سيكون
ل ـ ــه الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن االمـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــازات،
وسيعمل على إنـهــاء الفوضى
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــان ـ ـي ـ ـهـ ــا الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ن ـت ـي ـج ــة ل ــوج ــود
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ــدخ ــاء ف ــي هــذه
المهنة واالزدحـ ــام ال ــذي كانوا
يتسببون فيه.
وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ه ـ ـ ــذه ال ـه ــوي ــة
يمكن للمواطنين الراغبين في
الشراء او البيع التأكد من هوية
الــوس ـيــط ،وه ــل هــو م ـخــول من
الجهات المختصة بالعمل في
المكتب أم ال ،إال ان االج ــراء ات
الروتينية لــدى الـ ــوزارة أخــرت
تطبيقها إلى اآلن.
ويـ ـن ــص قـ ــانـ ــون ال ــوس ــاط ــة
ال ـع ـق ــاري ــة ع ـل ــى أن م ــن ي ـ ــزاول
المهنة يجب ان يكون كويتيا
ص ــاح ــب رخـ ـص ــة أو شـخـصــا
يـنــوب عنه للقيام بـهــذا ال ــدور،

اال ان الـســوق يعاني الفوضى
وغ ـي ــاب ال ـس ـي ـطــرة ،فــأصـبـحــت
ه ـن ــاك م ـج ـمــوعــة م ــن ال ــدخ ــاء
يـتـحـكـمــون فــي عـمـلـيــات البيع
وال ـش ــراء ويـضـعــون االعــانــات
ويبرمون العقود االبتدائية.
ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوم ه ـ ـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ــدخ ـ ــاء
بعرض عقارات سكنية قيمتها
م ـ ـئـ ــات اآلالف م ـ ــن ا ل ــد ن ــا نـ ـي ــر
دون أن يملكوا وثيقة العقار،
وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ي ـعــرضــون
الـ ـعـ ـق ــارات دون أي مـسـتـنــدات
تمكن المشترين من التأكد من
صحتها.
كما أن هناك مـســاومــات من
ال ــدخ ــاء ح ــول ع ـمــوالت بعض
العقارات التي يقومون بعرضها
للبيع فــي الـســوق ،ولــذا فاألمر
يحتاج إلى ضبط آليات السوق
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ــراقـ ـب ــة
اإلع ــان ــات الـعـقــاريــة ال ـتــي يتم
اإلعالن عنها ،والتأكد من أنها
صادرة من مكاتب عقارية لديها
رخصة عقارية حقيقية.
ويـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن ضـ ـ ـ ـب ـ ـ ــط س ـ ـ ــوق
ال ــوس ــاط ــة ال ـع ـقــاريــة م ــن خــال
عــدة طــرق ،كمراقبة االعــانــات،
وتـصـنـيــف الـمـكــاتــب الـعـقــاريــة
عـلــى حـســب نـشــاطـهــا ونـظــافــة
سجلها من الشكاوى وخلوها
م ــن ال ـش ـب ـه ــات ،وإلـ ـ ـ ــزام جـمـيــع
المكاتب بوضع هذا التصنيف
في الواجهة ليتيح للمواطنين
الـتــأكــد مــن ســامــة اجــراءات ـهــا،

اض ــاف ــة ال ـ ــى م ـن ــع االع ـ ـ ــان عــن
ال ـع ـقــار الـ ـم ــراد بـيـعــه ف ــي اكـثــر
من مكتب.
وبـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــم ،قـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــدد مــن
ال ـع ـق ــاري ـي ــن ،ان ت ــاع ــب بعض
مكاتب الــوســاطــة العقارية في
االسـ ـع ــار يـعـتـبــر ع ــام ــا مهما
ساهم في رفع اسعار العقارات

تراجع مؤشرات البورصة ...والسيولة
 61.1مليون دينار

أخبار الشركات

عمليات ضغط وبيع تنوعت بين األسهم القيادية والصغيرة

●

علي العنزي

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية
فــي أول تعامالت هــذا األسـبــوع ،وواصـلــت فقد
النقاط التي بدأتها األسبوع الماضي ،وانتهى
مــؤشــر الـســوق الـعــام إلــى خـســارة بنسبة 0.39
في المئة ،أي  28.19نقطة ليقفل على مستوى
 7255.22نقطة بسيولة مقاربة لسيولة الجلسة
الـســابـقــة يــوم الخميس الـمــاضــي ،حـيــث بلغت
أمس  61.1مليون دينار تداولت  381.8مليون
سهم عبر  13728صفقة ،وتم تداول  144سهما
ربح منها  27فقط ،بينما خسر  ،104واستقر 13
سهما دون تغير.
وخسر مؤشر الـســوق األول نسبة  0.28في
ال ـم ـئــة ،أي  21.68نـقـطــة ،لـيـقـفــل عـلــى مستوى
 7861.1نقطة بسيولة متراجعة إلى حــدود 25
مليون دينار تداولت عدد أسهم محدود نسبيا
بلغ  67.2مليون سهم عبر  3941صفقة ،وربحت
 5أسهم فقط ،بينما تراجع  19سهما واستقر
واحد فقط ،وكانت الخسارة األكبر من نصيب
مؤشر الـســوق الرئيسي ،حيث كانت  0.72في
الـمـئــة ت ـعــادل  44.2نقطة لـيـتــراجــع إل ــى حــدود
 6081.96نـقـطــة ،واسـتـمــر تـفــوق سيولته على
مــؤشــر ال ـســوق األول ،حـيــث بـلـغــت ام ــس 36.2
مليون ديـنــار تــداولــت  314.5مليون سهم عبر
 9787صفقة ،وربح  22سهما ،بينما خسر ،85
واستقر  12سهما دون تغير.

تراجعات «تاسي»
شهدت بداية تعامالت األسهم الكويتية أداء
إيجابيا ،وعمليات شراء تنوعت بين مكونات
السوقين األول والرئيسي ،وعادت اسهم النشاط
ال ــى ال ـ ـصـ ــدارة ،وكـ ــان اب ــرزه ــا اس ـه ــم الــوطـنـيــة

الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة ،خـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
الماضية ،وهــذا يتطلب تدخال
ســري ـعــا م ــن ال ـج ـهــات المعنية
لـ ـضـ ـب ــط الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ،وم ـ ـحـ ــاربـ ــة
الدخالء.
وبـيــن الـعـقــاريــون أن تنظيم
مهنة الوساطة العقارية سيكون
ل ــه ان ـع ـك ــاس ــات إي ـجــاب ـيــة على

«تعليمية» توقع عقد تسهيالت بـ  28.6مليون دينار
كشفت شركة المجموعة التعليمية
ال ـقــاب ـضــة ع ــن تــوق ـيــع ع ـقــد تـسـهـيــات
ائتمانية مع أحــد البنوك المحلية في
ال ـك ــوي ــت ،بـقـيـمــة إج ـمــال ـيــة تـبـلــغ 28.6
مليون دينار.
وق ــال ــت «ت ـع ـل ـي ـم ـي ــة» ،ف ــي بـ ـي ــان ،إن
استحقاق القرض  5سنوات من تاريخ

توقيع عقد التسهيالت ،موضحة أنه
سيتم تطبيق حــد المرابحات بتكلفة
ً
تمويل مقداره  1.25في المئة سنويا،
إضافة إلى سعر الخصم ُ
المعلن من بنك
الكويت المركزي.
وأفادت بأن التمويل سينعكس أثره
على البيانات المالية ُ
المجمعة للشركة،

بزيادة بند النقد والنقد ُ
المعادل ضمن
الـ ـم ــوج ــودات ال ـم ـت ــداول ــة بـقـيـمــة مبلغ
التمويل ،كما سينعكس التمويل ،وفق
البيان ،على البيانات المالية للمجموعة
ب ــزي ــادة الـمـطـلــوبــات ال ـم ـتــداولــة وغـيــر
ً
المتداولة وفقا لتاريخ االستحقاق.

«الخليج للتأمين» :إصدار سندات دين بـ  60مليون دينار
أعـلـنــت مـجـمــوعــة الـخـلـيــج للتأمين
نجاح الشركة في إصــدار سندات دين
دائمة وغير مضمونة بقيمة  60مليون
دينار.
وقالت الشركة إن السندات المصدرة
دائمة ومساندة ضمن الشريحة الثانية
لرأس المال ذات فائدة ثابتة ومتغيرة
ق ــاب ـل ــة إلع ـ ـ ــادة ال ـت ـق ـي ـيــم ،م ـش ـي ــرة إل ــى
أن ال ـس ـنــدات دائ ـمــة ولـيــس لـهــا تــاريــخ
استحقاق محدد ،ويمكن استدعاؤها

العقارية ،وجي اف اتش ،وبنك وربة ،وعقارات
ال ـكــويــت ،ث ــم بـيـتــك ،وأجـيـلـيـتــي ،بـيـنـمــا تـحــرك
مــن األسـهــم الصغيرة ايـفــا ،ومينا ،وانوفست،
وال ـســاحــل ،وكــانــت ال ـمــؤشــرات إيـجــابـيــة حتى
نهاية الساعة األولى التي بدأت خاللها تعامالت
السوق السعودي ،والتي شهدت تراجعا كبيرا
بلغ في نهايته خسارة  2.5في المئة ،وهو ما اثر
على األداء العام.
وبدأ السوق السعودي تسعير أسعار النفط
الجديدة التي بلغها ولم تدركها األسواق المالية
الخليجية ،حيث أقفلت مبكرا ،وزادت عمليات
البيع على األسـهــم الرابحة وتراجعت بنهاية
المطاف في السوق األول معظم مكوناته ،بينما

خ ـســرت األس ـهــم األف ـضــل نـشــاطــا وسـيــولــة في
ال ـســوق الــرئـيـســي ،وال ـتــي كــانــت قــائــدة للسوق
لتنتهي الجلسة على ارت ــداد محدود بانتظار
ارتداد اكبر خالل تعامالت جلسة اليوم.
ً
خليجيا قاد مؤشر "تاسي" السعودي ،الذي
تأثر بتراجعات أسعار النفط بنهاية األسبوع
الماضي دون مستوى  80دوالرا لمزيج برنت،
حيث كانت األســواق الخليجية مقفلة ،وخسر
ال ـس ـعــودي نـسـبــة كـبـيــرة بـلـغــت  2.6فــي الـمـئــة،
منتظرا أداء هذا األسبوع منتصف ليلة البارحة،
وارتـ ــداد أس ـعــار الـنـفــط ،كـمــا خـســر ســوقــا قطر
والـكــويــت وكــذلــك دب ــي ،بينما كــانــت مــؤشــرات
أسواق أبوظبي وعمان والبحرين تقفل خضراء.

ب ـعــد ال ـس ـنــة ال ـخ ــاص ـم ــة ،مــوض ـحــة أن
ال ـف ــائ ــدة ذات ش ــرائ ــح ال ـم ـعــدل الـثــابــت
ً
وبنسبة  4.5في المئة سنويا تستحق
كل نصف عام على دفعات.
وأف ـ ـ ــادت ب ــأن ف ــائ ــدة ال ـس ـن ــدات ذات
شــرائــح الـمـعــدل المتغير بنسبة 2.75
ً
فــي الـمـئــة سـنــويــا ف ــوق سـعــر الخصم
ال ـ ُـم ـع ـل ــن مـ ــن ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي
(شريطة أال يتجاوز ذلك المبلغ معدل
الفائدة السائد بالنسبة للسندات ذات

«مشاريع» :اكتمال االكتتاب
في زيادة رأس المال
أفادت شركة مشاريع الكويت القابضة باكتمال عملية
االكـتـتــاب الـعــام فــي أسهم زي ــادة رأس الـمــال وإقـفــال باب
االكتتاب في  21نوفمبر .2021
وأوضحت الشركة أنه تم االكتتاب في كامل أسهم الزيادة
المصدرة بعدد  640مليون سهم عادي ،وبقيمة إجمالية
بلغت  80مليون دينار ،شامال القيمة االسمية بمبلغ 64
مليون ديـنــار ،وعــاوة اإلص ــدار قدرها  16مليون دينار،
ـار االن ـت ـهــاء مــن إج ـ ــراء ات التخصيص وفقا
علما أن ــه ج ـ ٍ
للجدول الزمني.

َّ
وق ـ ـعـ ــت الـ ـش ــرك ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ل ــاس ـت ـث ـم ــار ال ـب ـت ــرول ــي
(بتروغلف) ،مذكرة تفاهم مع شركة تعمل بمجاالت النفط
وال ـغــاز فــي الـكــويــت ،بـهــدف دراس ــة الـفــرص االستثمارية
المتاحة.
وقالت «بتروغلف» إن الفرص االستثمارية تتضمن القيام
بتأجير وتسويق الحفارات ،والعمل في مشاريع مشتركة،
الفتة إلى أنها ستقوم باإلفصاح عن أي تطورات جوهرية
الحقة ،موضحة أن المعلومة السابقة ال يوجد لها أثر مالي
في الوقت الحالي.

العراق يفاوض الستيراد الغاز من قطر والجزائر لتشغيل الكهرباء
وتسعى "أدنوك" ،التي تلبي قرابة ثالثة
في المئة من الطلب العالمي على النفط،
إلــى استخالص قيمة من األنشطة التي
ُ
تملكها والتخارج من أصول تعد أنشطة
غير أساسية.
كما تستفيد من ارتفاع مؤشر األسهم
فــي أبــوظـبــي ،ال ــذي صـعــد بنحو  65في
المئة هذا العامُ ،
ويعد السوق األفضل أداء
في منطقة الخليج.
وطرحت "أدن ــوك" في سبتمبر  11في
المئة من شركتها للحفر ،لتجمع ما يزيد
على  1.1مليار دوالر من مستثمرين .كما
جمعت "أدنوك" وشركة إنتاج الكيماويات
أو.ســي.آي  795مليون دوالر في أكتوبر،
من خالل طرح مشروع األسمدة فرتيغلوب
في اكتتاب عام.
ُ
وت ـس ـل ــم أدنـ ـ ــوك ل ــإم ــداد وال ـخ ــدم ــات
النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد

السائبة الجافة والغاز الطبيعي المسال
من أبوظبي إلى عمالئها الدوليين.
وتأسست الشركة في عــام  2016بعد
انــدمــاج شركة ناقالت أبوظبي الوطنية
وش ــرك ــة ال ـخ ــدم ــات ال ـب ـتــرول ـيــة وشــركــة
أبوظبي إلدارة الموانئ البترولية .وتمتلك
أس ـ ـطـ ــوال ي ـض ــم أكـ ـث ــر مـ ــن  240سـفـيـنــة
مملوكة ومستأجرة ،منها نــاقــات نفط
خــام ضخمة ،كما أنها المشغل الوحيد
ال ـم ــرخ ــص ل ــه ل ـخ ــدم ــة ج ـم ـيــع ال ـم ــوان ــئ
البترولية في أبوظبي.
وهـ ـ ــذه ال ـش ــرك ــة وحـ ـ ــدة أس ــاس ـي ــة في
"أدن ــوك" التي تسعى إلــى زي ــادة طاقتها
اإلنـتــاجـيــة مــن النفط ال ـخــام إل ــى خمسة
ماليين برميل يوميا بحلول عام .2030
ً
كما تدير الشركة سفنا تنقل البضائع
نيابة عن "أدنوك" وعمالء آخرين .وارتفعت
أس ـ ـعـ ــار ش ـح ــن ال ـب ـض ــائ ــع خ ـ ــال ال ـع ــام

شرائح المعدل الثابت في ذلك الوقت،
إضافة إلــى  100في المئة) ،وتستحق
تلك الفائدة كل نصف عام على دفعات
ً
أيضا.
ونـ ــوهـ ــت «ال ـخ ـل ـي ــج ل ـل ـت ــأم ـي ــن» ب ــأن
اإلص ـ ــدار ال ـمــذكــور أع ــاه س ــوف ُيـعــزز
مركز رأسمال الشركة.

«بتروغلف» توقع مذكرة تفاهم
مع شركة نفط محلية

«أدنوك» اإلماراتية تدرس طرح وحدتها لإلمداد لالكتتاب
قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز
إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)
ت ـ ـ ــدرس ط ــرح ــا ع ــام ــا أول ـ ـيـ ــا لــوحــدت ـهــا
للخدمات اللوجستية والبحرية والشحن،
أدنوك لإلمداد والخدمات ،العام المقبل.
وأضــاف المصدران ،اللذان طلبا عدم
نشر اسميهما لكون األمر غير معلن ،أنه
تم اختيار أدنوك لإلمداد والخدمات لطرح
محتمل في أبوظبي في عام .2022
وذك ــرا أنــه يمكن التوصل للقرار بعد
اخ ـت ـب ــار شـهـيــة الـمـسـتـثـمــريــن وظـ ــروف
السوق.
وأحجمت "أدنوك" عن التعليق عندما
تواصلت معها "رويترز" أمس.
ويتطلع منتجو ا لـنـفــط الخليجيون
إل ــى بـيــع حصصهم فــي أص ــول الـطــاقــة،
مستفيدين من تعافي أسعار النفط الخام
في جذب مستثمرين أجانب.

السوق العقاري ،وسيساهم في
عملية ضبط أسـعــار العقارات
على المدى البعيد.
وأضــافــوا ان وزارة التجارة
والصناعة أصدرت سابقا قرارا
ي ـلــزم وس ـط ــاء ال ـع ـقــار بتثبيت
ســومــة ال ـســوام فــي دفـتــر القيد
المرفق بدفتر الوسيط العقاري،

ب ـهــدف ع ــدم ال ـتــاعــب بــأسـعــار
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات ،وه ـ ـ ـ ــذا سـ ـب ــب مــن
األس ـب ــاب األخ ـ ــرى ال ـتــي ت ــؤدي
إل ــى ارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار ،وأي ـضــا
التخلص من السومات الوهمية.

الماضي ،بعد أن تسببت جائحة كورونا
في اختناقات وتعطيل سالسل التوريد.
من جانب آخــر ،صرح متحدث عراقي
ب ـ ــأن بـ ـ ــاده تـ ـ ــدرس ت ـف ــاه ـم ــات م ــع قـطــر
والجزائر الستيراد الغاز لتشغيل محطات
إنـتــاج الطاقة الكهربائية ،بعد انحسار
إم ـ ـ ــدادات ال ـغ ــاز م ــن إي ـ ــران وانـعـكــاســاتــه
الـسـلـبـيــة ع ـلــى تـشـغـيــل م ـح ـطــات إن ـتــاج
الطاقة الكهربائية في العراق.
وقــال أحمد العبادي ،المتحدث باسم
وزارة الـكـهــربــاء ال ـعــراق ـيــة ،فــي تصريح
لـصـحـيـفــة ال ـص ـب ــاح ال ـح ـكــوم ـيــة نـشــرتــه
أمــس ،إن "مشكلة الـغــاز اإليــرانــي ال تــزال
مستمرة ،إذ تقوم إيــران بتجهيز العراق
حاليا بكميات تصل إلى ثمانية ماليين
و 500متر مكعب يوميا من أصل الكمية
المتعاقد عليها ،والبالغة  50مليون متر
مكعب يوميا في فصل الشتاء و 70مليون

متر مكعب يوميا في فصل الصيف".
وأوضــح أن العراق يعتمد حاليا على
ال ـغــاز اإلي ــران ــي لتشغيل وحـ ــدات تصل
طاقتها اإلنـتــاجـيــة إلــى  6500ميغاواط
م ــن الـمـنـظــومــة الـكـهــربــائـيــة ف ــي ال ـبــاد،
وأن انحسار الغاز اإليــرانــي بهذا الشكل
تسبب في تراجع معدالت إنتاج الطاقة
الكهربائية في العراق.
وقـ ـ ــال الـ ـعـ ـب ــادي إن وفـ ـ ــدا م ــن وزارة
الكهرباء توجه إلــى إيــران للتفاوض مع
ال ـجــانــب اإلي ــران ــي ب ـش ــأن ديـ ــون ســابـقــة
مترتبة على العراق تقدر بمليارين و600
مليون دوالر نتيجة تورير الغاز اإليراني
للعراق.
وذكر أن وزارة النفط العراقية تجتهد
لـســد الـنـقــص الـحــاصــل ب ــإم ــدادات الـغــاز
ً
المورد ،وأن لدى الــوزارة خططا لتأهيل
بعض الحقول الغازية في العراق.

البحرين %3.1 :توقعات
النمو اإلجمالي في 2021
توقع رشيد المعراج ،محافظ مصرف البحرين المركزي ،أن
يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المملكة بنسبة 3.1
في المئة في  ،2021مرجعا ذلك إلى معاودة النمو في القطاعات
غير النفطية إلــى مستويات مــا قبل تفشي "ك ــورون ــا" ،وارتـفــاع
أسعار النفط.
وأوض ــح الـمـعــراج فــي ح ــوار أجــرتــه معه صحيفة "ال ـب ــاد" ،أن
االقتصاد البحريني سجل نموا بنسبة  5.7في المئة في الربع
الثاني من  2021مقارنة بعام  2020مدفوعا بشكل كبير بالنمو في
القطاع غير النفطي ،بسبب تحسن أداء وتعافي القطاعات األكثر
تضررا بسبب الجائحة كالمواصالت واالتصاالت والسياحة.
ومن المتوقع أن يستمر الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة في
النمو بالفصلين الثالث والرابع من .2021
ّ
وبين المعراج أنه تم تنفيذ إصدارات دولية بالدوالر األميركي
تحت مظلة البرنامج االقتراضي للسندات والبرنامج التمويلي
للصكوك لحكومة مملكة البحرين ،بمجموع  4.5مليارات دوالر
خالل  ،2021وتم استحقاق إصدارات دولية بمجموع  1.475مليار
دوالر خالل العام نفسه.
وأكــد تحسن إجمالي االحتياطيات بالعملة األجنبية ،والتي
ارتفعت لتصل إلى  1.63مليار في سبتمبر  ،2021متوقعا استمرار
زيادة االحتياطي في ضوء االرتفاع المتوقع لإليرادات مع زيادة
أسعار النفط ،وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).
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اقتصاد

ّ
بايدن يوقع مشروع قانون البنية التحتية بتريليون دوالر بتأييد الحزبين
انتعاش مبيعات
ُّ
وتحسن
التجزئة
األرباح يساهمان
في دعم الدوالر
وارتفاع األسهم

وزيرة الخزانة
األميركية جانيت
يلين تدلي
بتعليقاتها أمام
«الكونغرس»
بخصوص سقف
الدين العام

دول في منطقة
اليورو تعيد فرض
قيود الحتواء
الجائحة مما
يهدد االنتعاش
االقتصادي

هيمن ارتفاع معدالت التضخم
في اقتصادات الدول المتقدمة على
ساحة أحداث هذا األسبوع ،وهو ما
قد يضطر قادة البنوك المركزية إلى
رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب
ً
مما كان متوقعا.
ونتيجة لــذلــك ،وحـســب تقرير
أسواق النقد األسبوعي الصادر عن
بنك الكويت الوطني ،تقوم األسواق
في الوقت الحالي بتسعير إمكانية
رفــع سعر الـفــائــدة فــي ظــل ارتفاع
أسـ ـع ــار ال ـط ــاق ــة واخ ـت ـن ــاق ــات في
سلسلة التوريد ،إلى جانب زيادة
كوفيد.19-
حاالت اإلصابة بفيروس
ّ
وف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،وقــع
ال ــرئ ـي ــس ب ــاي ــدن مـ ـش ــروع قــانــون
البنية التحتية وقيمته تريليون
دوالر ،وحظي بتأييد الحزبين.
فبعد س ـنــوات مــن المناقشات
الـ ـت ــي لـ ــم ت ـس ـف ــر عـ ــن أيـ ـ ــة ن ـتــائــج
إيـجــابـيــة فــي واشـنـطــن لتحسين
هيكل البنية التحتية ،نجح الرئيس
ً
بايدن أخيرا في إقناع كال الطرفين
وتسوية الخالفات القائمة بينهما.
وي ـ ــرى ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي أن
ت ــوق ـي ــع م ـ ـشـ ــروع ال ـ ـقـ ــانـ ــون يـفــي
بإحدى ركائز رؤيته االقتصادية،
ً
وذل ــك نـظــرا إلــى أن الخطة تهدف
بصفة رئيسية إلــى تعزيز سوق
العمل وتحسين أوضاع االقتصاد.
وسـيـتـطـلــب م ـثــل هـ ــذا ال ـم ـشــروع
الضخم الكثير من الوقت ،حيث يتم
توزيع التمويل على فترة تمتد إلى
 5سنوات .لذلك ،قد يستغرق األمر
ً
أشهرا أو حتى سنوات لبدء العديد
من المشاريع المخطط تنفيذها.
وتـتـضـمــن الـخـطــة تخصيص
 550م ـل ـيــار دوالر لــإن ـفــاق على
ق ـطــاع الـنـقــل وخ ــدم ــات اإلنـتــرنــت
ذات الـنـطــاق الـعــريــض والـمــرافــق
ال ـع ــام ــة .ف ــي ح ـيــن تـتـضـمــن هــذه

الحزمة استثمار  65مليار دوالر في
توسيع خدمات النطاق العريض
لــإنـتــرنــت ،ال ــذي أصـبــح مــن أبــرز
األولــويــات ،بعد أن أدت الجائحة
إلـ ــى الـ ـت ــزام مــاي ـيــن األمـيــركـيـيــن
بالمكوث في منازلهم دون اتصال
باإلنترنت .كما سيخصص مشروع
ال ـق ــان ــون ال ـج ــدي ــد  110م ـل ـيــارات
دوالر لتطوير الـطــرق والجسور،
و 66م ـل ـي ــارا لـلـشـحــن وقـ ـط ــارات
الركاب ،و 49مليارا ألنظمة النقل
العام .إضافة إلى ذلك ،سيخصص
مشروع القانون  55مليارا لتحسين
أنظمة المياه واستبدال األنابيب
المصنوعة من الرصاص.

قطاع التجزئة
في غضون ذلك ،ارتفعت مبيعات
التجزئة بالواليات المتحدة بنسبة
 1.7بالمئة في أكتوبر ،وتجاوزت
ال ــزي ــادة الـمـتــوقـعــة والـبــالـغــة 1.2
ب ــال ـم ـئ ــة .ك ـم ــا ارت ـف ـع ــت مـبـيـعــات
التجزئة األساسية ،التي تستثني
الـعـنــاصــر الـمـتـقـلـبــة ،بنسبة 1.7
بــالـمـئــة م ـقــابــل  1بــالـمـئــة الشهر
السابق.
وتشير زيادة مبيعات التجزئة
عـلــى م ــدى  3أشـهــر إل ــى اسـتـمــرار
الـمـسـتـهـلـكـيــن ف ــي اإلن ـ ـفـ ــاق على
الرغم من ارتفاع معدالت التضخم.
وتـعـكــس بـيــانــات اإلن ـف ــاق ارتـفــاع
األسـ ـع ــار ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
بــأســرع وت ـيــرة تشهدها مـنــذ 30
ع ــام ــا ،ح ـيــث تـجـبــر زيـ ـ ــادة ال ـقــوة
ال ـشــرائ ـيــة ال ـشــركــات عـلــى تمرير
ارتفاع التكاليف إلى العمالء .إال أنه
سيكون من الصعب قياس التأثير
على الطلب من دون بيانات اإلنفاق
ً
االستهالكي المعدلة وفقا لمعدالت
التضخم ،والتي ستصدر األسبوع
ّ
المقبل .وعلى الرغم من ذلــك ،فإن

أسعار صرف العمالت العالمية

تحرير االحتياطي
االستراتيجي لنفط
الواليات المتحدة
والصين قد يؤدي
إلى تهدئة أسواق
النفط الخام

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

مـثــل تـلــك الــوت ـيــرة الـتــي تشهدها
األسعار في الواليات المتحدة قد
ساهمت في تعزيز التكهنات بأن
"االحتياطي الفدرالي" األميركي قد
يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب
ً
مما كان متوقعا في السابق.
ً
ووف ـ ـقـ ــا لـلـتـقــريــر ال ـ ـصـ ــادر عن
وزارة التجارة ،شهدت  11فئة من
أصل  13زيادة في المبيعات .وكان
ضـمــن أبـ ــرز ال ـف ـئــات ال ـتــي شهدت
نموا متاجر األجهزة اإللكترونية
والمنزلية ،إلى جانب متاجر مواد
ال ـب ـنــاء وأن ـش ـطــة أع ـم ــال الـتـجــارة
اإللكترونية.
وقفزت عائدات محطات الوقود
بنسبة  3.9بالمئة ،مما يؤكد قيام
الشعب األميركي في الوقت الحالي
بــدفــع أس ـع ــار أع ـلــى ف ــي محطات
تـعـبـئــة ال ــوق ــود م ـنــذ عـ ــام .2014
ويأتي هــذا االرتـفــاع الــذي شهدته
مبيعات التجزئة قبل موسم األعياد
مباشرة ،وبالتالي قد يعكس هذا
ح ــال ــة ال ـت ـســابــق ل ـم ـحــاولــة ش ــراء
ال ـهــدايــا لـتـفــادي تــأخـيــر عمليات
ال ـش ـح ــن .إال أن ت ـق ــري ــر مـبـيـعــات
التجزئة القوي كانت له انعكاسات
اي ـجــاب ـيــة ع ـلــى ال ـ ـ ــدوالر واألس ـهــم
األميركية.

