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ليدي غاغا أفضل ممثلة
بـ «دائرة نقاد السينما» ص ١٣

األمير يتلقى دعوة خادم
الحرمين للقمة الخليجية
تلقى سمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد
دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بــن عبدالعزيز ،لحضور قمة قــادة دول مجلس
التعاون ،لدول الخليج العربية في دورتها الـ .42

وتسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
من وزيــر الخارجية السعودي األمير فيصل بن
فرحان ،الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو ،لدى
استقباله أمس في قصر بيان.

محليات

٠٣
«الشؤون» :غياب العقوبات
بالقانون الحالي أبرز
تحديات العمل الخيري

ولي العهد خالل تسلمه الدعوة من وزير الخارجية السعودي أمس

وزير الصحة :نسبة المطعمين
ممتازة وكفيلة باحتواء الوباء

«التقارير عن أوميكرون مطمئنة ...وننتظر رأي المنظمات الدولية لمعرفة الالزم عند الحاجة»
«نواصل إجراءاتنا االستثنائية ...والحرص
مطلوب لمنع دخول الساللة الجديدة»

«إدخال لقاحات جديدة العام المقبل
ُ
ون ِعد لتطعيم األطفال بين  5و 11سنة»

«إطالق تطبيق  Q8لتقديم الخدمات
الصحية اإللكترونية للمواطنين والمقيمين»

عادل سامي
في موازاة تطميناته إلى خلو الكويت من «أوميكرون»،
وأن نسبة التطعيم في الكويت ممتازة وكفيلة باحتوائه،
ّ
حذر وزير الصحة د .باسل الصباح من مغبة دخول هذا
المتحور للبالد ،مما قد يسبب ارتفاع عدد اإلصابات،
ً
مـ ـش ــددا ع ـلــى ضـ ـ ــرورة الـ ـح ــرص ع ـلــى ح ـمــايــة الـنـفــس
والمجتمع.
وقـ ــال ال ـص ـب ــاح ،خ ــال اف ـت ـتــاحــه مــركــز الفنيطيس
الـصـحــي أم ــس ،إن ــه «رغ ــم إع ــان دول كـثـيــرة فــي أربــع
قــارات رصد إصابات بالمتحور الجديد ،وهو ما يدل
على انتشاره ،فإن التقارير األولية التزال مطمئنة حيال
خطورته ،وننتظر التقرير النهائي من المنظمات الدولية
لمعرفة اإلجراءات المطلوبة عند الحاجة».
وك ـشــف أن إج ـ ـ ــراءات ال ـكــويــت لـلـحـفــاظ ع ـلــى األم ــن
الصحي كانت ومــا زالــت استثنائية ،حتى قبل ظهور
المتحور ،كعدم دخول البالد إال للمطعمين ،وضرورة

ً
إجراء فحص الـ ،PCRمضيفا أن «حركة الطيران من شأنها
زيادة انتشار الفيروسات ومتحوراتها في العالم ،وهو
ما يحتم على الجميع التزام االشتراطات الصحية وتلقي
ً
الجرعة التعزيزية ،خصوصا بعدما أظهرت الطعوم
فعاليتها في تقليل احتمال اإلصابة باألعراض الشديدة
للفيروس ومتحوراته».
وعن تطعيم األطفال من  5إلى  11سنة ،أكد الصباح
أن «الصحة» فتحت التسجيل لهذه الفئة العمرية منذ
فترة ،وأنها في طور اإلعــداد للحصول على اللقاحات
المناسبة للبدء في تطعيمهم.
وأعلن إطالق تطبيق « Q8صحة» ،على منصة الهواتف
الذكية ،لتقديم الخدمات الصحية اإللكترونية للمواطنين
ً
والمقيمين ،موضحا أن هــذا التطبيق سيوفر جميع
الفحوصات وتقارير األشعة الطبية بأنواعها ،والتي يتم
عملها في القطاع الصحي الحكومي.
03

«الخدمة المدنية» يدعو
لمواجهة المتحور بتطبيق
االشتراطات الصحية

ً
باسل الصباح مفتتحا مركز الفنيطيس الصحي أمس

صافي مشتريات «المؤسسات» يتفوق
على األفراد بـ %410
٠٩
«تهميش الموجهين
الفنيين» ...إلى الحل
المطر :وكيل التربية وعد بمخاطبة
ديوان الخدمة لمعالجة قضيتهم

●

دعــا دي ــوان الـخــدمــة المدنية الجهات
الحكومية إلى ضــرورة االلتزام بتطبيق
االش ـتــراطــات الـصـحـيــة فــي مـقــار العمل؛
لمواجهة المتحور الجديد «أوميكرون».
وقـ ـ ــال ال ـ ــدي ـ ــوان ،ف ــي ب ـي ــان أمـ ـ ــس ،إن ــه
ً
أصــدر تعميما بشأن اإلج ــراء ات الواجب
اتخاذها لمواجهة هذه الساللة الجديدة
ً
من الفيروس ،مضيفا أن اللجنة الرئيسية
ل ـم ـتــاب ـعــة ت ـن ـف ـيــذ االشـ ـت ــراط ــات 02

«بيتك كابيتال» تدير بيع
 110ماليين سهم من «القرين»

محليات

03

«المناقصات» يرفض
ترسية طريق المطار
بـ  68.7مليون دينار

محليات

04
مرحلة ما بعد «كورونا»
تلهب أسعار الورق
في الكويت

محليات

07

َ
حراك إقليمي بين جولتي «فيينا» وعشية قمة «التعاون»

10

بن سلمان يجول على دول المجلس وطحنون بن زايد يزور طهران

الجامعة األميركية
تحتفل بتخريج
دفعة 2021

دوليات

١٧

فهد الرمضان

حركت قضية الموجهين الفنيين بوزارة التربية،
التي أثارتها «الجريدة» أمس ،جهود معالجة هذا
الـمـلــف ال ـعــالــق مـنــذ نـحــو خـمــس س ـن ــوات؛ بـهــدف
إنـ ـص ــاف م ــا يـ ـتـ ـج ــاوز  3آالف م ــوج ــه ،واع ـت ـم ــاد
مسمياتهم الوظيفية في الهيكل التنظيمي للوزارة.
وب ـ ـ ــدأت تـ ـل ــوح ف ــي األفـ ـ ــق أم ـ ــس مـ ــؤشـ ــرات حــل
قضيتهم ،عـقــب إع ــان رئـيــس الـلـجـنــة التعليمية
البرلمانية النائب د .حمد المطر عن وعود من وكيل
الوزارة باإلنابة د .بدر بجاد خالل اجتماع اللجنة
أمــس بمخاطبة دي ــوان الـخــدمــة المدنية 02

تكتم ميركل على
خططها للتقاعد يثير
ً
سيال من التكهنات
قالت المستشارة األلمانية المنتهية واليتها
ً
أنجيال ميركل ،الـمــرأة األكـثــر نـفــوذا فــي العالم
ً
عاما ،إنها ّ
تود بدء تقاعدها بالنوم
على مدى 16
ّ
ً
ً
قليال ،لكن تكتمها حول مستقبلها يثير سيال
ّ
من التكهنات.
ّ
غد ،ستسلم المستشارة ميركل ،البالغة
وبعد ٍ
ً
مــن العمر  67عــامــا ،مقاليد الحكم إلــى خلفها
أوالف شــولـتــس ،بعد  4والي ــات لها على رأس
ً
ألمانيا ،في مسيرة سياسية استمرت  30عاما.
ً
وذكــرت ميركل أخـيــرا أثناء لقاء عــام« :ليس
لدي وقت غير محدود أمامي ،هذا يعني أنني
ّ
اآلن أفــكــر فيما أريــد فعله فــي الفترة 02

العراق :ال حلحلة
في األفق بين الصدر
و«الفصائل»

رياضة

اجتماع حكومي إيراني في طهران أمس األول
انتهت الجولة السابعة من مفاوضات فيينا النووية بمغادرة
المفاوضين إلى عواصمهم للتشاور.
وإذا كــانــت ه ــذه ال ـجــولــة ق ــد تـطـلـبــت  5أش ـهــر لــان ـع ـقــاد ،فــإن
الدبلوماسيين والخبراء يحذرون من أن «الثامنة» يجب أن تلتئم
بأسرع وقت ،في ظل سياسة «التفاوض باليورانيوم المخصب»
التي تتبعها طهران ،وكذلك الشحن المستمر الذي تقوم به إسرائيل؛
لضمان أن تؤخذ مطالبها في أي ترتيبات ولو بأي ثمن.
ً
ً
في هذه األجواء ،تشهد المنطقة حراكا دبلوماسيا غير عادي،
يبدو أن وتيرته قد ازدادت عقب الجولة الخليجية للرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون ،الذي طالب ،أمس األول ،من مدينة جدة بإشراك
السعودية ودول الخليج في المفاوضات مع إيران.
وقــال مــاكــرون إن الهواجس الخليجية والمخاوف من امتالك
ً
ً
ً
ً
طهران برنامجا نوويا عسكريا مشروعة ،مشددا على أن الرياض
ً
ً
يمكن أن تلعب دورا أساسيا في التوصل التفاق مع طهران.
في األثـنــاء ،يبدأ ولــي العهد السعودي األمير محمد 02

ّ
«مسيرتان» وراء انفجار نطنز
و«كولبرها» األكراد المتهم األول
●

طهران  -فرزاد قاسمي

أكد مصدر رفيع المستوى في منظمة
الدفاع الجوي التابعة للجيش اإليراني،
لـ«الجريدة» أن االنفجار الذي وقع بأجواء
ً
نـطـنــز ،لـيــل الـسـبــت ـ األحـ ــد ،ك ــان نــاجـمــا
عــن التصدي لطائرتين مسيرتين ،بعد

نجاح إحداهما في الوصول إلى المنطقة،
التي تضم المنشأة الرئيسية لتخصيب
اليورانيوم في البالد.
وأوضــح المصدر أن ال ــرادارات كشفت
الـطــائــرتـيــن داخ ــل إي ــران مــن جـهــة شمال
ً
غرب البالد ،الفتا إلى أن خبراء من الجيش
و«ال ـحــرس ال ـثــوري» استطاعوا 02

١٨
الجولة الثالثة لـ«الممتاز»:
ارتفاع المستوى
والكويت ينفرد بالقمة

ةديرجلا

•
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األمير يعزي إندونيسيا بضحايا بركان «سيميرو» ولي العهد استقبل الغانم والخالد
سموه هنأ ملك تايلند بالعيد الوطني

اسـتـقـبــل س ـمــو ول ــي الـعـهــد،
الـشـيــخ مشعل األح ـمــد ،بقصر
بـ ـ ـي ـ ــان ،ص ـ ـبـ ــاح أمـ ـ ـ ــس ،رئ ـي ــس
مجلس األمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه كذلك ،سمو
الـشـيــخ صـبــاح ال ـخــالــد ،رئيس
مجلس الوزراء.

بـعــث صــاحــب الـسـمــو أمـيــر ال ـبــاد ،الـشـيــخ ن ــواف األحـمــد،
ببرقية تعزية إلى الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودوّ ،
عبر
فيها سموه عن خالص تعازيه وصــادق مواساته له وألسر
ضـحــايــا ث ــوران بــركــان جـبــل «سـيـمـيــرو» فــي جــزيــرة «ج ــاوة»
ال ـشــرق ـيــة ،والـ ـ ــذي أس ـف ــر ع ــن س ـق ــوط ال ـعــديــد م ــن الـضـحــايــا
والـمـصــابـيــن ،ســائــا سـمــوه ال ـبــارئ جــل فــي عــاه أن يتغمد
ّ
الضحايا بواسع رحمته ،ويسكنهم فسيح جناته ،وأن يمن
ً
على المصابين بسرعة الشفاء والعافية ،آمال سموه أن يتمكن
المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثــار هــذه الكارثة
الطبيعية.
وبعث صاحب ببرقية تهنئة إلى ملك مملكة تايلند ،ماها
فاجيرالنكورنّ ،
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
العيد الوطني لـبــاده ،متمنيا له موفور الصحة والعافية،
ولمملكة تايلند وشعبها الصديق المزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد ،الشيخ مشعل األحمد ،وسمو الشيخ
صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيات مماثلة.

النواف يستقبل رئيس األمن الوطني

ً
النواف مستقبال وفد «األمن الوطني» أمس
استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ
أحمد النواف ،في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني ،رئيس
ج ـهــاز األم ــن الــوط ـنــي بــاإلنــابــة الـشـيــخ ص ـبــاح ال ـش ـمــان والــوفــد
المرافق له.
ورحب النواف برئيس جهاز األمن الوطني باإلنابة ،واستعرض
مـعــه ع ــددا مــن الـمــوضــوعــات ذات االهـتـمــام الـمـشـتــرك ،مــؤكــدا أن
الــزيــارة تأتي فــي إطــار بحث سبل التعاون والتنسيق مــع جهاز
األمن الوطني ،الذي يقوم بدور هام في المنظومة األمنية بالكويت.

«االئتمان» :مليار دوالر إجمالي المنح
لذوي االحتياجات خالل  10سنوات

أعلن بنك االئتمان أن إجمالي المنح التي صرفها البنك
ل ــذوي االحـتـيــاجــات الـخــاصــة خــال  10سـنــوات منذ إصــدار
القانون المعني بحقوقهم عام  2010بلغ نحو مليار دوالر.
وق ــال «االئ ـت ـم ــان» ف ــي إحـصــائـيــة أم ــس ،إن إج ـمــالــي عــدد
ً
المستفيدين من منحة اإلعاقة بلغ  37ألف مستفيد ،مشيرا إلى
حرص البنك على دعم وترسيخ العمل اإلنساني في الكويت.
وأوضــح أن الخدمات التي يقدمها للمعاقين متاحة عبر
الـبــوابــة اإللكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الـخــاص به
كذلك من خالل الفروع.