حركة السوق
وعلى صعيد أس ــواق العمالت
االجنبية ،وصل الــدوالر األميركي
إل ــى أع ـلــى مـسـتــويــاتــه المسجلة
ً
منذ أكثر من  12شهرا ،مع ارتفاع
م ــؤش ــره إل ـ ــى م ـس ـت ــوى .96.000
وع ـلــى م ــدار األسـ ـب ــوع ،ك ــان سعر
ً
تداول الــدوالر أقل هامشيا ،إال أنه
ً
ظل متماسكا فوق مستوى الدعم
عند مستوى  .95ونجم عن أدائــه
ً
القوي التأثير سلبا على اليورو ،إذ
انخفض بحوالي  1.41بالمئة هذا
األسبوع ،وأنهى تداوالت األسبوع
ً
مغلقا عند مستوى  .1.1288في
الـمـقــابــل ،بـلـغــت مـكــاســب الجنيه
االس ـت ــرل ـي ـن ــي  0.31بــال ـم ـئــة ه ــذا
األسبوع ،إذ أنهي تداوالت األسبوع
ً
مغلقا عند مستوى .1.3446
وف ـ ــي وول س ـت ــري ــت ،واص ـل ــت
األسهم ارتفاعاتها ببلوغ مؤشر
ستاندرد أند بورز أعلى مستوياته
المسجلة في عــام  2021بوصوله
إلــى  4704.54نقطة .وبـعــد إعــان
ال ـش ــرك ــات األم ـيــرك ـيــة ع ــن مــوســم
أرباح قوي ،بدأ مؤشر ناسداك 100
المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا
يتداول بأعلى مستوياته بوصوله
إلى حاجز  16ألف نقطة ،وارتفعت
العقود اآلجلة لمؤشري ستاندرد
أند بورز  500وناسداك  100بنحو
 0.3بــال ـم ـئــة و  0.4بــال ـم ـئــة على
التوالي ،حيث دعم صعود األسهم
ك ــل م ــن ن ـم ــو م ـب ـي ـعــات ال ـت ـجــزئــة
والبيانات القوية ألرباح الشركات.
وب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى س ـ ــوق ال ــدي ــن،
صرحت وزيرة الخزانة األميركية
جانيت يلين بأنها ستقوم بإبالغ
ال ـك ــون ـغ ــرس ب ـش ــأن الـ ـم ــدة ال ـتــي
يتعين على المشرعين فيها رفع
أو تعليق سقف الدين قبل نفاد
األموال من أيدي الحكومة .وكانت
وزارة الخزانة قد أعلنت استخدام
 182مليار دوالر هذا الشهر وحده
ً
من حوالي  369مليارا تمثل قيمة
السيولة النقدية التي تم توفيرها
ع ـب ــر اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات االس ـت ـث ـنــائ ـيــة.

ونتيجة لذلك ،ارتفع العائد على
أذون الـ ـخ ــزان ــة ال ـم ـس ـت ـح ـقــة فــي
نهاية الـعــام ،وانخفضت أسعار
السندات بعد تصريحات يلين.
باإلضافة إلى ذلك ،ارتفع العائد
عـلــى س ـن ــدات ال ـخــزانــة ألج ــل 10
سـنــوات بمقدار نقطتين أســاس

ليصل إلى  1.60بالمئة.
وفي أوروبا ،أكدت رئيسة البنك
ال ـم ــرك ــزي األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،كــريـسـتـيــن
الغـ ـ ــارد ،أن الـتـضـخــم ف ــي منطقة
الـ ـي ــورو س ـي ـتــراجــع م ــع انـتـعــاش
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادات وأن ـ ـ ــه سـيـنـخـفــض
إلــى مــا دون مستواه المستهدف

البالغ  2بالمئة ،إال أن بعض الدول
األوروبـ ـي ــة أع ـ ــادت ف ــرض الـقـيــود
االح ـتــرازيــة بسبب زيـ ــادة حــاالت
اإلصابة بالفيروس .لذلك سيكون
مـ ــن ال ـص ـع ــب ت ـق ـي ـيــم االن ـت ـع ــاش
االق ـت ـص ــادي ف ــي منطقة ال ـي ــورو،
بينما ت ــرى الغـ ــارد أن االنـتـعــاش

االق ـت ـص ــادي س ـي ـحــدث ال محالة
وهــو ما يجسده تصريحها بأنه
"مــع استمرار االنتعاش وتالشي
اختناقات الـعــرض ،يمكننا توقع
عودة ضغوط األسعار على السلع
والخدمات إلى طبيعتها".
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«المركزي» يطلق الدورة الرابعة من شهادة المدقق الشرعي المعتمد
في سبيل تعزيز حوكمة أعمال الرقابة
الشرعية في البنوك اإلسالمية بالكويت،
وح ــرص ــا ع ـل ــى ت ــرس ـي ــخ أس ـ ــس ال ـتــدق ـيــق
الشرعي على أعمال تلك البنوك ،أعلن بنك
الكويت المركزي إطالق الدورة الرابعة من
برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد،
وهو أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها
"المركزي" بالتعاون مع البنوك الكويتية،
ويتولى إدارتها وتنفيذها معهد الدراسات
المصرفية.
ج ــاء ذل ــك فــي تـصــريــح لـلــدكـتــور محمد
ال ـهــاشــل ،مـحــافــظ بـنــك ال ـكــويــت الـمــركــزي
ورئ ـي ــس مـجـلــس إدارة مـعـهــد ال ــدراس ــات
المصرفية ،أكــد فيه أهمية هــذا البرنامج
الموجه لرفع كفاء ة التدقيق الشرعي في
المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية ،حيث يعد التدقيق من أساسيات
حوكمة الرقابة الشرعية ،خاصة فــي ظل
التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي

اإلسالمي والصناعة المصرفية عامة.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـه ــاش ــل أن ح ــاج ــة ال ـق ـطــاع
المصرفي والمالي إلــى مزيد مــن الـكــوادر
الجديدة في مجال التدقيق الشرعي ،وإلى
تطوير مستوى تأهيل الكوادر الحالية ،كانا
الدافع وراء إطالق هذا البرنامج ونجاحه،
مـشـيــرا إل ــى اإلق ـب ــال الـكـبـيــر ال ــذي شهدته
الدورات الماضية من هذا البرنامج ،حيث
تخرج فيها  100مدقق شرعي معتمد ،بعد
اجتيازهم متطلبات الـحـصــول على هذه
الشهادة التي باتت إلزامية لممارسة أعمال
التدقيق الشرعي على الجهات المصرفية
والمالية اإلسالمية الخاضعة لرقابة بنك
الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
وأوض ـ ــح أن تـطــويــر الـ ـك ــوادر الـبـشــريــة
المؤهلة فنيا ومهنيا فــي جميع جوانب
الـعـمــل الـمــالــي واالق ـت ـص ــادي والـمـصــرفــي
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وم ـن ـهــا ال ـخ ــدم ــات الـمــالـيــة
وال ـم ـص ــرف ـي ــة ال ـم ـت ــواف ـق ــة مـ ــع ال ـشــري ـعــة

«التجاري» يجري سحب «النجمة»
األسبوعي و«أكثر من راتب»
أجــرى البنك التجاري سحوباته األسبوعية
على حساب "النجمة" ،وحملة "أكـثــر مــن راتــب"،
وتم إجراء السحب أمس في مبنى البنك الرئيسي،
بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة أحمد
الـبـصـمــان ،مــع االل ـت ــزام بــاالشـتــراطــات الصحية
والوقائية المتمثلة في التباعد االجتماعي.
وقام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر
وسائل التواصل االجتماعي ،وجــاء ت النتيجة
على النحو التالي:
أوال :سحب حساب النجمة األسبوعي – جائزة
 5.000دينار من نصيب الفائز إبراهيم اسماعيل
الغرير.
ً
ثانيا :سحب حملة "أكثر من راتــب" – جائزة
تعادل راتبا تصل إلــى  1.000دينار من نصيب
الفائزة أبرار يعقوب حميد حسن.
وأوضـ ــح الـبـنــك أن الـحـمـلــة مــوجـهــة للعمالء
الـكــويـتـيـيــن ال ــذي ــن ي ـحــولــون روات ـب ـه ــم الـبــالـغــة
 500ديـنــار ،أو أكثر على البنك ،وبصفة خاصة
ال ـعــام ـلــون ف ــي الـقـطــاعـيــن الـحـكــومــي والـنـفـطــي،
وال ـشــركــات الـمــدرجــة ل ــدى الـبـنــك ،وم ــن مــزايــاهــا
الحصول على هدية نقدية فورية تبلغ قيمتها
من  400إلى  500دينار ،أو قرض بدون فائدة فترة
تصل إلى  4سنوات حتى  70ألف دينار ،وسيكون
هـ ـن ــاك س ـح ــب أسـ ـب ــوع ــي ل ـل ـع ـم ــاء ال ـكــوي ـت ـي ـيــن

اإلســام ـي ــة ،ه ــو تــوجــه اسـتــراتـيـجــي لــدى
بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال
ومــركــز االقـتـصــاد اإلســامــي ،لــذا يحرص
عـلــى رف ــد الـقـطــاع الـمـصــرفــي والـمــالــي في
الكويت بالكفاءات المدربة والمؤهلة على
أعلى المستويات في المجاالت الضرورية
لـعـمــل ال ـج ـهــاز ال ـم ـصــرفــي ،وتـنـمـيــة رأس
الـمــال البشري الـقــادر على دفــع الصناعة
المصرفية في الكويت إلى مزيد من التطور
والريادة.
وكــان بنك الكويت الـمــركــزي أصــدر في
 2016/12/20تـعـلـيـمــاتــه ب ـش ــأن "حــوكـمــة
ال ــرق ــاب ــة ال ـشــرع ـيــة ف ــي ال ـب ـنــوك الـكــويـتـيــة
اإلسالمية" ،متضمنة مجموعة العناصر
المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية ،وشمل
ذلك المتطلبات العامة إلطار حوكمة الرقابة
الشرعية ومبادئها وأدوار كل من مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية وهيئة الرقابة
ال ـش ــرع ـي ــة ،ف ـضــا ع ــن ال ـتــدق ـيــق الـشــرعــي

ال ــداخـ ـل ــي والـ ـخ ــارج ــي ونـ ـط ــاق ال ـتــدق ـيــق
ال ـشــرعــي وأه ــداف ــه ،إض ــاف ــة إل ــى ال ـشــروط
والمؤهالت الالزمة للقيام بأعمال التدقيق
الشرعي ،ويعتبر اجتياز شهادة المدقق
الشرعي المعتمد أحد المتطلبات اإللزامية
لـلـجـهــات الـخــاضـعــة لــرقــابــة بـنــك الـكــويــت
المركزي وهيئة أسواق المال ،المتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية.
وأش ــار الـهــاشــل إلــى أب ــرز مـمـيــزات هذه
الشهادة التي تركز على النواحي المعرفية
الـخــاصــة بــالـصـنــاعــة الـمــالـيــة اإلســامـيــة،
وكذلك على الجوانب العملية التطبيقية
فــي مـجــال التدقيق الـشــرعــي ،وفــق أفضل
الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا
ال ـخ ـصــوص ،كـمــا تتمتع ش ـهــادة الـمــدقــق
الـشــرعــي بــاعـتـمــاد بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي
وه ـي ـئ ــة أسـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال ومـ ــركـ ــز ال ـك ــوي ــت
لالقتصاد اإلسالمي.

محمد الهاشل

«برقان» يعلن فائزي «يومي» «األولوية للسيارات» تفوز بعقد
سيارات أعضاء مجلس األمة

الحاليين والـجــدد ممن يحولون رواتـبـهــم على
البنك لربح مبلغ يعادل راتبا واحدا من الرواتب
التي يتقاضونها شهريا.
كـمــا يمكن للعمالء الكويتيين المتقاعدين،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ال ـ ـ ــى ال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن ي ـح ــول ــون
مديونيتهم إلى البنك الحصول على هدية نقدية
تعادل  2المئة من قيمة المديونية المحولة حتى
 1000دينار.

أعـ ـل ــن بـنــك
برقان أسماء
الـفــائــزيــن في
ال ـس ـح ــوب ــات
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــومـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
عـلــى حساب
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز كـ ــل
واح ــد منهم
ب ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــزة
 5000دينار،
وال ـف ــائ ــزون
هم :مبارك عبدالله
الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي ،طـ ـ ـ ـ ــارق م ـح ـمــد
الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــراك ،غ ـ ـ ـسـ ـ ــان م ـح ـم ــد
زيـ ــن ،رم ـض ــان عـبــدالـفـتــاح
أبــوحــاك ـمــة وول ـي ــد صــالــح
العلي.
وإض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـس ـ ـحـ ــب
ال ـ ـيـ ــومـ ــي ،يـ ــوفـ ــر "ب ـ ــرق ـ ــان"
سحبا ربع سنوي لحساب
"يـ ـ ــومـ ـ ــي" لـ ـلـ ـف ــوز ب ـج ــائ ــزة
نـ ـق ــد ي ــة ب ـق ـي ـم ــة 125.000
دينار .وللتأهل للسحوبات
ر بــع السنوية يتعين على
الـعـمــاء أال يـقــل رصيدهم

عـ ـ ـ ــن  500د ي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار ل ـ ـمـ ــدة
شهرين كاملين قبل تاريخ
الـ ـسـ ـح ــب ،كـ ـم ــا أن كـ ــل 10
دنانير تمثل فرصة واحدة
لــدخــول السحب .وإذا كان
رصيد الحساب  500دينار
ومـ ـ ــا فـ ـ ـ ــوق ،فـ ـ ــإن صــاح ـبــه
ً
سيكون مؤهال لدخول كل
السحوبات اليومية وربع
السنوية.

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة األولـ ـ ــويـ ـ ــة
للسيارات توقيع عقد تأجير
سيارات ألعضاء مجلس األمة،
حيث حصلت على أقل األسعار
وف ــق ال ـمــواص ـفــات الـمـطـلــوبــة،
وتعتبر هذه التجربة استكماال
لمسيرة بــدأت في  ،٢٠١٦حيث
فازت "األولوية للسيارات" بعقد
أعضاء مجلس األمة وعقد آخر
لسيارات المديرين في المجلس
امتد إلى سنة .٢٠١٨
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن شــركــة
األول ــوي ــة ح ــازت أق ــل الـعــروض
سعرا فإنها األفـضــل فــي إدارة
مـثــل ه ــذه الـعـقــود ،حـيــث نالت
إشـ ـ ــادة ال ـم ـج ـلــس مـتـمـثــا في
اإلدارات ا ل ـم ـع ـن ـي ــة وإ شـ ـ ـ ــادة
مستخدمي السيارات.
بهذه المناسبة ،قــال رئيس
م ـج ـلــس إدارة الـ ـش ــرك ــة ط ــال
الشهاب إن "األولوية للسيارات"
تعتبر ه ــذا الـعـقــد مــن الـعـقــود
الـمـمـيــزة ،حـيــث يـمـكــن الـفــريــق
ال ـم ـخ ـت ــص ب ـ ـ ـ ــإدارة ال ـع ـق ــد مــن

طالل الشهاب

إثـ ـب ــات ق ــدرت ــه والـ ـخـ ـب ــرة ال ـتــي
ي ـم ـت ـل ـك ـهــا فـ ــي خ ــدم ــة ال ـع ـق ــود
الكبيرة والهامة.
وذك ــر الـشـهــاب أن "األولــويــة
للسيارات" ،بالتعاون مع شركة
شـ ـم ــال ال ـخ ـل ـي ــج ،ت ـم ـك ـن ــوا مــن
تـقــديــم أع ـلــى فـئــة م ــن س ـيــارات
 Genesis G90ا لـ ـت ــي تـجـســد
ال ــرف ــاهـ ـي ــة ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ،حـيــث

تحتوي على مواصفات عالية
ومتنوعة تجعل تجربة قيادتها
فاخرة ومختلفة بحجم محرك
 ٨سلندر وبقوة  ٤٠٧أحصنة.
وأض ــاف أن شــركــة االولــويــة
لـلـسـيــارات ،الـتــي تــأسـســت عــام
 ٢٠٠٦كـشــركــة مـتـخـصـصــة في
مجال تأجير السيارات ،تعتبر
الـيــوم الـشــركــة الــرائــدة فــي هــذا
الـ ـمـ ـج ــال ،م ــن خـ ــال ام ـتــاك ـهــا
فــري ـقــا مـتـخـصـصــا وذا خـبــرة
طويلة في اإلجــارة ،كما تمتلك
ق ــائـ ـم ــة كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن الـ ـتـ ـج ــارب
الـنــاجـحــة م ــع ك ـبــرى الـشــركــات
والقطاعات الحكومية واألفراد.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد أن مـ ـهـ ـم ــة الـ ـش ــرك ــة
األســاسـيــة ترتكز على رفاهية
االس ـت ـئ ـج ــار ،م ــن خ ــال تـقــديــم
أف ـض ــل ال ـخ ــدم ــات الـمـصــاحـبــة
للتأجير ،وتوفير كل الخدمات،
الف ـت ــا إلـ ــى أن ال ـش ــرك ــة تـسـعــى
إلــى التميز والـتـفــرد فــي تقديم
خـ ـ ــدمـ ـ ــات خ ـ ــاص ـ ــة ل ـع ـم ــائ ـه ــا
المميزين.

«ماراثون بنك الخليج  »642يعود بنسخته السابعة
بمشاركة أكثر من  7آالف شخص في يوم ممتع انتظره المشاركون أكثر من عامين

الرئيس التنفيذي طوني ظاهر مع فريق عمل الماراثون من بنك الخليج
ف ــي ي ـ ــوم ري ــاض ــي وع ــائ ـل ــي م ـم ـت ــع ،ان ـط ـل ــق أم ــس
األول ماراثون بنك الخليج  ،642أحد أهم الفعاليات
الرياضية االجتماعية في البالد ،بمشاركة أكثر من 7
آالف شخص من أكثر من  93جنسية ،وأكثر من 350
متطوعا للتنظيم.
ّ
وبعد النجاح الباهر الــذي شهده الماراثون ،نظم
البنك حفل تكريم الفائزين بالمراكز الثالثة األولى عن
كل فئة بالماراثون ،وذلك في حديقة الشهيد ،بحضور
الرئيس التنفيذي لبنك الخليج ،طوني ظاهر ،والمدير
العام لهيئة الرياضة حمود فليطح ،إلى جانب ممثلي
وزارة الداخلية والجهات الراعية.
بــدأ الماراثون عند الساعة السابعة والنصف من
جسر سوق شرق ،وانطلق المشاركون هذا العام في
مجموعات ،في أجواء من النشاط والطاقة اإليجابية،
ً
مثاليا لمرور المشاركين
والطقس الممتاز ،الذي كان
عـلــى أب ــرز مـعــالــم ال ـكــويــت ،حـيــث ب ــدأ م ـســار الـسـبــاق

صورة جماعية لموظفي «الخليج»

وانتهى عند سوق شرق على شارع الخليج العربي،
وبالقرب من المسجد الكبير وسوق المباركية وأهم
معالم الـكــويــت ،مما كــان لــه كبير األث ــر على حماس
ً
السباق التي اختارها
وبناء على مسافة
المشاركين.
ً
كل مـشــارك ،فقد مر المشاركون أيضا بمركز الشيخ
جابر األحمد الثقافي إلى أبراج الكويت قبل الوصول
إلى خط نهاية السباق.
وق ــد تــم تصميم ال ـمــاراثــون وم ـســاره بـهــذا الشكل
لتشجيع المشاركين على قضاء هــذا اليوم العائلي
الممتع ،حتى وإن كانوا من غير ممارسي الرياضة
بشكل منتظم ،حيث يطلق بنك الخليج "ماراثون بنك
ً
التزاما منه
الخليج  "642للعام السابع على التوالي،
بتعزيز االستدامة المجتمعية في البالد.
ً
مجددا هذا العام بتنظيم
وانطلق السباق السنوي
مــع شــركــة  Suffixإلدارة الفعاليات الرياضية للعام
السابع .ويتكون الماراثون من  4فئات كانت مفتوحة

االٕدارة التنفيذية لبنك الخليج وممثلو الهيئة العامة للرياضة والمنظمون

لجميع المشتركين من مختلف المستويات الرياضية،
وهي سباق  5كيلومترات العائلي للمشي أو الجري،
وسباق الجري لمسافة  10كيلومترات ،وسباق نصف
الماراثون لمسافة  21كيلومترا ،والـمــاراثــون الكامل
لمسافة  42كيلومترا.
وي ـت ـم ـيــز ال ـ ـمـ ــاراثـ ــون ب ـح ـصــولــه ع ـل ــى الـتـصـنـيــف
 ،World Athleticsوهو تصنيف حصل
البرونزي من ً
عليه لـ  128سباقا فقط حول العالم ،وهو الماراثون
ال ــوح ـي ــد ال ـح ــاص ــل ع ـل ــى ال ـت ـص ـن ـيــف الـ ـب ــرون ــزي فــي
الـكــويــت .كما أنــه حــاصــل على تصنيف أب ــوت دبليو
إم إم  AbbottWMهو نظام تصنيف عالمي لنتائج
الماراثون حسب الفئة العمرية.
وشارك في السباق موظفون من بنك الخليج ،إضافة
إلى موظفي العديد من الشركات التي تشجع موظفيها
على المشاركة في الفعاليات الصحية والرياضية.
وق ــال نــائــب الـمــديــر الـعــام لــاتـصــاالت المؤسسية

المتسابقون في الماراثون

في بنك الخليج ،أحمد األمير" :نحن سعداء بالتأكيد
بعودة الحياة لطبيعتها ،وأكثر ما يسعدنا هو قدرتنا
على استضافة الماراثون ،واستقبال المشاركين فيه
ً
التزاما منا بتعزيز االستدامة المجتمعية
مرة أخرى،
وتمكين الناس من قضاء يوم صحي عائلي ممتع في
الـكــويــت .وال يسعنا فــي هــذه المناسبة إال أن نشكر
جميع من شارك في جعل هذا اليوم مناسبة رياضية
واجتماعية ال تنسى ،ونخص بالشكر وزارتي الداخلية
والصحة ،وبلدية الكويت ،وهيئة الرياضة ،وجميع
المتطوعين".
ً
يذكر أن بنك الخليج ّ
ً
نموذجا متميزا لبرامج
يقدم
االس ـت ــدام ــة ،حـيــث يـنـفــذ مـ ـب ــادرات اس ـتــدامــة داخـلـيــة
للموظفين ومجتمعية للعامة ،على مدار العام .ويلتزم
البنك بالحفاظ على برنامج قــوي للحوكمة البيئية
واالجتماعية وحوكمة الشركات ،ويقود العديد من
المبادرات التعليمية على مدار العام ،والتي لها تأثير

مستدام على حياة الشباب والمجتمع.
وتتمثل رؤيــة البنك في أن يكون البنك الــرائــد في
الكويت .يشرك البنك موظفيه في العمل في بيئة شاملة
ومتنوعة لتقديم خدمة عمالء ممتازة ،مع الحرص على
خدمة المجتمع بشكل مستدام.
وبفضل الشبكة الــواسـعــة مــن ال ـفــروع والـخــدمــات
الــرق ـم ـيــة ال ـم ـب ـت ـكــرة ،يـتـمـكــن ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج م ــن منح
عمالئه حــق اختيار كيفية ومـكــان إتـمــام معامالتهم
المصرفية ،مع ضمان االستمتاع بتجربة مصرفية
بسيطة وسلسة .ويلتزم بنك الخليج بدعم االستدامة
على المستوى المجتمعي ،المستوى اال قـتـصــادي،
وال ـم ـس ـت ــوى ال ـب ـي ـئــي ،ف ــي م ـ ـبـ ــادرات ي ـتــم اخ ـت ـيــارهــا
ً
استراتيجيا بما يعود بالنفع على البنك
وتحديدها
بشكل خاص ،وعلى البالد بشكل عام .ويدعم "الخليج"
رؤية الكويت " 2035كويت جديدة" ،ويعمل مع الجهات
المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.

ماراثون بنك الخليج  642عند خط البداية

ةديرجلا

•
العدد  / 4891االثنني  22نوفمبر 2021م  17 /ربيع اآلخر 1443هـ

economy@aljarida●com

13

اقتصاد

«رؤية  »2035فرصة للتعاون بين كوريا والكويت
قـًـدم سفير الكويت بــدر العوضي
ً
تقديميا فــي الـيــوم السادس
عــرضــا
ل ـل ـم ـن ـتــدى االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وال ـث ـق ــاف ــي
األوراس ـ ــي  ،2021ال ــذي استضافته
صحيفة "كوريا هيرالد" في جانجنام
غو.
قــال العوضي األسـبــوع الماضي،
إن "رؤ يـ ـ ـ ـ ــة ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت  2035ت ـه ــدف
إل ــى تـحــويــل ال ـبــاد إل ــى مــركــز مالي
وت ـ ـجـ ــاري ي ــوف ــر ف ـ ً
ـرص ــا لـلـمـشــاركــة
الكورية".
وف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ـث ـ ــه فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـن ـ ـتـ ــدى
االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـث ـق ــاف ــي األوروب ـ ـ ــي

اآلسـ ـي ــوي  2021ال ـ ــذي اسـتـضــافـتــه
جريدة  The Korea Heraldاألربعاء
الماضي ،سلط العوضي الضوء على
ركائز رؤية  ،2035وعرض المشاريع
والفرص األساسية للشركات الكورية
في المنتدى.
ج ـ ـ ــزء رئـ ـيـ ـس ــي م ـ ــن رؤيـ ـ ـ ــة 2035
مشروع مدينة الحرير ،الــذي سيتم
ب ـن ــاؤه ع ـلــى ج ــزر كــويـتـيــة ومـتـصــل
بــالـبــر الــرئـيـســي عـبــر جـســر الشيخ
ً
كيلومترا ،وهو
جابر البالغ طوله 48
أحد أطول الجسور في العالم.
وقـ ــال ال ـعــوضــي "م ـش ــروع مدينة

ال ـح ــري ــر س ـيــوفــر ح ــوال ــي  450ألــف
فــرصــة عمل جــديــدة مــع الـقــدرة على
السكن لـ  700ألف مواطن".
وت ــم االن ـت ـه ــاء م ــؤخ ـ ًـرا م ــن ال ـجــزء
األول من المشروع ،وهو الجسر ،من
قبل شــركــة  Hyundai E&Cالكورية
الجنوبية.
وأشـ ــار ال ـعــوضــي" :ف ــي أغسطس
 ،2021عقدت الــوزارات والمؤسسات
الكويتية التي تعاونت مع الشركات
ال ـكــوريــة ف ــي ال ـعــديــد م ــن الـمـشــاريــع
االجـتـمــاع التنسيقي األول برئاسة
وزارة الخارجية الكويتية ،لمناقشة

الفرص والمشاريع المهمة القادمة
ال ـ ـتـ ــي يـ ـمـ ـك ــن لـ ـلـ ـش ــرك ــات الـ ـك ــوري ــة
المشاركة فيها فيما يتعلق برؤية
."2035
وتـشـمــل الـمـشــاريــع األخ ــرى التي
ت ـشــارك فيها كــوريــا مـصـفــاة ال ــزور،
ال ـت ــي ق ــال إن ـه ــا س ـت ـعــالــج  515ألــف
ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـ ًـي ــا م ــن خـ ــام ال ـت ـصــديــر
ال ـكــوي ـتــي ال ـخ ـف ـيــف ،وت ـن ـتــج وق ـ ـ ً
ـودا
بـ ـم ــواصـ ـف ــات  Euro-Vإلـ ـ ــى جــانــب
ال ـع ـط ــري ــات وال ـب ــروب ـي ـل ـي ــن .وي ـق ــدر
إجـ ـم ــال ــي االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي م ـش ــروع
المصفاة بنحو  25مليار دوالر.

وق ــال الـعــوضــي إن "الـمـنــاقـصــات
ك ــان ــت م ـف ـت ــوح ــة لـ ـش ــرك ــات عــالـمـيــة
للمساعدة في تطوير مدينة سياحية
وت ــرف ـي ـه ـي ــة ت ـض ــم م ـت ــاح ــف وم ــدن ــا
ترفيهية وحديقة مائية ،كما تخطط
هيئة الموانئ الكويتية إلنشاء مدينة
لتصنيع ا لـسـيــارات الكهربائية في
الكويت".
وبحسب السفير الكويتي ،تشهد
ال ـش ــراك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة الـ ـك ــوري ــة ،على
مدى  44عاما ،أكثر مراحل العالقات
ال ــدولـ ـي ــة ازدهـ ـ ـ ـ ــارا ب ـف ـضــل ال ـق ـي ــادة
الهائلة.

وق ــال" :بـصــرف النظر عــن النفط
والبناء والبنية التحتية التقليدية
الـقــائـمــة ،سـتـقــوم الـكــويــت بتوسيع
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ف ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــاالت ال ـص ـح ــة
واألم ــن السيبراني واألم ــن الغذائي
وتـكـنــولــوجـيــا ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي
واألدوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة وال ـت ـع ـل ـي ــم
والتدريب في مرحلة ما بعد ."COVID
وذكر العوضي أن الكويت ستشكل
لجنة كويتية  -كــوريــة لــرؤيــة 2035
تعترف بإمكانات ودور أكثر من 40
عاما من التعاون الثنائي بين الكويت
وكوريا.