«التربوية» تحصد مقاعد
جمعية «التربية»
●

حمد العبدلي

ب ـف ــارق  302ص ــوت ،ح ـصــدت الـقــائـمــة اإلســام ـيــة الـتــربــويــة
مقاعد الهيئة اإلدارية لجمعية كلية التربية في جامعة الكويت
للعام النقابي  ،2022-2021بعد حصولها على  1086صوتا ،ثم
«المستقلة» على  784صوتا.
واتسمت انتخابات الكلية ،منذ فتح صناديق االقتراع الساعة
الـثــامـنــة ص ـبــاحــا ،ب ــاألج ــواء ال ـهــادئــة واالنـسـيــابـيــة فــي عملية
التصويت في ظل تنافس قائمتي المستقلة والتربوية.
وشهدت لجان االقتراع حضورا ضعيفا في الساعات االولى ،ثم
توافد الطلبة خالل فترة الظهيرة في لجنة الطالب ،بينما لم تكن
نسبة التصويت في لجنة الطالبات مرتفعة بالشكل الملحوظ.

حملة ِّ
«نخيم ونزرع» باألحمدي

أكــد محافظ األحـمــدي الشيخ فــواز الخالد ،أهمية تكثيف
الـجـهــود الــرسـمـيــة واأله ـل ـيــة وال ـم ـبــادرة إل ــى إط ــاق حمالت
التخضير والتشجير بمناطق الكويت المختلفة ،فــي إ طــار
ترجمة المسؤولية االجتماعية لكل الجهات ،وللحاجة الماسة
إلى دعم الغطاء النباتي والخضري على امتداد مناطق الكويت.
جاء ذلك خالل مشاركة المحافظ في حملة «نخيم ونزرع»
لتخضير وتشجير المخيمات الربيعية بالمنطقة الجنوبية،
وتحديدا في بر الجليعة ،والتي انطلقت وسط أجواء ربيعية
متميزة والقت إقباال الفتا.
َّ
وثمن جهود كل المشاركين في الحملة التي تم تنظيمها
بدعم من البنك التجاري الكويتي ،وجرى خاللها توزيع نحو
 3000شتلة زراعـيــة متنوعة مستدامة لزراعتها في مناطق
المخيمات الجنوبية ،وامتدت من الظهر حتى المغرب ،لتحقيق
أقصى استفادة للجميع والمساهمة في تخضير وتشجير
ً
مناطق التخييم عموما ،وفي المنطقة الجنوبية تحديدا.

الكويت تدين
الهجوم اإلرهابي
على قرية بالعراق

طهبوب :القضية الفلسطينية بالنسبة
للكويت مبدئية وال تقبل المساومة

أ ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت و ز ا ر ة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة عـ ـ ــن إدانـ ـ ـ ــة
واستنكار دولــة الكويت
للهجوم اإلرهــابــي الــذي
وقـ ـ ــع ع ـل ــى ق ــري ــة خـضــر
ج ـي ـج ــه ف ـ ــي ج ـم ـه ــوري ــة
الـ ـع ــراق ال ـش ـق ـيــق ،وأدى
إلــى مقتل وإصــابــة عدد
من األشخاص.
وشـ ــددت الـ ـ ــوزارة ،في
ب ـ ـيـ ــان لـ ـه ــا أمـ ـ ـ ــس ،ع ـلــى
م ـ ــوق ـ ــف دول ـ ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــدئـ ـ ــي وال ـ ـ ـثـ ـ ــابـ ـ ــت
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاه ـ ـ ــض لـ ـلـ ـعـ ـن ــف
واإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدة
ت ـض ــام ـن ـه ــا مـ ــع الـ ـع ــراق
الـشـقـيــق وت ــأي ـي ــده فيما
ي ـ ـت ـ ـخـ ــذه مـ ـ ــن إج ـ ـ ـ ـ ــراءات
لـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أم ـ ـنـ ــه
واستقراره.
وع ـ ـبـ ــرت عـ ــن خ ــال ــص
الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــازي وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق
الـ ـم ــواس ــاة إلـ ــى حـكــومــة
وش ـع ــب الـ ـع ــراق ول ــذوي
ال ـض ـح ــاي ــا وت ـم ـن ـيــات ـهــا
لـ ـلـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن ب ــالـ ـشـ ـف ــاء
العاجل.

أشاد بقرار الفارس حظر دخول السفن التجارية من وإلى إسرائيل
ب ـع ــد ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـ ـ ــوزاري ال ــذي
أصدرته وزيرة االشغال وزيرة
الـ ـ ــدولـ ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون االتـ ـ ـص ـ ــاالت
وتـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات رنــا
ال ـف ــارس ،وال ــذي يحظر دخــول
الـ ـسـ ـف ــن الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ـم ـح ـم ـلــة
بالبضائع من وإلــى «فلسطين
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـت ـ ـلـ ــة» ،اع ـ ـت ـ ـبـ ــر ال ـس ـف ـي ــر
الفلسطيني ل ــدى ال ـبــاد رامــي
ط ـه ـب ــوب الـ ـ ـق ـ ــرار ب ــأن ــه «دف ـع ــة
م ـ ـع ـ ـنـ ــويـ ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة م ـ ـ ــن اج ـ ــل
ت ـعــزيــز ودع ـ ــم ص ـم ــود الـشـعــب
الفلسطيني».
وقال طهبوب في بيان ،أمس،
«ب ــاس ــم رئ ـيــس دولـ ــة فلسطين
محمود عباس وحكومة دولــة
فلسطين والشعب الفلسطيني،
أرفع اسمى ايات الشكر والوفاء
والـمـحـبــة ال ــى حـضــرة صاحب
ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ ن ـ ــواف االح ـمــد
امير البالد المفدى ،والــى ولي
ع ـ ـهـ ــده االمـ ـ ـي ـ ــن سـ ـم ــو ال ـش ـي ــخ
م ـش ـعــل االح ـ ـمـ ــد ،والـ ـ ــى رئ ـيــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صـ ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد ،ع ـل ــى الـ ـق ــرار
الـ ـ ــذي اصـ ــدرتـ ــه ح ـك ــوم ــة دول ــة

«المركزي» 33700 :طالب «بدون»
يدرسون على نفقة الكويت
أعـ ـل ــن ال ـج ـه ــاز الـ ـم ــرك ــزي ل ـم ـعــال ـجــة أوض ـ ــاع
المقيمين بصورة غير قانونية أن عدد الدارسين
عـلــى نـفـقــة ال ـكــويــت م ــن فـئــة الـمـقـيـمـيــن بـصــورة
غير قانونية بلغ  33.700ألف طالب وطالبة في
الـعــام الــدراســي  2021 /2020منهم  20.373ألفا
في مــدارس التعليم الحكومي و 13.327ألفا في
مدارس التعليم الخاص ،ويتم دفع نفقاتهم عن
طريق الصندوق الخيري.
وأوضح «الجهاز» ،في بيان صحافي أمس ،أن
المعلومات التي تم تداولها في إحــدى الندوات
وت ـنــاق ـل ـت ـهــا وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل ع ــن تـعـلـيــم فئة
المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت غير
دقيقة تم الترويج لها لمزاعم جانبها الصواب
وتخالف الحقيقة.
وأضـ ـ ــاف أن ـه ــا ك ــذل ــك ت ـب ـخــس ج ـه ــود ال ــدول ــة
فـ ــي ضـ ـم ــان ال ـت ـع ـل ـيــم وت ـج ـح ــد مـ ــا تـ ــم تـقــديـمــه
م ــن م ـســاه ـمــات م ــن أج ــل تـعـمـيــم الـتـعـلـيــم لفئة
المقيمين بصورة غير قانونية ،األمــر الــذي من
شــأنــه «اإلس ــاءة الــى صــورة الكويت فــي الـخــارج

وتشويهها للدور اإلنساني العظيم الذي تميزت
به الكويت حكومة وشعبا».
وأوضــح «الجهاز» أن الصندوق الخيري أنشئ
بقرار مجلس الــوزراء  655الصادر في  7سبتمبر
 2003القاضي بإنشاء صندوقين خيريين؛ أحدهما
للتعليم واآلخر للصحة ،وحددت موارد الصندوقين
مما يخصص سنويا من ريع األوقاف وبيت الزكاة،
إضــافــة الــى مــا يتم تلقيه مــن هبات وتـبــرعــات من
المؤسسات واألفراد.
وأشار الى اإلعانة السنوية للدولة التي بلغت 3
ماليين دينار بقرار مجلس الوزراء رقم  236الصادر
في  6مارس  ،2005وارتفعت إلى  4ماليين سنويا
بقرار مجلس الوزراء رقم  1281في  28نوفمبر ،2005
وتـمــت زيــادتـهــا إلــى  6مــايـيــن سـنــويــا مـنــذ 2010
بقرار مجلس الوزراء رقم  1481في  18أكتوبر .2010
ودعــا الجهاز الجميع الــى تـحـ ّـري الــدقــة وتتبع
الـحـقـيـقــة ف ــي ك ــل م ــا يـنـشــر م ــن أخ ـب ــار وي ـب ــث من
تصريحات ،السيما في القضايا التي ّ
تمس سمعة
الكويت وتسيء الى صورتها المشرقة.

«الخدمة المدنية» يدعو...
الصحية المتعلقة بمكافحة « ك ــورو ن ــا» نــا قـشــت ،فــي اجتماعها
الخميس الـمــاضــي ،آخــر المستجدات بشأن هــذه اإلجـ ــراء ات ،مع
ضرورة التأكيد على الجهات الحكومية لاللتزام بهذا الشأن.

«تهميش الموجهين الفنيين»...
األسـبــوع الـجــاري إليـجــاد حــل سريع للقضية ،واعتماد مسمياتهم
ً
بما يخدم العملية التعليمية ،مشيرا إلى أن وكيل التربية أقر بوجود
المشكلة ،وأهمية دور الموجهين في العملية التعليمية وتطويرها،
ً
مشددا على أهمية وجودهم في تقييم المعلمين.
وكــان عــدد من الموجهين أعلنوا عبر «الـجــريــدة» اتجاههم نحو
ً
تصعيد تحركهم من خالل االمتناع عن أداء دورهم؛ رفضا لتهميش
مساهماتهم في العملية التعليمية واستبعادهم من تقييم المعلمين،
وعدم اعتبار وظائفهم ضمن الوظائف اإلشرافية ،األمر الذي تسبب في
حرمانهم من البدالت اإلشرافية ،على خلفية عدم اعتماد مسمياتهم
الوظيفية ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.
05

تكتم ميركل على خططها...
المقبلة من حياتي».
وبشأن احتماالت ما ستفعله ،تساءلت« :هل أريد أن أكتب ،هل أريد
أن أتحدث؟ هل أريد أن أقوم برحالت في الطبيعة؟ هل أريد أن أبقى في
المنزل؟ هل أريد أن أجوب العالم؟» ،معقبة« :قررت أال أقوم بأي شيء
في الوقت الحاضر ،وأن أنتظر ما يلي».
ً
ً
ً
ونــادرا ما بقي أسالف ميركل وقتا طويال بدون عمل ،فقد أصبح
ً
ً
هيلموت شميت بعد مغادرته المستشارية عام  ،1982محررا مشاركا
في مجلة «دي تسايت» ،كما نجح هيلموت كــول وغيرهارد شــرودر
في استغالل تجربتيهما ،فأنشأ األول شركة استشارية ،وقام الثاني
ّ
بمهمات من ضمنها توليه رئاسة مجلس إدارة شركة النفط الروسية
العمالقة «روسنفت».
ُ
ويـفـتــرض أن يـكــون لــدى ميركل اآلن وقــت لالستفادة مــع زوجها
يواخيم زاور ،من منزل متواضع يملكانه على بعد  80كم شمال برلين،
ً
في ألمانيا الشرقية سابقا حيث نشأت .وعن هذا المنزل روت ميركل

رامي طهبوب

ال ـكــويــت بـحـظــر دخـ ــول السفن
الـتـجــاريــة الـتــي تحمل بضائع
من والى دولة فلسطين المحتلة
(اسرائيل)».
وأض ــاف« :هــذا الـقــرار الكبير
ً
لـ ـي ــؤك ــد مـ ـ ـج ـ ــددا أن فـلـسـطـيــن
وش ـ ـع ـ ـب ـ ـهـ ــا وق ـ ـض ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا ه ــي
م ـ ـ ــن االولـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــات ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة
واالساسية لقيادة هذه الدولة
العظمى بحكامها المتعاقبين
وحكوماتها على مــر السنين،

ك ـ ــوي ـ ــت ال ـ ـخ ـ ـيـ ــر واالن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة
والوفاء المطلق ،كويت العروبة
واالن ـ ـت ـ ـمـ ــاء ب ـش ـع ـب ـهــا ال ـع ــزي ــز
الكريم».
و قـ ـ ـ ـ ــال ط ـ ـه ـ ـبـ ــوب «ان قـ ـ ــرار
الـحـكــومــة الـكــويـتـيــة ه ــو دفـعــة
م ـ ـع ـ ـنـ ــويـ ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة م ـ ـ ــن أجـ ــل
ت ـعــزيــز ودع ـ ــم ص ـم ــود الـشـعــب
الفلسطيني ولتأكيد الموقف
الكويتي الثابت والــراســخ بأن
عالقة الكويت بفلسطين عالقة
ج ــذوره ــا ف ــي االرض وفــرعـهــا
فـ ـ ــي ا ل ـ ـس ـ ـم ـ ــاء ،وأن ا ل ـق ـض ـي ــة
الفلسطينية بالنسبة للكويت
بقيادتها وشعبها هــي قضية
م ـبــدئ ـيــة ال ت ـق ـبــل ال ـم ـس ــاوم ــة،
وأن الـكــو يــت ستبقى كتفا الى
كـتــف مــع ا لـشـعــب الفلسطيني
وقيادته الــى ان تعود الحقوق
ال ــى أصـحــابـهــا وإق ــام ــة الــدولــة
ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة
بعاصمتها القدس الشريف».
وخ ـت ــم« :ح ـمــى ال ـلــه الـكــويــت
ب ـق ـي ــادت ـه ــا وش ـع ـب ـه ــا م ـ ــن كــل
مكروه ،وأدام عليهم نعمة االمن
واالمان».