«المركز» نظم ندوة تدريبية قدمتها ميتكالف  solutions by stcتطلق منصة «»Tajer
حول دور االتصال الفاعل في إثراء بيئة العمل الحيوية
لدعم األعمال والدفع اإللكتروني
ن ـ ـ ـظـ ـ ــم الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرك ـ ـ ــز الـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي
ال ـك ــوي ـت ــي (ال ـ ـمـ ــركـ ــز) م ــؤخ ــرا
ن ـ ـ ـ ـ ــدوة ت ـ ــدريـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ق ــدمـ ـتـ ـه ــا
المستشارة العالمية لثقافة
العمل والمؤلفة والمتحدثة
دون م ـ ـي ـ ـت ـ ـكـ ــا لـ ــف ،بـ ـعـ ـن ــوان
"ال ـت ــواص ــل ال ـف ـعــال ب ـيــن فــرق
العمل عالية األداء" ،وأقيمت
ا ل ـنــدوة فــي تشيرمانز كلوب
في  17الجاري ،ضمن جهود
"ال ـمــركــز" الـمـسـتـمــرة لتعزيز
الثقافة المؤسسية وتنميتها،
مــن خــال الـتــواصــل المفتوح
والصريح وتمكين الموظفين
من استثمار كل إمكاناتهم.
وخالل الندوة ،التي نظمت
ح ـض ــوري ــا وع ـب ــر اإلن ـت ــرن ــت،
وشهدت مشاركة واسعة من
مــوظـفــي "ال ـم ــرك ــز" ،أوضـحــت
دون األ ه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ا ل ـ ـق ـ ـصـ ــوى
ل ـل ـت ــواص ــل ال ـف ــاع ــل ف ــي ب ـنــاء
فـ ـ ــرق ع ـم ــل ن ــاج ـح ــة وق ـ ـ ــادرة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل ل ـت ـح ـق ـي ــق
أداء ع ـ ـ ــال ،و قـ ــد مـ ــت ا ل ـع ــد ي ــد
مــن األف ـك ــار ال ـب ـنــاء ة لتطوير
م ـ ـهـ ــارات الـ ـت ــواص ــل ،وركـ ــزت
الندوة على فهم ردود األفعال
ت ـجــاه اآلخ ــري ــن ،وأنـ ــه بغض
ا لـنـظــر عــن الخلفية الثقافية
لـ ـ ـ ــأفـ ـ ـ ــراد ،ف ـ ــإن ـ ــه مـ ـ ــن ال ـم ـه ــم
االرت ـق ــاء بــأســالـيــب مخاطبة
اآلخرين التي تقود إلى نجاح

ال ـفــريــق بـشـكـ ٍـل ع ــام ،وحـصــل
الـمـشــاركــون فــي ال ـنــدوة على
نـســخ مــوقـعــة مــن ك ـتــاب دون
مـ ـيـ ـتـ ـك ــال ــف ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "دلـ ـي ــل
التواصل الصعب".
بهذه المناسبة ،قــال بيتر
كيلي نائب الرئيس التنفيذي
 الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوارد الـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــري ـ ــة ف ــي"المركز"" :في ظل بيئة العمل
الـمـتـشــابـكــة والـمـتـخـصـصــة،
ف ــإن خ ـب ــراء ال ـمــركــز يــدركــون
أن أح ــد أقـ ــوى ع ــوام ــل نـجــاح
الشركة هو التواصل بوضوح
وش ـ ـفـ ــاف ـ ـيـ ــة خ ـ ـ ــال م ـس ـي ــرت ــه
ع ـلــى مـ ــدى  47ع ــام ــا ،بـهــدف
كسب الثقة الكاملة لعمالئنا
والمحافظة عليها".
وأضـ ــاف كـيـلــي" :ق ــد يـكــون
ال ـتــواصــل الـصــريــح فــي بيئة
ـح في
األع ـم ــال أم ــرا غـيــر مــريـ ٍ
ب ـ ـعـ ــض األحـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــان ،السـ ـيـ ـم ــا
عـنــدمــا تـتـشــابــك مـســؤولـيــات
وصــاح ـيــات ال ـع ـمــل ،ويمكن
أن يـ ـ ـ ــؤدي ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى ت ـق ـل ـيــل
فــاع ـل ـيــة ال ـت ــواص ــل والـ ـح ــوار
حـ ـ ـ ــول ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا ال ـ ـحـ ــرجـ ــة،
ومـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـل ــق ت ـع ــد
ال ـنــدوة الـتــدريـبـيــة المتميزة
ا لـتــي قدمتها دون ميتكالف
إض ــاف ــة م ـه ـمــة إلـ ــى ج ـهــودنــا
الرامية لتحفيز موظفينا على
الـتـحـلــي بـمـهــارات التخاطب

دون ميتكالف

بيتر كيلي

وال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ــل ،وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث
عـلـنــا ل ـض ـمــان ال ـتــرك ـيــز على
اه ـت ـم ــام ــات ع ـمــائ ـنــا ف ــي كــل
حوار داخل بيئة العمل".
دون م ـ ـي ـ ـت ـ ـكـ ــا لـ ــف ل ــد يـ ـه ــا
ك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاب آ خـ ـ ـ ـ ـ ــر ه ـ ـ ـ ــو "إدارة
المصفوفة" ،وتشغل منصب
ال ـ ـمـ ــؤسـ ــس وال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
ل ـشــركــة االسـ ـتـ ـش ــارات ،PDSi
وم ـقــرهــا دبـ ــي ،وه ــي خـبـيــرة
بــالـسـلــوكـيــات اإليـجــابـيــة في
عـ ــالـ ــم األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،وت ـ ــرك ـ ــز فــي
عـمـلـهــا ع ـلــى كـيـفـيــة تــوظـيــف
األفراد وفرق العمل والشركات
ل ـ ــإمـ ـ ـك ـ ــان ـ ــات ال ـ ـم ـ ـتـ ــاحـ ــة ف ــي
ال ـج ـهــات ال ـت ــي ي ـع ـم ـلــون بها
عمل مستدامة
لبناء ثقافات
ٍ

تـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــده ـ ــم عـ ـ ـل ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق
أهدافهم الشخصية ،وتشارك
دون بـ ــا ن ـ ـت ـ ـظـ ــام ك ـم ـت ـح ــدث
فــي ال ـعــديــد مــن الـمـنــاسـبــات،
وت ـك ـتــب لـلـعــديــد م ــن وســائــل
اإلعالم والمنصات المعروفة؛
وأب ـ ــرزه ـ ــا ه ـ ــارف ـ ــارد ب ـيــزنــس
ريفيو.

مشاركون في الندوة

أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــر ك ـ ــة ،solutions by stc
ذراع ش ــرك ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،stc
والمتخصصة في توفير خدمات الشركات،
إطـ ــاق تـطـبـيــق " ،"Tajerال ـح ــل الـمـتـكــامــل
والـمــدعــوم مــن قبل شركة  ،Payzahوالــذي
ي ـهــدف إل ــى دع ــم ال ـمــؤس ـســات بـشـكــل ع ــام،
وال ـشــركــات الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة بشكل
خ ــاص ،مــن خ ــال تــوفـيــر منصة متكاملة
للتجارة االلكترونية .ويأتي العرض الجديد
مــن خــال إح ــدى بــاقــات solutions by stc
الـمـتـنــوعــة مــن الـمـنـتـجــات ال ـتــي تستهدف
ق ـط ــاع ــات األع ـ ـمـ ــال  B2Bض ـمــن مـجـمــوعــة
عروض الشركة الواسعة.
ويقدم تطبيق " "Tajerللعمالء مجموعة
من المميزات المبتكرة والمتقدمة ،بما في
ذلك المتجر اإللكتروني المصمم والجاهز
ل ــاس ـت ـخ ــدام ،وب ــواب ــة ال ــدف ــع اإللـكـتــرونـيــة
وخـ ـ ــدمـ ـ ــة نـ ـ ـق ـ ــاط ال ـ ـب ـ ـيـ ــع وأن ـ ـظ ـ ـمـ ــة الـ ــدف ــع
اإللكترونية أونــايــن ،لتبسيط عملياتهم
وتنفيذها بكل سهولة ويـســر .وسيساعد
الـحــل الـجــديــد الـشــركــات فــي توفير الوقت
والـجـهــد الثمين ،مــن خ ــال نهج فـعــال من
ح ـيــث الـتـكـلـفــة والـ ـ ــذي م ــن ش ــأن ــه تسهيل
رحلتهم نحو التحول الرقمي ،ومــن خالل
ه ــذه ال ـخــدمــة سيتمكن أص ـح ــاب األع ـمــال
من تتبع نفقاتهم وإيراداتهم أثناء تخزين
فواتيرهم لتتبع المبيعات وإصدار الفواتير
على الفور للعمالء عبر البريد اإللكتروني
وغيره من الوسائل.
وض ـمــن بــاقــة م ــن ال ـم ـم ـيــزات اإلضــاف ـيــة،
يـسـهــم تـطـبـيــق " "Tajerف ــي ت ـعــزيــز األداء
الـتـشـغـيـلــي لـ ــدى ن ـم ــاذج أع ـم ــال مختلفة،
مما يوفر بــوابــة دفــع متخصصة موثوقة
ومعتمدة ،كما يمكن للمستخدمين والتجار
تحديد المناطق المستهدفة وفقا لفروعهم،
وت ـل ـقــي اإلخ ـ ـطـ ــارات بــالـطـلـبــات ال ـجــديــدة،
ودمج قنوات التواصل االجتماعي المختلفة
الخاصة بهم ،وإدارة المخزون ،وتحديد وقت
التسليم ،وإصدار الفواتير ،وتقديم خيارات
دفــع مختلفة على المنصات مثل ،K-Net
وبطاقات االئتمان أو الدفع عند التوصيل.
مـ ــدعـ ــومـ ــا مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ش ـ ــرك ـ ــة ،Payzah
المتخصصة في خدمات الدفع اإللكتروني
المبتكرة عبر المنصات السحابية ،يساعد
تطبيق " "Tajerأصحاب األعمال التجارية
على التحول الرقمي لألعمال ،حيث يوفر
منصة مصممة خصيصا لتعزيز التجارة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ل ـل ـشــركــات ودع ـ ــم الـعـمـلـيــات
المميكنة وتحويلها ر قـمـيــا ،مما يساعد
ع ـل ــى دفـ ـ ــع الـ ـش ــرك ــات ل ـت ـح ـق ـيــق م ـب ـي ـعــات
أعلى ،وتصنيف وإدارة الطلبات ومواعيد
التوصيل ،وزيادة المبيعات عبر االنترنت،
وحلول البيع بالتجزئة.

ّ
«المرافق العمومية» تكرم الفائزين في تطوير
ساحة الصفاة ومواقف األحمدية

العبدالجادر :حريصون على دعم األفكار الشبابية والتصاميم المتطورة
ك ـ ّـرم ــت إدارة شــركــة الـمــرافــق
العمومية كــو كـبــة مــن الفائزين
َ
ف ــي م ـســاب ـقــتــي إعـ ـ ــادة تصميم
وتطوير ساحة الصفاة ومواقف
األح ـم ــدي ــة ،وه ــم  7مـتـســابـقـيــن،
وذلك في احتفالية أقيمت بقاعة
الـ ـم ــرح ــوم ص ـ ــاح ال ـس ـع ـيــد فــي
مبنى الشركة.
وف ــي كلمته أ م ــام المكرمين،
ِ
هنأ رئيس مجلس إدارة الشركة،
د .محمد العبدالجادر ،الفائزين
فــي المسابقتين ،مــؤكــدا حرص
ا لـشــر كــة على تشجيع المواهب
ال ـش ـ ًب ــاب ـي ــة واألف ـ ـ ـكـ ـ ــار ال ـخ ــاق ــة
إيمانا بأهمية مشاركة الكفاءات
الوطنية في اإلعمار والتطوير،
من خالل أفكار إبداعية متميزة
وحديثة.
ول ـفــت إل ــى م ـشــاركــة ع ــدد من
ط ـل ـبــة ك ـل ـيــة الـ ـعـ ـم ــارة بـجــامـعــة
الكويت في تنفيذ التصاميم ،كما
تولى عدد من األساتذة في كلية
العمارة مهمة اإلشراف والتحكيم
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـص ــامـ ـي ــم ال ـه ـن ــدس ـي ــة
للمشروعين.
وأث ـ ـنـ ــى الـ ـعـ ـب ــدالـ ـج ــادر عـلــى
مـسـتــوى الـتـصــامـيــم الهندسية
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة والـ ـمـ ـتـ ـن ــوع ــة ال ـت ــي
تتصف بدقتها وتميزها ،مشيرا
إل ـ ــى أن مـ ـش ــارك ــة الـ ـشـ ـب ــاب فــي
مثل ّهــذه المسابقات تشجعهم
وتحثهم على الــولــوج وخــوض

محمد العبدالجادر

غ ـ ـم ـ ــار ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـ ـع ـ ـم ـ ـلـ ــي ب ـع ــد
استكمال الدراسة الجامعية.
وأضــاف أن "مشاركة أبنائنا
ف ـ ــي مـ ـش ــاري ــع إعـ ـ ـ ـ ــادة تـصـمـيــم
وتـ ـخـ ـطـ ـي ــط األمـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام ــة
باعتبارها قلب المجتمع ،تعزز
االرتـ ـب ــاط ب ـيــن أف ـ ــراد المجتمع
وبـيــن األمــاكــن الـتــي يتشاركون
فيها ،بتصاميم تعكس حضارة
وحداثة فريدة وتحاكي الهوية
الكويتية".
بدوره ،أكد الرئيس التنفيذي
ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــة ،ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدس ص ــال ــح
ال ـع ـث ـمــان ،ح ــرص ال ـشــركــة على
دعم المبادرات واألفكار الشبابية
وتبنى الـكـفــاء ات الوطنية التي
تخدم البالد ،بهدف تمكين هذه

صورة جماعية إلدارة شركة المرافق العمومية مع المكرمين وأعضاء لجنة التحكيم
ّ
ال ـف ـئــة ال ـت ــي ت ـمــثــل أك ـث ــر م ــن 60
بالمئة مــن المجتمع الكويتي،
وتذليل العقبات أمامهم ،فضال
ع ــن االس ـت ـف ــادة م ــن ابـتـكــاراتـهــم
واالس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة م ـن ـه ــا ب ــأس ـل ــوب
عصري مبتكر.
وأضـ ــاف" :نـطـمــح إل ــى تنفيذ
ه ـ ــذه ال ـم ـش ــاري ــع الـ ـف ــائ ــزة عـلــى
أرض الواقع قريبا لتكون مقصدا
لجميع الزائرين.
وفــي نهاية الحفل ،تم توزيع
ِ
الجوائز والدروع التذكارية على
ال ـف ــرق ال ـف ــائ ــزة وأعـ ـض ــاء لجنة
التحكيم .

يــذكــر أن ســاحــة الـصـفــاة تعد
م ــن أهـ ــم ال ـس ــاح ــات الـتــاريـخـيــة
القديمة من الناحية االقتصادية
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،حـ ـي ــث اعـ ـت ــاد
ال ـكــوي ـت ـيــون م ـنــذ الـ ـق ــدم عــرض
وت ـ ـ ـ ــداول ج ـم ـي ــع أنـ ـ ـ ــواع ال ـس ـلــع
وال ـب ـض ــائ ــع ف ــي هـ ــذه ال ـس ــاح ــة،
وتعتبر مركزا تجاريا مهما في
تــاريــخ ال ـكــويــت ،أم ــا اآلن وبعد
تطوير هذه الساحة فقد أصبحت
مـ ــن أهـ ـ ــم الـ ـمـ ـع ــال ــم فـ ــي مـنـطـقــة
العاصمة ،وتحتوي على عدد من
المحال التجارية تديرها شركة
إدارة المرافق العمومية.

نطمح
إلى تنفيذ
المشاريع
الفائزة على
أرض الواقع
ً
قريبا

العثمان

كـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــوي الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق ع ـل ــى
م ـم ـي ــزات إض ــاف ـي ــة إلصـ ـ ـ ــدار ت ـقــاريــر
األداء والمبيعات الفورية ،مما يعزز
الـ ـكـ ـف ــاءة ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ب ـش ـك ــل عـ ــام،
ويساعد التجار على اتخاذ القرارات
بصورة أفضل ،كما يمكن ألصحاب
األعمال التجارية أيضا االستفادة
مــن األدوات الترويجية المتكاملة
لجدولة مواعيد الحمالت ألي من
منتجاتهم وخدماتهم أثناء تتبع
التقدم وتحسن المبيعات.
فضال عن ذلك ،يسمح التطبيق
للمستخدمين بإدارة والتحكم في المخزون،
وكذلك إعداد وطباعة الفواتير بصيغة PDF
لـمـشــاركـتـهــا م ــع ال ـع ـمــاء ،م ــع االسـتـمـتــاع
ب ـمــزايــا إضــاف ـيــة يـمـكــن إدارتـ ـه ــا م ــن خــال
تطبيق  Tajerللهاتف المحمول.
كـمــا ي ـقــدم " "Tajerال ـمــزيــد م ــن الـحـلــول
للتجار مثل بوابة الدفع اإللكترونية ،والتي
تمكن التجار من إضافة طرق دفع مختلفة
للموقع اإللـكـتــرونــي أو التطبيق الخاص
بـهــم لتسهيل ال ـم ـعــامــات عـبــر اإلن ـتــرنــت.
إضافة إلى ذلك ،حل  POSالذي يقبل الدفع
بالبطاقات اإللكترونية للعمالء بطرق أكثر
أمانا وفعالية مع مرونة استخدام مجموعة
واسعة من البطاقات بما في ذلك بطاقات
االئـتـمــان والـكــي نــت والـبـطــاقــات الـصــادرة
م ــن دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي أو
الـبـطــاقــات الــدولـيــة .إضــافــة إلــى ذلــك نظام
الكاشير ( )ECR - cashierالذي تم تصميمه
لمساعدة التجار في بيع منتجاتهم بطرق
أك ـثــر فـعــالـيــة فــي مـنــافــذ الـبـيــع بالتجزئة،
وبذلك يمكن للتجار تتبع المبيعات وتقليل
أخطاء التسجيل وجمع بيانات المخزون
وغير ذلك الكثير.
وفي بيان لها ،أشارت ""solutions by stc
إلى أن المنصة الجديدة " "Tajerتهدف إلى
إع ــادة تشكيل ســوق الـتـجــارة اإللكترونية
المحلي ،من خــال تقديم مفهوم فعال من
حيث التكلفة مع توفير مجموعة من المزايا
ذات القيمة المضافة.
ويــأتــي إطــاق هــذه الخدمة تماشيا مع
التزام الشركة بتقديم مجموعة من الحلول
لـخــدمــة ق ـطــاع ال ـشــركــات  ،B2Bوف ــي اط ــار
جهود  solutions by stcالمتواصلة لتقديم
حـلــول مبتكرة تمكن الـشــركــات مــن تنفيذ
اسـتــراتـيـجـيــات الـتـحــول الــرقـمــي الخاصة
بها ،بما يعزز أنشطتها التشغيلية ،كما
يمكن لعمالء الشركات االستمتاع بالعديد
من الميزات التي تقدمها " "Tajerمن خالل
باقات مصممة خصيصا تخدم احتياجاتهم
الفريدة والمختلفة ،كما ستقدم solutions
 by stcخصومات خاصة وبــاقــات شهرية

بأسعار تنافسية لمساعدتهم على تحقيق
أهدافهم االستراتيجية.
وأعربت " "solutions by stcعن فخرها
ب ـه ــذا ال ـم ـن ـتــج وس ـع ــادت ـه ــا "ب ـت ـقــديــم هــذه
الـمـنـصــة الـمـبـتـكــرة لـعـمــائـنــا ،ونـعـتـقــد أن
هــذه الخدمة الجديدة ستفيد المؤسسات
وال ـشــركــات بشكل كـبـيــر ،كـمــا سـتــوفــر لهم
الـعــديــد مــن الـحـلــول المليئة بــالـمـمـيــزات"،
مضيفة" :منذ تفشي الــوبــاء ،حرصنا على
دعــم الـشــركــات الصغيرة والمتوسطة في
طريقها نحو التعافي التدريجي والعودة
إل ــى الـحـيــاة الطبيعية .وتـمــاشـيــا مــع هــذا
الـنـهــج ،أطلقت الـشــركــة مجموعة متنوعة
من الحلول ذات القيمة المضافة باإلضافة
إلى  ،Tajerالذي أصبح اآلن متاحا للعمالء
ال ــذي ــن يـسـعــون إل ــى تـبـنــي عـمـلـيــات الــدفــع
االلكترونية بطريقة سهلة ومبسطة لتعزيز
حجم عملياتهم".
ِوأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـ ـ ــى انـ ـ ـ ـ ــه انـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــام ـ ــا م ــع
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا ل ـت ـقــديــم ح ـل ــول األع ـم ــال
الرائدة ،اتخذت  solutions by stcخطوات
كـبـيــرة لـلـشــراكــة مــع ق ــادة ال ـســوق وتـقــديــم
منتجات جــديــدة تلبي احـتـيــاجــات قاعدة
عمالء الشركة المتنامية والمتنوعة ،وشملت
مجموعة من حلول االتصال مثل الخدمات
الالسلكية وتـكـنــولــوجـيــا  5Gب ــري ــادة ،stc
إضافة إلى الخدمات الثابتة وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،وإنترنت األشياء،
والذكاء االصطناعي ،ومنتجات وخدمات
تكنولوجيا المعلومات األخرى ،وستستمر
الشركة في تقديم حلول رائــدة تستند إلى
أحدث االبتكارات في العصر الرقمي ،لتكون
بمنزلة البوابة المفضلة لعمالئها من خالل
التحول الرقمي.
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يوديت هيرمان

تسلمت الممثلة األميركية سكارليت جوهانسن جائزة جديدة في لوس أنجلس ،وتلقت
الجائزة من  The American cinematheque awardلتكريم موهبتها.
وتألقت جوهانسن مع زوجها الممثل األميركي كولين جوست ،بعد غياب عن السجادة
الحمراء ،بسبب حملها ووضعها لمولودها األول.
وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية ،التي نشرت صور التكريم ،إن جوهانسن لفتت األنظار
بإطاللتها الباهرة ،إذ لبست إحدى أفضل البدالت البيضاء التي صدرت هذا العام من عالمة
فرساتشي ،وتميزت البدلة بقصة البنطال وبالقصة على الخصر ،والسترة المفتوحة من الخلف،
ً
ً
وهو التصميم الذي ُيعد مناسبا تماما لجسم جوهانسن وجعلها تظهر بإطاللة ال تشوبها شائبة.
ُيذكر أن جوهانسن حققت نجاحا باهرا من خالل فيلمها األخير ( ،)Black Widowالذي حقق
ً
أرباحا جعلته يتربع على عرش أعلى األفالم ربحا هذا العام ،حيث بلغت تكلفة إنتاج الفيلم 200
مليون دوالر ،فيما حقق إيرادات تجاوزت  379مليون دوالر.

جوهانسن وجوست

يوديت هيرمان تتسلم
جائزة «بريمن»  24يناير

« »Disneyتلغي إلزام
التطعيم إلجراء التصوير

« :»Squid Gameمستوى
قياسي لمشتركي Netflix

ف ــازت الـكــاتـبــة األلـمــانـيــة يــوديــت هـيــرمــان
بجائزة بريمن لألدب عن عام  ،2022ومن المقرر
أن تتسلمها يوم  24يناير  ،2022عن روايتها
"في الوطن".
وتدور أحداث الرواية حول امرأة تبحث عن
منزل جديد فــي قرية على بحر الشمال بعد
تفكك أسرتها .وقالت لجنة التحكيم إن هيرمان
تحكي في روايتها "وبتكثيف لغوي بارع" عن
شوق كبير لالرتباط ،لكن أيضا شوق للعودة
والعزلة والبداية الجديدة في الغربة.
ُولدت هيرمان في برلين عام  ،1970وحصلت
على جائزة بريمن لألدب عن روايتها األولى
"منزل صيفي" عام  ،1999التي صــارت الحقا
ً
من أكثر الكتب مبيعا.
تبلغ قيمة هذه الجائزة التشجيعية  6آالف
ي ــورو ،وحـصــل عليها عــن عــام  2022الكاتب
مــات ـيــاس زيـنـكــل ع ــن مـجـمــوعـتــه القصصية
"زاوية العالم".
(د ب أ)

َّ
علق منتجع عالم ديزني ،الذي تديره شركة
والـ ــت دي ــزن ــي ق ــرب أورالنـ ـ ــدو ب ــوالي ــة فـلــوريــدا
األميركية ،إلــزامــه بالتطعيم ضــد "كوفيد"19 -
للفنانين بـمــواقــع الـتـصــويــر أو زوار المدينة
الترفيهية.
وكانت قناة فوكس  35التلفزيونية المحلية
ً
أول مــن أورد النبأ نـقــا عــن أحــد أعـضــاء طاقم
الفنانين في مجمع المنتجع.
وقال متحدث باسم "ديزني" لوكالة رويترز:
"نعتقد أن نهجنا باإللزام باللقاحات كان النهج
الصحيح ،إذ نواصل التركيز على سالمة وصحة
أعضاء طاقم ممثلينا وزائرينا ،وفي هذه المرحلة
تــأكــد بالفعل تلقي أكـثــر مــن  90فــي الـمـئــة من
األعضاء النشطين في طاقم الممثلين بفلوريدا
للتطعيم بــالـكــامــل" .كــانــت شــركــة وال ــت ديزني
ً
جعلت التطعيم إلزاميا في  30يوليو الماضي لكل
من يباشر عمله في مواقع تصوير أفالم شركة
اإلنتاج "والت ديزني" ،حين تسببت الساللة دلتا
(رويترز)
في عودة اإلصابات للزيادة.

ارتفع عدد المشتركين الشهريين في خدمة
 Netflixفي كوريا الجنوبية لمستوى قياسي
خالل سبتمبر الماضي ،مقارنة بالشهر الذي
سبقه ،ويرجع ذلك إلى عرض مسلسل "Squid
 "Gameأو "لعبة الحبار".
ونقلت وكــالــة يــونـهــاب الـكــوريــة الجنوبية
لألنباء عن مركز نيلسين كوريان كليك لقياس
عدد المستهلكين ،أن عدد المشتركين الشهريين
في  Netflixارتفع خالل سبتمبر الماضي بنسبة
 9.8في المئة مقارنة بأغسطس الماضي ،ليصل
إلى  8.63ماليين مشترك.
ُ
ويـعــد ع ــدد المشتركين فــي خــدمــة Netflix
بكوريا الجنوبية خالل سبتمبر الماضي هو
األعلى منذ تدشين الخدمة في كوريا الجنوبية
عام  .2016وكانت  Netflixرفعت قيمة االشتراك
الشهري في كوريا الجنوبية ،حيث أعادت زيادة
حركة البيانات بسبب مسلسل ""Squid Game
الجدل مع الشركات المقدمة لخدمة اإلنترنت
(د ب أ)
بسبب استخدام الشبكة.