«مجلس الزراعة» يناقش
قفزة «األعالف» الخميس
●

محمد جاسم

عـلــى وق ــع ق ــرار زي ــادة أس ـعــار األع ــاف غـيــر المدعومة
بنسب تتراوح ما بين  2في المئة إلى  32في المئة على
مواد الشعير والذرة والشوار ،والعلف المخلوط للماشية
والـغـنــم ،أك ــدت مـصــادر فــي الهيئة الـعــام لـشــؤون الــزراعــة
وا ل ـثــروة السمكية أن مجلس إدار ت ـهــا يجتمع الخميس
المقبل برئاسة محمد األحمد ،لمناقشة عدد من البنود
في جدول أعمال المجلس منها زيادة األعالف.
وبينت المصادر لـ«الجريدة» أن مجلس اإلدارة سيوجه
اإلدارات في الهيئة إلــى دراســة الكتاب المقدم من شركة
المطاحن بشأن األسعار الجديدة لألعالف ،لقياس مدى
تأثيره على مربي الثروة الحيوانية ،وانعكاس القرار على
أسعارها.
ولفتت إلى أن مجلس اإلدارة سينظر إلى آلية الدعوم
بطلب رأي وزارة المالية ،مــن أجــل تــزويــده ببيان بشأن
الميزانية المخصصة للدعوم في حال تعديلها.

أنها ترغب في أن تزرع في حديقته خضراوات وبطاطس.
َ
غير أن ذلك البرنامج لن يكفي ليشغل المساعدين السبعة والسائقين
الذين ُوضـعــوا في خدمة المستشارة السابقة ،التي ستتقاضى 15
ً
ً
ألف يورو معاشا تقاعديا ،ما لم تقرر العالمة السابقة االنخراط في
النشاط األكاديمي.
وحصدت ميركل شهادات دكتوراه فخرية من جامعات كثيرة في
ُ
العالم ،من سيول إلى تل أبيب ،وقد تقرر القيام بجولة عليها ،بعدما
وعدتها بالعودة إلجراء مناقشات أطول مع الطلبة.

حراك إقليمي بين جولتي...

بــن سـلـمــان ال ـيــوم جــولــة خليجية إل ــى سلطنة ُع ـمــان وق ـطــر ،وقــالــت
ً
مصادر إنها ستشمل َ أيضا الكويت واإلمارات ،والتي تأتي قبيل القمة
ُ
الخليجية التي ستعقد بالسعودية في  14الجاري.
وأمــس تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الدعوة الموجهة من
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،لحضور القمة
َّ
الخليجية .وسلم الدعوة وزير خارجية المملكة األمير فيصل بن فرحان.
وتتطلع األوس ــاط اإليــرانـيــة والخليجية لــزيــارة ن ــادرة يـقــوم بها
مستشار األمن القومي اإلماراتي طحنون بن زايد لطهران اليوم ،بدعوة
من أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني علي شمخاني ،وذلك
بعد الزيارة التي أجراها كبير المفاوضين النوويين اإليرانيين علي
باقري كني للكويت واإلمارات عشية استئناف مفاوضات فيينا.
وذكرت تقارير إيرانية رسمية ،أمس ،أن بن زايد سيلتقي خالل زيارته
شمخاني ،باإلضافة إلى كبار المسؤولين ،موضحة أنه من المتوقع
«مناقشة تطوير وتعزيز العالقات الثنائية والتشاور حول التطورات
اإلقليمية األخيرة» خالل الزيارة.
وبينما ال يــزال التكتيك التفاوضي الــذي تتبعه إيــران غير واضح
حتى الساعة ،أعلن مسؤول أميركي رفيع بوزارة الخارجية ،أن بالده
ً
تستعد لعالم بال اتفاق نووي ،مشيرا إلى أن الصين وروسيا فوجئتا
بمدى تراجع إيران في المقترحات التي قدمتها قبل أيام للمفاوضين
األوروبيين.
وتــابــع« :مــا يــدور في أذهانهم هو ما يمكن أن تسميه الخطة (ب)
الخاصة بهم ،والتي تتمثل في استخدام المحادثات كغطاء وواجهة
لمواصلة تعزيز برنامجهم النووي ،ليكون بمثابة رافعة للتوصل إلى
صفقة أفضل لهم».

سلة أخبار
ً
«األوقاف» نظمت ناديا
ً
إيمانيا للفتيات
نظمت إدارة التنمية األسرية
بوزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،ناديا إيمانيا
تربويا للفتيات تحت شعار
«ألكون أقرب لربي» ،وذلك
ً
تبعا للمبادرة الرابعة
المتعلقه بتوجيه األنشطة
والدراسات الثقافية لتلبية
متطلبات المرأة الدينية
والفكرية وفق مداخل
ومنهجيات متقدمة.
وكانت بداية انطالقة النادي
فترة جائحة فيروس كورونا
المستجد عبر وسائل
التواصل االجتماعي من
خالل برنامج زوم؛ لشغل
وقت فراغ الفتيات عبر
امتالك مهارات متنوعة
مواكبة للعصر.
وبلغ عدد المستفيدين
من النادي ما يقارب 60
فتاة ،وقامت بتنفيذ العمل
مرشدات دينيات مؤهالت
لمخاطبة الشريحة.

«تنمية» 376 :ألف دوالر
ً
دعما لالجئي الروهينغا
وقعت «تنمية الخيرية» مع
مكتب المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين في الكويت
اتفاقية منحة بقيمة 376
ألف دوالر لمساندة الجئي
الروهينغا في بنغالدش؛
لتوفير الرعاية الصحية
كجزء من جهود االستجابة
لوباء كورونا والوقاية
ً
منه ،وأيضا حماية أطفال
الالجئين وتوفير التعليم
والغذاء لهم.
وتهدف االتفاقية إلى دعم
جهود المفوضية في تقديم
خدمات الرعاية الصحية
ألطفال الروهينغا الالجئين
في بنغالدش ،والذي
ستستفيد منها نحو 60
ألف عائلة تضم  67ألف طفل
من الجئي الروهينغا.
وأكد رئيس مجلس إدارة
الجمعية خالد الحسيني
سعي «تنمية الخيرية»
لدعم مفوضية الالجئين
واهتمامها بمساندة
مشاريع المفوضية في
منطقة الشرق األوسط إلى
جانب الجئي الروهينغا في
بنغالدش.

البديوي بحث التعاون
مع جامعة عبدالعزيز
بحث مدير جامعة الكويت
باإلنابة ،د .بدر البديوي،
مع الوفد الزائر من
جامعة الملك عبدالعزيز
في جدة ،أوجه التعاون
في مجاالت التعليم
عن ُبعد ،واالستفادة
من التجربة السعودية،
وتبادل األساتذة وتنسيق
المشاريع البحثية وغيرها.
وجاءت الزيارة ضمن
المشروع البحثي الذي
تقوم به جامعة الملك
عبدالعزيز مع مختلف
الجامعات في دول مجلس
التعاون الخليج العربي.

جاء ذلك ،بينما بدأ رئيس «الموساد» اإلسرائيلي ،ديفيد بيرناي،
زيــارة لواشنطن ،إلجــراء محادثات مع المسؤولين األميركيين حول
إي ــران ،وسيطلع بـيــرنــاي كـبــار المسؤولين بـ ــاإلدارة األمـيــركـيــة على
أحدث المواد االستخباراتية التي يحملها معه بشأن البرنامج النووي
اإليــرانــي ،عشية قيام وزيــر الــدفــاع اإلسرائيلي بيني غانتس بزيارة
لواشنطن بعد غد للقاء وزيري الخارجية ،والدفاع.
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ّ
«مسيرتان» وراء انفجار...

السيطرة على إحداهما وإنزالها سالمة بمحافظة تشارمهال وبختياري،
في حين فشلت محاولة إنــزال األخــرى ،مما اضطر الدفاعات الجوية
ً
الستهدافها بصاروخين في منطقة خالد آباد على بعد  20كيلومترا
من مفاعل نطنز النووي .وبينما أرجع المصدر قوة االنفجار وتحطيمه
ً
لنوافذ منازل إلى إصابة «الدرون» بصاروخين في الوقت نفسه تقريبا،
قــال إن التحقيقات األولـيــة أش ــارت إلــى أن مهمة «المسيرتين» كانت
استطالعية لجمع معلومات وكشف مخابئ تحت األرض بعمق يصل
ً
إلى نحو  50مترا ،ولم تكن أي منهما مزودة بأسلحة أو متفجرات.
ً
وأضاف أن رادارات الحدود لم تتمكن من رصد المسيرتين ،ملمحا
إلى احتمال إطالقهما من داخل األراضي اإليرانية من مناطق جبلية
وع ــرة فــي غ ــرب وش ـمــال غ ــرب ال ـبــاد ،حـيــث تنشط عـمـلـيــات تهريب
حدودية بمناطق كردستان المقسمة بين العراق وإيران.
ولفت إلى أن تحقيقات أمنية عسكرية توصلت إلى تجزئة أجهزة
ّ
لمسيرات وتمريرها لعمالء داخل
استخبارات أميركية وإسرائيلية
ً
إيران ،قبل تجميعها واستخدامها مجددا ،بهدف شن عمليات هجومية
محدودة ،أو لجمع وتنسيق المعلومات ،عبر مهربين يحملون البضائع
على ظهورهم من كردستان العراق إلى الجمهورية اإلسالمية ،ويطلق
عليهم في إيران «كولبرها».
ً
وبين المصدر أن المجلس األعلى لألمن القومي أصدر تعميما ينص
ً
ً
ً
على أن ما وقع كان تمرينا عسكريا تحسبا ألي هجوم ،مع منع اإلدالء
بأي تصريحات حول الحادث.
وعقب سلسلة تحذيرات إسرائيلية من توجيه ضربة عسكرية لمنع
إيران من تطوير سالح نووي ،في ظل تعثر مفاوضات فيينا النووية
بين طهران والقوى الكبرى ،ألمح نائب وزير األمن اإلسرائيلي ألون
شوستر ،أمس ،إلى دور إسرائيلي في االنفجار الضخم بمنطقة نطنز،
من دون أن يؤكد ذلك بشكل قاطع.

ةديرجلا
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محليات
«الصحة» :الكويت خالية من «أوميكرون» ونسبة التطعيم ممتازة

ً
باسل الصباح أكد أن الحرص مطلوب محذرا من أن دخول المتحور قد يسبب ارتفاع اإلصابات
عادل سامي

افتتح وزير الصحة د .باسل
الصباح أمس مركز الفنيطيس
الصحي الذي يعد المركز
الـ 107في البالد ،بالتأكيد على
خلو الكويت من أي إصابات
بالمتحور الجديد «أوميكرون»،
ً
الفتا إلى أن نسبة التطعيم في
الكويت ممتازة.

التقارير األولية
عن المتحور
مطمئنة
وننتظر
التقرير
النهائي
لمعرفة
خطورته
وإجراءات
مواجهته

ج ــدد وزيـ ــر ال ـص ـحــة د .بــاســل
الصباح تأكيد خلو الكويت من
أي إص ــاب ــات بــالـمـتـحــور الجديد
"أوم ـي ـك ــرون" ،الفـتــا إل ــى أن نسبة
التطعيم في الكويت ممتازة ،وإذا
دخ ــل الـمـتـحــور فـقــد يتسبب في
ارتـ ـف ــاع ع ــدد اإلصـ ــابـ ــات ،م ـشــددا
على ضرورة الحرص على حماية
النفس والمجتمع.
وقال الشيخ باسل في تصريح
للصحافيين ص ـبــاح أم ــس على
هامش افتتاحه مركز الفنيطيس
الصحي التابع لمنطقة األحمدي
الصحية إن دوال كثيرة فــي أربــع
ق ــارات حــول العالم أعلنت ظهور
ورصد إصابات بالمحور الجديد،
وهــو ما يــدل على انتشاره ،إال أن
التقارير األولـيــة الت ــزال مطمئنة،
ون ـن ـت ـظــر ال ـت ـق ــري ــر ال ـن ـه ــائ ــي من
المنظمات الدولية لمعرفة خطورة
المتحور وما هي اإلجــراءات التي
سيتم اتخاذها عند الحاجة.
وأضـ ــاف أن إجـ ـ ــراءات الـ ــوزارة
للحفاظ على األم ــن الصحي في
ال ـبــاد م ــازال ــت استثنائية حتى
قـبــل ظ ـهــور ه ــذا الـمـتـحــور ،وهــي
عدم دخــول البالد إال للمطعمين،
وض ــرورة إج ــراء فحص ال ـ ــ"،"PCR
الف ـ ـتـ ــا إل ـ ـ ــى أن حـ ــركـ ــة الـ ـطـ ـي ــران
ستساهم في انتشار الفيروسات
ومتحوراتها في العالم وانتقالها
بين الــدول ،لذا نطلب من الجميع
ال ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى ارتـ ـ ـ ـ ــداء ال ـك ـمــامــة
والحصول على التطعيم والجرعة
الـتـعــزيــزيــة وكــذلــك إجـ ــراء فحص
الـ"."PCR

وعن تطعيم األطفال من  5حتى
 11س ـنــة ،أك ــد الـصـبــاح أن وزارة
الـصـحــة فـتـحــت الـتـسـجـيــل لـهــذه
الـفـئــة الـعـمــريــة مـنــذ ف ـتــرة ،وأنـهــا
فــي ط ــور اإلعـ ــداد للحصول على
الطعوم المناسبة لألطفال للبدء
في تطعيمهم.

التسلسل الجيني
وأوضح أن وزارة الصحة قامت
بعمل تسلسل جيني على مدى
الفترات السابقة لرصد اإلصابات
بفيروس "كورونا" ،ومازالت تقوم
بذلك للتأكد من عدم وجــود هذا
المتحور في البالد.
وذكر أن وجود متحور جديد
يظهر تخوفا لــدى الـنــاس ،الفتا
إلــى أن تغير الفيروس قد يكون
شبيها بتغير فيروس اإلنفلونزا
من موسم إلى آخر ،وبالتالي فإن
فعالية الطعوم تختلف من فترة
ألخـ ــرى ف ــي وجـ ــود ال ـم ـت ـحــورات
السابقة.
وأضاف أن فعالية الطعوم اآلن
تكمن في تقليل احتمال اإلصابة
بــاألعــراض الـشــديــدة ولـيــس نقل
العدوى مثلما صار مع المتحور
"دلتا" في السابق ،إال أنها فعالة
ف ــي تـقـلـيــل األع ـ ـ ــراض وه ـ ــذا هو
األهم.
وق ــال وزي ــر الـصـحــة "ال ـيــوم ال
نهتم باإلصابة فقط ولكن نهتم
ب ـعــدم وج ــود وف ـيــات أو مــرضــى
ف ــي ال ـع ـنــايــة ال ـم ــرك ــزة أو وج ــود
ع ــوارض صحية ش ــدي ــدة" ،الفتا

ً
وزير الصحة متوسطا مسؤولي منطقة األحمدي عقب افتتاح مركز الفنيطيس أمس
إلى أن اللقاحات مازالت فعالة في
هذا الجانب.

إطالق تطبيق «»Q8
وأعـ ـل ــن وزي ـ ــر ال ـص ـحــة إط ــاق
تطبيق " "Q8صحة ،على منصة
ال ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة وذل ـ ــك لـتـقــديــم
الـخــدمــات الصحية اإللكترونية
للمواطنين والمقيمين.
وأش ـ ــار إل ــى أن ه ــذا التطبيق
سيوفر جميع الفحوصات وتقارير
األشعات الطبية بأنواعها والتي
يـتــم عملها فــي الـقـطــاع الصحي
الحكومي ،الفتا إلى أن ذلك جاء في
إطار التحول الرقمي الذي تشهده
وزارة الصحة فــي مجال الصحة
الرقمية ،ومواكبة مع رؤية كويت
جديدة .2035

مركز الفنيطيس يخدم  4آالف نسمة
أكد رئيس الرعاية الصحية األولية في منطقة األحمدي الصحية
د .فهد العازمي أن مركز الفنيطيس الصحي يخدم نحو  4آالف نسمة
ويضم  3أطباء و 6ممرضين و 4صيادلة.
وأضاف أن هناك  15مركزا صحيا في منطقة األحمدي الصحية
تعمل بنظام الخفارة طوال أيام االسبوع بما فيها العطل الرسمية
ومنها  12مــركــزا تعمل على مــدار الساعة ويعد الـعــدد األكـبــر في
البالد ،مشيرا إلى أن الخدمات التي تقدمها تلك المراكز ال تقتصر
على الرعاية الصحية األولية فحسب وإنما تقدم خدمات تخصصية
أخرى.

وذكر العازمي أن هناك  4مراكز تخصصية تتوفر فيها عيادات
الــرعــايــة الصحية التخصصية وتشمل األنــف واألذن والحنجرة
والعيون والمسالك البولية والجراحة وغيرها ،فضال عن خدمات
أخــرى كالفحص الطبي قبل ال ــزواج وبرنامج الصحة المدرسية
لصحة الفم واألسنان والفحص المبكر لسرطان الثدي.
وأكد وجود توجه لالستعداد الفتتاح مركز صباح األحمد «سي»
والذي تم تسلمه ،وجار اإلعداد لالفتتاح ،فضال عن وجود  3مراكز
قيد التأهيل ،وهناك مركز آخر تخصصي وهناك مركزان في الوفرة
الزراعية وآخران في شاليهات الخيران.

وأضاف أنه من خالل التطبيق
اإللكتروني يستطيع المستخدم
الــوصــول إلــى نتائج المختبرات
وتقارير األشعة والتقارير الطبية
الـخــاصــة ب ــه ،وال ـتــي تــم إجــراؤهــا
ف ـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات وال ـ ـمـ ــراكـ ــز
ال ـت ـخ ـص ـص ـيــة ومـ ــراكـ ــز ال ــرع ــاي ــة
الصحية األولـيــة التابعة ل ــوزارة
الصحة ،فضال عن عرض التطبيق
لسجل اإلجازات المرضية الصادرة
من المؤسسات الصحية التابعة
ل ـل ــوزارة والـتــي قــد تــم ربطها مع
ديوان الخدمة المدنية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح أنـ ـ ـ ــه فــي
الـ ـم ــرحـ ـل ــة األولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن تــدش ـيــن
الـتـطـبـيــق ت ــم إدراج ال ـع ــدي ــد من
الـبـيــانــات الـخــاصــة بالمراجعين
فــي معظم المستشفيات العامة
والـتـخـصـصـيــة وم ــراك ــز الــرعــايــة
الصحية األولية ،على أن يتم إدراج
بقية البيانات لبقية المستشفيات
وال ـم ــراك ــز الـتـخـصـصـيــة ومــراكــز
الرعاية الصحية األولية -تدريجيا-
خـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ــراح ـ ــل ال ـ ـق ـ ــادم ـ ــة فــي
األسابيع المقبلة.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــة دعـ ــم
الـتـطـبـيــق لـخـصــوصـيــة وحـمــايــة
س ـ ـ ــائ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
بالمستخدم ،حيث يتم التسجيل
بتطبيق "كيو-إت صحة "Q8seha
عبر المصادقة من خــال تطبيق
"هويتي" ،كما يمكن للمستخدمين
الـ ــذيـ ــن ي ـت ـع ــذر ح ـص ــول ـه ــم عـلــى

التصديق ممن تقل أعمارهم على
 16سـنــة عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال من
إنشاء حساب على تطبيق "كيو-
إت صـحــة  "Q8sehaواس ـت ـخــدام
الخدمات اإللكترونية مثل سجل
اإلجـ ـ ـ ــازات ال ـمــرض ـيــة وال ـت ـقــاريــر
الطبية.
وأضاف أن يوم اإلطالق سيكون
هـنــاك  70فــي الـمـئــة مــن التقارير
وال ـت ـح ــال ـي ــل مـ ــوجـ ــودة وال ـب ـق ـيــة
ستستكمل تباعا.
وأوض ــح أن مــركــز الفنيطيس
الصحي سيقدم خدماته ألهالي
المنطقة ويعد المركز الـ  107الذي
تقوم الــوزارة بتشغيله في جميع
محافظات الدولة ،مشيرا إلى أنه
ي ـح ـتــوي ع ـلــى عـ ـي ــادات مـتـنــوعــة
وم ـخ ـت ـبــر ط ـب ــي وم ـع ـم ــل وغ ــرف
تمريض وإدارة.
وأش ــار إلــى أن هـنــاك ع ــددا من
الـمـشــاريــع الصحية الـتــي سيتم
افتتاحها قريبا مــن بينها مركز
صحي آخر في منطقة الفنيطيس
بعد شهر من اآلن.

ً
 30مركزا في األحمدي

مــن جــانـبــه ،ق ــال مــديــر منطقة
األحمدي الصحية د .أحمد الشطي
إن مركز الفنيطيس الصحي يعد
الـ 30في منطقة األحمدي الصحية
والـ ـث ــام ــن ع ـل ــى م ـس ـت ــوى م ـب ــارك
الكبير ،واالفتتاح مبدئي ويشمل

الرعاية الصحية األولية.
وأضاف أن المركز مجهز بثالث
ع ـي ــادات وغـ ــرف ض ـمــاد لــأطـفــال
والنساء والرجال ،الفتا إلى توفر
تـجـهـيــزات الـصـيــدلـيــة ،وسيعمل
خ ــال ال ـف ـتــرة الـصـبــاحـيــة ب ــدوام
واحد.
وأوضـ ــح أن ــه بــالـفـتــرة المقبلة
س ـي ـش ـه ــد ال ـ ـمـ ــركـ ــز ت ــوسـ ـع ــا فــي
العيادات التخصصية مثل عيادات
الـ ـسـ ـك ــري واألم ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـم ــزم ـن ــة
واألم ــوم ــة وال ـط ـفــولــة ،فـضــا عن
تجهيز المختبرات.
وذكــر أنه ستكون هناك وحدة
لــأس ـنــان ف ــي الـمــرحـلــة المقبلة،
الف ـتــا إل ــى أن افـتـتــاح الـمــزيــد من
المراكز الصحية يأتي كون الرعاية
الصحية األولية حجر الزاوية في
الرعاية الصحية.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـش ـ ـطـ ــي أن م ـن ـط ـق ــة
األح ـم ــدي ه ــي األك ـب ــر م ــن ناحية
المساحة وتضم الـمــدن الناشئة
ف ــي ال ـج ـن ــوب ال ـت ــي ت ـض ــم عــديــد
مــن ال ـمــراكــز الـصـحـيــة ،الفـتــا إلــى
أن هـ ـن ــاك  12م ـس ـتــوص ـفــا عـلــى
مستوى الكويت تعمل على مدار
ساعة ،و 20مستوصفا تعمل على
فترتين.
وأعلن تسلم مستشفى العدان
الجديد الـعــام المقبل بسعة 800
س ــري ــر ،م ـش ـيــرا إل ــى أن التطعيم
ه ــو ح ـجــر ال ــزاوي ــة ف ــي الـتـصــدي
لمتحورات "كورونا".

«الشؤون» :غياب العقوبات بالقانون رفض ترسية طريق المطار بـ  68.7مليون دينار
الحالي أبرز تحديات العمل الخيري

«اجتماعات متتابعة إلنجاز المسودة النهائية للقانون الجديد»
●

جورج عاطف

علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون االجتماعية،
مـمـثـلــة فــي إدارة الـجـمـعـيــات الـخـيــريــة وال ـم ـبــرات،
حصرت أبــرز التحديات التي تواجه عملها وتقف
حــائــا دون تحقيق أهــدافـهــا فــي إح ـكــام السيطرة
بصورة أوسع على العمل الخيري وتحصين أموال
الـتـبــرعــات ،حـيــث ج ــاء فــي مـقــدمــة ه ــذه الـتـحــديــات
غياب الـجــزاء ات والعقوبات من مــواد القانون رقم
 24لسنة  ،1962الـصــادر بشأن األنــديــة وجمعيات
النفع الـعــام ،إضافة إلــى عــدم منح صفة الضبطية
القضائية لمفتشيها.
ووفقا لمصادر "الشؤون" ،فإن الوزارة ،ممثلة في
اللجنة التنسيقية النـجــاز قــانــون العمل الخيري،
برئاسة الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية
االج ـت ـمــاع ـيــة ،وع ـضــويــة مـمـثـلـيــن ع ــن الـجـمـعـيــات
الخيرية المشهرة ،عقدت اجتماعات عــدة إلنجاز
المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد ،الذي
سيتضمن بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الرادعة
لمنع استغالل العمل الخيري والمحافظة على أموال
التبرعات ،والتأكد من إنفاقها في مصارفها الحقة.
ً
ولفتت إلى أن الوزارة عقدت أيضا اجتماعات عدة
مــع أعـضــاء لجنة الـشــؤون الصحية واالجتماعية

والـعـمــل البرلمانية للتباحث حــول بـنــود مشروع
القانون وتقريب وجهات النظر الحكومية  -النيابية
حول مواده لتخرج بصورة توافقية.

الضبطية القضائية
وأوضحت المصادر أنه رغم القرارات والتعاميم
وال ـل ــوائ ــح ،وتـشـكـيــل الـل ـجــان وال ـف ــرق والـكـثـيــر من
اإلجراءات والتدابير األخرى التي اتخذتها الوزارة
أخ ـيـ ًـرا والـخــاصــة بضبط وتنظيم العمل الخيري
وحـمــايــة أمــوالــه مــن االسـتـغــال فــي عمليات غسل
األموال وتمويل اإلرهاب ،يظل غياب الرادع القانوني
أحد أبرز المعقوبات التي تواجه عمل الوزارة بهذا
الشأن.
وأض ــاف ــت أن "اإلدارة الـمـخـتـصــة ،شـ ــددت على
ضرورة اإلســراع في اقرار مشروع القانون الجديد
الذي بات أولوية ّ
ملحة في الوقت الراهن".
وفيما يخص عدم منح صفة الضبطية القضائية
لمفتشيها ،أكدت المصادر أن اإلدارة طالبت مرارا
بمنح مفتشيها هــذه الصفة التي تساهم بصورة
فاعلة في تراجع مخالفات العمل الخيري ،معربة
عن أملها في إدراج األمر ضمن مواد مشروع القانون
الجديد.