«»Disney

مشهد من المسلسل

طرح سيناريو « »Duneللبيع في مزاد فلك

ً ً
النسخة السينمائية المطورة من الفيلم حققت نجاحا كبيرا

الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ّ
ً
ً
مهنيا :اعمل بعيدا عن األضواء ،وتجنب
الزهو بإنجازاتك المهنية.
ً
عاطفيا :عليك مقاومة مشاعر االرتباك،
والتعبير عن عواطفك.
ً
اجتماعيا :مارس إحدى الهوايات الفنية
أو الرياضية ،لتبتعد عن الروتين.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تحتاج إلى مراجعة شاملة في عملك
وإعادة توجيه خياراتك.
ً
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـل ـج ــأ دوم ـ ـ ــا إل ـ ــى ال ـت ـص ــرف
ً
برومانسية عندما تريد شيئا من الشريك.
ً
ً
أمور المنزل دائما على
اجتماعيا :ليست ّ
ما يرام ،وينبغي التحلي بالصبر.
رقم الحظ.53 :
ملصق الفيلم
ُيطرح بمزاد يقام في باريس ،اليوم ،السيناريو المرسوم لمشروع الفيلم الضخم
الذي كان المخرج الفرنسي المولود في تشيلي أليخاندرو جودوروفسكي ّينوي
اقتباسه في سبعينيات القرن الفائت من رواية " ،"Duneوكان ُيفترض أن يمثل فيه
الرسام سلفادور دالي والنجم آالن ديلون والمغني ميك جاغر وسواهم ،لكنه أصبح
أشهر مشروع سينمائي ُم َ
جهض.
ورغم ذلك انطلقت محاوالت سينمائية ناجحة لنسخة مطورة من الفيلم ،ومنها
ً
فيلم المخرج العالمي دينيس فيلنوف المعروض راهنا ( ،)Duneوالذي يضم كوكبة
من النجوم ،مثل :تيموتيه شاالميه وزيندايا وريبيكا فيرغسون وجايسون موموا،
ويتمحور حــول قصة عائلة أترييديس التي تعنى ب ــإدارة كوكب تنتج فيه مادة
غامضة أساسية للسفر بين النجوم ،وهو مستوحى من سلسلة الخيال العلمي
الشهيرة "."Dune
وكانت الرواية الصادرة عام  1965األولى من سلسلة روايات خيال علمي مرجعية
للكاتب األميركي فرانك هربرت ،وأعادها إلى األضواء هذه السنة الفيلم الذي اقتبسه
منها المخرج الكندي دوني فيلنوف.
ً
وكان المخرج األميركي ديفيد لينش أول من توصل إلى اقتباس الرواية سينمائيا،
لكن فيلمه الذي ُعرض عام ُ 1984م َ
ني بفشل تجاري.
ً
ونظرا إلى أن اقتباس جودوروفسكي السينمائي للرواية في منتصف السبعينيات
ً
لم َير النور بسبب نقص التمويل ،أصبح السيناريو المرسوم لمشروعه مرغوبا من
هواة الخيال العلمي.
ّ
وأوضحت دار كريستيز ،التي تنظم المزاد ،أن ثمن هذا السيناريو المرسوم الكبير
العائد إلى منتصف سبعينيات القرن العشرين ،والذي بدأت عرضه منذ الخميس،
ً
ُ َ
"خ ّمن بما بين  25و 35ألفا يورو".
ويتضمن السيناريو المرسوم ،المعروف في اللغة السينمائية باسم "ستوريبورد"،
ً
ً
ً
رسوما ومخططات لما كان يجب أن يكون فيلما سينمائيا.
وتولى تنفيذ هذه الرسوم نجم الشرائط المصورة الرسام الفرنسي موبيوس،
الذي توفي عام ( 2012واسمه األصلي جان جيرو) ،والرسام السويسري غيغر ،الذي
ً
ابتكر الحقا الوحش الشهير في فيلم "إيليين" ( ،)1979قبل أن يفارق الحياة عام .2014
وكان من المفترض أن يتولى موبيوس وغيغر اإلدارة الفنية لهذا المشروع العمالق.
وكان الهدف من السيناريو المرسوم "إثارة اهتمام شركات اإلنتاج األميركية الكبرى"،
ً
وفقا لدار كريستيز.
ً
وأشـ ــارت "كريستيز" إل ــى أن "نـسـخــا قليلة أخـ ــرى" م ـتــوافــرة ،وف ــق علمها ،من
السيناريو المرسوم" ،إحداها بيعت في مزاد علني قبل بضع سنوات ،فيما يحتفظ
ً
جودوروفسكي بأخرى ،أما الثالثة فمنشورة جزئيا على اإلنترنت".
ُ
وإذ أبرزت "صعوبة معرفة العدد اإلجمالي للنسخ التي طبعت" من السيناريو،
ّ
رجحت أن يكون عددها "ما بين عشر وعشرين".
وكانت لجودوروفسكي ،الذي تجاوز التسعين اليوم ،طموحات كبيرة لهذا الفيلم،
هو الذي اشتهر بعدد من األفــام التجريبية ،منها" :إل توبو" ( )1970و"ذي هولي
ماونتن" (.)1973
وذكرت "كريستيز" أن جودوروفسكي كان يسعى إلى فيلم تبلغ مدته "ما بين  10و15
ساعة" ،وكان "من المفترض أن يجمع فريق التمثيل دالي وجاغر وديلون و(المخرج
األميركي) أورسون ويلز و(الممثل) ديفيد كارادين".
أما موسيقى الفيلم التصويرية ،فجرى البحث مع فرقتي "بينك فلويد" و"ماغما"
في توليهما.
ً
ويعتقد خ ـبــراء فــي السينما أن أفــامــا الحـقــة مهمة ،مــن بينها "س ـتــار وورز"
( )1977و"إيليين" و"باليد رانــر" ( ،)1982تأثرت باألفكار التي كانت تتبلور لفيلم
جودوروفسكي.
ُ
وعــرض عــام  2013فيلم وثائقي بعنوان "جودوروفسكيز دون" عن قصة فشل
المشروع.
(أ ف ب)

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :ال تستعجل في عملك على الملفات،
ّ
وركز على التفاصيل.
ً
ّ
عــاطـفـيــا :عــبــر عــن حـبــك لـشــريــك حياتك
بتخصيص وقت إضافي له.
ً
اجتماعيا :احرص على تناول المشروبات
واألطعمة الصحية.
رقم الحظ27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
● الميزان (:)10 /23 – 9 /23
ً
مهنيا :لديك جميع الوسائل لتحسين
وضع مهنتك ،فال تتردد.
ً
عاطفيا :لديك شوق كبير تجاه الحبيب،
وتتمنى لقاءه ّفي أقرب وقت.
ً
اجتماعيا :تسلح بالصبر ،وال تغضب
مع األقارب من دون سبب وجيه.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تستبد بك حماسة شديدة إلنجاز
مشروع قد يثمر بسرعة.
ً
عاطفيا :الشريك يعتبر أنــه صبر عليك
ً
كثيرا .حذار من غضبه.
ً
اجتماعيا :طريقتك في إســراف المال لن
تحميك في األيام العصيبة.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :مــررت في عملك بامتحان كبير،
وقد نجحت في الخروج منه.
ً
عاطفيا :يزرع الحبيب التفاؤل في صدرك،
فتعود االبتسامة إلى وجهك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـتـعــرف عـلــى أص ــدق ــاء جــدد
يدخلون البهجة إلى قلبك.
رقم الحظ.56 :
زيندايا

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تحاول اعتماد الحكمة والصبر في
إدارة بعض التعقيدات المهنية.
ً
عاطفيا :تساعدك حياتك العاطفية الهادئة
على اجتياز الكثير من الصعوبات.
ً
ً
اجتماعيا :االهتمام بصحتك ضروري جدا،
وينبغي إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :طموحك يجعلك تسعى دائما إلى
تحقيق أحالمك على أرض الواقع.
ً
عاطفيا :الشريك ينتظر منك التفاتة حب
قد تكون في هدية متواضعة.
ً
اجتماعيا :قد تتعرض الحتيال بشأن عقار
أو ميراث ،وعليك الحذر.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :تحاول تسريع توقيع على عقود،
لكن في العجلة الندامة.
ً
ً ُ
عــاط ـف ـيــا :ك ــن م ـت ــوازن ــا ف ــي عــاقـتــك وإال
خسرت الحبيب.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تــركــز كـثـيــرا على مظهرك،
فتلتهي بالقشور.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ً
مهنيا :تتبع أسلوبا جديدا في العمل
ً
سينعكس إيجابا على رصيدك.
ً
عاطفيا :ينتظرك الحبيب على أحر من
الجمر ،لكنك منشغل عنه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تـتــرك اإلع ـج ــاب الكبير
ّ
بنفسك يتحول إلى غرور مرضي.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنياِّ :قو عزيمتك ،وال تخف من المغامرة،
فالنجاح قريب منك.
ً
ً
عاطفيا :سيكون مستقبلكما مشرقا إذا
تابعتما الحوار الهادئ والمخلص.
ً
اجتماعيا :انتبه ،ألنــك قد تذهب ضحية
ُحسن نواياك تجاه الغير.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :إرادتك صخرة تتكسر عليها جميع
المصاعب التي قد تواجهك.
ً
عاطفيا :ال تخف من تعب الحبيب ،فهو
بحاجة إلى الراحة ليس إال.
ً
ُ
اجتماعيا :التمس بركة الوالدين ،وكن لهما
ً
ً
بارا ومتعاونا على راحتهما.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4891االثنين  22نوفمبر 2021م  17 /ربيع اآلخر 1443هـ

tawabil@aljarida●com

15

مسك وعنبر

ملك لـ ةديرجلا  :البحرين أصبحت وجهة
الفنانين والمنتجين الخليجيين

خبريات

•

زينة تتعاقد
على فيلم كوميدي

يشارك في المسلسل الرمضاني «نوح العيون» لمحمد المنصور
ً ً
والمخرجين أخيرا ،الفتا إلى
البحرين لإلنتاج الدرامي ،ما جعلها وجهة للمنتجين
كشف الفنان البحريني عبدالله ملك ،وهو صاحب مسيرة فنية كبيرة ،وفي رصيده
ً
ً
عدد مهم من األعمال الدرامية الخليجية البارزة ،عن مشاركته في المسلسل الكويتي أن التلفزيون البحريني كان ينتج أعماال ذات مستوى جيد سابقا ،لكن اآلن اختلفت
«نوح العيون» للعرض في رمضان المقبل .وتحدث ملك في لقائه مع «الجريدة» عن المقاييس .وإلى تفاصيل الحوار:
تفاصيل الشخصية التي يشارك بها في العمل .وأشار إلى التسهيالت التي توفرها
مريم طباجة

المنصات
سهلت
للمخرج
والمنتج
مهمتهما
ونجحت في
مواكبة أعمال
الفنانين

«كف ودفوف»
و«مارغريت»
و«دار غريب»
و«لعبة
السعادة»
مسلسالت
كويتية تصور
بالبحرين

• لديك أعمال درامية جديدة
حدثنا عنها.
ً
 حاليا أعمل على المسلسلالـ ـحـ ـقـ ـب ــوي ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي «ن ـ ــوح
العيون» ،وهو من تأليف الكاتب
البحريني جمال الصقر ،وإخراج
مصطفى رشـيــد ،وإنـتــاج شركة
سفن ستايل ،والمسلسل بطولة
الفنان محمد المنصور والفنان
حسين المنصور و عـلــي جمعة
وم ـ ـح ـ ـمـ ــد ج ـ ــاب ـ ــر ومـ ـ ـ ـ ـ ــرام ومـ ــي

البلوشي وه ــدى الخطيب ،إلى
جانب كوكبة من النجوم الشابة،
والتي ستكون مفاجأة للجمهور،
وأنـ ــا أخ لـمـحـمــد الـمـنـصــور في
ال ـم ـس ـل ـســل ،وهـ ــو ن ــوخ ــذة قــوي
وحـ ـ ــازم ،أم ــا أن ــا فـعـلــى الـعـكــس
إن ـس ــان ط ـيــب وم ـ ــرن ،ل ــذل ــك فــإن
الشخصيتين على النقيض ،ما
يسبب مشاكل وصراعات داخل
العمل ،وخاصة في ظل شخصية
زوج ـ ـتـ ــي ،الـ ـت ــي ال ت ـق ـبــل س ــوى

بالحق ،وهنا تزداد المشاكل بين
االخوة ،فيما يعاني أخي بعض
األزم ـ ـ ــات االج ـت ـمــاع ـيــة بـمـنــزلــه،
وال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـم ــد ع ـل ـي ـه ــا حـبـكــة
الـعـمــل ،مــع وج ــود خــط الــدرامــا
التراجيدية في المسلسل .ويأتي
دور الفنان علي جمعة من خالل
تجسده شخصية كوميدية مع
أبنائه ،مــا أضــاف للعمل أجــواء
لطيفة ،ومن المقرر عرض العمل
خالل شهر رمضان المقبل.

ملك والمنصور وبن حسين في كواليس «نوح العيون»

• هل تجد أن معايير اختيار
الفنان لتجسيد شخصية معينة
اختلفت عن الماضي؟
 وفـ ــق ال ـف ـن ــان ن ـف ـســه ،هـنــاكفـنــان يبحث عــن ال ــرزق ،وهـنــاك
ف ـ ـ ـنـ ـ ــان ي ـ ـه ـ ـمـ ــه اسـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج
وأس ـ ـمـ ــاء ال ـم ـش ــارك ـي ــن وال ـق ـن ــاة
ال ـت ــي س ـي ـعــرض عـلـيـهــا الـعـمــل.
َمن هم في عمري يرون أنفسهم
وصـ ـل ــوا إلـ ــى مــرح ـلــة ي ـجــب من
خــال ـهــا ان ـت ـقــاء أع ـم ــال تختلف
عن أعمال قدموها في السابق.
وبالنسبة لي أستمتع بما أقدمه،
وال يهمني البحث عــن الشهرة
أو عـ ــدد ال ـم ـتــاب ـع ـيــن أو ال ـم ــال،
وأسـتـمـتــع ب ـهــذه الـمـهـنــة ألنـنــي
أح ـب ـه ــا ،ل ــذل ــك إذا الق ـي ــت ب ـهــذا
المهنة تقديرا معنويا وماديا،
وكان العمل جميال ،والمجموعة
التي سأعمل معها أيضا جميلة،
ف ـلــن أتـ ـ ــردد ف ــي ق ـب ــول ــه ،واألهـ ــم
جودة العمل والقائمين عليه.
• خالل مسيرتك الفنية قدمت
أعماال مهمة ،كيف ترصد التحول
في الدراما بالسنوات األخيرة؟
ً
 س ــاب ـق ــا ف ــي ال ـب ـح ــري ــن ك ــانالتلفزيون الرسمي ينتج أعماال
جيدة ،وكان يهمه الجودة وقيمة
ال ـع ـم ــل وأهـ ـ ــدافـ ـ ــه ،وكـ ـن ــا نـعـمــل
مغمضي العينين ،لكن في الفترة
األخيرة بات الجميع يعمل ،من
يفهم ومن ال يفهم ،لذلك البد من
ال ـحــذر .ارت ـبــاط األع ـمــال أصبح
باألسماء القائمة عليه وبالقناة

التي تقدم العمل .آخر عمل قدمته
«ك ــف ودف ـ ــوف» ت ــواف ــرت فـيــه كل
العناصر الناجحة ،لذلك ال أتردد
فــي تـقــديــم عـمــل تـتــوافــر فـيــه كل
العناصر الجيدة.
• كيف تنظر إلى الدراما التي
ُ
ً
تقدم اليوم على المنصات بعيدا
عن شاشات التلفزيون؟
 الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــات الـ ـقـ ـصـ ـي ــرةت ـ ـجـ ــربـ ــة ن ـ ــاج ـ ـح ـ ــة ،وت ـ ـنـ ــاسـ ــب
اإليقاع السريع ،وال يوجد أحد
الـيــوم لــديــه اسـتـعــداد لمشاهدة
 30ح ـل ـقــة ع ـلــى مـ ــدى  30لـيـلــة،
ويـنـتـظــر تــوق ـيــت ب ـث ـهــا ،إال َمــن
ل ــدي ـه ــم وق ـ ــت ط ــوي ــل ي ـق ـضــونــه
فــي الـمـنــزل ،لــذلــك هــذه الـقـنــوات
الخاصة ،والتي تعرض مسلسال
يتكون من  6أو  8حلقات جعلني
أستطيع مشاهدة  3حلقات منها
ف ــي ال ـل ـي ـل ــة ،وفـ ــي ال ــوق ــت ال ــذي
يناسبني ،وأنتهي من مشاهدة
ما تبقى من حلقات في يومين،
لذلك هناك أعمال نجحت بقوة
في هذه المنصات ،وبات اإلقبال
عليها كبيرا من كبار الفنانين،
وهــذه المنصات سهلت للفنان
وال ـم ـخ ــرج وال ـم ـن ـتــج أع ـمــال ـهــم،
ونـ ـجـ ـح ــت فـ ــي م ــواكـ ـب ــة أعـ ـم ــال
الفنانين.
• ه ــل ه ـن ــاك أعـ ـم ــال ج ــدي ــدة
خاصة بالفن تقام في البحرين؟
 كثير من المنتجين يتجهونل ـل ـب ـح ــري ــن ل ـت ـج ـه ـيــز أع ـم ــال ـه ــم
وت ـ ـصـ ــويـ ــرهـ ــا ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ،ن ـت ـي ـجــة

عبدالله ملك
ال ـت ـس ـه ـي ــات الـ ـمـ ـق ــدم ــة ،سـ ــواء
مــن جهة التراخيص المطلوبة
لـلـتـصــويــر وإج ـ ــازة الـنـصــوص،
ً
وصــوال لألماكن المتوافرة ،ألن
الـبـحــريــن تـمـتــاز بــوجــود أمــاكــن
حــديـثــة وقــدي ـمــة ،وت ــوج ــد قــريــة
ك ــامـ ـل ــة أم ـ ـ ــام الـ ـبـ ـح ــر ل ـت ـصــويــر
األع ـم ــال الـفـنـيــة ،وت ـتــوافــر فيها
ج ـم ـيــع اإلم ـك ــان ـي ــات الـمـنــاسـبــة
لتصوير عمل فني.
ح ــال ـي ــا ي ـت ــم ع ـ ــرض مـسـلـســل
«دار غريب» على قناة  ،mbcوتم
تصويره بالكامل فــي البحرين
بـصــورة عالية ال ـجــودة ،وغيره
من األعمال القوية ،منها مسلسل
«ك ـ ــف ودف ـ ـ ـ ــوف» ل ـل ـف ـنــانــة ه ــدى
حـسـيــن ،ومـسـلـســل «مــارغــريــت»
لـلـفـنــانــة ح ـي ــاة ال ـف ـه ــد ،وحــالـيــا
ان ـت ـهــى ال ـف ـن ــان خ ــال ــد الـبــريـكــي
مــن تصوير عمل عنوانه «لعبة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــادة» ،وم ـ ــا زال ال ـبــري ـكــي
م ــوج ــودا ه ـن ــاك لـتـصــويــر عمل
آخر جديد ،وكذلك الفنان محمد
الـ ـقـ ـف ــاص ل ــدي ــه هـ ـن ــاك أعـ ـم ــال،
والـ ـحـ ـم ــد ل ـل ــه ال ـب ـح ــري ــن بــاتــت
وجـ ـه ــة ال ـف ـنــان ـيــن والـمـنـتـجـيــن
الخليجيين ،نتيجة الوفرة الفنية
التي تتيحها من مواقع تصوير
وفنانين ،كما أن جميع العمالة
من المواطنين البحرينيين ،لذلك
المخرج ال يتعب في البحث عن
ج ـن ـس ـيــات أخ ـ ــرى طــال ـمــا كــانــت
قـ ـل ــوب ال ـب ـحــري ـن ـي ـيــن م ـتــوحــدة
ويعملون كعائلة واحدة.

األثرية الحديثة شهد الياسين منزعجة من شائعة وفاتها
االكتشافات
الدويش:
ً
●
بجون الكويت مشجعة جدا
عزة إبراهيم

●

فضة المعيلي

شـ ـ ــارك م ــدي ــر إدارة اآلثـ ــار
والـ ـمـ ـت ــاح ــف لـ ـ ــدى ال ـم ـج ـلــس
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة وال ـف ـن ــون
واآلداب ،د .سلطان الدويش،
في المؤتمر الــدولــي لالتحاد
العام لآلثاريين العرب الرابع
والـ ـعـ ـش ــري ــن ،ب ـم ـق ــر االتـ ـح ــاد
بالشيخ زايــد ،برعاية جامعة
الــدول العربية ،بورقة حملت
عنوان «االستقرار الحضاري
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـص ـب ـي ــة خ ــال
عصور ما قبل التاريخ  -دولة
الكويت».
وتطرق الدويش في ورقته
إلى المنطقة المحيطة بجون
ال ـكــويــت ال ـتــي تـعــد م ــن أغـنــي
وأهـ ــم ال ـم ـنــاطــق م ــن الـنــاحـيــة
األث ــري ــة ع ـلــى أرض ال ـكــويــت،
الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن االكـ ـتـ ـش ــاف ــات
األث ـ ــري ـ ــة الـ ـح ــديـ ـث ــة مـشـجـعــة
جدا ،حيث دلت نتائج المسح

سلطان الدويش

وال ـت ـن ـق ـي ــب األث ـ ـ ـ ــري عـ ـل ــى أن
االس ـت ـي ـطــان فـيـهــا ي ـعــود إلــى
ن ـه ــاي ــة األلـ ـ ــف ال ـ ـسـ ــادس قـبــل
الميالد «موقع العبيد في شبة
جزيرة طبيج ،وموقع بحرة .»1
وذك ــر أن ت ــال الـمــدافــن في
مـنـطـقــة الـصـبـيــة ذات أهـمـيــة
خــاصــة ،فهي تعكس الجانب

معرض الدوحة للكتاب
في يناير وأميركا ضيف شرف

الديني واالجتماعي الخاص
لسكان المنطقة خالل عصور
سابقة ،الفتا إلى أن اكتشافات
تالل المدافن بمنطقة الصبية
ت ـع ــود إل ــى ع ــام  ،1998حيث
تــوجـهــت األن ـظــار إل ــى منطقة
ال ـص ـب ـي ــة مـ ــن خ ـ ــال بــرنــامــج
المسح والتنقيب ،وقد أسفرت
تـ ـل ــك الـ ـجـ ـه ــود عـ ــن اك ـت ـش ــاف
ال ـعــديــد م ــن اآلث ـ ــار ال ـتــي تعد
تسجيال لتاريخ دولة الكويت
خالل العصور السابقة.
يذكر أن المؤتمر ناقش 50
بحثا مقدما من علماء اآلثــار
من مصر والمغرب والسودان
والجزائر والسعودية والكويت
وســوريــة وفلسطين واألردن
ولـ ـبـ ـن ــان وال ـ ـ ـ ًعـ ـ ــراق والـ ـيـ ـم ــن،
تتضمن أبحاثا وتقارير أثرية
علمية.

نصر الله :نسعى لتعزيز الترجمة
ومواكبة رؤية 2035
●

أع ـل ـنــت وزارة ال ـث ـقــافــة ال ـق ـطــريــة إق ــام ــة الـ ـ ــدورة ال ـحــاديــة
والثالثين لمعرض الــدوحــة الــدولــي للكتاب مــن  13إلــى 22
يناير  2022تحت شعار «العلم نور».
وقالت جواهر البدر ،رئيس اللجنة الثقافية بالمعرض ،في
ً
بيان« :شعار المعرض خالل الدورة المرتقبة يأتي منسجما
مع توجه وزارة الثقافة ،بالتركيز على أهمية العلم والتعلم،
وأيضا مع ما سبق من شعارات اتخذها المعرض خالل دوراته
السابقة ،والتي أعلت من قيم العلم والتفكر والتدبر والقراءة».
وأضافت« :سيكون العلم ،بمختلف أنواعه ،محور العديد
من الفعاليات المصاحبة لمعرض الدوحة للكتاب في دورته
الحادية والثالثين ،إذ حرصنا خــال الــدورة المرتقبة على
تناول العديد من مواضيع العلم في الندوات والــورش التي
سيشهدها المعرض ،إضافة إلى فعاليات األطفال».
كما أعلنت وزارة الثقافة القطرية اختيار الواليات المتحدة
األميركية «ضيف شرف» المعرض في دورته القادمة.
وكان معرض الدوحة للكتاب انطلق عام  1972تحت إشراف
دار الكتب القطرية ،وأقيم كل عامين حتى  ،2002ليتحول إلى
مناسبة ثقافية سنوية ،واكتسب الصبغة الدولية بعد نجاحه
في استقطاب عدد متزايد من دور النشر في كل دورة ،حتى
وصل إلى  335دار نشر في الدورة الثالثين.

أعــربــت الـفـنــانــة شـهــد الياسين
عن انزعاجها من تداول شائعات
ت ـف ـي ــد ب ــوف ــاتـ ـه ــا عـ ـب ــر ح ـس ــاب ــات
م ـج ـهــولــة ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي .وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن
ا لـخـبــر تـسـبــب فــي قـلــق المقربين
منها ،وا لــذ يــن سعى بعضهم إلى
التواصل معها ،من أجل االطمئنان
عليها.
ووج ـهــت الـيــاسـيــن ،فــي فيديو
نشرته عبر حسابها بـ «إنستغرام»،
رسالة لمتابعيها تقول« :ليس كل
ما ُينشر ُي ّ
صدق ،وخاصة ما ُينشر
عبر مواقع التواصل االجتماعي».
وأض ــاف ــت« :ال ـمــوت علينا حــق،
لكنني الحمد لله بصحة وعافية،
وال ـح ـم ــد ل ـل ُّــه ع ـلــى ك ــل ح ـ ــال .الـلــه
يـخـلـيـلــي بــنــوتــي ،عـيـلــة صـغـيــرة،
وي ـع ـط ـي ـن ــي طـ ــولـ ــة ال ـ ُـعـ ـم ــر ح ـتــى
أقــدر أكـ ّـبــرهــا ،وأربـيـهــا ،وأشوفها
عروسة».
وأبدت الياسين استغرابها من
الـحـســابــات الـتــي تــداولــت شائعة
وف ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا ،مـ ـتـ ـس ــائـ ـل ــة« :ع ـ ـلـ ــى أي

أســاس استندت لـتــداول مثل هذا
ا لـنـبــأ ا ل ـمــز عــج؟» ،معتبرة أن مثل
ه ــذه ال ـش ــائ ـع ــات ،ال ـت ــي وصـفـتـهــا
ُبـ «الغريبة» ،من المحتمل أن تكون
نـ ـش ــرت رغ ـب ــة م ــن أص ـحــاب ـهــا فــي
زيادة المتابعين.
واخ ـت ـت ـمــت ال ـيــاس ـيــن ال ـفـيــديــو
م ــوج ـه ــة رس ــال ــة إل ـ ــى أص ـح ــاب
ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ــداولـ ــت
وتـنــاقـلــت شــائـعــة وفــاتـهــا،
قــائـلــة« :أق ــول لـهــم عيب،
تـ ـ ــأكـ ـ ــدوا مـ ـ ــن األخـ ـ ـب ـ ــار
جـ ـ ـي ـ ــدا ق ـ ـبـ ــل نـ ـش ــره ــا،
ح ـ ـتـ ــى تـ ـ ـك ـ ــون عـ ـن ــدك ــم
مصداقية».
ُي ـ ـ ـشـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ــى أن آ خـ ــر
أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن ،ه ــو
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـل ـ ـ ـسـ ـ ــل ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــي
«مـ ـ ــونـ ـ ــدي» ،الـ ـ ــذي روجـ ـ ــت لــه
في  29أكتوبر الماضي ،بعدما
نـ ـ ـش ـ ــرت ف ـ ـيـ ــديـ ــو ع ـ ـبـ ــر ح ـس ــاب ـه ــا
بـ «إنستغرام» ألحد مشاهدها في
ال ـم ـس ـل ـســل ،وي ـشــارك ـهــا الـبـطــولــة
ال ـف ـن ــان ــون :ه ـب ــة ال ـ ـ ــدري ،يـعـقــوب
عبدالله ،لمياء طارق ،نواف العلي
وشيماء سليمان.

فضة المعيلي

أ ك ــدت رئيسة بيت المترجم
ف ــي راب ـط ــة األدبـ ـ ــاء الـكــويـتـيـيــن
دالل نصرالله أن للترجمة دورها
الفاعل في تطور األمم وتقدمها،
فـهــي الــوسـيـلــة لـفـهــم اآلخ ــري ــن،
ولــذلــك فإنها تتطلب أن تسمو
ل ـم ـقــام ال ـع ـل ــوم األخ ـ ـ ــرى ،ألنـهــا
تتداخل مع بقية العلوم بشكل
أو بآخر.
وأضافت نصرالله أن الترجمة
ت ـت ـســق م ــع اق ـت ـص ــاد ال ـك ــوي ــت،
وم ـش ــروع ــات ـه ــا ال ـت ـن ـم ــوي ــة مــع
الصين وغيرها ،ولذلك فإن بيت
ال ـم ـتــرجــم يـسـعــى لـتـعــزيــز تلك
الـحــركــة بـمــا يـتــواكــب مــع رؤيــة
الـكــويــت  ،2035مــن خ ــال رســم
خريطة طريق واضحة المعالم
لـمـيــدان الـتــرجـمــة ،وتــوحـيــد كل
المبادرات الفردية والمتناثرة،
لـتــأهـيــل الـمـتــرجـمـيــن وض ـمــان
حقوقهم.
وع ـ ـ ـ ــن ت ــرشـ ـيـ ـحـ ـه ــا لـ ـتـ ـك ــون
رئ ـي ـســة ب ـيــت ال ـم ـتــرجــم ،قــالــت:
«هاتفني القائمون على رابطة
األدبـ ــاء معلنين تــأسـيــس بيت
الـمـتــرجــم وكـلـفــونــي بــرئــاسـتــه،
وهي مسؤولية جسيمة بال شك.
بمساعدة األعضاء المؤسسين
ل ـب ـيــت ال ـم ـت ــرج ــم ف ــي ال ـك ــوي ــت،
وهم بثينة اإلبراهيم  -مترجمة

دالل نصرالله
س ــوري ــة تــرج ـمــت روائ ـ ــع األدب
ال ـك ــاس ـي ـك ــي ل ـل ـن ــاش ـئ ــة ،وف ــي
رصيدها  13ترجمة مطبوعة،
وبدر الفيلكاوي  -مترجم كويتي
فوري عن اللغة اليابانية ،درس
الـ ـم ــاجـ ـسـ ـتـ ـي ــر ف ـ ــي الـ ـلـ ـغ ــوي ــات
الـيــابــانـيــة وال ـب ـكــالــوريــوس في
طرق تدريسه ،وفيصل الظفيري
 مترجم محترف لمئات األفالم،وترجم  3كتب حتى اآلن.
وأوض ـح ــت أن «أه ـ ــداف بيت
الـ ـمـ ـت ــرج ــم ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،وأب ـ ــرزه ـ ــا
تـ ـ ــأس ـ ـ ـيـ ـ ــس ق ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــدة بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات
للمترجمين المقيمين على أرض
الكويت فــي جميع تخصصات

الـ ـت ــرجـ ـم ــة ،وإمـ ـ ـ ـ ــداد ال ـم ـت ــرج ــم
بـكــل األدوات الـتــي تعينه على
أداء رس ــال ـت ــه ع ـلــى أك ـم ــل وجــه
عبر ال ــدورات والفعاليات ،كما
نهدف إلى االستفادة من خبرات
المترجمين في الوطن العربي
لـتــأهـيـلـهــم ،ول ــن نـنـســى تفعيل
أهـمـيــة تعلم ال ـل ـغــات ،وسنركز
على لغات المستقبل ،بالتعاون
مع السفارات في الكويت ،وهذا
ال ـب ـي ــت هـ ــو أول كـ ـي ــان رس ـمــي
م ـع ـت ــرف ب ــه ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،تـحــت
مظلة رابطة األدباء ،ونتمنى له
تحقيق رؤيته وأهدافه ورسالته
السامية».