«المناقصات» طالب «األشغال» باستكمال جميع العطاءات
أوصى الجهاز المركزي
للمناقصات العامة وزارة
األشغال بدراسة كافة
العطاءات المقدمة لتنفيذ
مشروع الطرق والخدمات
لمبنى الركاب الجديد للمطار
«.»T2

●

سيد القصاص

رفــض الـجـهــاز الـمــركــزي للمناقصات العامة
توصية وزارة األشغال بترسية مناقصة إنشاء
وإنجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة
مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت على طريق
المقوع على رابع أقل األسعار المطابق للشروط
والمواصفات بمبلغ  68.697مليون دينار.
ودع ــا الـجـهــاز ال ـ ــوزارة إل ــى اسـتـكـمــال جميع
العطاءات استنادا إلى احكام المادة  40من قانون
الـمـنــاقـصــات ال ـعــامــة  49لـسـنــة  ،2016وم ــواف ــاة
ال ـج ـهــاز بــالـتــوصـيــة ال ـجــديــدة حــولـهــا وعــددهــا
حــوالــي  16عـطــاء تـمــت إحــالـتـهــا ل ـل ــوزارة إلب ــداء
الرأي فيها.
وذكـ ـ ــرت "األش ـ ـغـ ــال" ف ــي عـ ــدة ك ـتــب ل ـهــا حــول
الـمـشــروع حصلت "الـجــريــدة" على نسخة منها
أن المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الطرق على
طريق المقوع والمنطقة المحيطة لخدمة الحركة
الـمــروريــة الناتجة عــن توسعة المطار الجديد،
بـحـيــث تـسـتــوعــب ال ـحــركــة ال ـمــروريــة المتوقعة
حتى عام  2030وتحقيق سالمة وخدمة مناسبة
وانسيابية في الذهاب واإلياب من وإلى المطار.
وكشفت أن القيمة التقديرية للعقد حوالي 85
مليون دينار ،وسيتم تنفيذ المشروع خالل 36
ً
شهرا ،ومن المتوقع أن يتم إنجازه في ،2024/7/1
الفتة إلى أن المشروع يشمل تطوير  3تقاطعات،

األول مـنـهــا هــو تـقــاطــع " "IC-1وه ــو ع ـبــارة عن
اس ـت ـح ــداث دوار ع ـلــى م ـس ـتــوى س ـطــح األرض
لفصل حركة الدخول من وإلى المطار ،واستبدال
الجسر الحالي لطريق المقوع بنفق تحت مستوى
األرض ،وإنشاء جسرين حرين للدخول والخروج
إلى مبنى الركاب ،وإنشاء طريق التفاف حر للقادم
مــن مدينة الـكــويــت على مستوى سطح األرض
لربط مدخل مبنى الركاب الجديد " "T2ومدخل
آخر من المطار باتجاه المقوع.
وبينت أن التقاطع الثاني هو تقاطع " "IC-2بين
طريق المقوع وطريق الــدائــري السابع ويشمل
انـشــاء جسر عـلــوي لـلـقــادم مــن الـجـهــراء ومتجه
ً
ش ـم ــاال إل ــى ال ـم ـطــار ومــدي ـنــة ال ـك ــوي ــت ،وسـيـتــم
تطوير التقاطع " "IC-3عبر استحداث دوار جديد،
باإلضافة إلى الــدوار القائم بين التقاطع ""IC-1
ومدخل مبنى الركاب الجديد.
وأوض ـح ــت أن ال ـم ـشــروع يـشـمــل كــذلــك الــربــط
بين مدخل المطار ومبنى اإلدارة العامة للطيران
الـمــدنــي وم ـطــار الـشـيــخ سـعــد ،واس ـت ـحــداث نفق
أسـفــل ال ــدوار الـجــديــد يتكون مــن عــدد  5حــارات
ليكون المخرج الرئيسي لمبنى الركاب الجديد،
واستحداث جسر علوي فوق الدوار القائم وهو
مدخل لمبنى الــركــاب الجديد للقادم من مدينة
الكويت.

ً
 5طالب كويتيين أمضوا يوما كدبلوماسيين بالسفارة األميركية

رومانوسكي :وفرنا لهم فرصة لتجربة كيفية إنجاز العمل الدبلوماسي
●

ربيع كالس

أمضى  5من طالب مدارس ثانوية كويتية ،أمس،
ً
يوما في السفارة األميركية ومقر األمم المتحدة لدى
ً
البالد ،وذلك ألنهم فازوا بمسابقة "كن دبلوماسيا
ليوم واحد" التي ترعاها السفارة بالتعاون مع األمم
المتحدة.
وتـ ـع ــد ال ـم ـس ــاب ـق ــة ج ـ ـ ــزءا مـ ــن ج ـه ــد أوس ـ ـ ــع مــن
السفارة واألمم المتحدة لتشجيع الجيل القادم من
ُ
الدبلوماسيين العالميين .وطلب من طلبة المدارس
الثانوية تحميل مقاطع فيديو مدتها دقيقة واحدة
على وسائل التواصل ،وتقديم حلول واقعية لبعض
ً
إلحاحا في العالم.
المشكالت األكثر
ً
ومن بين أكثر من  50مرشحا ،تم اختيار ياسمين
الغانم ،ونورة التويجري ،ولينا لي ،ويوسف مختار،

ونور سالم ،الذين سلطوا الضوء على قضايا عدة
مثل ّ
تغير المناخ ،وصعوبات التعلم ،ومنع تعاطي
المخدرات ،وغيرها من األمور ذات األهمية البالغة.
وق ــال ــت ال ـس ـف ـيــرة األم ـي ــرك ـي ــة لـ ــدى الـ ـب ــاد ألـيـنــا
رومانوسكي" :فتحت للفائزين الخمسة الموهوبين
نافذة على عالم الدبلوماسية األميركية .لقد أمضوا
يومهم في مرافقة بعض الدبلوماسيين األميركيين
وحضور اجتماعات في مختلف األقسام الرئيسية
لدى السفارة ،مثل الخدمات القنصلية والسياسية
واالقتصادية والتجارية والعالقات العامة".
وبعد جولة في حرم السفارة ومناقشات مع عدة
دبلوماسيين ،حضر الـطــاب مــأدبــة غ ــداء أقامتها
السفيرة في منزلها ،إلى جانب المنسق المقيم لألمم
المتحدة طارق الشيخ وممثلين عن وزارة الخارجية
الكويتية ومسؤولين من منظمات دولية أخرى.

وأك ــدت رومــانــوسـكــي" :أردن ــا أن نــوفــر للفائزين
فــر صــة لتجربة كيفية إ ن ـجــاز الـعـمــل الدبلوماسي
في بيئات مختلفة ومع شركاء ثنائيين ومتعددي
األطراف".
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ق ـ ــال الـ ـشـ ـي ــخ" :تـ ـع ــد م ـس ــاب ـق ــة كــن
ً
دبلوماسيا ليوم واحد ،مثاال عظيما على كيفية قيام
الشباب بالدعوة إلــى مواجهة التحديات العالمية
واق ـت ــراح حـلــول مبتكرة عـنــدمــا تـتــاح لـهــم الفرصة
للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ،وقد أعلنت
أسماء الفائزين الخمسة في االحتفال باليوم العالمي
للطفل  20نوفمبر الـمــاضــي ،للتذكير بــأن األطفال
والشباب يرفعون أصواتهم بشأن القضايا التي تهم
جيلهم ويطالبون الكبار بخلق مستقبل أفضل لهم".
وبعد الغداءّ ،قدمت رومانوسكي والشيخ شهادات
تقدير للفائزين الذين جالوا في بيت األمم المتحدة.

صورة تذكارية للفائزين الـ  5مع السفيرة األميركية والشيخ أمس

سلة أخبار
«النجاة» تستعد لبناء دار
لأليتام في تشاد

أشاد رئيس قطاع املوارد
والعالقات العامة واإلعالم
في جمعية النجاة الخيرية
عمر الثويني بتفاعل
أهل الخير واملحسنني
في الكويت لدعمهم
الدائم إلنشاء دور األيتام
وتشييد املراكز اإلسالمية،
كونها واحدة من أهم
األعمال اإلنشائية التي
تقوم بها ،ويستفيد منها
آالف األيتام والفقراء في
مختلف دول العالم.
وقال الثويني إن الجمعية
تستعد لبناء وتأسيس
دار لأليتام بدولة تشاد،
بعد نجاح الحملة التي
طرحتها "النجاة" لهذا
الغرض مؤخرا ،وتبلغ
تكلفة هذه الدار أكثر من
 130ألف دينار على نفقة
أهل الخير ،على أن تكون
هذه الدار كاملة املرافق،
وتهدف من إنشائها إلى
توفير محاضن تعليمية
وتربوية ودينية لهؤالء
األيتام.

«نماء» و«أمانة األوقاف»
تنفذان مصرف اليتيم

أعلنت نماء الخيرية
بجمعية اإلصالح
االجتماعي ،تنفيذ مصرف
كفالة اليتيم ،بالتعاون مع
إدارة املصارف الخاصة في
األمانة العامة لألوقاف،
تنفيذًا لشروط الواقفني
التي نصت عليها الحجج
الوقفية في "أمانة األوقاف"
في تفعيل دور الوقف في
رعاية األيتام حتى مرحلة
البلوغ.
وفي هذا الصدد ،قال مدير
إدارة العمليات والتمكني
وليد البسام إن آلية
تنفيذ املشروع تبدأ من
دراسة حالة األيتام وفق
املستندات املطلوبة ،بشرط
أال يتجاوز عمر اليتيم 18
عامًا ،وأن يكون لديه إقامة
صالحة داخل الكويت
إذا كان وافدًا واستحقاق
األسرة ،مشيرًا إلى أن كفالة
اليتيم تشتمل على كفالة
شهرية ،إضافة إلى الكسوة
ودفع الرسوم الدراسية
إذا كان في إحدى املدارس
الخاصة.

«بلد الخير» و«األوقاف»
تكفالن  110أيتام

أشاد املدير العام لجمعية
بلد الخير عثمان الثويني
بجهود ودور األمانة العامة
لألوقاف ،كونها شريكا
رئيسا وفاعال للجمعية في
مجال دعم ورعاية البرامج
اإلنسانية التي تستهدف
رعاية األيتام تعليميا
وصحيا داخل الكويت،
إضافة إلى إعفاف وإغناء
األسر املحتاجة.
وقال الثويني إن "بلد
الخير" وقعت اتفاقية تعاون
مع "أمانة األوقاف" لتنفيذ
مصرف "كفالة األيتام"،
الذي تدعمه األمانة ،حيث
إن الجمعية تنفذ مشروع
كفالة األيتام داخل وخارج
الكويت" ،إال أننا وعمال
بالتوجيهات العليا لدعم
املشاريع الخيرية داخل
الكويت والسعي لتوطني
العمل الخيري ،نتعاون اآلن
للتوسع بمساعدة ودعم
أسر األيتام داخل الكويت"،
مضيفا ان "هذه املبادرة
شملت في املرحلة األولى
كفالة  110أيتام ،ونتطلع
للتوسع لكفالة عدد أكبر".

4
محليات
مرحلة ما بعد «كورونا» تلهب أسعار الورق في الكويت
ً
ةديرجلا

•
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الطن تضاعف إلى  450دينارا في  4أشهر وكلفة كتاب «التربية» ارتفعت إلى  800فلس
ً
•  150ألف طن االستهالك المحلي سنويا
حمزة عليان

«كونتينر»
الورق يصل في
ً
الـ  4صباحا
ويباع خالل
ساعتين
أبويوسف

مخازن
الموردين لم
تعد تلبي
حاجة السوق
سامي أيوب

لم يكد وباء كورونا ينحسر
وتبدأ الحياة الطبيعية العودة
ً
نــوعــا مــا إل ــى سيرتها األول ــى،
ح ـت ــى ظـ ـه ــرت اآلثـ ـ ـ ــار ال ـمــال ـيــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة الـ ـت ــي تــرك ـت ـهــا
الجائحة على دورة االقتصاد،
وقــد يكون حــال صناعة الــورق
ب ـ ـكـ ــل أنـ ـ ـ ــواعـ ـ ـ ــه أح ـ ـ ـ ــد مـ ـظ ــاه ــر
«االنفراجة» التي يعيشها العالم
اليوم.
ومــا إن تدخل إحــدى مطابع
الكويت هذه األيام حتى تسمع
«صــرخــة واسـتـغــاثــة» القائمين
ع ـل ـي ـهــا ،ص ــرخ ــة م ــن االرتـ ـف ــاع
ال ـج ـن ــون ــي ل ـس ـعــر ط ــن الـ ـ ــورق،
واستغاثة لتلبية احتياجاتهم
ال ـت ــي «ان ـف ـت ـح ــت» ع ـل ــى اآلخـ ــر،
لــدرجــة أن االت ـص ــاالت مــع دول
ال ـ ـ ـجـ ـ ــوار ك ــالـ ـسـ ـع ــودي ــة وق ـط ــر
لـ ــم ت ـن ـق ـط ــع ،وزاد ال ـط ـل ــب مــن
الموردين وغيرهم ،عن المتوفر
من الورق دون السؤال عن نوعه
أو سعره ،إذ المهم تلبية طلبات
الزبائن.
ً
م ـن ــذ أرب ـ ـعـ ــة أشـ ـه ــر ت ـقــري ـبــا
ً
وسـعــر طــن ال ــورق يرتفع يوما
بعد آخر ،ففي سنوات «كورونا»
كـ ــان يـ ـت ــراوح ب ـيــن  270و280
ً
ديـ ـ ـن ـ ــارا ،ح ـس ـب ـمــا ي ـق ــول مــديــر
مطابع الخط سامي أيوب ،غير
أنــه وصــل الـيــوم إلــى نحو 450
ً
ً
دينارا أو أقل قليال.

ستة أسباب
أســامــة أس ـعــد (أبــويــوســف)،
وهو أحد تجار الــورق ،فاجأنا

بـقــو لــه« :تسلمت كونتينر فيه
ً
 30باليه ،أي نحو  45طنا ،في
ً
الساعة الرابعة صباحا ،وبعد
ً
ساعتين تــم بيعه كــامــا ،وهو
ما لم يكن يحدث في السابق».
وف ـ ــي رأي أص ـ ـحـ ــاب ال ـش ــأن
هناك عــدة أسباب وراء ارتفاع
سعر الورق بأشكاله المختلفة،
عدا الكرتون ،تندرج فيما يلي:
ً
أوال  :زيـ ـ ـ ــادة ك ـل ـف ــة ال ـش ـحــن
والنقل البحري ثمانية أضعاف
ع ـمــا ك ــان ــت ق ـبــل «كـ ــورونـ ــا» ،إذ
وصلت إلى  9آالف دوالر بعدما
ً
كانت ألفا فقط.
ً
ثانيا :زيــادة الطلب وتراجع
المعروض ،إذ لم تعمل المصانع
بعد بكامل طاقتها اإلنتاجية،
بـعــدمــا اكـتـفــت خ ــال السنتين
الماضيتين بتشغيل  10إلى 20
في المئة من طاقتها ،ال سيما
في أشهر اإلقفال واإلغالق.
ً
ثالثا :زيــادة الموارد األولية
الـتــي تــدخــل فــي صناعة الــورق
بنسبة .%20
ً
رابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا :ع ـ ـ ــدم تـ ــوفـ ــر الـ ـغ ــاز
ً
خصوصا للمصانع التي تعمل
في أوروبا والهند والصين ،إلى
جانب ارتفاع قيمته .%50
ً
خ ــام ـس ــا :ش ــح مـ ــادة الـبــالــب
« ،»PULPوهــي الـمــادة القطنية
الـتــي تــدخــل فــي صناعة الــورق
وتعرف بـ «لب الخشب» ،والبلد
األول الذي ينتجها هو تشيلي.
ً
س ـ ــادس ـ ــا :ت ــراج ــع إن ـتــاج ـيــة
أكبر مصنع في العالم «،»APP
وهو يقع في إندونيسيا ولديه
فروع في الصين وغيرها ،وهو

إحدى المطابع
يلبي احتياجات أكثر األسواق
العالمية.

مقارنة األسعار
أصـ ـح ــاب ال ـم ـط ــاب ــع وت ـج ــار
الـ ـ ـ ـ ــورق عـ ـ ـق ـ ــدوا م ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ـيــن
أسـعــار ورق «»FOOD BOARD
على سبيل المثال ،قبل سنتين
ً
وأسعارها حاليا ،إذ يقول أيوب:
«ق ـبــل أزمـ ــة ك ــورون ــا ك ــان سعر
ً
الـطــن  280دي ـن ــارا ،وال ـيــوم بلغ
ً
ً
 550ديـنــارا تقريبا» ،مــؤكــدا أن

ً
ً
هناك فارقا كبيرا بين الحالتين،
أما ورق الكوشيه فقد كان سعر
ً
الطن  230دينارا ،ووصل اليوم
إلى نحو  450دينارا.
وحـ ـس ــب تـ ـق ــدي ــرات م ـ ــوردي
ال ــورق وت ـج ــاره ،ف ــإن استهالك
الـكــويــت الـسـنــوي يـقــدر بـ ـ 150
ً
ألــف طــن تـقــريـبــا ،وق ــد يــزيــد أو
ً
يـنـقــص تـبـعــا لـحــاجــة ال ـســوق،
مشيرين في معرض االستدالل
ع ـلــى ارتـ ـف ــاع قـيـمــة ال ـ ــورق إلــى
أن ك ـتــاب وزارة ال ـتــرب ـيــة ،على
سبيل المثال ،كانت تكلفته ال

ّ
خلي بالك على الصين!
تجار
سعوديون
يستنجدون
بالسوق
الكويتي

م ــع ارتـ ـف ــاع ال ـط ـلــب واإلن ـ ـتـ ــاج ال ـت ــدري ـج ــي لـلـحــركــة
التجارية في البلد كانت أسعار الورق ترتفع من دولة
ً
المصدر مــرورا بالشحن والمواد الصناعية ،وفي هذا
الوقت أفرغت المخازن إلى حد كبير مما أدى إلى شح
وندرة لدى التجار.
قبل أن أغادر مكتب مدير مطابع الخط سامي أيوب،

أكـ ـ ـ ـ ـ ــدت ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـ ـه ـ ــال
األ ح ـ ـمـ ــر أن ثـ ـق ــا ف ــة ا ل ـت ـط ــوع
أصـ ـبـ ـح ــت سـ ــائـ ــدة ع ــال ـم ـي ــا،
واعتمدتها الكويت نهجا لها
من خالل األعمال والمبادرات
اإل نـســا نـيــة والتطوعية التي
أسهم بها المجتمع الكويتي.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال نـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس
م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة ا لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
أن ـ ــور الـ ـحـ ـس ــاوي ،لـ ــ»ك ــون ــا»،
ب ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـ ـيـ ــوم ال ـع ــال ـم ــي
للتطوع ا لــذي صــادف أ مــس،
إن ا ل ـع ـمــل ا ل ـت ـطــو عــي يعتبر
أح ــد األع ـم ــدة األســاس ـيــة في
عـ ـم ــل م ـخ ـت ـل ــف ال ـم ـن ـظ ـم ــات
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ،السـ ـيـ ـم ــا الـ ـه ــال

أسوأ أزمة اقتصادية
ويـ ـ ــرى تـ ـج ــار م ـت ــاب ـع ــون أن
أس ـ ـ ــوأ س ـن ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة م ــرت
على ســوق ال ــورق كانت ،2020

تكدس في المخزن بسبب الجائحة
ّ
استوقفني قول تاجر الــورق أسامة أسعد« :خلي بالك
على ما يحدث في الصين ،فهي ماكينة العالم اليوم ،إذا
ً
أصابها شيء فسينعكس علينا جميعا» ،في وقت كانت
األخبار تتواتر عن دعوة الحكومة الصينية مواطنيها
الى تدبير أمورهم الحياتية بتوفير الغذاء واالحتياجات
األساسية للقادم من األيام.

األحمر» :الكويت اعتمدت
«الهالل
ً
التطوع نهجا لمبادراتها اإلنسانية
األحمر الكويتي الذي يعنى
بتقديم العمل اإلنساني في
مختلف األز م ــات وا ل ـكــوارث،
م ـض ـي ـفــا أن هـ ــذه ا ل ـم ـنــا س ـبــة
ت ــأت ــي ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ج ـهــود
ال ـج ـم ـع ـي ــة ،وح ــرصـ ـه ــا عـلــى
ال ـت ـطــوع اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي
في تقديم الخدمات اإلغاثية
والصحية والتعليمية.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاوي إلـ ــى
أن ا ل ـم ـس ــؤو ل ـي ــة ع ـل ــى عــا تــق
م ـت ـط ــوع ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة كــانــت
كبيرة وسط جائحة كورونا،
إذ و ج ـ ـ ـ ـ ــدوا فـ ـ ــي ا لـ ـمـ ـح ــا ج ــر
الـصـحـيــة وم ــراك ــز الـتـطـعـيــم،
كـ ـم ــا سـ ــاه ـ ـمـ ــوا ف ـ ــي ت ــوزي ــع

تــزيــد عـلــى  200ف ـلــس ،وال ـيــوم
ً
وصــل إلــى  800فلس ،وأحيانا
ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ارتـ ـفـ ـع ــت
الميزانية المرصودة من جانب
ال ــوزارة من مليوني دينار إلى
ً
 6مــايـيــن تـقــربـيــا ه ــذه السنة،
ف ـ ـقـ ــد اسـ ـتـ ـهـ ـلـ ـك ــت «ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة»
وح ــده ــا ن ـحــو  5آالف ط ــن من
ال ـ ـ ــورق ب ـع ــد عـ ـ ــودة ال ـ ـمـ ــدارس.
وب ــات ــت أزمـ ــة ال ـ ــورق حــديــث
العاملين في المطابع ،وإن كان
ت ـج ــار ال ـ ـ ــورق ي ـغ ـمــرهــم ال ـف ــرح
بتعويض خسائرهم التي زادت

م ــن س ـ ــوء أوض ــاعـ ـه ــم ال ـمــال ـيــة
طوال السنتين األخيرتين ،علما
أنه وللمرة األولى تسمع وترى
أص ـح ــاب م ـطــابــع وت ـج ــار ورق
سعوديين يطلبون من السوق
الكويتي أي كمية متوفرة منه،
حتى لــو بلغت مـئــات األطـنــان.

الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات ع ـ ـلـ ــى األسـ ـ ــر
المحتاجة وا لـعـمــا لــة ،عــاوة
ع ـل ــى وجـ ــودهـ ــم خـ ــال خـطــة
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـجـ ـ ــوي والـ ـ ـب ـ ــري
لـ ـلـ ـك ــويـ ـيـ ـي ــن ح ـ ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــالـ ــم
وعودتهم إلى البالد.
وأع ـ ـ ــرب عـ ــن ب ــال ــغ ال ـش ـكــر
ل ـل ـم ـت ـط ــوع ـي ــن ف ـ ــي األع ـ ـمـ ــال
اإلنسانية كافة ،مؤكدا حرص
ال ـج ـم ـع ـي ــة عـ ـل ــى اس ـت ـق ـط ــاب
وت ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ــب الـ ـ ــراغ ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــن ف ــي
الـتـطــوع مــن طـلـبــة ال ـمــدارس
والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــامـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات وم ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف
م ـ ـ ـكـ ـ ــونـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع م ــن
مواطنين ومقيمين.

ع ــان ــت ص ـن ــاع ــة الـ ـ ــورق م ـصــاعــب
جمة ومعوقات أثناء أزمة كورونا،
فـ ـ ـق ـ ــد ت ـ ــوقـ ـ ـف ـ ــت م ـ ـع ـ ـظـ ــم الـ ـمـ ـص ــان ــع
ع ــن ا لـ ـعـ ـم ــل ،م ـم ــا أدى إ ل ـ ــى ت ـكــدس
كـ ـمـ ـي ــات كـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي ال ـ ـم ـ ـخـ ــازن مــن
تـلــك المنتجات ا لــور قـيــة ،وبالتالي

جــاء ا لــو بــاء ليضرب هــذه الصناعة
ويـتـسـبــب فــي ارت ـفــاع أس ـعــارهــا ،إذ
سجلت مصر نسبة  120فــي المئة
ً
ارتفاعا خالل األشهر األربعة األولى
من .2021

سـنــة «ك ــورون ــا» الـصـعـبــة ،فقد
ت ـج ـمــدت فـيـهــا ه ــذه الـصـنــاعــة
فـ ــي كـ ــل م ــراحـ ـلـ ـه ــا ،مـ ــن إن ـت ــاج
وتـصـنـيــع وت ـســويــق .وع ــن أثــر
ذلك ،قال «ابن المطابع» سامي
أيوب« :كنا نصنع مليون علبة
ً
كلينكس شهريا ،ونستخدم فيه
ورق دوبلكس ،واليوم ارتفع هذا
ال ـنــوع مــن ال ــورق  ،%100وهــو
بالمناسبة يـتــم تصنيعه ،أي
تــدويــره ،مــن النفايات ،ووصــل
ً
س ـع ــر الـ ـط ــن إل ـ ــى  290ديـ ـن ــارا
ً
ً
بعدما كان  160دينارا تقريبا».
معظم تـجــار ال ــورق ،توقفوا
عــن االس ـت ـيــراد خ ــال السنتين
ال ـمــاض ـي ـت ـيــن واعـ ـتـ ـم ــدوا عـلــى
مــا لــديـهــم فــي مـخــازنـهــم ،ومــع
ب ــدء االن ـفــراجــة وزي ـ ــادة الطلب
بـ ــاتـ ــت م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودات الـ ـمـ ـخ ــازن
ف ــي ال ـ ـحـ ــدود ال ــدن ـي ــا وص ـ ــارت
الطلبات حسب ال ـ «...»ORDER
فقد تبدلت استخدامات الورق
اثـنــاء الجائحة بعد أن تواجد
الـ « »ONLINEليختفي استعمال
ً
ً
الورق مرحليا ومؤقتا.

«السكنية» :لجنة الستالم «« :»AOUتقنية المعلومات والحوسبة»
يجدد االعتماد المهني من «»IET
أسفلت «النسيم»
●

محمد جاسم

ً
أصدرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قرارا بتشكيل لجنة
السـتــام أعـمــال الطبقة االسفلتية والـبـنــود المرتبطة بها ضمن
أعمال مباني العقد بمشروع النسيم اإلسكاني .وذكر القرار أن لجنة
االستالم المبدئي تتضمن تسليم إنارة الطرق ،ومواقف السيارات في
القطعتين  ،3و .4وتأتي اللجنة برئاسة إدارة مشاريع المنطقة الرابعة
وعضوية مدير إدارة التخطيط ،ومدير إدارة التصميم ،ومدير إدارة
ً
ضبط الجودة ،ومدير العالقات العامة واإلعالن ،فضال عن مندوب
عن وزارة األشغال ،ومندوب عن وزارة الكهرباء والماء ،ومندوب عن
وزارة الداخلية ،وممثل المهندس للمشروع.

«الزراعة» تختتم فعاليات
حملة التشجير والتخضير
اختتمت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أمس األول
فعاليات حملة التشجير والتخضير ،المقامة ضمن الموسم الزراعي
الحالي ،باستكمال غرس شتالت أشجار في منطقة جابر األحمد
السكنية التابعة لمحافظة العاصمة .وشهد ختام الحملة مشاركة
سفير الصين لدى الكويت لي مينغ قانغ وعدد من المتطوعين ،الذين
عملوا خالل المراحل السابقة مع فريق «الزراعة» في عدد من مناطق
البالد ،بغية المساهمة في الوصول إلى أكبر مساحة خضراء ممكنة.
وقال المدير العام للهيئة الشيخ محمد اليوسف إنه سيتم اإلعالن
عن موعد انطالق المرحلة المقبلة في يناير المقبل.