شهد الياسين

تعاقدت الفنانة زينة
على المشاركة في بطولة
جار
فيلم كوميدي جديد ٍ
التحضير له خالل الفترة
الحالية تعود به للسينما،
وتقف على بطولته مع
عدد من النجوم والفنانين،
منهم الفنان تامر
عبدالمنعم.
ومن المقرر عرض الفيلم
بمجرد االنتهاء من
تصويره بداية العام
المقبل ،حيث تدخل زينة
موقع التصوير خالل أيام
بعد االنتهاء من تحديد
جميع تفاصيل العمل
والنجوم المشاركين في
البطولة.
من ناحية أخرى لم تقرر
زينة حتى اآلن خوض
الموسم الدرامي لرمضان
المقبل ،حيث لم تجد
مسلسال مناسبا ،بعد
فشل تفاوضها أخيرا مع
عدد من شركات اإلنتاج
والمؤلفين.

العوضي يتخلى عن عزلته
بعد شفاء ياسمين

ظهر الفنان أحمد
العوضي للمرة األولى في
احتفالية عامة لتكريمه،
وهي المناسبة األولى
التي يتخلى فيها عن
عزلته عن الوسط الفني
واألصدقاء منذ األزمة
الصحية التي تعرضت لها
زوجته الفنانة ياسمين
عبدالعزيز خالل األشهر
ُ
الماضية .وك ّرم العوضي
أخيرا كأفضل ممثل دور
أول عن دوره في مسلسل
«اللي مالوش كبير» خالل
رمضان الماضي مع الفنانة
ياسمين عبدالعزيز،
من خالل دور سيف
الخديوي ،الذي
أحدث فارقا في
مشواره.
وحرص العوضي
على تلبية الدعوة
للتكريم بالمهرجان،
بعد أن رفض أخيرا الكثير
من التكريمات ،لكن بعد
استقرار حالة الفنانة
ياسمين عبدالعزيز بشكل
ّ
كبير فضل الخروج ومزاولة
حياته الفنية مرة أخرى،
كما يستعد للتواجد في
عمل جديد.

ةديرجلا
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دوليات

السودان :اتفاق سياسي مع الجيش يعيد حمدوك لمنصبه
«الحرية والتغيير» تعارض ...واألمن يستخدم الغاز ضد محتجين قرب القصر الرئاسي

البرهان وحميدتي وحمدوك قبيل توقيع االتفاق السياسي في القصر الجمهوري أمس (الجزيرة)

استعاد رئيس الوزراء
السوداني عبدالله حمدوك،
الذي عزل من منصبه في إطار
انقالب الشهر الماضي ،حرية
حركته ،بعيد اإلعالن عن
اتفاق سياسي مع ّ
المكون
العسكري ،إال أن هذه
الخطوة قوبلت باحتجاجات
تطالب بعودة الحكم المدني.

رغ ــم ارت ـف ــاع األص ـ ــوات ال ـم ـن ـ ّـددة بــأي
اتفاق قد ُيعقد مع المكون العسكري في
ال ـس ــودان ،تـ ّ
ـوصــل قــائــد الـجـيــش الفريق
أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الــوزراء
الـمـعــزول عـبــدالـلــه ح ـم ــدوك ،بـعــد إطــاق
سراحه ورفع اإلقامة الجبرية التي كانت
مفروضة عليه وسحب قوات األمن التي
كانت متمركزة خــارج منزله ،إلى «اتفاق
سـيــاســي» يــرتـكــز عـلــى بـنــود اإلعـ ــان أو
الوثيقة الدستورية التي تم التوصل إليها
بـيــن المكونين الـمــدنــي والـعـسـكــري في
البالد عام  ،2019ويقضي بعودة حمدوك
إل ــى رئــاســة ال ـ ــوزراء وإطـ ــاق القياديين
المدنيين المعتقلين منذ اإلجراءات التي
اتخذها الجيش من إقالة الحكومة وإعالن
حالة الطوارئ في  25أكتوبر.
ً
ويؤكد االتفاق أيضا ،الذي تم توقيعه
ف ــي ال ـق ـصــر ال ـج ـم ـهــوري ف ــي ال ـخــرطــوم،
ض ـ ــرورة اإلس ـ ــراع ف ــي اس ـت ـك ـمــال جميع
مؤسسات الحكم االنتقالي.
ووصل حمدوك إلى القصر الجمهوري،
بالتزامن مع تظاهرات شعبية احتجاجا
على استيالء العسكريين على الحكم.
وأفاد مصدر مقرب من رئيس الوزراء
بأن حمدوك الذي اجتمع مع البرهان ومع

 ...وبعد توقيع االتفاق أمس (الجزيرة)

الـنــائــب األول لــرئـيــس مـجـلــس الـسـيــادة
محمد حمدان دقلو المعروف بـحميدتي
«مـ ـش ــارك ف ــي االتـ ـف ــاق ال ـ ــذي أع ـ ــاده إلــى
السلطة لوقف إراقة الدماء».
وقــال المصدر إن اإلع ــان الدستوري
ال ـ ــذي تـ ــم الـ ـت ــوص ــل إلـ ـي ــه ب ـي ــن ال ـجـيــش
والمدنيين في عام  2019سيبقى األساس
لـ ـلـ ـمـ ـف ــاوض ــات .وكـ ـ ـ ــان الـ ـجـ ـي ــش اع ـت ـقــل
حمدوك فجر  25أكتوبر مع زوجته قبل
إعادتهما الى منزلهما مساء اليوم التالي
ووضعهما قيد االقامة الجبرية.
ّ
وحل الجيش حكومة حمدوك ،واعتقل
عــددا من المدنيين الذين كانوا يتولون
م ـنــاصــب عـلـيــا ب ـمــوجــب اتـ ـف ــاق تـقــاســم
الـسـلـطــة الـ ــذي ج ــرى ال ـتــوصــل إل ـي ــه مع
ال ـج ـيــش ب ـعــد اإلط ــاح ــة بــالــرئ ـيــس عمر
البشير في عام .2019

المدني على عودة حمدوك الى منصبه».
وقال إن «حمدوك سيشكل حكومة كفاءات
مــن الـتـكـنــوقــراط ،وسـيـتــم إط ــاق جميع
المعتقلين السياسيين».
وأصدرت مجموعة وسطاء سودانيين،
مـ ــن ب ـي ـن ـهــم أك ــاديـ ـمـ ـي ــون وص ـح ــاف ـي ــون
وس ـيــاس ـيــون ،ان ـخ ــرط ــوا ف ــي م ـحــادثــات
وســاطــة للتوصل إلــى اتـفــاق منذ انــدالع
األزم ـ ـ ــة ،ب ـيــانــا حـ ــدد ال ـن ـق ــاط الــرئـيـسـيــة
لالتفاق ،وهي تشمل «إعادة حمدوك إلى
منصبه واإلف ــراج عن جميع المعتقلين،
واستئناف التوافق الدستوري والقانوني
والسياسي الذي يحكم الفترة االنتقالية».
وأض ـ ــاف ب ـيــان الــوس ـطــاء أن االت ـفــاق
تم التوصل إليه بعد اتفاق بين فصائل
س ـيــاس ـيــة وجـ ـم ــاع ــات م ـت ـم ــردة ســابـقــة
وشخصيات عسكرية.

«حزب األمة»

«الحرية والتغيير»

مــن نــاحـيـتــه ،أع ـلــن فـضــل ال ـلــه بــورمــه
رئـ ـي ــس «حـ ـ ــزب األم ـ ـ ـ ــة» ال ـم ـك ـل ــف وأحـ ــد
ال ــوس ـط ــاء ،أمـ ــس ،أن ــه «ت ــم ال ـتــوصــل إلــى
ات ـفــاق سـيــاســي بـيــن الـبــرهــان وحـمــدوك
والقوى السياسية ومنظمات المجتمع

لكن قــوى «إع ــان الـحــريــة والتغيير»،
وهي الكتلة المدنية الرئيسية التي قادت
االحـتـجــاجــات المناهضة لعمر البشير
ووقعت اتفاق تقاسم السلطة في 2019
مــع الجيش ،رفضت االتـفــاق ،وقــالــت في

بـيــان «نــؤكــد موقفنا الــواضــح والمعلن
سابقا بأنه ال مفاوضات وال شراكة وال
شرعية لالنقالب».
كما طالبت المجموعة بمحاكمة قادة
االنقالب بتهمة تقويض شرعية العملية
االنتقالية بقمع المتظاهرين وقتلهم.
وت ـظ ــاه ــر أم ـ ــس ،م ـئ ــات ال ـســودان ـي ـيــن
فــي ال ـخــرطــوم وتــوج ـهــوا ص ــوب القصر
الرئاسي في شارع القصر ،وهم يهتفون
ب ـش ـعــارات مـنــاهـضــة لـلـبــرهــان ومــؤيــدة
لحمدوك.
في المقابل ،أطلقت قوات األمن قنابل
الغاز المسيل للدموع على المحتجين.
وق ــال شـهــود عـيــان ،إن االحتجاجات
انطلقت في وسط الخرطوم وفي مدينتي
كسال وعطبرة شرق وشمال البالد.
ومساء أمــس األول ،تظاهر مئات في
مــديـنــة ال ـخــرطــوم ب ـحــري ش ـمــال شــرقــي
العاصمة ،ووضـعــوا حــواجــز على طرق
وأض ــرم ــوا ال ـنــار فــي اإلط ـ ــارات ،وهتفوا
ب ـ ـش ـ ـعـ ــارات ُ ضـ ــد الـ ـحـ ـك ــم ،وخـ ـ ـ ــال ه ــذه
التظاهرات ،أحرق مركز لألمن ،ولم يتضح
على الفور المسؤولون عن الحادثة ،فيما
تبادلت الشرطة والمتظاهرون تحميل
المسؤولية.

وت ــزامـ ـن ــا م ــع الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ،نـصـحــت
السفارة األميركية في الـســودان الرعايا
األم ـيــرك ـي ـيــن بــال ـب ـقــاء ف ــي م ـنــازل ـهــم قــدر
اإلمكان .وأشــارت السفارة ،في بيان لها،
إلى أنه رغم الطابع السلمي للدعوات التي
يطلقها المنظمون فإن التظاهرات السابقة
شهدت مواجهات عنيفة.
وكـ ـ ــان وزيـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـي ــرك ــي
أن ـت ــون ــي بـلـيـنـكــن دعـ ــا ف ــي وقـ ــت ســابــق
إلــى إنـهــاء العنف ضــد المتظاهرين في
ال ـ ـسـ ــودان وإط ـ ــاق ج ـم ـيــع الـمـعـتـقـلـيــن.
وأض ـ ـ ــاف أن بـ ـ ــاده ت ـضــم صــوت ـهــا إلــى
أص ــوات المتظاهرين الـمـنــاديــن بـعــودة
الـحـكــومــة االنـتـقــالـيــة .م ــن نــاحـيـتــه ،قــال
الـسـيـنــاتــور األم ـيــركــي كــريــس كــونــز إنــه
ال يـنـبـغــي ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة الـسـمــاح
ً
بـنـجــاح االن ـق ــاب فــي الـ ـس ــودان ،م ـحــذرا
القادة العسكريين في السودان من عواقب
وخيمة إن لم يسمحوا باستئناف التحول
الديموقراطي بقيادة مدنية .وجدد سفراء
االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي بــال ـخــرطــوم دعمهم
مـطــالــب الـشـعــب ال ـســودانــي فــي تحقيق
الديموقراطية والحرية والسالم والعدالة،
إلى جانب احترام حقوق اإلنسان.
الخرطوم ـ ـ وكاالت

َّ ً
مجلس التعاون :لم نتخل يوما عن لبنان ...والتطاول مرفوض
أكد األمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أن «دول التعاون
َ
ً
لم تتخل يوما عن لبنان ،وال يستطيع أحد أن ُيقلل من أهمية مشاركة مجلس
ّ ً
التعاون على مستوى متعدد الطرف أو ثنائي الطرف في مساعدة لبنان» ،مشددا
في الوقت نفسه على رفض المجلس ألي تطاول على الدول الخليجية من الجانب
ً
اللبناني ،مبينا في تصريح تلفزيوني أن «المشكلة داخل لبنان ،والجميع يرى
هذه المشكلة بأنها مشكلة نخبة سياسية تسعى لتحقيق مكاسب محلية ،ويجب
حلها داخل لبنان».
ُيذكر أن وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني ،أعلن أمس األول أن «لبنان
يقع عليه عبء إثبات أن حزب الله يمكن أن ّ
يغير سلوكه لــرأب الصدع مع دول
الخليج العربية».
وكانت أزمــة دبلوماسية اندلعت بين لبنان وال ــدول الخليجية ،على خلفية
تصريحات مسيئة لوزير اإلعالم اللبناني جورج قرداحي ،طردت السعودية على
أثرها السفير اللبناني واستدعت سفيرها في بيروت وتبعتها دول خليجية.
من ناحية أخــرى ،وبينما يستعد لبنان لالحتفال بعيد استقالله الـ  ،78رأى

ً
ً
رئـيــس الحكومة الـســابــقسعد الـحــريــري ،أنــه «مــن الـمـحــزن ج ــدا ج ــدا ان يشعر
ً
المواطن اللبناني بعد  78عاما على االستقالل انه يحتاج الى دولة حرة سيدة
مستقلة ليست رهينة حزب أو طائفة أو منصة لحراس الحروب األهلية العربية».
وســأل في بيان «بــأي كالم نتوجه الى اللبنانيين بعيد االستقالل؟ لو قيض
للكالم الذي يتردد منذ  7عقود ان يتحقق لكان لبنان اليوم جنة الله على االرض
وليس دولة تقف على حدود جهنم».
ً
أما رئيس مجلس النوابنبيه بري ،فأشار في بيان إلى «أننا معنيون جميعا
ً
في هذه اللحظة التي هي األخطر وجوديا على لبنان واللبنانيين ،أن نحصن
لبنان واستقالله بتحصين القضاء وتحقيق استقالليته كسلطة تلتزم قواعد
ً
الدستور والـقــانــون ،بعيدا عــن التسييس واالستنسابية والكيدية والتطييف
والتمذهب ،معنيون بتحرير االقتصاد من التبعية واالرتهان لسطوة االحتكار
والمحتكرين ،معنيون بتحرير لقمة عيش المواطنين ودوائهم من تجار االسواق
السوداء ،معنيون بتحرير ودائع الناس وجني أعمارهم من المصارف بتشريعات
ً
وإقرار القوانين التي تحفظ هذا الحق وإعادته ألصحابه كامال ،معنيون بإعادة

ترميم الثقة بين المواطن والدولة ومؤسساتها ،وثقة العالم بلبنان الموقع والدور
والرسالة واالنسان ،لبنان الملتزم بإنجاز استحقاقاته الدستورية بمواعيدها».
بدوره ،لفت البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي إلى أن «عيداالستقالل
الذي نحتفل به غدا يوجه الدعوة للشعب والمسؤولين السياسيين ،وللذين ما زال
والؤهم لغير الوطن ويعرقلون سير المؤسسات الدستورية واستقاللية القضاء
وفصل السلطات ويخرقون السيادة».
ورأى أن «االستقالل يشكو اليوم من وجود لبنانيين غير مستقلين ،ولبنانيين
يشكون وجود مسؤولين غير استقالليين» .وقال :ال يتعايش االستقالل مع ضعف
الدولة أمام الخارجين عنها ،ومع حكم ال يوفر الحياة الكريمة لشعبه ،وال يتعايش
االستقالل في وطن تحول ساحة صراعات لجميع مشاكل الشرق االوسط والعالم.
في غضون ذلك ،سجل نحو  245ألف مغترب لبناني أسماء هم لالقتراع في
االنـتـخــابــات النيابية الـمــزمــع عقدها فــي م ــارس المقبل ،وفــق مــا أعلنت وزارة
الخارجية بعد إغالق أبواب التسجيل للمغتربين عند منتصف مساء أمس األول.
(بيروت ـ ـ وكاالت)

ساويرس يهاجم الحكومة المصرية
واألمطار تشل المحافظات الكبرى
●

القاهرة  -حسن حافظ

أث ـ ــار رجـ ــل األعـ ـم ــال ال ـم ـص ــري ،نجيب
س ــاوي ــرس ،مــوجــة مــن ال ـجــدل فــي الـشــارع
المصري ،أمس باتهامه الحكومة بالتدخل
في عمل القطاع الخاص وخلق منافسة غير
عادلة بين القطاعين ،مؤكدا أن «الشركات
المملوكة من طرف الدولة أو التابعة للجيش
ال تدفع ضرائب أو رسوما جمركية ،عكس
الشركات الخاصة ،وهذا ما يجعل الفرص
غير متكافئة بين القطاعين».
س ـ ـ ـ ــاوي ـ ـ ـ ــرس ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـعـ ــد أح ـ ـ ـ ــد أكـ ـب ــر
الـ ـمـ ـلـ ـي ــاردي ــرات ف ــي إف ــري ـق ـي ــا ،أشـ ـ ـ ــار ،فــي
تـصــريـحــات لــوكــالــة فــرانــس ب ــرس ،إل ــى أن
الـقـطــاع ال ـخــاص ال يستطيع الــدخــول في
منافسة مع شركات الحكومة والجيش ،ألن
«المنافسة من البداية غير عــادلــة» ،وحذر
من أن المستثمرين األجانب يحجمون عن
ضخ أموالهم في السوق المصرية بسبب
هذه األجواء ،داعيا الدولة ألن تكون «منظمة
وليست مالكة للنشاط االقتصادي».
وتابع ساويرس حديثه من قلب منتجع
الـجــونــة ال ــذي بنته أس ــرة ســاويــرس على
البحر األحمر ويعد مقرها الدائم :االقتصاد
المصري حصل على دفعة جديدة في اآلونة
األخيرة ،جراء اإلنفاق الحكومي على البنية
الـتـحـتـيــة مـثــل ال ـط ــرق الـســريـعــة الـجــديــدة
والعاصمة الـجــديــدة ،معترفا بــأن القطاع
الخاص يبني هذه المشاريع ،لكنه حذر من
أنه «ال يمكن االعتماد على الدولة إلى األبد»
للحفاظ على االقتصاد الوطني.
ومـ ـن ــذ صـ ـع ــود ال ــرئـ ـي ــس ع ـب ــدال ـف ـت ــاح
السيسي إلى سدة الحكم في يونيو ،2014

تشهد مصر طفرة في المشروعات القومية
العمالقة بداية من العاصمة اإلدارية وغيرها
م ــن الـ ـم ــدن ال ـج ــدي ــدة وش ـب ـكــة م ــن ال ـطــرق
والكبارى ،وهــي المشروعات التي تشارك
فيها شركات حكومية وأخرى تابعة للقوات
المسلحة ،التي دخلت في شراكة مع عدد
من شركات القطاع الخاص ،وعلى رأسها
شركة «أوراسكوم لإلنشاء» المملوكة لعائلة
ساويرس.
وعلى الفور انقسم الشارع المصري حول
تصريحات رجل األعمال المعروف بإثارة
الجدل ،إذ حل هاشتاغ #نجيب_ساويرس
ضمن قائمة األكـثــر رواج ــا فــي مصر على
مــوقــع تــويـتــر ،إذ أي ــده البعض فــي أفـكــاره
حول ضــرورة تحجيم تدخل الحكومة في
أعمال القطاع الـخــاص ،فيما رأى البعض
اآلخ ــر أن ال ــدور الحكومي أســاســي بدليل
حجم اإلن ـجــازات الـتــي تحققت بعد عــودة
ال ـح ـكــومــة لـلـقـيــام بـ ــدور ال ـق ـطــاع ال ـخــاص
المتقاعس ،والذي أثبت بحثه عن مصالحه
الخاصة فقط.
وفــي حــدث سـنــوي يتابعه المصريون
بال مباالة ،أصيبت عدة محافظات بالشلل
أمس ،جراء موجة من الطقس السيئ كشفت
عــن ضـعــف أداء المحافظين فــي مواجهة
األمطار الغزيرة المتوقعة ،والتي ضربت
الـمـحــافـظــات الـشـمــالـيــة لـلـبــاد عـلــى مــدار
اليومين الماضيين ،إذ تعطلت حركة المرور
فــي محافظة اإلسـكـنــدريــة بعدما أصيبت
بالشلل ،بينما غــرقــت ش ــوارع محافظتي
القاهرة والجيزة في تجمعات مياه األمطار
ال ـغــزيــرة ،وذل ــك مــع ب ــدء تحسن األوض ــاع
المناخية مساء أمس األحد.

الجيش اإلثيوبي
قوات
تيغرايً :
ً
ُّ
يشن هجوما جويا على مدنيين

زحمة سير في أحد شوارع منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية شمال القاهرة
(رويترز)
وعلقت الدراسة في  10محافظات يومين
بسبب األمطار الغزيرة التي وصلت إلى حد
السيول في العديد من األجزاء الشمالية من
مصر ،واستمر هطول األمطار معظم ساعات
السبت والساعات األولى من صباح األحد،
على القاهرة والجيزة واإلسكندرية ومطروح
ومحافظات الــدلـتــا ،لتصاب الحياة فيها
بالشلل التام ،مع تحذيرات رسمية بضرورة
عدم التواجد في الشوارع لتجنب التعرض
لـصــواعــق الـبــرق أو الـمــاس الكهربائي أو
سقوط أشجار أو الفتات إعالنية.
وأظـهــرت صــور تناقلتها وسائل إعالم
ومــواقــع التواصل االجتماعي ش ــوارع في
اإلسكندرية وهي غارقة ،إذ ارتفع منسوب
ال ـم ـيــاه فـيـهــا إل ــى أك ـثــر م ــن م ـتــر ،وظـهــرت
الكثير من السيارات وهــي غارقة بالكامل
في مياه األمطار ،بالتزامن مع نوة المكنسة
التي تضرب المدينة الساحلية ،فيما بدأت
سـيــارات الشفط التابعة لشركات الصرف
الصحي في محاوالت شفط تجمعات المياه
من أجل إعادة فتح الشوارع المغلقة.

وأعـ ـلـ ـن ــت ال ـس ـل ـط ــات ال ـم ـص ــري ــة حــالــة
الـ ـط ــوارئ ال ـق ـصــوى ل ـمــواج ـهــة مــوجــة من
الطقس السيئ وســوء األحــوال الجوية ،إذ
تقرر إلغاء إجازات األطقم الطبية وتعطيل
ال ــدراس ــة ب ــال ـم ــدارس وال ـجــام ـعــات ،بينما
صرح المتحدث باسم وزارة الصحة حسام
عبدالغفار ،بأنه تم رفــع درجــة االستعداد
ال ـق ـصــوى ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء الـجـمـهــوريــة،
لـلـتـعــامــل م ــع أي ط ـ ــارئ ب ـس ـبــب األح ـ ــوال
الجوية.
بـ ـ ــدوره ،تـلـقــى وزيـ ــر الـتـنـمـيــة المحلية
محمود ش ـعــراوي تـقــريــرا أم ــس ،مــن غرفة
العمليات وإدارة األزمـ ــات ب ــال ــوزارة حول
تساقط األمطار الغزيرة على المحافظات
الشمالية ،وأش ــار الــوزيــر إلــى أن األجـهــزة
الـتـنـفـيــذيــة بــالـمـحــافـظــات بــالـتـنـسـيــق مع
شــركــات مـيــاه ال ـشــرب وال ـصــرف الصحي،
تـقــوم بجهود كبيرة لــرفــع تــراكـمــات مياه
األمطار ،وإزالــة أي آثــار لها لتيسير حركة
سير المواطنين والسيارات.

في عالمة أخرى على تفاقم الحرب األهلية في البالد ،أكد أعضاء
في «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» ،أمس ،أن الجيش اإلثيوبي
ً
ً
شن هجوما جويا جديدا على مدنيين في منطقة تيغراي شمال
البالد .وقال الناطق باسم الجبهة ،جيتاتشو رضا ،عبر «تويتر» ،إن
الجيش أرسل طائرة ّ
مسيرة من دون طيار (درون) لمهاجمة منطقة
سكنية في ميكيلي الساعة الواحدة فجر األحد.
وكتب رضــا« :لقد أصبح أسلوبا واضحا أن يستهدف رئيس
ال ــوزراء اإلثـيــوبــي آبــي أحـمــد األحـيــاء السكنية فــي تيغراي كلما
ّ
تعرضت قواته لضربة قاصمة في ساحة المعركة».
ّ
ّ
ولم يصدر أي بيان عن أديس أبابا ،لكن القوات الوطنية شنت
هجمات متعددة على مدن بالشمال في األسابيع الماضية.
وتواجه أديس أبابا خطر السقوط في أيدي قوات المتمردين.
ّ
وت ــم ح ــض سـكــانـهــا عـلــى الــدفــاع عــن أنـفـسـهــم .وأعـلـنــت إثيوبيا
األسبوع الماضي حال الطوارئ في كل أنحاء البالد مدة  6أشهر،
مــع تــزايــد المخاوف مــن تـقـ ّـدم مقاتلي جبهة تيغراي وحلفائهم
نـحــو الـعــاصـمــة أدي ــس أب ــاب ــا .وي ــؤك ــد حـقــوقـيــون أن االع ـت ـقــاالت
لمتحدرين مــن اتنية التيغراي  -والـتــي شاعت خالل
التعسفية
ّ
الحرب  -تضاعفت مذاك ،وأن اإلجراءات الجديدة تسمح للسلطات
باحتجاز أي شخص يشتبه في دعمه «جماعات إرهابية» من دون
مذكرة قضائية.
ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا ،في وقت يشهد
النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البالد تصعيدا.
ً
وكان المبعوث األميركي للمنطقة ،جيفري فالتمان ،موجودا في
العاصمة حتى السبت سعيا للتفاوض حول وقف إلطالق النار.
وسيطرت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» على إثيوبيا لمدة
 25عاما قبل أن تتحول إلــى المعارضة عند انتخاب آبــي أحمد
رئيسا للوزراء عام  ،2018وبعد ذلك عززت «الجبهة» قاعدة سلطتها
في تيغراي .وأدى نزاع العام الماضي بين أديس أبابا و»الجبهة
الشعبية لتحرير تيغراي» حول تأجيل االنتخابات الوطنية بسبب
جائحة كورونا إلى أعمال العنف الحالية .ومضت «تيغراي» قدما
في االنتخابات اإلقليمية ،على عكس رغبات الحكومة الوطنية ،مما
أدى إلى اندالع اشتباكات مستمرة منذ نوفمبر .2020
(كيب تاون  -د ب أ)

سلة أخبار
سعيد لبلينكن :الدستور
لم يعلق

أبلغ رئيس تونس ،قيس سعيد،
وزير الخارجية األميركي،
أنتوني بلينكن ،أن الدستور لم
يعلق وتم اللجوء إلى المادة
 80منه ،لعدم تحول البرلمان
إلى حلبة صراع وإسالة الدماء
وتعطل أعماله في أكثر من
مناسبة ،نتيجة للعنف المادي
ً
واللفظي ،مؤكدا أن العديد من
المغالطات التي يتم نشرها
في الخارج ال أساس لها من
ّ
الصحة ،وال عالقة لها بالواقع،
بل تتم االستعانة بعدد من
الشركات بأموال مشبوهة
المصدر لإلساءة إلى تونس.
وقال سعيد ،خالل اتصال
هاتفي تلقاه أمس األول من
بلينكن'' :الفساد عم وانتشر
في الدولة والمجلس النيابي
ذاته ،وحين ُرفعت الحصانة
عن أعضاء مجلس النواب تمت
مقاضاة بعضهم ،ومنهم من
كان محكوما منذ  ،2018إلى
جانب عدد من القضايا األخرى
التي ال عالقة لها إطالقا ال
بالحريات وال بالحقوق''.

«الشاباك»
رئيس
ً
زار األردن سرا

كشفت صحيفة "يسرائيل
هيوم" ،عن زيارة سرية
قام بها رئيس جهاز األمن
اإلسرائيلي العام "الشاباك"
رونين بار ،إلى األردن ،بعد
زيارة مماثلة له لكل من رام
الله ،والقاهرة ،في وقت سابق.
وذكرت الصحيفة العبرية ،أن
هذه الزيارة الثالثة التي يقوم
بها بار لنظرائه في الشرق
األوسط ،منذ توليه منصبه
قبل  5أسابيع ونصف.
وأوضحت أن "هدف الزيارة،
التباحث بقضايا ،منها
تهريب األسلحة من الحدود
األردنية ،وخطر اإلرهاب
في ظل اقتراب المجموعات
الموالية إليران من العراق".

تحرير  7أتراك كانوا
محتجزين شرق ليبيا

بجهود مشتركة بين جهازي
االستخبارات التركي والقطري،
تم تحرير  7مواطنين أتراك،
كانوا محتجزين في شرق
ليبيا ،الخاضع لسيطرة قوات
قائد "الجيش الوطني" خليفة
حفتر ،منذ نحو عامين.
ووفق ما ذكرته مصادر تركية،
أمس ،فقد تكللت بالنجاح
الجهود التي بذلتها وزارة
الخارجية وجهاز االستخبارات
التركيين منذ مدة طويلة.

قوات الحكومة اليمنية
تستعيد مواقع في مأرب

نجحت القوات الموالية
للحكومة اليمنية ،مدعومة
برجال القبائل ،أمس ،في
استعادة السيطرة على مواقع
جديدة في الجبهات الجنوبية
والغربية لمحافظة مأرب ،شمال
شرق اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن
"قوات الجيش تمكنت من
انتزاع مواقع جديدة من قبضة
ميليشيات الحوثي االنقالبية،
عقب مواجهات عنيفة جرت بين
الطرفين ،سقط على إثرها قتلى
وجرحى من الجانبين".
وتضمنت المناطق التي
استعادتها القوات الحكومية
"قرية الروضة وتبة الخزان".

ةديرجلا
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ّ
ضربة إلكترونية تشل مترو طهران وطيران الحرس الثوري
واشنطن :لن نغادر الشرق األوسط ولن ننجر لمواجهة مع فصائل إيران وسنحمي الحلفاء
طهران  -فرزاد قاسمي

تسبب هجوم إلكتروني
إسرائيلي بشلل في رحالت
شركة «ماهان» للطيران
المرتبطة بـ «الحرس الثوري»
وعمل قطارات «مترو
طهران» ،مع توالي تبادل
الهجمات السيبرانية بين
الدولة العبرية والجمهورية
اإلسالمية.

ضـمــن سلسلة ضــربــات تـصــب في
"استراتيجية إســرائـيـلـيــة" تــرمــي إلى
تأجيج غضب الشارع اإليــرانــي ،الذي
يعاني ضغوطا اقتصادية ومعيشية،
عشية استئناف مباحثات فيينا ،أدى
هجوم سيبراني ،أمس ،إلى توقف عمل
مترو طهران والطيران المدني اإليراني
خ ــاص ــة ال ـ ـطـ ــائـ ــرات ال ـت ــاب ـع ــة ل ـشــركــة
"ماهان" المرتبطة بالحرس الثوري.
وأك ــد م ـصــدر عــالــي الـمـسـتــوى في
منظمة الــدفــاع الـسـيـبــرانــي اإليــرانــي،
أن ال ـت ـح ـق ـي ـقــات األول ـ ـيـ ــة اظ ـ ـهـ ــرت أن
"االعـ ـت ــداء انـطـلــق مــن داخ ــل إســرائـيــل
بشكل مـبــاشــر" فــي خـطــوة تصعيدية
هي األولى من نوعها.
وذكر المصدر أن الهجوم جاء ضمن
م ــوج ــة ان ـط ـل ـقــت م ــن داخ ـ ــل إســرائ ـيــل
وبعض الــدول األوروبية وحتى شرق
آسـيــا والــواليــات المتحدة منذ عصر
الجمعة الماضي ،حيث حاول القراصنة
الــولــوج إلــى نـظــام ات ـصــاالت أصفهان
وإرسـ ــال رســائــل للمتظاهرين الــذيــن
ك ــان ــوا يـحـتـجــون بـسـبــب ش ــح الـمـيــاه
والجفاف ،إال أن "منظمة الدفاع" تمكنت
م ــن ص ــد ال ـم ـحــاولــة وه ـج ـمــات أخ ــرى
بأصفهان.
وأوضــح أن الهجوم المكثف ،الذي
اع ـت ـمــد أسـ ـل ــوب االرب ـ ـ ــاك ع ـبــر إرسـ ــال
ماليين الرسائل بشكل متزامن ،تسبب
في مشاكل عدة باالتصاالت واالنترنت
ب ـك ــل أن ـ ـحـ ــاء ال ـ ـبـ ــاد ي ــوم ــي ال ـج ـم ـعــة
والسبت.
واشتكى كثر مــن انقطاع وتــذبــذب
س ــرع ــة االنـ ـت ــرن ــت وع ـ ــدم ال ـت ـم ـكــن مــن

بحرية إيران خسرت  ٩جنود
في اشتباكات مع األميركيين
للمرة األولى ،كشف قائد القوة البحرية في "الحرس الثوري" العميد
علي رضا تنغسيري أمس ،عن خسائر بشرية تكبدتها قواتها خالل
ً
مواجهات مختلفة مع القوات األميركية في مياه الخليج ،موضحا أنها
قدمت " 9شهداء" ،دون ذكر فترة االشتباكات أو طبيعتها.
وزعم تنغسيري أمام المؤتمر الوطني لطلبة الباسيج ،أن "الحرس
ً
الـثــوري ضــرب الــواليــات المتحدة تسع صفعات ال تنسى" ردا على
ً
سقوط القتلى ،مشيرا إلى أن "بعض االشتباكات التي خاضها الحرس
مع األميركيين في الخليج لم يتم اإلبالغ عنها في وسائل اإلعالم لسبب
ما يتعلق بأمن إيران".

الوصول إلى معظم مخارج اتصاالت
البالد حتى عبر استخدام برامج كسر
الرقابة.
ولفت إلــى أن الهجمات تركزت على
محافظة أصفهان ومركزها الذي يحمل
االسم نفسه ،في حين تمكنت مجموعة
من القراصنة من اختراق نظام اتصاالت
مترو طهران والمالحة الجوية في "مطار
مهرآباد" وعبر هــذا النظام استطاعوا
الولوج إلى نظام اتصاالت مطار "اإلمام
الخميني" الدولي ،وأحدثوا خلال شامال
بــأن ـظ ـمــة ال ـت ـش ـغ ـيــل ت ـس ـبــب ف ــي تــوقــف
الرحالت الجوية  6ساعات.
وفوجئ العديد من مسافري خطوط
"م ــاه ــان" م ــن ال ــذي ــن ك ــان ــوا ق ــد ح ـجــزوا
رحالت جوية لصباح أمس برسائل على
هواتفهم من جهات مجهولة تطلب منهم
ع ــدم الـسـفــر عـلــى مـتــن رح ــات الـشــركــة
الخاصة التي تعد األكبر بالبلد ومهددة
بأن إحدى الطائرات مفخخة.
في موازاة ذلك ،توقفت جميع قطارات
"مترو طهران" مدة تزيد على الساعتين
مع حبس الــركــاب داخــل قـطــارات ،األمر
ال ــذي اض ـطــر الـبـعــض إل ــى كـســر زجــاج
نوافذ وأب ــواب الـطــوارئ للخروج منها
بعد أن تـعــرض مــرضــى لنوبات ضيق
تنفس وسط حالة من الفوضى والهلع.
ويــأتــي الهجوم على "مـتــرو طهران"
و"م ــاه ــان" بـعــد  3أســابـيــع مــن اخـتــراق
إل ـك ـت ــرون ــي ت ـس ـبــب ف ــي ت ــوق ــف جـمـيــع
محطات الوقود.

غموض إيراني
وم ــع تـفــاقــم ال ـمــواج ـهــة الـسـيـبــرانـيــة
الخفية بين الدولة العبرية والجمهورية
اإلسالمية ،رفض مصدر رفيع في جهاز
"مكافحة الـحــرب اإللـكـتــرونـيــة" نفي أو
تــأك ـيــد ع ــاق ــة ب ـ ــاده بـعـمـيــل مـفـتــرض
أوقفته السلطات اإلسرائيلية في منزل
ً
وزير الدفاع بيني غانتس أخيرا بتهمة
التخابر مع مجموعة قراصنة إيرانية
ت ــدع ــى "ب ـ ــاك شـ ـ ـ ــادو" ،ب ـعــد تـســريـبـهــا
ل ـب ـيــانــات س ــري ــة ع ــن مـجـنــديــن وص ــور
ومعلومات شخصية للوزير مع تهديد
بأنه "تحت المراقبة".
وشكك المصدر بالرواية اإلسرائيلية
عن المتهم الذي ادعت تل أبيب أنه اعتقل
وهو يحاول بيع معلومات لإليرانيين،
قائال إن "الرواية ساذجة للغاية ،وحتى
أبسط العمالء يعلم أنه ال يمكنه التعامل

وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني مجتمعا بمستشار األمن القومي اإلسرائيلي في المنامة أمس (بنا)
بالشكل المفضوح عبر شبكة االنترنت
العادية المخترقة من قبل أجهزة األمن".
وأشـ ــار إل ــى احـتـمــال "ق ـيــام األج ـهــزة
األمنية اإلسرائيلية بمحاولة التالعب
ً
بالمتهم الذي كان مسؤوال عن النظافة
بمنزل غانتس ،أو أنها أرادت اصطناع
رواية للتغطية على فشلها في مواجهة
قراصنة إيــران بعد تمكنهم من النفاذ
إل ــى أكـثــر األنـظـمــة الـعـبــريــة المحصنة
وق ـيــام ـهــم بـنـســخ م ـع ـلــومــات حـســاســة
وثمينة".
ووصـ ـ ــف ال ـم ـع ـل ــوم ــات الـ ـت ــي حـصــل
ً
عليها قراصنة إيران بأنها حيوية جدا
ً
ألم ــن إســرائ ـيــل ،م ـش ــددا عـلــى أن مــا تم
نشره ال يمثل سوى جزء يسير.
وزع ـ ــم ال ـم ـص ــدر أن ق ــراص ـن ــة إيـ ــران
تمكنوا مــن نسخ "مخططات هندسية
ألسـلـحــة نــوعـيــة إســرائـيـلـيــة وأميركية
بينها طائرات مقاتلة وقاذفة ومسيرات
دون طيار وصواريخ ودبابات".
إلى ذلك ،قال مستشار األمن القومي
اإلســرائـيـلــي ،إي ــال هــولـتــا ،على هامش
مــؤتـمــر "حـ ــوار ال ـم ـنــامــة" ،إن إيـ ــران لن
تغير سلوكها إال إذا اضطرت لذلك ،لكنه

بولنديون مسلمون يصلون على جنازة مهاجر يمني توفي على حدود بيالروسيا أمس (رويترز)
قبل لـقــاء مــع نظرائه مــن دول البلطيق
لمناقشة القضية الشائكة ،وصــف رئيس
الــوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي
أم ــس أزم ــة الـمـهــاجــريــن عـلــى ال ـح ــدود مع
ب ـي ــاروس ،بــأنـهــا "أك ـبــر مـحــاولــة لزعزعة
استقرار أوروب ــا" منذ الحرب الـبــاردة قبل
 30عاما.
وجدد مورافيتسكي ،الذي ناقش الوضع
مع نظرائه في إستونيا وليتوانيا والتفيا،
ات ـهــامــه لـلــرئـيــس ال ـب ـيــاروســي ألـكـسـنــدر
لوكاشنكو بشن حرب هجينة ضد أوروبا،
مــؤكــدا أن "بــول ـنــدا لــن تـلـجــأ إل ــى االب ـتــزاز
وسـ ـتـ ـب ــذل قـ ـص ــارى ج ـه ــده ــا لـ ـل ــدف ــاع عــن
الحدود الشرقية لالتحاد األوروبي.
ورغـ ــم وجـ ــود م ــؤش ــرات إل ــى أن األزم ــة
تـ ـت ــراج ــع ق ـل ـي ــا ،تـ ـح ــدث ح ـ ــرس الـ ـح ــدود

وذك ــرت وســائــل إع ــام بــولـنــديــة أن 11
مهاجرا على األقــل لقوا حتفهم منذ بدأت
األزمة خالل الصيف.
وبشكل إجمالي ،سجل حــرس الحدود
 208محاوالت للعبور إلى بولندا ،في حين
وسعت بيالروس ،مساعدتها للمهاجرين
ف ــي مـ ــأوى ل ـل ـط ــوارئ ف ــي ب ـل ــدة ب ــروزج ــي،
ون ـشــرت وكــالــة األن ـب ــاء الـحـكــومـيــة "بـلـتــا"
أمس صورا لجنود نصبوا خيمة لتوزيع
الـمــواد الغذائية بجوار مبنى تم تحويله
إلى مهجع.
ووفقا للتقديرات ،يقيم نحو ألفي مهاجر
في المبنى ،ورفــض جميعهم الـعــودة إلى
بــادهــم وم ــا زالـ ــوا يــأمـلــون ال ــوص ــول إلــى
االتحاد األوروبي.

ّ
الصين تخفض العالقات مع ليتوانيا
الستضافتها مكتب تمثيل لتايوان
خفضت الصين رسميا أمس
ع ــاق ــات ـه ــا ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة مــع
لـيـتــوانـيــا احـتـجــاجــا عـلــى فتح
ت ــاي ــوان س ـف ــارة بــاسـمـهــا فيها
فــي خطوة مهمة تحدت حملة
الضغط التي شنتها بكين.
وترفض الصين أي استخدام
الســم «تــايــوان» يضفي شرعية
دولية على الجزيرة التي تتمتع
بحكم ذاتي وتعتبرها جزءا من
أراضيها وتوعدت باالستيالء
عليها يوما مــا بالقوة إذا لزم
األمر.

و ق ــا ل ــت وزارة ا ل ـخــار ج ـيــة
ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ،إن
الحكومة «خفضت العالقات
ال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـ ــن أج ـ ــل
حماية سيادتها والمعايير
األساسية للعالقات الدولية»،
مـ ـ ـضـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة أن «ا لـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــو م ـ ــة
ا لـلـيـتــوا نـيــة يـجــب أن تتحمل
كل العواقب المترتبة على ما
أقدمت عليه من سابقة سيئة
على الساحة الدولية».
وتـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة
الصينية بأن ليتوانيا «تخلت

عــن االل ـت ــزام الـسـيــاســي الــذي
قطعته لنا عند إقامة عالقات
دبلوماسية ،وال يوجد سوى
صـ ـي ــن واحـ ـ ـ ـ ــدة ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم،
وت ــاي ــوان ج ــزء ال ي ـت ـجــزأ من
أراضيها ونطالبها بتصحيح
قرارها الخاطئ على الفور».
مـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،أسـ ـ ـف ـ ــت
ليتوانيا لقرار الصين خفض
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة،
و كـ ـتـ ـب ــت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
أنـهــا «تــؤكــد مـجــددا تمسكها
بسياسة صين واحدة لكن في

سلة أخبار
بايدن يؤكد للديموقراطيين
نيته الترشح لوالية ثانية

أفادت صحيفة واشنطن
بوست ،بأن الرئيس األميركي
جو بايدن ،الذي احتفى أمس
األول بعيد ميالده الـ  ،79أكد
لحلفائه الديموقراطيين نيته
الترشح لوالية ثانية في
انتخابات عام  .2024وذكرت
ً
الصحيفة أن بايدن وأفرادا في
محيطه القريب طمأنوا الحلفاء
في األيام األخيرة بشأن خطط
سيد البيت األبيض إلعادة
الترشح في عام  ،2024عندما
سيكون في سن  81عاما .ونقلت
الصحيفة عن صديق بايدن
السيناتور السابق كريس دود،
قوله" :الشيء الوحيد الذي
سمعته منه أنه يعتزم الترشح
مجددا".

أوروبا تواجه أكبر محاولة لزعزعة
استقرارها منذ الحرب الباردة

الـبــولـنــديــون أم ــس ع ــن م ـح ــاوالت جــديــدة
لـلـعـبــور ،خـصــوصــا مــن جــانــب "مجموعة
شـ ــديـ ــدة الـ ـع ــدوانـ ـي ــة مـ ــن  100مـ ـه ــاج ــر"،
واش ـت ــاب ــك م ــع ح ـشــد ي ـضــم  200شخص
بعبوات الغاز المسيل للدموع.
وقال وزير الدفاع ماريوش بالشتشاك
إن بيالروس غيرت تكتيكها في التعامل مع
األزمة الحدودية ،وباتت توجه مجموعات
أصغر مــن المهاجرين باتجاه عــدة نقاط
على طول حدود االتحاد األوروبي الشرقية،
متوقعا أن تطول األزمة.
وتخلى المهاجرون عن كل ممتلكاتهم
فــي بلدانهم األم وأنـفـقــوا آالف ال ــدوالرات
للتوجه إلى بيالروس بتأشيرات سياحية،
عـ ــازم ـ ـيـ ــن عـ ـل ــى الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى االت ـ ـحـ ــاد
األوروبي.

دوليات

الوقت نفسه لديها الحق في
توسيع تعاونها مع تايوان».
وأع ـل ـنــت ت ــاي ــوان ف ــي يوليو
أنها ستفتح المكتب التمثيلي،
وه ـ ــو أول م ــرك ــز دب ـل ــوم ــاس ــي
جــديــد لـهــا فــي أوروبـ ــا مـنــذ 18
عاما ،في خطوة استفزت بكين
وردت عليها باستدعاء سفيرها
ف ــي ل ـي ـتــوان ـيــا ،وأوقـ ـف ــت أيـضــا
قـطــارات الشحن إلـيـهــا ،وكذلك
إصدار تصاريح تصدير المواد
الغذائية.

امتنع عن تأكيد تحسن قدرة طهران على
شن الهجمات السيبرانية.
واعتبر أن "المسألة اإليرانية ليست
ً
ً
شأنا إسرائيليا ،بل هي مشكلة عالمية"،
ً
م ــؤك ــدا أن ـه ــم يــدع ـمــون ال ـع ـمــل ال ــدول ــي
الـحــازم ،لكن إسرائيل في الوقت نفسه
كـ ــررت أن ـه ــا مـسـتـعــدة لـلـتـحــرك بشكل
منفرد "متى ما اضطرت".
فــي م ــوازاة ذل ــك ،ادع ــى الـمــديــر العام
لوزارة األمن اإلسرائيلية ،أمير إيشيل ،أن
ً
"الجيش اإلسرائيلي جاهز حاليا لشن
هجوم في إيران" ،في حين اعتبر الرئيس
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،يـتـسـحــاق ه ــرت ـس ــوغ ،أن
بالده "ال يمكنها السماح إليران بحيازة
قدرات ذرية".

قلق أميركي
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه األث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء ،أعـ ـ ـ ـ ــرب م ـن ـســق
مجلس األمن القومي األميركي لشؤون
الشرق األوســط وشمال إفريقيا ،بريت
ماكجورك ،عن قلق بالده حيال الوتيرة
المتسارعة بشكل متزايد لبرنامج إيران
النووي.

وق ـ ــال م ــاكـ ـج ــورك ،خـ ــال م ـشــارك ـتــه
بــال ـمــؤت ـمــر األمـ ـن ــي ف ــي ال ـب ـح ــري ــن" :إن
االلـتــزام بالدبلوماسية يجب أن يكون
من موقع قوة ومرتبطا بالردع وخفض
التوتر".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن "مـ ـق ــاربـ ـتـ ـن ــا إلي ـ ـ ـ ــران،
وه ــي خ ـصــم م ـع ـلــن ،ت ـق ــوم ع ـلــى ال ــردع
والدبلوماسية وخفض التوتر وال يمكن
ألي من هذه الركائز أن تعمل وحدها"،
ً
مبينا أن الهدف األول هو منع حصول
إيران على سالح نووي.
وأشـ ــار ال ـم ـســؤول األم ـيــركــي إل ــى أن
"واشـ ـنـ ـط ــن م ـل ـتــزمــة بــالــدب ـلــومــاس ـيــة،
ولكنها جاهزة لخيارات أخرى إذا فشل
ه ــذا ال ـم ـس ــار" .وغ ـ ــداة ت ـهــديــد فـصــائــل
ع ــراقـ ـي ــة م ـس ـل ـح ــة م ــرت ـب ـط ــة ب ـط ـه ــران
لــواش ـن ـطــن بـتـقـطـيــع أوص ــال ـه ــا إذا لم
ت ـن ـس ـحــب ب ـح ـل ــول ن ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام ،لـفــت
ماكجورك إلــى أن بــاده "لــن تنجر إلى
تبادل إطالق النار مع وكالء إيران .لكن
ً
إيران تعلم أننا سنحمي شعبنا دائما
وسوف نتصرف بحزم للقيام بذلك إذا
لــزم األم ــر" .كما أش ــار إلــى أن واشنطن
ستحمي حلفاءها في المنطقة.

الكرملين يندد بهستيريا
أميركية بنزاع أوكرانيا

ندد الناطق باسم الكرملين
دميتري بيسكوف بـ"هستيريا"
تثيرها الواليات المتحدة
بشأن اجتياح روسي محتمل
ً
ألوكرانيا ،قائال" :تجري إثارة
هذه الهستيريا بشكل مفتعل.
يتهمنا الذين استقدموا قواتهم
المسلحة من الخارج بنشاط
عسكري غير عادي على
أراضينا ،أي الواليات المتحدة".
وجاءت تصريحات بيسكوف،
بعدما رفض وزير الخارجية
األميركي اإلفصاح عن مسألة ما
إن كانت أجهزة االستخبارات
األميركية تعتقد أن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين يهدف
أراض من أوكرانيا.
إلى انتزاع
ٍ

ةديرجلا

•
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األبيض يتجاوز اليرموك
برباعية في «الممتاز»
أحمد حامد
وعبدالرحمن فوزان

فريق الكويت لكرة القدم
ً
حقق ً
فوزا صعبا على اليرموك ،2-4
في المباراة التي جمعت بينهما
مساء أمس في كيفان ،ضمن
مباريات الجولة األولى من
مباريات الدوري الممتاز.

ت ـج ــاوز ال ـف ــري ــق األول لـكــرة
الـ ـق ــدم بـ ـن ــادي ال ـك ــوي ــت ضيفه
اليرموك  ،2-4في المباراة التي
جـ ـمـ ـع ــت ب ـي ـن ـه ـم ــا أم ـ ـ ــس ع ـلــى
اس ـتــاد ن ــادي الـكــويــت بكيفان،
ضمن مباريات الجولة األولــى
مــن منافسات ال ــدوري الممتاز
لكرة القدم.
أهـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة س ـج ـل ـهــا
لــأبـيــض فيصل زاي ــد مــن "ركـلــة
جزاء" ( ،)37ويوسف ناصر (،)72
وأحمد الزنكي ( ،)72ومهدي بن
رح ـمــة ( )2+ 90م ــن رك ـلــة ج ــزاء،
فــي حين سجل ثنائية اليرموك
الكولومبي كارلوس أندريس (،25
 ،)73ليحصد الكويت أول ثالث
نقاط في رصيده.
ولــم تكن مهمة الكويت سهلة
أمام اليرموك ،حيث نجح األخير
فــرض بــدايــة قــويــة ،وع ــادل الكفة
مع أصحاب األرض حتى الدقيقة
 ،76بهدفين لكل فريق ،وقبل أن
يسجل أحمد الزنكي هدف الفوز،
ومهدي بن رحمة هدف التعزيز.
واسـتـغــل الـيــرمــوك مــع مــدربــه
أح ـ ـمـ ــد ح ـ ـيـ ــدر الـ ـمـ ـس ــاح ــات فــي
دفــاعــات الكويت ،وهــو ما ساهم
ف ــي خ ـلــق ف ــرص خ ـط ـيــرة ه ــددت
مرمى األبـيــض ،ونجح المهاجم
الكولومبي كارلوس أندريس في
وضــع اليرموك بالمقدمة بهدف
( )25من هجمة مرتدة ،وبصناعة
مميزة من عبدالله شهاب ،انفرد

«يد» السالمية والقادسية
يلتقيان العربي والقرين
•

محمد عبدالعزيز

تختتم اليوم المرحلة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة اليد ،بإقامة
مباراتين على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله ،حيث يلتقي
في  5.30مساء السالمية مع العربي ،ويليها في  7.30مباراة القرين مع
القادسية.
في المباراة األولى يسعى السالمية برصيد  9نقاط إلى النهوض من
جديد ،بعد التعادل أمام كاظمة ،ومن ثم خسارته من القادسية في الجولة
الماضية ،واستعادة اتزانه مرة أخرى على حساب تراجع نتائج العربي
برصيد  4نقاط ،والباحث عن فوز يحسن به أوضاعه قبل فوات األوان.
وينطبق األمر نفسه على المباراة الثانية التي سيحاول فيها القادسية
الثالث بفارق األهــداف عن كاظمة الثاني ،ولكل منهما  10نقاط ،تكرار
نتيجة اللقاء األول وحـصــد النقطتين لالستمرار فــي المنافسة على
المراكز األولــى في البطولة ،مستغال تراجع القرين لقاع الترتيب بدون
رصيد ،والذي سيعمل جاهدا على تقديم عرض جيد يمكنه من التقدم
ولو خطوة في الترتيب.

مباراتا «األولى»
وتقام اليوم مباراتان على صالة الشهيد فهد األحمد بالدعية ،ضمن
الجولة التاسعة من دوري الدرجة األولــى ،حيث يلتقي في  5:30مساء
النصر الثالث بـ 10نقاط مع الصليبيخات الثاني بـ 14نقطة ،وفي 7.30
يلعب التضامن السادس بـ 6نقاط مع اليرموك األول بـ 16نقطة.

ع ـل ــى اثـ ــرهـ ــا وس ـ ـ ــدد فـ ــي ش ـبــاك
الحارس حميد القالف.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ل ــم يـسـعــف بــطء
التحضير أصحاب األرض فريق
ال ـكــويــت لتطبيق خـطــة ال ـمــدرب
التونسي نبيل معلول ،وتحسن
أداء األبيض بعد نصف الساعة
األولـ ـ ـ ـ ــى ،ل ـي ـت ـح ـصــل ع ـل ــى رك ـلــة
جزاء اثر مراوغة من عبدالرحمن
كميل ،وعرقلة من حارس اليرموك
فيصل المكيمي ،نفذها بنجاح
فيصل زايد (.)37
وفي الشوط الثاني استخدم
األبيض أوراقــه الرابحة مهدي
بــن رحـمــة ،وأحـمــد الــزنـكــي ،في
المقابل أبقى اليرموك على نفس
تشكيلة البداية ،في حين استمر
كل فريق على حاله وسط ضغط
غير فـ ّـعــال مــن األبـيــض ،ودفــاع
منظم من اليرموك ،مع االعتماد
على الهجمات المرتدة.
ويضع البديل يوسف ناصر
األبـ ـ ـي ـ ــض ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــدم ــة ()72
برأسية سكنت شباك المكيمي،
ولم يمر على هدف األبيض أكثر
من دقيقة ليرد اليرموك ،بهدف
التعيدل عبر الخطير اندريس
مــن هجمة مــرتــدة أخ ــرى انفرد
عـلــى اث ــره ــا لـيـســدد ف ــي شـبــاك
الكويت.
ومــن تسديدة قوية من خارج
مـنـطـقــة الـ ـج ــزاء ألح ـم ــد الــزن ـكــي
تقدم الكويت بهدف ( ،)76ليعزز

كرة مشتركة عالية امام مرمى اليرموك
مـهــدي بــن رحـمــة هــذا التقدم من
ركلة جزاء ،لتنتهي المباراة .2/4

فوز العربي
وعلى استاد علي صباح السالم
بـ ـن ــادي ال ـن ـص ــر ،حـ ـ ـ َّـول أص ـح ــاب
األرض تأخرهم بهدفين إلــى فوز
بثالثية ،في المباراة التي جمعتهم
مع السالمية ،ليحصد "العنابي"
أول  3ن ـق ــاط ف ــي رص ـ ـيـ ــده ،فيما
استمر رصيد السالمية خاليا.
تمكن "ال ـس ـم ــاوي" مــن افتتاح
الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ب ـ ـعـ ــد تـ ـ ـم ـ ــري ـ ــرة مــن
الـ ـم ــوس ــوي سـ ــددهـ ــا ال ـب ــرازي ـل ــي
فابيانو أرضية على يمين الحارس
خليفة رحيل ( ،)17وأضاف مبارك
الفنيني الهدف الثاني من تسديدة
قوية من داخل منطقة الجزاء (.)30
ومع بداية الشوط الثاني تمكن

"الـ ـعـ ـن ــاب ــي" م ــن ت ـق ـل ـيــص الـ ـف ــارق
مــن ضــربــة ج ــزاء ســددهــا يعقوب
ال ـ ـط ـ ــراروة ( ،)63ل ـي ـع ــود وي ـع ــدل
النتيجة عن طريق تسديدة لمشاري
ال ـعــازمــي سكنت ال ــزاوي ــة اليمنى
للحارس نواف المنصور ( ،)79وفي
الوقت بدل من الضائع تمكن مهاجم
النصر النيجيري دينيس من خطف
هدف الفوز من تسديدة من داخل
منطقة الجزاء (.)1+90

دوري «األولى» ينطلق اليوم
تـ ـنـ ـطـ ـل ــق الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم مـ ـن ــافـ ـس ــات
دوري  stcللدرجة األول ــى ،بإقامة
م ـب ــارات ـي ــن ال ـس ــاع ــة  5:20م ـســاء،
حـيــث يستضيف الـســاحــل فريق
الصليبيخات ،ويلتقي في الثانية
الـجـهــراء مــع ضيفه خيطان على
استاد مبارك العيار.