سيد :منح طلبة التخصص مسمى Partial C.Eng
أعـلـنــت الـجــامـعــة الـعــربـيــة
المفتوحة في الكويت ()AOU
تـجــديــد االعـتـمــاد الـبــرامـجــي
والمهني لخريجي تخصص
تقنية المعلومات والحوسبة
في الجامعة من قبل مؤسسة
الـ ـهـ ـن ــدس ــة وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
ا ل ـبــر ي ـطــا ن ـيــة « ،»IETمـشـيــرة
إ ل ـ ـ ـ ــى أن ت ـ ـخ ـ ـصـ ــص ت ـق ـن ـي ــة
الـمـعـلــومــات وال ـحــوس ـبــة في
الجامعة حصل على االعتماد
ألول مرة في عام  2017وذلك
لطالب التخصص الملتحقين
اب ـت ــداء مــن ال ـعــام األكــاديـمــي
.2013-2012
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــد م ـ ــدي ـ ــر
الجامعة للشؤون األكاديمية
وا ل ـب ـح ــث ا ل ـع ـل ـمــي د .مـحـمــد
ُ
سيد ،إن مؤسسة « »IETتعد
واحـ ـ ــدة م ــن أهـ ــم الـمـنـظـمــات
المهنية العالمية فــي مجال
ال ـه ـن ــدس ــة وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا،
حيث إنها تضم أكثر من 158
ألف عضو في نحو  153بلدا
ً
مختلفا .
وأضاف سيد في تصريح

محمد سيد

ص ـحــافــي ام ــس أن الـجــامـعــة
ً
تـ ـسـ ـع ــى دومـ ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ــى ت ـق ــدي ــم
الـ ـج ــدي ــد ف ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـي ــدان
ل ـ ـمـ ــواك ـ ـبـ ــة ال ـ ـت ـ ـطـ ــور ال ـ ــدائ ـ ــم
وتـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ح ـ ـ ــاج ـ ـ ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق
العالمي ،موضحا أن الهدف
الرئيسي من تجديد االعتماد
ه ــو ال ـس ـعــي ل ـل ـح ـصــول عـلــى
ا عـتـمــاد إ ضــا فــي للتخصص
م ــن مــؤس ـســة دول ـي ــة مـهـنـيــة،
عـلـمــا ب ــأن ا لـبــر نــا مــج حاصل
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاد ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة

ال ـ ـم ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة
المتحدة منذ عام .2002
وف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق بـمـصـلـحــة
ال ـط ــال ــب ،ذك ــر س ـيــد أن ــه «مــن
خالل المباحثات والنقاشات
المطولة مع اللجنة الممثلة
لـ ـم ــؤ سـ ـس ــة (  )IETو قـ ـن ــا ع ــة
اللجنة بقوة التخصص ،تم
منح طلبة التخصص مسمى
 ،Partial C.Engو ه ــو أ عـلــى
اعتماد يمكن أن يحصل عليه
برنامج بدرجة البكالوريوس
ً
ً
 ،BScو يـ ـع ــد إ نـ ـ ـج ـ ــازا ك ـب ـي ــرا
للجامعة وطلبتها.
م ــن ج ـه ـت ــه ،أعـ ـ ــرب رئ ـيــس
تخصص تقنية المعلومات
وال ـ ـحـ ــوس ـ ـبـ ــة ف ـ ــي ال ـج ــام ـع ــة
د .ر ض ـ ـ ـ ــوان أ بـ ــو ج ـ ـسـ ــار عــن
ف ـخ ــره بـتـحـقـيــق ال ـجــام ـعــة -
فـ ــرع ال ـك ــوي ــت هـ ــذه ال ـم ـكــانــة
ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ت ـجــديــد
االع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــامـ ـ ـج ـ ــي
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــي مـ ـ ـ ــن مـ ــؤس ـ ـسـ ــة
الـ ـهـ ـن ــدس ــة وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
البريطانية.
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محليات

باتوا خارج الهيكل التنظيمي بال بطاقات وصف وظيفي منذ سنوات
ً
تفاعال مع ما نشرته «الجريدة» في عددها أمس عن تصعيد مع مرور الزمن ،في ظل شبه إجماع من الميدان التربوي على
أهمية الدور الذي يقومون به في تطوير العملية التعليمية،
محتمل للموجهين الفنيين بوزارة التربية ،أجمع عدد من
الموجهين على أن قضيتهم ال تزال محل نقاش في األوساط والمترافق مع الوعود الكثيرة التي حصلوا عليها من قياديي
الوزارة على مدى  4سنوات ونيف ،بإنهاء مشكلتهم واعتماد
التربوية ،وأنهم سيتجهون إلى منحى تصعيدي يكمن في
عزمهم التوقف عن أداء بعض المهام الموكلة إليهم ،إذا لم هيكلهم التنظيمي وبطاقات وصف وظيفي واضحة لهم ،إال
تحل قضية اعتماد هيكلهم التنظيمي وبطاقاتهم المتعلقة أن الموضوع لم يحل حتى اآلن.
بالوصف الوظيفي.
ووصف الموجهون قضيتهم بأنها باتت ككرة الثلج التي تكبر
فهد الرمضان

وظيفتنا
قديمة قدم
التعليم
النظامي
وتهميشنا
يضر
بالعملية
التربوية

ً
«الـ ـج ــري ــدة» ال ـت ـق ــت ع ـ ـ ــددا من
ال ـم ــوج ـه ـي ــن ورؤسـ ـ ـ ـ ــاء األقـ ـس ــام
وال ـم ـع ـل ـم ـي ــن ل ــرص ــد رأي ـ ـهـ ــم فــي
هذه القضية ،حيث كانت البداية
بحديث موجه أول اللغة العربية
طــارق العنزي عن الــدور المنوط
بالموجه الفني للمادة الدراسية،
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـهـ ــا وظـ ـيـ ـف ــة قــدي ـمــة
وليست مستحدثة ،وهــي قديمة
قدم التعليم النظامي في الكويت،
الف ـتــا إل ــى أن ــه مـنــذ خمسينيات
القرن الماضي كان الموجه الفني،
ال ـ ــذي س ـمــي حـيـنـئــذ بــالـمـفـتــش،
موجودا حتى قبل أن تكون هناك
م ـن ــاط ــق تـعـلـيـمـيــة أو م ــراق ـب ــات
تعليمية.

العنزي مهام وإجحاف

دورنا
أساسي...
وقياديو
الوزارة
يدركون
أهميتنا

البرمان

ربط تدني
التعليم
بحرمانهم
من التقييم
فيه تسطيح
للقضية

الجاسر

وأضــاف العنزي أن أبــرز مهام
الـمــوجــه هــي الـمـنــاهــج الــدراسـيــة
وم ـتــاب ـعــة تـنـفـيــذهــا وتـقــويـمـهــا،
اض ــاف ــة إلـ ــى وضـ ــع االخ ـت ـب ــارات
وتـ ـحـ ـلـ ـي ــل ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج وت ـ ــدري ـ ــب
الـ ـمـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــن واإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى
ترقياتهم مــن جهة فنية ،مشيرا
إلــى أنــه ال يستطيع أحــد التقليل
م ــن أهـمـيــة ال ـمــوجــه الـفـنــي ال ــذي
يرتكز عليه التعليم بشكل رئيسي.
وذكـ ـ ــر «إنـ ـن ــا ك ـمــوج ـه ـيــن كـنــا
نحتمي بوصفنا الوظيفي لعقود
كما تفعل كل وظيفة فيها مهام،
وهناك حدود فاصلة بين الموجه
وال ــوظ ــائ ــف االخ ـ ــرى» ،الف ـتــا إلــى
أن ــه ت ــم ح ــرم ــان ال ـمــوجــه مــؤخــرا
وسلبه مهامه حتى عــاد شبحا،
وذل ــك بسبب عــدم اعتماد ديــوان
الخدمة المدنية لبطاقات الوصف
الــوظ ـي ـفــي ،وه ــي الــوس ـي ـلــة الـتــي
تـحـمــي ال ـمــوجــه مــن ج ــور بعض
المسؤولين.
وأوض ــح أن كــل عمل يقوم به
الموجه حاليا يمكن أن يشتكي
عـلـيــه أي ش ـخــص ل ــدى ال ــدي ــوان
ويـطــالــب ببطالنه ،فضال عــن أن
الموجه حاليا يقيم كمعلم كأثر
من آثار عدم وجود هيكل تنظيمي.
وشــدد على أن الموجه الفني
يقوم بمتابعة المعنيين بتنفيذ
المناهج ،والـحــرص على تطوير
أدائ ـ ـهـ ــم ح ـت ــى ت ـص ــل ال ـم ـع ـلــومــة
والمهارات الالزمة إلى المتعلم كما

السمران :دورهم التوجيه والتخطيط
قال معلم اللغة العربية مشعل السمران ،إن دور الموجه
الفني ينبغي أن يقتصر على المناهج من ناحية التصميم
والتطوير والتأليف ،وتقويم أي خطأ أو قصور موجود
في الكتب ســواء قبل الطباعة أو بعدها ،مضيفا «وفيما
يخص ال ـمــدارس ف ــدوره التخطيط لسير ال ــدروس أثناء
الفصل الدراسي ،وتحديد عدد الحصص ،والتغيير الطارئ
للخطة إذا ل ــزم األم ــر .والـجـمـيــع يــاحــظ ضـعــف المنهج
التعليمي اليوم».
وأض ـ ـ ــاف الـ ـسـ ـم ــران أن م ــن م ـه ــام ال ـمــوج ـه ـيــن إعـ ــداد
االخـتـبــارات وفــق المعايير المطلوبة ،مستدركا «لكنها،
لألسف الشديد ،ال ترقى للوصول إلى المعايير العالمية،
لضعفها وعدم شموليتها للمهارات األساسية» .وذكر أنه
ليس هناك مشاكل وال معوقات بين المعلم والموجه ،ألن
عمل األخير التوجيه فقط ،مضيفا أما القول بأنه بعد إلغاء
سلطتهم على المعلمين ،وهو أمر صدر من المحكمة ،هو
سبب تدني مستوى التعليم فهذا أمر غير مقبول ،ألنه يمثل
طعنا في المعلمين ورؤساء األقسام والمديرين ويتهمهم
باإلهمال وأنهم السبب في انحدار التعليم.

ي ـجــب ،كـمــا ي ـقــوم بـتـقــديــم الــدعــم
بعد الـتـعــرف على جــوانــب القوة
والـضـعــف ل ــدى المعلمين ونقل
الـخـبــرات الناجحة والتوصيات
المناسبة لهم.
ولفت العنزي إلى أن الموجه
يكتشف وجــود بعض المعلمين
دون ال ـم ـس ـت ــوى ،وهـ ـ ــذا يـجـعـلــه
يـفـ ّـعــل دوره فــي مـحــاولــة اصــاح
أوضاعهم من خــال التعاون مع
رؤسـ ـ ــاء االقـ ـس ــام «ف ـن ـحــن دورنـ ــا
التوجيه واالرش ــاد» ،مشددا على
أن ابتعاد الموجه عن تقييم رئيس
القسم الفني وتركه لمدير المدرسة
خطأ فادح ال يرضى به أي عاقل،
فكيف يقيم مدير المدرسة الذي
قــد يـكــون تخصصه مختلفا عن
تخصص رئيس القسم من ناحية
المادة العلمية وغيرها من البنود
الفنية؟

نزع الصفة اإلشرافية
وذكر أن «من المعوقات اإلدارية
م ــا ن ـحــن اآلن بـ ـص ــدده ،وأص ـبــح
حديث الشارع ،وهو التخبط في
القرارات وعدم االستقرار ،السيما
بعد نزع الصفة اإلشرافية للموجه
بحجج غير مقنعة ،فمرة من خالل
النظم المتكاملة وأخــرى بوجود
أح ـكــام ف ــردي ــة ،مــع قناعتهم بــأن
ال ـمــوجــه الب ــد أن ي ـكــون ل ــه صفة
إشرافية» ،موضحا أن هذه العقبة
االدارية ألقت بظاللها على الجانب
الفني ،وأصبحت التوجيهات غير
مـسـمــوعــة ع ـنــد ف ـئــة ل ـيــس همها
التدريس ،اضافة إلى أنها ستهدد
الوضع المالي للموجهين خاصة
بعد عدم صرف بدل توجيه للجدد
منهم.
وأك ـ ــد أن م ـطــالــب الـمــوجـهـيــن
واضـ ـح ــة وم ـش ــروع ــة وتـتـلـخــص
في إقــرار هيكل تنظيمي منصف
وم ـع ـت ـمــد م ــن ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة
وبـطــاقــات وص ــف وظيفي تحدد
ال ـم ـهــام وتـحـفــظ مـكــانــة الـمــوجــه
وهيبته وحـقــوقــه فــي االسـتـقــرار
الوظيفي ،الفتا إلى أن «الغريب أن
القيادات في الــوزارة يشاطروننا
ال ـ ــرأي نـفـســه ،إال أن ـنــا مـنــذ أرب ــع
س ـن ــوات نـسـمــع وع ـ ــودا وال نــرى
أثرا لحل».