ً
إقالة المؤدب ...ومحمد إبراهيم بديال
علمت "الجريدة" أن إدارة السالمية اتخذت قرارا بإقالة
المدرب التونسي حاتم المؤدب ،عطفا على الخسارة
األول ـ ــى ال ـتــي تـلـقــاهــا ال ـفــريــق ف ــي الـ ـ ــدوري الـمـمـتــاز
أمام النصر ،وما تال ذلك من مشاحنات مع بعض
الجماهير عقب المباراة.
وقــال مصدر في السالمية إن إدارة النادي أبدت
استياء ها من تعامل المدرب مع مجريات مواجهة النصر ،في
إشارة الى عدم قدرته على الحفاظ على التقدم بهدفين من دون
رد؛ اللذين انتهى بهما الشوط األول من عمر اللقاء ،كما أن إدارة
السالمية تــرى ردة فعل ا ل ـمــدرب مبالغا فيها بعد أن ّ
تعر ض
لالنتقاد من قبل الجماهير.
وأض ــاف أن إدارة السالمية توصلت إلــى اتـفــاق مــع الـمــدرب
الوطني محمد إبراهيم لتولي المسؤولية ،اعتبارا من اليوم،
واستعدادا لمواجهة الشباب في الجولة الثانية من "الممتاز"،
والمقررة السبت المقبل.

أزرق الشباب يواجه اليمن بـ «غرب آسيا» اليوم
خسر في الجولة األولى أمام العراق بثالثية نظيفة
•

حازم ماهر

يلتقي منتخبنا للشباب لكرة الـقــدم تحت 19
سنة مع نظيره اليمني على استاد البصرة الدولي
في الساعة  8:00من مساء اليوم ،في الجولة الثانية
من منافسات المجموعة األولى ،لبطولة غرب آسيا،
التي تستضيفها العراق حاليا.
وشهدت الجولة األولى التي أقيمت مساء أمس
األول ،فــوز البحرين على فلسطين  ،1-2وخسارة
منتخبنا على يد منتخب العراق .3-0
وم ــن الـمـقــرر أن ي ـجــري الـجـهــاز الـفـنــي ل ــأزرق
بقيادة المدرب اإلسباني ًكارلس مارتينيز ومساعده
محمد الفيلكاوي ،تغييرا في الخطة التي لعب بها
أمام المنتخب العراقي ،وتمثلت في االعتماد على
الجوانب الدفاعية ،وشن هجمات مرتدة ،والتي لم
تمثل خطورة حقيقية على مرمى المنافس.

الفيلكاوي :استفادة رغم الخسارة
أكد المدرب المساعد لألزرق محمد الفيلكاوي أن
الالعبين استفادوا من مواجهة العراق ،رغم الخسارة،
ً
مضيفا في اتصال هاتفي أجرته معه "الجريدة" أن

أوج ــه االسـتـفــادة تتمثل فــي اللعب بحضور
جماهيري غفير ،وأمام منافس قوي يضم بين
صفوفه  7العبين محترفين في أوروب ــا ،إلى
جانب االحتكاك الجيد.
وأش ــار الفيلكاوي إلــى أن لقاء الـعــراق هو
األول ل ــاعـ ـبـ ـي ــن ،ال ــذي ــن
غـ ــابـ ــوا عـ ــن ال ـم ــاع ــب
مدة عام ونصف العام،
بسبب فيروس كورونا
المستجد ،لذلك فالفريق
في حاجة إلى المزيد من
العمل ،والصبر عليه من
قبل الجميع.
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع" :س ـي ـظ ـه ــر
األزرق ب ـش ـكــل أف ـضــل
ابتداء من مباراة اليوم
أمام المنتخب اليمني،
والتي نسعى خاللها
إل ــى تحقيق الفوز
وح ـص ــد الـنـقــاط
الثالثة".
جانب من مباراة شباب الكويت والعراق

حاتم المؤدب

نارية بين كاظمة والعربي
في «ممتاز الطائرة»
تقام اليوم ثالث مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري
الممتاز للكرة الطائرة ،أبرزها كاظمة والعربي في  7.30مساء ،ويسبقها
في  5.30مساء مباراة أخرى تجمع برقان والجهراء ،وتجرى المباراتان
على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله ،بينما يحل في 6.00
مساء القادسية ضيفا ثقيال على التضامن.
ويدخل فريقا المباراة األولى بهدف انتزاع نقاط الفوز لالقتراب خطوة
من مقدمة الترتيب ،إذ يتطلع البرتقالي الرابع بفارق نقاط األشواط عن
الجهراء الثالث ،ولكل منهما  4نقاط ،الــى االستمرار في االنتصارات،
وتعميق جراح العربي في المركز قبل األخير برصيد  3نقاط ،والطامح
إلى تعويض خسارته أمام الكويت والقادسية والخروج من اللقاء بنتيجة
ايجابية.
وسيخوض البرتقالي اللقاء مدعوما بتألق المحترف الدومينيكاني
سانتوس ومشعل العمر وعبدالرحمن المطوع ،بينما يعول األخضر
على محمد سويد وحسين المسري والمحترف الدومينيكاني هنري
عمر لتحقيق الفوز.
وتعد المباراة الثانية صعبة على الطرفين :الجهراء بـ 4نقاط وبرقان
بـ 3نقاط ،فالمستوى متقارب وطموحهما واحد ،وكل منهما تضعه نقاط
الفوز في دائرة المنافسة.
وفي اللقاء الثالث ستكون الفرصة سانحة أمام القادسية األول بعدد
مرات الفوز ورصيد  6نقاط لتحقيق فوز ربما يكون في متناول يده على
حساب التضامن السابع واألخير بدون رصيد .وفي دوري الدرجة األولى
يلتقي في السادسة مساء الصليبيخات الرابع بدون رصيد مع اليرموك
الثالث بنقطتين على صالة نادي الشباب ضمن الجولة الرابعة.

مقصيد« :مواهبنا في مدارسنا» ينطلق  12ديسمبر
استراتيجية االتحاد المدرسي برعاية «الوطني»
أعلن فيصل مقصيد وكيل
وزارة التربية ،موعد بدء
العمل باستراتيجية االتحاد
المدرسي ،بشراكة من بنك
الكويت الوطني.

•

جابر الشريفي

كـشــف فيصل مقصيد ،وكيل
وزارة الـتــربـيــة ورئ ـيــس االت ـحــاد
الـمــدرســي والتعليم الـعــالــي ،عن
الخطة التشغيلية الستراتيجية
االت ـح ــاد ،بحضور نـجــوم الجيل
الذهبي خالل المؤتمر الصحافي
الذي عقده أمس األول بمقر االتحاد
في مدرسة عيسى الحمد بمنطقة
القادسية.
وأع ـ ـلـ ــن م ـق ـص ـيــد أن ان ـط ــاق
االستراتيجية سيكون في الربع
األول من ديسمبر المقبل للبنين
والبنات.
وق ـ ــال إن ال ـم ـش ــروع ي ـب ــدأ من
رياض األطفال ،ألنه يضم خامات

لقطات
• ت ــواج ــد غــالـبـيــة ن ـجــوم الـعـصــر الــذه ـبــي خ ــال حـفــل تدشين
المشروع.
• حرص "سفير األغنية الكويتية" عبدالله الرويشد على التواجد
خــال الحفل ،وأك ــد مقصيد أن الفنان لــه بصمة فــي المشاريع
الوطنية.
• حظي الحفل باهتمام وزارة التربية بشكل كبير ،من خالل وجود
جميع تواجيه التربية البدنية في مختلف المناطق التعليمية.
• شهد المؤتمر وجود معظم النجوم السابقين لكرة اليد الكويتية.

ً
وم ــواه ــب ط ـي ـبــة ،خ ـصــوصــا في
لعبتي السباحة وكرة القدم ،مرورا
بالمرحلة االبتدائية ،وينتهي في
المرحلة الثانوية.
وأشاد مقصيد بالمنشآت التي
تمتلكها وزارة التربية ،وأثنى على
عمل القائمين بهذه االستراتيجية،
ً
قــائــا" :إن لديهم خـبــرات كبيرة،
س ــواء فــي األل ـع ــاب الجماعية أو
الفردية".
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـم ـش ــروع نـتــاج
الشراكة بين وزارة التربية والهيئة
الـعــامــة للرياضة وكــذلــك اللجنة
األولمبية واتحاد الكرة ،وبدعم من
وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون
ال ـش ـبــاب عـبــدالــرحـمــن الـمـطـيــري
ووزير التربية علي المضف ،اللذين
َّ
وج ـه ــا لـتــوفـيــر وتـسـخـيــر جميع
اإلمكانيات للنهوض بالرياضة
ً
المدرسية مجددا.
وقال مقصيد إن دوري المدارس
خــال فترة الثمانينيات كــان من
أفضل المسابقات الرياضية في
الكويت ،لما له من قوة ،رغم تواضع
ً
الـمـنـشــآت آنـ ـ ــذاك ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
بعض نجوم الجيل الذهبي كانوا
نتاج اكتشاف النشاط المدرسي.
وبـ ـ َّـيـ ــن أن "الـ ـفـ ـت ــرة ال ـســاب ـقــة
ً
شـ ـ ـه ـ ــدت ع ـ ـ ــزوف ـ ـ ــا عـ ـ ــن الـ ـح ــرك ــة
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة ال ـ ـمـ ــدرس ـ ـيـ ــة ل ـع ــدة
أسـ ـب ــاب ،م ــا دف ـع ـنــا إل ــى إص ــاح

صورة جماعية لنجوم الرياضة الكويتية
ه ــذا الـخـلــل م ــن خ ــال الـنـهــوض
بالحركة الرياضية المدرسية"،
ً
موضحا أنه تلقى انتقادات كثيرة
للحركة الرياضية المدرسية من
خـ ــال وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام وب ـعــض
الـقـيــادات الرياضية والمهتمين
بالشأن الرياضي ،حيث شــددوا
ع ـلــى ض ـ ــرورة ت ـطــويــر الــريــاضــة
الـ ـ ـم ـ ــدرسـ ـ ـي ـ ــة ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن "هـ ـ ــذا
األم ـ ــر دف ـع ـنــا إل ــى الـتـنـسـيــق مع
هيئة الــريــاضــة ،واطــاعـهــم على
استراتيجية عمل االتـحــاد التي
ستكون على مدى خمس سنوات".
وأشار إلى أن بدء التعاون مع
اتحاد الكرة سيكون عبر رياضة
الصاالت للبنات ،وسيتم توقيع
مذكرة تفاهم بهذا الشأن ،الفتا
إل ــى أن األيـ ــام الـمـقـبـلــة ستشهد
ً
ب ــروت ــوك ــول ت ـع ــاون أي ـض ــا بين
االتحاد المدرسي واتحاد اليد.

وقـ ـ ـ ــال إن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع يـحـمــل
عـنــوان "مواهبنا فــي مدارسنا"،
وس ـي ـن ـط ـل ــق ف ـ ــي  12دي ـس ـم ـبــر
المقبل ،بعد أن تم التنسيق مع
الهيئة العامة للرياضة.

التعليم العالي
وكشف مقصيد أن الجزء اآلخر
من االستراتيجية سيكون للتعليم
ال ـعــالــي ،ممثلة بــالـهـيـئــة الـعــامــة
للتعليم التطبيقي والـجــامـعــات
ً
الخاصة وجامعة الكويت ،مشيرا
إلــى أنــه سيكون لمراحل التعليم
الـ ـع ــال ــي بـ ــرامـ ــج م ـع ـي ـنــة سـتـبــدأ
فــي نهاية يناير المقبل ،وهناك
اجتماعات تنسيقية بهذا الشأن.
وأع ـل ــن أن ال ــراع ــي األســاســي
للرياضة المدرسية سيكون بنك
الكويت الوطني فــي هــذا الـعــام،
إلي ـم ــان ـه ــم ال ـم ـط ـل ــق ب ــال ـش ــراك ــة

المجتمعية للنهوض بالرياضة
ال ـمــدرس ـيــة ،وإي ـمــان ـهــم بالنهج
واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة الـ ـت ــي سـيـتــم
العمل بها.

فليطح :مواهب غير مصقولة
بدوره ،قال المدير العام للهيئة
الـعــامــة للرياضة حـمــود فليطح،
إن غالبية نـجــوم الجيل الذهبي
الـ ـم ــوج ــودي ــن فـ ــي الـ ـحـ ـف ــل ،وم ــن
بينهم نجوم كرة اليد السابقون،
كانوا مواهب غير مصقولة ،لكن
تم اكتشافهم بشكل مميز آنــذاك،
وع ـم ـل ــوا م ــع ات ـح ــادات ـه ــم بشكل
متميز ،حتى وصلوا للمشاركة في
كأس العالم.
وذكـ ـ ـ ـ ــر فـ ـلـ ـيـ ـط ــح أن "الـ ـعـ ـم ــل
ال ـســابــق ك ــان ع ـشــوائ ـيــا ،وأنـتــج
ه ـ ــؤالء األب ـ ـطـ ــال ،فـ ـم ــاذا ل ــو كــان
هناك عمل منظم ،كاالستراتيجية

ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة؟ س ـ ـي ـ ـكـ ــون ب ــال ـط ـب ــع
لدينا العديد من المواهب".
ول ـ ـف ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى أن "ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس
الكويتية مكتظة بالمواهب غير
ً
المكتشفة ،مشيرا إلى أن الجميع
يراهم ويالحظهم عبر المناسبات
االجتماعية ،ولو تم اكتشافهم في
مرحلة مبكرة وصقلهم لكان لدينا
العديد من النجوم".
وأكـ ــد فـلـيـطــح ض ـ ــرورة العمل
ع ـل ــى اكـ ـتـ ـش ــاف الـ ـم ــواه ــب بـســن
م ـب ـكــرة بــواس ـطــة وزارة الـتــربـيــة
ف ــي جـمـيــع م ـحــاف ـظــات ال ـكــويــت،
وعـمــل أكــاديـمـيــات ،وال ـبــدء  -كما
هــو متفق مــع وزارة الـتــربـيــة  -بـ
 6ألـ ـع ــاب ،وس ـي ـتــم إدخ ـ ـ ــال بقية
ً ً
األلعاب تدريجيا وفقا للميزانيات
المرصودة.
وأضاف أن األنظار اآلن متجهة
نحو مشروع االتحاد المدرسي،

ً
مشيرا إلــى أن الهيئة دعمت هذا
المشروع من خالل القانون  ،87كما
"أصبح اليوم لدينا رؤية واضحة
من خالل هذا المشروع واالستفادة
م ــن ال ـم ــدرب ـي ــن ال ـم ــوج ــودي ــن في
المدارس".
َّ
وعبر فليطح عن ثقته بنجاح
ً
ه ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،م ــوضـ ـح ــا أن ــه
"خ ــال تجربة سابقة ك ــان لدينا
 10000العب نتاج عمل المدارس
من خالل مشروع (عيالنا أملنا)،
اختارت منهم األندية  500العب،
ً
وهم موجودون حاليا في األندية
بمختلف األلعاب".
وقال إن نتاج المشروع الجديد
لــن يكون فــي القريب العاجل ،بل
بعد ثماني سـنــوات ،ألن التركيز
سيكون على مرحلتي االبتدائية
والمتوسطة.

ةديرجلا
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سيتي يستعيد الوصافة ...وليفربول يقصف «المدفعجية» برباعية
واصل مانشستر سيتي تضييق
الخناق على تشلسي في
صدارة البريميير ليغ بفوزه
المستحق على ضيفه إيفرتون
بثالثية نظيفة ،أمس ،ضمن
مباريات الجولة الـ 12بالدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.

اس ـت ـع ــاد مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي،
حامل اللقب ،المركز الثاني ،ووجه
ً
إن ــذارا شديد اللهجة إلــى ضيفه
بــاريــس س ــان جــرمــان الـفــرنـســي،
عندما أكرم وفادة ضيفه إيفرتون
بثالثية نظيفة ،أم ــس ،فــي ختام
المرحلة الثانية عشرة من الدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.
وانـ ـتـ ـظ ــر م ــان ـش ـس ـت ــر سـيـتــي
الدقيقة  44لترجمة أفضليته إلى
هدف عبر مهاجمه الدولي رحيم
سـتــرلـيـنــغ ،اث ــر ت ـمــريــرة عرضية
خلف الدفاع من المدافع الدولي
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي جـ ـ ـ ــواو ك ــان ـس ـي ـل ــو،
تابعها بيمناه على يسار الحارس
جوردان بيكفورد.
واحـ ـتـ ـف ــل س ـتــرل ـي ـنــغ بــأف ـضــل
طــري ـقــة مـمـكـنــة ب ـم ـبــاراتــه ال ـ ــ300
فــي الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي الممتاز،
ً
وب ـ ــات ف ــي ع ـمــر  26ع ــام ــا و348
ً
ي ــوم ــا راب ـ ــع أص ـغ ــر العـ ــب يصل
هذا الحاجز واألصغر منذ العب
وسط ليفربول جيمس ميلنر في
ً
ً
أبريل  26( 2012عاما و 117يوما)،
عندما كان يدافع وقتها عن ألوان
ً
مانشستر سيتي أيضا.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،مـ ــرر كــانـسـيـلــو
ال ـ ـكـ ــرة ال ـح ــاس ـم ــة الـ ـس ــادس ــة لــه
ف ــي  18م ـب ــاراة ه ــذا ال ـمــوســم مع
سـيـتــي ،وه ــو ال ـعــدد ال ــذي حققه
فــي موسميه األولـيــن مــع الفريق
اإلنكليزي في مختلف المسابقات.
وعـ ـ ـ ـ ـ ــزز مـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر س ـي ـت ــي
أفضليته مطلع الـشــوط الثاني،
ً
وت ـ ـحـ ــديـ ــدا ب ـع ــد  10دقـ ــائـ ــق مــن
انطالقته بــواسـطــة العــب وسطه
الدولي اإلسباني رودري بتسديدة
ق ــوي ــة رائـ ـع ــة ب ـي ـم ـنــاه م ــن خ ــارج
المنطقة (.)55

وأضـ ـ ــاف ال ــدول ــي الـبــرتـغــالــي
اآلخ ـ ــر بـ ــرنـ ــاردو سـيـلـفــا ال ـهــدف
ً
الـثــالــث ،مستغال كــرة مــرتــدة من
الــدفــاع اثــر تسديدة قوية لبالمر
م ـ ــن حـ ــافـ ــة ال ـم ـن ـط ـق ــة ف ـتــاب ـع ـهــا
بسهولة داخل المرمى (.)86
وهــو الـهــدف ال ــ 25لسيلفا في
ال ــدوري مــع  25تمريرة حاسمة،
كـمــا هــي ال ـمــرة األول ــى الـتــي يهز
ف ـي ـه ــا الـ ـشـ ـب ــاك فـ ــي مـنــاسـبـتـيــن
متتاليتين منذ مارس .2018
وك ـ ــان س ـي ـل ـفــا س ـج ــل ال ـه ــدف
الـ ـث ــان ــي فـ ــي م ــرم ــى مــان ـش ـس ـتــر
يونايتد في المرحلة الماضية.
وواصل حامل اللقب صحوته
ً
وحـقــق ف ــوزه الـثــانــي تــوالـيــا منذ
ـاجـئــة أم ــام ضيفه
خـســارتــه الـمـفـ ِ
كــري ـس ـتــال بـ ــاالس صـ ـف ــر ،2-بعد
ّ
األو ل ع ـ ـلـ ــى مـ ـضـ ـيـ ـف ــه و جـ ـ ـ ــاره

مانشستر يونايتد -2صفر.
وهو الفوز الثامن على التوالي
لـحــامــل الـلـقــب عـلــى إيـفــرتــون في
الــدوري ،والثامن له هذا الموسم
مقابل تعادلين وخسارتين فرفع
رصـيــده إلــى  26نقطة ،فاستعاد
المركز الثاني بفارق نقطة واحدة
أمــام ليفربول الفائز على ضيفه
أرسـ ـن ــال بــربــاع ـيــة نـظـيـفــة أمــس
األول في افتتاح المرحلة ،وبفارق
 3نقاط خلف تشلسي المتصدر
والفائز على مضيفه ليستر سيتي
ً
صفر 3-السبت أيضا.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر س ـي ـت ــي
اسـ ـتـ ـع ــداده ال ـج ـي ــد الس ـت ـضــافــة
ب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان األربـ ـع ــاء
المقبل في الجولة الخامسة قبل
األخيرة من مسابقة دوري أبطال
أوروبا.
وي ـت ـص ــدر مــان ـش ـس ـتــر سيتي

برناردو سيلفا نجم سيتي يسجل الهدف الثالث
ترتيب المجموعة األولى برصيد
تـســع نـقــاط ب ـفــارق نقطة واح ــدة
أمــام باريس ســان جرمان الفائز
على ضيفه نانت  ،1-3أمس األول،
ف ــي الـ ـ ــدوري ال ـفــرن ـســي ،وب ـفــارق
خ ـمــس ن ـق ــاط أمـ ــام ك ـل ــوب ب ــروج
البلجيكي ال ــذي يــاقــي اليبزيغ
األلماني صاحب المركز األخير
برصيد نقطة واحدة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــلُ ،م ـن ــي إي ـفــرتــون
بخسارته الــرابـعــة فــي مبارياته
الست األخيرة التي لم يذق فيها

ط ـع ــم ال ـ ـفـ ــوز ،ف ـب ـقــي ف ــي ال ـمــركــز
الـ ـ ـح ـ ــادي عـ ـش ــر ،بـ ـع ــدم ــا تـجـمــد
رصيده عند  15نقطة.

ليفربول يسحق أرسنال
ح ـق ــق ل ـي ـف ــرب ــول ع ـل ــى مـلـعــب
ً
ً
"أنفيلد" فوزا كاسحا على ضيفه
أرسـنــال  -4صفر ،إذ أعــاد ضيفه
إلى أرض الواقع ،بعدما اكتسحه
برباعية نظيفة ،ليستعيد فريق
ال ـم ــدرب األل ـمــانــي يــورغــن كلوب

توازنه عقب الخسارة التي تلقاها
في المرحلة السابقة أمــام وست
هام ( ،)3-2والتي كانت األولى له
في جميع المسابقات.
وبـعــدمــا بــدأ أرس ـنــال الموسم
بشكل كارثي بخسارته مبارياته
ال ـث ــاث األول ـ ــى ،بـيـنـهــا سـقــوطــه
الـ ـم ــذل أمـ ـ ــام مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي
بخماسية نظيفة فــي أغسطس
الـ ـم ــاض ــي ،ف ــارت ـف ـع ــت األصـ ـ ــوات
مطالبة بإقالة المدرب اإلسباني
م ـي ـك ــل أرت ـ ـي ـ ـتـ ــا ،ونـ ـج ــح األخ ـي ــر

ّ
فـ ــي وضـ ـ ــع ف ــري ـق ــه ع ـل ــى ال ـس ــك ــة
الصحيحة ،من خالل فــوزه في 6
مباريات وتعادله في اثنتين منذ
السقوط أمام "سيتيزنز".
لكن ليفربول أحـبــط عزيمته،
أم ــس األول بـعــدمــا اكـتـسـحــه في
مـ ـب ــاراة أن ـه ــى "ال ـح ـم ــر" شــوطـهــا
األول متقدمين بهدف السنغالي
ســاديــو مانيه برأسية بعد ركلة
حرة نفذها ترنت ألكسندر-أرنولد،
ً
راف ـعــا رص ـيــده إل ــى  7أه ــداف في
ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ،ق ـب ــل أن يـ ـكـ ـش ــروا عــن

أنيابهم في الثاني بثالثية تناوب
على تسجيلها البرتغالي ديوغو
جــوتــا ( ،)52ثــم الـمـصــري محمد
صالح بعد تمريرة من مانيه (،)73
ليعزز صدارته لترتيب الهدافين
ً
ً
بـ 11هدفا ،وأخيرا البديل الياباني
تاكومي مينامينو بعد تمريرة من
ألكسندر-أرنولد (.)77
ورفع ليفربول رصيده إلى 25
نقطة ،بينما تجمد رصيد أرسنال
عند  20في المركز الخامس.

ً
ّ
إقالة سولشاير وكاريك يتولى المهمة مؤقتا سان جرمان يتخطى نانت وميسي يسجل
أعـ ـ ـل ـ ــن ن ـ ـ ـ ــادي م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد
اإلن ـك ـل ـيــزي ،أمـ ــس ،رسـمـيــا اق ــال ــة مــدربــه
ال ـنــروي ـجــي أولـ ــي غ ــون ــار ســولـشــايــر من
منصبه ،إثر النتائج المتردية التي حققها
الفريق بإشرافه خالل الموسم الحالي.
وق ــال ال ـنــادي فــي بـيــان رسـمــي "يعلن
نادي مانشستر يونايتد أن اولي غونار
سولشاير قد ترك منصبه مدربا للفريق"،
م ـش ـيــرا إل ــى أن م ـســاعــده مــاي ـكــل كــاريــك
سيشرف على الفريق بصورة مؤقتة في
المباريات المقبلة.
وأض ـ ــاف "س ـي ـظــل أولـ ــي أسـ ـط ــورة في
نادي مانشستر يونايتد ،ونأسف ألننا
توصلنا الى هذا القرار الصعب".
وكانت تقارير صحافية عدة في إنكلترا
كـشـفــت فــي ال ـســاعــات األخ ـي ــرة ،ان إدارة
نـ ــادي مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد قـ ــررت اقــالــة
سولشاير من منصبه ،إثر السقوط المذل
امام واتفورد  ،4-1أمس األول في الدوري

اإلن ـك ـل ـي ــزي ال ـم ـم ـت ــاز .والـ ـخـ ـس ــارة كــانــت
الخامسة في آخر  7مباريات في الــدوري
المحلي ،وجاءت بعد هزائم قاسية أيضا
أمام ليستر سيتي  ،4-2وليفربول الغريم
التقليدي (صفر )5-وامام الجار مانشستر
سيتي صفر.2-
وأش ــارت صحيفتا "ذي تــايـمــز" ،و"ذي
انديبندنت" ،وموقع "مانشستر ايفنينغ
نـ ـي ــوز" إلـ ــى أن االج ـت ـم ــاع الـ ـط ــارئ ال ــذي
دعـ ــا الـ ـي ــه ال ـ ـنـ ــادي ف ــي وقـ ــت م ـت ــأخ ــر مــن
مـســاء أمــس األول أدى إلــى اتـخــاذ الـقــرار
بإقالة سولشاير الــذي تسلم منصبه في
ً
ديسمبر عام  2018خلفا للبرتغالي جوزيه
مورينيو.
وكـ ـ ـ ـ ــان سـ ــول ـ ـشـ ــايـ ــر جـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـق ـ ــده مــع
الشياطين الحمر لثالث سنوات جديدة في
يوليو الماضي ،وسيحصل بالتالي على
تعويضات بقيمة  7.5ماليين جنيه (نحو
 10ماليين يورو).

سولشاير

تشافي :سيطرنا على مباراة الديربي

تشافي هرنانديز

قال مدرب برشلونة تشافي هرنانديز ،إن فريقه سيطر جيدا على
مباراته أمام إسبانيول التي فاز بها بهدف نظيف "في أول  75دقيقة".
وصرح تشافي عقب مباراة ديربي كتالونيا التي أقيمت الليلة قبل
الماضية ،ضمن الجولة الـ 14من الدوري اإلسباني والتي كانت األولى
له على رأس اإلدارة الفنية للبرشا "بشكل عام أنا سعيد بالنقاط
الثالث ،وباألداء والجهد .لقد سعينا للفوز بالمباراة ولم نفشل".
ومع ذلك انتقد تشافي أداء الفريق في الدقائق الـ 15األخيرة
من عمر اللقاء ،موضحا "المباراة كانت تحتاج للعب في منطقة
الخصم والتحلي بالصبر .نحن لسنا في أفضل حالة معنوية،
وإسبانيول ضغط علينا في النهاية وحالفنا الحظ ،ألنه لم
يسجل".
وتابع "أرى أن ما حدث مشكلة في تفسير طريقة اللعب.
مشكلة كروية ألن الفريق بــذل جهدا كبيرا على المستوى
البدني".
وعن ضربة الجزاء التي احتسبت لبرشلونة ،وأحرز منها
الهولندي ممفيس ديباي الهدف الوحيد إثر تدخل عنيف من العب
إسبانيول كابريرا ،قال تشافي إنه لو كان مكان الحكم الحتسب ركلة
جزاء على الفور إال أنه أقر انه لم يشاهد اإلعادة.
وحول الدفع بالعبين شباب مثل إلياس أخوماش في التشكيل
األساسي علق تشافي "لدينا العبون شباب يتمتعون بموهبة كبيرة".
أما بشأن استبدال نيكو وبوسكيتس ومينغيزا في الشوط الثاني
بسبب اإلصابة فأوضح تشافي أنهم ال يعانون من إصابات خطيرة.
(إفي)

ف ـ ّـك ال ـن ـجــم األرج ـن ـت ـي ـنــي ليونيل
ميسي عقدته التهديفية في الدوري
ً
الفرنسي لكرة القدم ،بتسجيله هدفا
ف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـتــي ف ــاز فـيـهــا فريقه
باريس سان جرمان  1-3على ضيفه
نانت ،ضمن المرحلة الرابعة عشرة
من البطولة المحلية.
وب ـه ــذا ال ـف ــوز ،ع ــزز س ــان جــرمــان
صدارته للدوري الفرنسي مع  37نقطة
بـفــارق  12نقطة عــن أق ــرب منافسيه
ري ـ ـ ــن ،ال ـ ـ ــذي ف ـ ــاز ع ـل ــى مــونـبـيـلـيـيــه
 -2صفر ،فيما بقي نانت الــذي مني
بخسارته السادسة هذا الموسم ،في
المركز الحادي عشر مع  18نقطة.
ّ
وب ــك ــر س ــان ج ــرم ــان بالتسجيل،
ً
وت ـح ــدي ــدا ف ــي الــدق ـي ـقــة ال ـثــان ـيــة من
ال ـم ـبــاراة ،بـعــدمــا س ــدد األرجنتيني
لياندرو باريديس كرة من بعيد ّ
غير

بايرن قرر حسم أجور
الالعبين غير المطعمين

مبابي اتجاهها لتسكن في الشباك.
ونـجــح مــوانــي فــي إدراك التعادل
بكعب قدمه في الدقيقة  76بعد دربكة
داخل منطقة الجزاء.
ورغ ــم ضـغــط نــانــت ،ك ــان لميسي
رأي آخر ،إذ قلب النتيجة لفريقه في
غضون دقائق معدودة.
فبتمريرة مــن األرجنتيني ،أربــك
دف ــاع نــانــت وهــز أبـيــاه شـبــاك فريقه
عن طريق الخطأ أثناء محاولته منع
البينية (.)82
وبعد ذلك ،انطلق "البرغوث" بالكرة
لمسافة طويلة ،وس ــدد مــن مشارف
منطقة الجزاء بيسارياته المعهودة
كـ ــرة أس ـك ـن ـهــا ف ــي الـ ــزاويـ ــة الـيـمـنــى
للحارس الفون ،ليساهم بهدفه األول
هــذا الموسم فــي ال ــدوري فــي النقاط
الثالث لسان جرمان.

ميسي يحتفل بهدفه مع زميله مبابي

أخبار منوعة

قــرر ن ــادي بــايــرن ميونيخ األلـمــانــي حسم أج ــور الالعبين غير
الملقحين في صفوفه أمثال العب وسطه يوزوا كيميش ،الذي تم
ً
وضعه فــي الحجر الصحي بسبب مخالطته أف ــرادا مصابين
بكوفيد ،19 -بحسب صحيفة "بيلد ام سونتاغ" أمس.
وتم عزل كيميش مرة جديدة يوم الجمعة ،بعد أن أنهى حجرا
صحيا أوليا الثالثاء الماضي لمخالطته زميله في صفوف الفريق
البافاري والمنتخب االلماني نيكالس زوله خالل النافذة الدولية
األخيرة ،بعد أن خضع األخير لفحص جاءت نتيجته ايجابية.
وأثار كيميش ( 26عاما) نقاشا ساخنا ،ألنه قرر عدم الخضوع
لعملية التلقيح بسبب "مخاوف شخصية" على حد قوله.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها ان مسؤولي نادي
بايرن ميونيخ استدعوا كيميش واربعة من زمالئه غير الملقحين
الخميس ،إلبالغهم بحسم أجورهم عندما يكونون في عزلة ،ألنهم لم
يتلقوا اللقاح ،ورفض بايرن ميونيخ التعليق على هذه المعلومات.
وبموجب القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من
األول من نوفمبر الحالي ،لم يعد يحق للموظفين الذين يتغيبون عن
العمل بسبب الحجر الصحي الحصول على أجر إذا لم يتم تلقيحهم.
وكشفت الصحيفة إلى أنه باإلضافة إلى كيميش ،لم يتلق زمالؤه
في الفريق سيرج غنابري ،وجمال موسياال ،والكاميروني اريك
ماكسيم تشوبو موتينغ ،والفرنسي مايكل كويزانس اللقاح.

• أكد اإلسباني دافيد دي خيا ،حارس
مانشستر يونايتد ،أنه شعر بالخجل من
خسارة فريقه أ مــام وا تـفــورد ( )1-4أمس
األول ،ضمن الجولة ا لـ 12من البريميير
ل ـ ـيـ ــغ ،وال ـ ـتـ ــي س ـت ـط ـي ــح غ ــالـ ـب ــا ب ـم ــدرب ــه
النرويجي أولي غونار سولشاير.
و قــال دي خـيــا ،فــي تصريحات لهيئة
اإلذاع ــة الـبــريـطــانـيــة (ب ــي بــي س ــي) عقب
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء" ،ش ـ ـعـ ــرت ب ــال ـخ ـج ــل ب ـم ـش ــاه ــدة
مانشستر يونايتد يلعب بهذه الطريقة.
هذا المستوى غير مقبول على اإلطالق.
مــن الـسـهــل انـتـقــاد ال ـمــدرب ،لـكــن أحيانا
ي ـكــون خ ـطــأ ا لــا ع ـب ـيــن .عـلـيـنــا أن نظهر
بمستوى أفضل مما نحن عليه اآلن".
• أكد األرجنتيني دييغو سيميوني،
المدير الفني ألتلتيكو مدريد ،عقب الفوز
على أوساسونا بهدف نظيف أمس األول
فــي ا لـجــو لــة ا ل ــ 14لليغا ،أن ا لـفــر يــق لعب
كما أراد طيلة أ حــداث اللقاء ،مشيرا في
الوقت ذاته إلى أن الفوز كان "حاسما من
أجل مواصلة الخطوات الجيدة" للفريق.
وقال سيميوني "أعجبني األداء .قمنا

بما نبحث عنه .بحثنا عن إرسال الكرات
العرضية داخل المنطقة ،ومحاولة إيجاد
المساحات في دفاع المنافس ،واألمر لم
يكن سهال".
• ثـ ــأر واش ـن ـط ــن وي ـ ـ ــزاردز ل ـخ ـســارتــه
امام ميامي هيت بنتيجة كبيرة 112-97
الخميس ،وهزمه بشكل مثير 100 -103
فــي م ـبــاراة قـمــة ضـمــن دوري كــرة السلة
االم ـي ــرك ــي لـلـمـحـتــرفـيــن ،ف ــي ح ـيــن حـقــق
نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس
انتيتوكونمبو ا نـجــازا ن ــادرا لــم يسجل
منذ عام .1959
• ب ـل ــغ ال ـ ــروس ـ ــي دانـ ـيـ ـي ــل م ــدف ـي ــدي ــف
ً
ا ل ـم ـص ـنــف ث ــا ن ـي ــا ن ـهــا ئــي دورة "ا يـ ــه تــي
بي" الختامية لكرة المضرب المقامة في
تــور يـنــو ،بـفــوزه السبت على النرويجي
كــا س ـبــر رود ا ل ـث ــا م ــن  4-6و ،2-6و ل ـحــق
ب ــه األل ـمــانــي ال ـك ـس ـنــدر زف ـيــريــف الـثــالــث
الفائز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش
ا ل ـم ـص ـنــف اول عــا ل ـم ـيــا  )4/7( 6-7و6-4
و.3-6

سقوط أول لميالن ...ويوفنتوس يحسم المواجهة مع التسيو

فرحة العبي فيورنتينا بتسجيل الهدف األول

ألـحــق فيورنتينا بضيفه مـيــان الـهــزيـمــة األول ــى
هذا الموسم بالفوز عليه  ،3-4بينما حسم قلب الدفاع
ل ـي ــون ــاردو بــونــوتـشــي ال ـمــواج ـهــة ال ـقــويــة بـيــن فريقه
يوفنتوس ومضيفه التسيو بتسجيل هــدفــي الفوز
-2صفر من ركلتي جــزاء أمس األول ،في المرحلة الـ13
من الدوري اإليطالي.
وعاد فريق المدرب ستيفانو بيولي وهو يجر خلفه
ذيل الهزيمة األولى للفريق اللومباردي في فلورنسا منذ
أغسطس  2015واألولى هذا الموسم.
وأنهى ميالن الشوط متخلفا بهدفين سجلهما الغاني
ألفريد دنكان ،إثر ركلة ركنية ( )15وريكاردو سابونارا
بتسديدة مــن خ ــارج المنطقة بعد تمريرة مــن النجم
الصربي دوشان فالهوفيتش (.)45+1
وحــاول "روسونيري" جاهدا في الشوط الثاني من
أجل العودة ،لكن فالهوفيتش ،المنتشي من التأهل مع
بالده لمونديال  ،2022أحبط عزيمته بإضافته الهدف
الثالث ،بعدما كسر مصيدة التسلل وتخطى الحارس
الروماني شيبريان تاتاروسانو ،قبل أن يسدد من زاوية
صعبة في الشباك الخالية (.)60
لكن العب ميالن السابق جاكومو بونافنتورا أخطأ
فــي تمرير الـكــرة فــي منطقة ج ــزاء فريقه ،فــأعــاد األمــل
لفريق بيولي ،بعدما خطفها إبراهيموفيتش وسددها

قوسية في الزاوية البعيدة ( ،)62وأشعل األخير المباراة
بعدما سجل هدفه الشخصي الثاني في اللقاء والخامس
هــذا الـمــوســم ،إثــر تـمــريــرة عرضية مــن الفرنسي تيو
هرنانديز (.)67
لكن تيو هرنانديز وجــه الضربة القاضية لفريقه،
حين فقد الـكــرة عند مـشــارف المنطقة ،فوصلت الى
فالهوفيتش الذي أطلقها في الشباك ( ،)86رافعا رصيده
الى  10أهــداف ،قبل أن يقلص الضيوف الفارق مجددا
بالنيران الصديقة بعد عرضية من الفرنسي بالذات الى
إبراهيموفيتش الذي حولها برأسه ،فارتدت من القائم
األيمن لورنتسو فينوتي الى شباك فريقه (.)90+6

فوز مستحق ليوفنتوس
وعلى الملعب األولمبي في العاصمة ،ارتدت المواجهة
بين يوفنتوس والتسيو طابعا خاصا ،ألنها جمعت
فريق "السيدة العجوز" بمدربه السابق ماوريتسيو
ساري.
واستحق فريق المدرب ماسيميليانو أليغري فوزه
األول في ملعب التسيو منذ يناير  ،2019إذ عرف كيف
يدير المباراة ويقفل األب ــواب ،معتمدا على الهجمات
ال ـمــرتــدة ال ـتــي شـكـلــت خ ـط ــورة عـلــى مــرمــى ال ـحــارس

اإلس ـب ــان ــي بـيـبــي ري ـنــا رغ ــم اف ـت ـق ــاده خ ــدم ــات النجم
األرجنتيني باولو ديباال المصاب.
وأنهى عمالق تورينو الشوط األول متقدما من ركلة
جــزاء نفذها بونوتشي فــي الدقيقة  23بعد خطأ في
المنطقة المحرمة على اإلسباني ألفارو موراتا من دانيلو
كاتالدي تأكد منها الحكم بعد اللجوء الى "في أيه آر".
وبدا التسيو عاجزا عن العودة الى اللقاء مع فشله في
تهديد مرمى الحارس البولندي تشيزني ،لتبقى النتيجة
على حالها حتى نهاية الشوط األول الذي شهد خسارة
يوفنتوس لخدمات مدافعه البرازيلي دانيلو بسبب
اإلصابة بعد ربع ساعة فقط على البداية.
وبقي الوضع على حاله مع تفوق وخطورة واضحين
ليوفنتوس مقابل عجز لالتسيو ،وصوال الى الدقائق
األخـيــرة حين نجح فيديريكو كييزا في خطف الكرة
وتخطى ريـنــا الـخــارج مــن مــرمــاه ،وال ــذي عــاد لـتــدارك
الموقف ،لكنه اجتاح العب فيورنتينا السابق ،فاحتسب
الحكم ركـلــة ج ــزاء ثانية للضيوف ان ـبــرى لها أيضا
بونوتشي وسجلها بنجاح (.)83
وكان أتاالنتا المستفيد األكبر من خسارة التسيو،
إذ ابتعد في المركز الرابع بعد فوزه الكاسح على ضيفه
الجريح سبيتسيا ومدربه تياغو موتا .2-5
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درايش

محكمة تاريخية...
وماذا بعد؟

معارض متقاعد

أ .د .غانم النجار

هــي الـمـحــاكـمــات الــدول ـيــة األول ــى فــي ال ـتــاريــخ ،وتحل
علينا اآلن ذكراها الـ  ،٧٦شارك فيها قضاة من  ٤دول ،هي:
ً
أميركا ،واالتحاد السوفياتي (لم يعد موجودا) ،وبريطانيا،
وفرنسا ،وهي الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية،
لذلك أطلق على تلك المحاكمات "عدالة المنتصر".
ً
كانت التهم أيـضــا غير معتادة ،كجرائم ضــد السالم،
وجرائم حرب ،وضد اإلنسانية ،والمصطلح الجديد "اإلبادة
الجماعية" (.)genocide
انـقـسـمــت الـمـحــاكـمــات إل ــى  ١٣مـحـكـمــة ،كــانــت أهمها
وأوالها التي حاكمت  ٢٤من القيادة النازية العليا ،وقضت
ً
ً
بعد  ١٠أشهر بإعدام  ١٢شنقا ،وبالسجن مددا متفاوتة لـ،٧
وبراءة  .٣وقد أقدم روبرت لي على االنتحار في السجن ،أما
ً
هيرمان جورنج ،أعالهم منصبا ،وخليفة هتلر ،فانتحر
بالسم ،قبيل ساعات من إعدامه ،وكتب قبلها" :كنت سأقبل
ً
القتل رميا بالرصاص .الشنق طريقة مهينة ،لذا فضلت
قتل نفسي ،على أن أعدم بالشنق من أعدائي".
ت ــرأس الــوفــد األمـيــركــي الـقــاضــي فــي المحكمة العليا
روب ـ ـ ــرت ج ــاكـ ـس ــون ،وقـ ـ ــال إن ـ ــه ال ي ــري ــد أن ت ـص ـبــح تـلــك
الـمـحــاكـمــات مـســرحـيــة" ،ف ــإن كـنــا نــريــد قـتــل األل ـم ــان ،فال
يجب استخدام المحكمة لتبرير ذلك" ،وقد انتقده زميله
فــي المحكمة العليا الـقــاضــي األمـيــركــي هــارمــان ستون
ً
ً
نقدا الذعا ،حيث كتب عن جاكسون" :إنني أكره استخدام
المحكمة بهذه الطريقة المقاربة للخداع".
وقد استمرت المحاكمات ألشخاص نازيين أقل رتبة،
كــأط ـبــاء ،وق ـض ــاة ،ومـحــامـيــن حـتــى الـخـمـسـيـنـيــات ،وتــم
اتهامهم بتنفيذ برنامج "العرق النقي" النازي ،من خالل
إصدار وتنفيذ قوانين ،وإجراء تجارب ،لتحقيق ذلك.
إال أن تلك المحاكمات ،بسبب خــا فــات بين الحلفاء،
تم النظر فيها عبر محاكم عسكرية أميركية ،وهي عدالة
ً
ً
منتصر أيـضــا ،وتــم عبرها إدانــة  ٥٠٢٥شخصا ،وإعــدام
 ٨٠٦أشخاص.
أم ــا بالنسبة ألدول ــف هتلر واثـنـيــن مــن ق ـيــاداتــه ،فقد
انتحروا مع نهاية الحرب الثانية بالهزيمة ،والبقية فروا
من ألمانيا.
ومع كل النواقص في محاكمات "عدالة المنتصر" تلك،
فإن المبادئ التي طرحتها دفعت إلى صدور العديد من
االتـفــاقـيــات الــدولـيــة حــول اإلب ــادة الجماعية ،واتفاقيات
جنيف حول قوانين الحرب ،وكذلك الشرعة الدولية لحقوق
اإلنسان.
وتبقى فـكــرة محاسبة المجرمين ،وع ــدم إفــاتـهــم من
العقاب ،فكرة أساسية الستقرار المجتمعات ،لذلك ،ما إن
انتهت الحرب الباردة ،واشتعلت الحروب مرة أخرى في
يوغوسالفيا السابقة ،ورواندا ،وسيراليون وغيرها ،حتى
بــرزت ،في سياق آخــر ،غير عدالة المنتصر ،فكرة إنشاء
محاكم خاصة ،إلى أن وصلنا إلى اتفاقية روما ،والمحكمة
الجنائية الدولية  ،٢٠٠٢والتي مازالت بحاجة إلى الكثير
لتحقيق الفعالية ،وللحديث بقية.

nashmi22@hotmail.com

ّ
م ـ ــو مـ ــاحـ ــظ إن ـ ـ ـ ــه مـ ــالـ ــك أي ص ــدى
ح ـت ــى لـ ــو ح ــول ــك زح ـ ـ ــام وجـ ـمـ ـه ــره؟!
ّ
وإن ـ ـ ـ ـ ــك إن ن ـ ــادي ـ ــت م ـ ــا يـ ــوصـ ــل ن ــدا
ص ــوت ــك ال ـم ـب ـح ــوح ...ف ــاق ــد ج ــوه ــره!
َ
وال ـ ـنـ ــفـ ــس يـ ـ ــوم انـ ـقـ ـط ــع ب ــآخ ــر م ــدى
مـ ـ ــا لـ ـقـ ـيـ ـن ــا ش ـ ـخـ ــص واحـ ـ ـ ـ ــد ت ـب ـه ــره
ك ـ ــل كـ ــامـ ــك -ع ـ ـقـ ــب حـ ـسـ ـب ــات ــك -ه ــدا
يـ ــا الـ ـج ــدي ــد ويـ ـ ــا الـ ـق ــدي ــم ب ـم ـظ ـهــره
ولـ ـ ــو ي ـ ـطـ ــول الـ ـلـ ـي ــل أو تـ ـ ـ ـ ّـوه ابـ ـت ــدى
بـ ـ ــاألمـ ـ ــل ه ــالـ ـشـ ـع ــب قـ ـ ـ ـ ــادر ي ـس ـه ــره

أمسك األفعى بيده وسمم زوجته مرتين
قضت محكمة هندية فــي واليــة كيراال
بسجن رجل مدى الحياة عقب إدانته بقتل
ً
زوجته باستخدام ثعبان كــوبــرا ،مستغال
انتشار ظاهرة مقتل الناس بسم األفاعي
في بالده.
ونقل موقع الـ "سي إن إن" أمس ،تفاصيل
القصة التي بدأت عندما أراد أب أن يطمئن
على مستقبل ابنته التي تعاني صعوبات
ف ــي ال ـت ـع ـلــم ،فـبـحــث ل ـهــا ع ــن رج ــل يـصــون
ً
عشرتها ويتخذها زوجة له وأما ألطفاله،
ليتعرف من خالل أحد مكاتب الزواج على
ً
شــاب كــان يبلغ من العمر  25عــامــا ،يدعى
سوريش كومار.
وبعد أن أنجب الزوجان طفلهما ،بدت
ع ـل ــى الـ ـ ـ ــزوج عـ ــامـ ــات الـ ـت ــأف ــف وال ـض ـجــر
مـ ــن زوج ـ ـتـ ــه الـ ـت ــي ك ـ ــان ي ـع ـت ـبــرهــا ب ـل ـهــاء
وساذجة ،ولذلك عزم على التخلص منها،
وب ـع ــد م ـتــاب ـعــة حـثـيـثــة ل ـم ـقــاطــع م ـصــورة
عبر "يــوتـيــوب" تتحدث عــن عالم األفــاعــي،
تـعــرف إلــى م ــروض ثعابين واش ـتــرى منه
أفعى بحجة أنه من محبي تلك الحيوانات
الزاحفة.
وبعد محاولتين فاشلتين وضع كومار

ً
حبوبا منومة لزوجته في شرابها في المرة
الثالثة حتى تستغرق في النوم وبالفعل
لــدغـتـهــا األف ـع ــى .ولـكــن ذوي ـهــا اسـتـطــاعــوا
نـقـلـهــا إل ــى الـمـسـتـشـفــى ،حـيــث بـقـيــت فيه
ً
نحو  52يوما للعالج ،لتخرج شبه مشلولة
من هناك.

روسيا وأميركا تتفقان على «الزهرة»
قـ ــال رئ ـي ــس وك ــال ــة ال ـف ـضــاء
ال ــروس ـي ــة دم ـي ـت ــري روج ــوزي ــن،
إن روس ـي ــا تــوص ـلــت إل ــى ات ـفــاق
الس ـت ـك ـشــاف كــوكــب ال ــزه ــرة في
م ـه ـم ــة م ـش ـت ــرك ــة مـ ــع الـ ــواليـ ــات
المتحدة.
وذك ــر روج ــوزي ــن ،فــي مقابلة
ال ـل ـي ـلــة ق ـبــل ال ـم ــاض ـي ــة" :اتـفـقـنــا
م ـ ــع األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن عـ ـل ــى م ـه ـمــة
ً
مشتركة لكوكب الزهرة" ،مضيفا

ّ
وضاح

أن ـ ــه سـ ـيـ ـك ــون م ـ ــن األسـ ـ ـه ـ ــل مــن
الناحيتين االقتصادية والفنية
ً
أن يواجه الجانبان التحدي معا.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :مـ ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـهـ ــل أن
ً
نـحــل مـثــل ه ــذه الـمـشـكــات مـعــا
بــاسـتـخــدام ال ـق ــدرات المشتركة
ً
لعلمائنا" ،دون أن يوضح جدوال
ً
زم ـن ـيــا لـلـمـهـمــة .وي ـش ـبــه كــوكــب
ال ــزه ــرة ،ال ـجــار األقـ ــرب ل ــأرض،
كوكبنا في حجمه ،إال أن سطحه

وبـعــدمــا طـفــح بــه الـكـيــل ،ق ــرر كــومــار أن
يمسك ب ــرأس أفـعــى كــوبــرا ويضعها على
ذراع زوجته وهــي نائمة في منزل أهلها،
لـيـتــأكــد م ــن دخـ ــول كـمـيــة كــافـيــة م ــن الـســم
تقضي عليها بشكل نهائي وهو ما حدث
ً
فعال.

حكومة مسلمين لمدينة أميركية
وصلت مدينة هامترامك
األميركية إلى مرحلة بارزة،
إذ انـتـخـبــت مـجـلــس مــديـنــة
مكونا بالكامل من مسلمين،
فـ ـض ــا عـ ــن انـ ـتـ ـخ ــاب ع ـم ــدة
م ـس ـل ــم ،ل ـت ـص ـبــح ب ــذل ــك أول
مدينة أميركية تديرها إدارة
مسلمة.
وح ـســب ت ـقــريــر ل ــ"ب ــي بي
س ـ ـ ــي" ،ن ـق ـل ــه م ــوق ــع روس ـي ــا
ال ـ ـيـ ــوم أم ـ ـ ــس ،فـ ـ ــإن ال ــوض ــع
بــا لـنـسـبــة للمسلمين ا لــذ يــن
يـقـطـنــون مــديـنــة هــامـتــرامــك
بوالية ميشيغان ،والتي يبلغ
عــدد سكانها  28000نسمة،
ت ـغ ـي ــر ،وب ـع ــد أن ك ــان ــوا فــي
الماضي يتعرضون للتمييز،
أصـ ـبـ ـح ــوا م ـك ــون ــا رئ ـي ـس ـيــا
ف ــي هـ ــذه ال ـم ــدي ـن ــة م ـت ـعــددة
ال ـث ـقــافــات ،ويـشـكـلــون الـيــوم
أكثر من نصف سكانها.
وب ـح ـصــولــه ع ـلــى  68في

المئة من األصــوات ،سيكون
عامر غالب أول رئيس بلدية
يمني أمـيــركــي فــي الــواليــات
المتحدة.
وولـ ـ ـ ـ ــد غ ـ ــال ـ ــب فـ ـ ــي ق ــري ــة
باليمن ،وانتقل إلى الواليات
المتحدة عندما كان في الـ17
ً
م ــن عـ ـم ــره ،ح ـيــث ع ـمــل أوال
ف ــي م ـص ـنــع ل ـت ـص ـن ـيــع قـطــع
غيار السيارات البالستيكية
بالقرب من هامترامك ،وتعلم
الحقا اللغة اإلنكليزية وتلقى
تــدري ـبــا ط ـب ـيــا ،وي ـع ـمــل اآلن
ك ـم ـت ـخ ـص ــص ف ـ ــي ال ــرع ــاي ــة
الصحية.

مجوهرات من حليب األمهات
في خطوة جديدة والفتة ،حولت اللبنانية نادين
ريحاوي حليب الرضاعة الطبيعي لألمهات وسرر
وشعر األطفال إلى قطع مجوهرات وأكسسوارات،
مبينة أنها أرادت من خالل فكرتها الجديدة تشجيع
األمهات على الرضاعة الطبيعية ،وإيجاد ذكرى
لألم في رحلة الرضاعة.
وقــالــت ري ـح ــاوي ،لــ"سـبــوتـنـيــك" ،إن ـهــا "تصنع
األك ـس ـس ــوارات مــن حـلـيــب األم ـه ــات ،عـبــر تحويل
الحليب السائل إلــى بــودرة ،ليصار بعد ذلــك إلى
وضعها في قوالب للمجوهرات واألكسسوارات"،

محاط بسحابة كثيفة .وبسبب
الـ ـت ــأثـ ـي ــر ال ـ ـهـ ــائـ ــل ل ــاح ـت ـب ــاس
ال ـح ــراري ،تـصــل درج ــة ال ـحــرارة
على سطحه إلى مئات الدرجات.
وكــانــت روس ـيــا أعـلـنــت الـعــام
الـ ـم ــاض ــي عـ ــن م ـه ـم ــة ل ـل ـكــوكــب،
بـمــواعـيــد مبدئية لــإطــاق بين
ً
 2027و .2029و م ــؤ ح ــرا أعلنت
اإلمارات العربية المتحدة نيتها
(د ب أ)
استكشاف الكوكب.

متابعة" :أستطيع أن أصنع أي فكرة من الحليب
الطبيعي ،حتى ان سرة الطفل أستطيع أن أضعها
بأشكال في القالدة".
وعــن طريقة الصنع أوضـحــت أن "الحليب هو
سائل نغليه ونضع فيه دواء خاصا يزيل البكتيريا
منه ،ألنه يحتوي على الكثير من البكتيريا ،ومن
ثم نجففه على حــرارة الغرفة من مدة أسبوع إلى
 25يوما ،حسب الطقس والدواء ونوع حليب األم،
و عـنــد مــا يجف أستطيع أن أطحنه ليصبح مثل
الطبشور ،وأضع معه دواء ثانيا في أي قطعة".

وفيات
محمد طاهر محمد البغلي

 91عاما ،شيع ،ت99611232 ،99784688 :

هدى عبدالقادر اإلبراهيم

 74عاما ،شيعت ،ت97455277 ،99374551 :

راشد عبدالله صقر السبيعي

 76عاما ،شيع ،ضاحية صباح السالم ،ق ،9ش ،4ج ،2م،56
ت95555834 :
جميلة محمد خالد الفرج زوجة عبدالله أحمد محمد الشرهان
 63عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الـعــزاء فــي المقبرة فقط ،النساء:
ق ــر ط ـب ــة ،ق ،3ش ،3ج ،7م ،9ت،99742002 ،99044474 :
99393912 ،66152250 ،98090035

وحيد عباس محمد علي

 59عاما ،شيع ،ت60704012 :

حمد سالم حمد السبع

 85ع ــا م ــا ،ش ـيــع ،ت،66988857 ،66360825 ،66030702 :
97575057

أحمد محمد عبدالله الشهاب

«الكويت لرياضة المحركات»…
ّ
متنفس عالمي للشباب
ب ــدأ مــوســم ري ــاض ــة ال ـم ـحــركــات بشتى
أنواعها في بداية الشهر الماضي ،ويستمر
حتى نهاية أبريل من كل عام .وتضم مدينة
الكويت لرياضة المحركات  7حلبات ّ
شيدت
وفق المواصفات العالمية ،بما فيها األمن
والسالمة.
ُيذكر أن رياضة المحركات لها جمهور
ً
ً
كبير من الشباب وتعد متنفسا مهما لهم.

يومية سياسية مستقلة

مواعيد الصالة

ً
وسوف تقيم المدينة عددا من الفعاليات
خ ـ ــال ه ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم ،ي ـن ـت ـظــر أن ت ـجــذب
االهتمام المحلي والعالمي.
في الصورة ،التي التقطها عبدالمجيد
الـشـطــي ي ــوم الـجـمـعــة ال ـمــاضــي ،ع ــدد من
الهواة في حلبة الدراجات النارية.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

 73عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،ضاحية عبدالله
السالم ،ق ،2ش ،24م ،18ت99669664 ،97744229 :

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:54

العظمى 24

الشروق

06:17

الصغرى 13

الظهر

11:34

ً
أعلى مد  12:12صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:31

المغرب

04:51

 02:55م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  08:00صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:11

 07:42م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