ِّ
المطور
المونس :منهم
وأكثرهم تقليديون
أكد رئيس قسم االجتماعيات
سعود المونس ،أن الموجه الفني
يجب أن يكون له توصيف وظيفي
واضح.
وأضـ ـ ــاف ال ـم ــون ــس أن هـنــاك
ف ــروق ــا ف ــردي ــة ب ـيــن الـمــوجـهـيــن،
فـ ـمـ ـنـ ـه ــم مـ ـ ــن هـ ـ ــو ع ـ ـلـ ــى ال ـن ـم ــط
الـتـقـلـيــدي فــي تـلـقــي التعليمات
ون ـق ـل ـه ــا فـ ـق ــط ،وه ـ ـنـ ــاك آخ ـ ــرون
يـقــومــون بتطوير رئـيــس القسم
والـ ـمـ ـعـ ـل ــم ،وه ـ ـ ـ ــؤالء فـ ـئ ــة قـلـيـلــة
ونادرة.
وأشار إلى أن بعض الموجهين
ي ــدرك ــون أن م ــا ي ـقــومــون ب ــه من
أعـمــال غير قانونية ،وال تندرج
ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة،
مما تسبب في قلة عطائهم.

«التعليمية»« :التربية» ستخاطب «الخدمة
المدنية» لتأكيد أهميتهم في التعليم
المطر :الوزارة حصلت على موافقة الديوان لعقود التنظيف
نــاق ـشــت ل ـج ـنــة ش ـ ــؤون الـتـعـلـيــم وال ـث ـقــافــة
واإلرش ــاد البرلمانية ،خــال اجتماعها أمس،
موضوع التوجيه وأهميته وض ــرورة وجود
الموجهين األوائل في تقييم المعلمين وتحديد
رؤساء األقسام ،بحضور رئيسة ديوان الخدمة
المدنية مريم العقيل ،ووكـيــل وزارة التربية
بــاإلنــابــة بــدر المطيري ،والـقـيــادات التربوية
وجمعية المعلمين ومديري مدارس وموجهين
أوائل.
وقـ ــال رئ ـي ــس الـلـجـنــة د .ح ـمــد ال ـم ـطــر ،في
تصريح أمس ،إن اللجنة حرصت على وجود
جميع أصحاب القرار والــرأي في هذا الشأن،
متمنيا أن يتم تعزيز الشفافية التي أبداها
د .بــدر المطيري ،ال ــذي أقــر بــوجــود المشكلة
وأهمية دور الموجهين في العملية التعليمية
وتطويرها.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ت ـغ ـي ـيــب دور ال ـمــوج ـه ـيــن

فــي عملية التقييم يــؤ ثــر سلبا على العملية
التعليمية ،مؤكدا أن المطيري تعهد بإرسال
كتاب من "التربية" إلى ديوان الخدمة المدنية
بأهمية وجود الموجه الفني في عملية تقييم
رؤساء األقسام والمعلمين ،حتى يحل جانبا
من الخلل الموجود في الوزارة.
وأكد أن اللجنة ووكيل وزارة التربية متفقان
عـلــى ع ــدم ج ــواز تــوظـيــف أو تسكين مــديــري
المناطق التعليمية لغير المعلمين ،معلنا أن
الوزارة حصلت على موافقة من ديوان الخدمة
المدنية على التعاقد المباشر فيما يخص
تنظيف ال ـمــدارس ،وهــذا األمــر يضمن حقوق
الموظفين المنتهكة ،ويسهل ترتيب وتنظيف
الـ ـم ــدارس وال ـمــراق ـبــة عـلـيـهــا ،وش ــدد عـلــى أن
اللجنة مستمرة في تطوير التعليم سواء العام
أو الخاص ،وكذلك التعليم العالي ،وستواصل
اجتماعاتها في األسبوع المقبل.

وأكد أن قيام الــوزارة بإصدار
نـ ـش ــرة وزاريـ ـ ـ ـ ــة ت ـع ـي ــد ل ـل ـمــوجــه
احترامه ومهامه الوظيفية وتنص
عـلــى قـيــامــه بـهــا بـشـكــل قــانــونــي
ستساهم في معالجة األمر حاليا،
على أن تسعى القيادات للجلوس
مع المعنيين في «الخدمة المدنية»
لوضع حلول دائمة.

جهود الموجهين
ب ــدوره ،قــال مــوجــه أول اللغة
االنـكـلـيــزيــة م ـشــاري ال ـبــرمــان ،إن
دور الـمــوجــه الـفـنــي فــي التقييم
ليس محدثة كويتية جديدة ،بل
هو أمر مطبق في الكثير من الدول
المتقدمة ،فعلى سبيل المثال في
ك ـنــدا ه ـنــاك مـعـلـمــون خ ـب ــراء في
ال ـمــادة ،يتبعون مــا يشبه نقابة
المعلمين ،والتي ترتبط ارتباطا
وث ـي ـق ــا ب ـ ـ ـ ــوزارة ال ـت ـع ـل ـيــم ،حـيــث
ي ـق ــوم ــون ب ـ ــدور ي ـش ـبــه ،الـ ــى حد
كبير ،دور الموجه الفني بالكويت،
ويـســاهـمــون فــي منح او تجديد
رخصة المعلم ،وكــذلــك األمــر في
العديد من الدول المتقدمة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـبـ ــرمـ ــان أن ـ ـ ــه مــن

مشعل السمران

مشاري البرمان

عبدالرحمن الجاسر

سعود المونس

الـ ـصـ ـع ــب الـ ـمـ ـض ــي ف ـ ــي ع ـم ـل ـيــة
ت ـطــويــر الـتـعـلـيــم ف ــي ظ ــل جـمــود
لوائح وقوانين «الخدمة المدنية»
المتعلقة بالمعلم.
وتـ ــابـ ــع« :أع ـت ـق ــد أن ال ــزم ــاء
القياديين بالوزارة يدركون دور
الـمــوجــه الـفـنــي تـمــامــا .والــدلـيــل
اس ـت ـمــرار طـلــب تــرشـيــح رؤس ــاء
األق ـ ـسـ ــام ال ــراغ ـب ـي ــن ف ــي الـعـمــل
ب ـم ـه ـنــة م ــوج ــه فـ ـن ــي ،م ـم ــا ي ــدل

عـلــى أن الـ ـ ــوزارة بـحــاجــة ماسة
لجهودهم».
وم ـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر
المساعد عبدالرحمن الجاسر ،إن
دور الموجه الفني مهم وال أحد
ينكره ،والمفترض أن الموجه هو
العصب الــذي يستقيم به العمل،
ألن ــه الـمـشــرف فنيا عـلــى المعلم
وتطويره وتنميته وتقويمه إذا
مــا احـتــاج إلــى تـقــويــم ،وبالتالي

يجب أن يكون الموجه هو الداعم
األساسي للمعلم داخل المدرسة.
وبين الجاسر أن «هناك الكثير
م ــن ال ـم ـشــاكــل ال ـت ــي ت ـع ــوق عمل
ال ـم ــوج ـه ـي ــن ،م ـث ــل عـ ــدم وض ــوح
الوصف الوظيفي لهم ،وهنا البد
من االشارة إلى أن كل موظف في
الــدولــة يجب أن يـكــون لــه وصف
وظ ـي ـفــي ي ـتــم م ــن خ ــال ــه تـحــديــد
م ـ ـهـ ــام ع ـم ـل ــه بـ ــدقـ ــة ووضـ ـ ـ ـ ــوح»،
مضيفا «السؤال المهم في قضية
الموجهين هو ما المكان المناسب
لهم؟».
وأردف «م ـ ــن وجـ ـه ــة ن ـظــري
أن أف ـض ــل م ـك ــان ل ـهــم ه ــو قـطــاع
المناهج للمساهمة فــي تطوير
وتنقيح الـمـنــاهــج ،وكــذلــك ادارة
ال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر وال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة إلقـ ــامـ ــة
المحاضرات والدورات التي تنمي
الميدان».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن «م ـل ـخ ــص
الموضوع أن عددا من الموجهين
افـ ـتـ ـق ــدوا مـ ــا كـ ــانـ ــوا يـتـمـتـعــون
ب ــه ف ــي ال ـم ـي ــدان م ــن خ ــال عــدم
تمكنهم من تقييم المعلمين ،مما
أشعرهم بانتقاص في حقوقهم،
وهـ ـ ــذا ال ـش ـع ــور الـ ـ ــذي ي ـج ــب أن

نراجعه ونفهمه بشكل صحيح،
ألن اال ن ـس ــان ال يكتسب هيبته
واحترامه من سلطته االدارية».
وقـ ــال إن «م ـم ــا ي ـت ــردد ع ــن أن
سبب تدني التعليم هــو حرمان
ال ـم ــوج ـه ـي ــن مـ ــن س ـل ـط ــة تـقـيـيــم
ال ـم ـع ـل ــم فـ ـي ــه ت ـس ـط ـي ــح لـقـضـيــة
التعليم ،فالمشكلة أعمق من ذلك
بـكـثـيــر ،وال ــدل ـي ــل أن الـمــوجـهـيــن
كانوا لسنوات طويلة يمارسون
سلطتهم وكان التعليم أيضا في
تراجع».
أما رئيس قسم اللغة االنكليزية
حـســن حــاجـيــة ف ـقــال ،إن الموجه
الفني يفترض أن يتولى تصميم
ال ـم ـن ــاه ــج وت ـط ــوي ــره ــا وتــأل ـيــف
الكتب الدراسية ومناقشة عيوب
وأخ ـطــاء الكتب وأوج ــه القصور
فيها ووضع خطط سير الدروس
وتحديد الوحدات الدراسية وعدد
الـحـصــص لـكــل وح ــدة حـســب ما
تـقـتـضـيــه الـ ـظ ــروف ،اض ــاف ــة إلــى
ت ـص ـم ـي ــم وإع ـ ـ ـ ـ ــداد االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
وف ــق الـمـعــايـيــر الـعــالـمـيــة ،فضال
عــن تــدريــب المعلمين وفــق رؤيــة
م ـ ــوح ـ ــدة ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى ت ــوص ـي ــات
وزيارات رؤساء األقسام.

توجه إلصدار قرار وزاري
يحدد مهامهم
عـلـمــت «الـ ـج ــري ــدة» ،م ــن مـ ـص ــادره ــا ،أن ال ـج ـه ــات الـعـلـيــا
المختصة في «التربية» انتهت من إعــداد قــرار وزاري يحدد
المهام والواجبات الخاصة بالموجهين الفنيين ،موضحة
أن القرار بانتظار تحديد التشكيل الوزاري الجديد العتماده
من الوزير الذي سيقع عليه االختيار في الحكومة الجديدة.
وقــالــت الـمـصــادر إن الـ ــوزارة ستعمل على إص ــدار الـقــرار
الوزاري الخاص بمهام وواجبات الموجهين الفنيين لحين
االنتهاء من إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي الخاص بهم
في الخدمة المدنية ،ليكون وضعهم قانونيا بشكل كامل.

برلمانيات
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«الشباب» :صفقات مشبوهة لنقل «األولمبي اآلسيوي»

majles@aljarida●com

نافذة نيابية

الطريجي :اللجنة توافقت مع الهيئة و«األولمبية» حول أغلبية مواد «االحتراف الرياضي»
الغانم يعزي نظيرته في إندونيسيا بضحايا بركان «سيميرو»

جانب من اجتماع لجنة الشباب والرياضة أمس

أكد رئيس لجنة شؤون
الشباب والرياضة البرلمانية
أن هناك توافقا بين اللجنة
وممثلي هيئة الرياضة واللجنة
األولمبية على أغلب مواد
قانون االحتراف واالستثمار
الرياضي.

ناقشت لجنة ش ــؤون الشباب
والرياضة البرلمانية ،في اجتماعها
أمــس ،خطة عمل اللجنة وتحديد
أولوياتها بالتنسيق مع الهيئات
الرياضية ،بحضور ممثلي الهيئة
العامة للرياضة واللجنة األولمبية
الكويتية.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـنــائــب
د .عبدالله الطريجي ،في تصريح
بالمركز اإلعــامــي لمجلس األمــة،
إن هناك توافقا بين اللجنة وممثلي
هيئة الرياضة واللجنة األولمبية
على أغلب مــواد قانون االحتراف
واالستثمار الرياضي ،مشيرا إلى
أن االجتماعات ستتواصل لدراسة
وتعديل بعض المواد في القانون.
في موضوع آخر ،أكد الطريجي
ً ً
رفض اللجنة رفضا تاما لمحاوالت
نـ ـق ــل مـ ـق ــر ال ـم ـج ـل ــس األولـ ـمـ ـب ــي
اآلسيوي الموجود في الكويت منذ
ً
عام  ١٩٨١إلى خارجها ،موضحا أن
أمين سر اللجنة األولمبية الكويتية

وم ــدي ــر ع ــام الـمـجـلــس األول ـم ـبــي
اآلسيوي حسين المسلم أشار خالل
االج ـت ـم ــاع إل ــى وجـ ــود م ـحــاوالت
مـشـبــوهــة وص ـف ـقــات تـعـقــد لنقل
مقر المجلس األولمبي اآلسيوي
من الكويت.
وطالب الطريجي وزير اإلعالم
وزيــر الــدولــة لشؤون الشباب بأن
يكون داعما قويا لهيئة الرياضة
وال ـل ـج ـن ــة األول ـم ـب ـي ــة ل ـب ـق ــاء مقر
المجلس األولـمـبــي اآلس ـيــوي في
الكويت ،مبينا أن هذا المقر مرتبط
ب ــدول ــة ال ـك ــوي ــت ول ـي ــس مــرتـبـطــا
بــأس ـمــاء وش ـخ ـص ـيــات مختلفة،
ً
م ــؤك ــدا أن مـجـلــس األمـ ــة سيدعم
ال ـح ـكــومــة ف ــي ب ـق ــاء هـ ــذا ال ـصــرح
الرياضي ،الذي حافظنا عليه منذ
عام .1981
من جهة أخــرى ،قــال الطريجي
في سؤال برلماني وجهه إلى وزير
المالية خليفة حـمــادة إن الهيئة
العامة لالستثمار أقــرت في وقت

المناور يدعو لوقف الزحف االستثماري
إلى المناطق السكنية النموذجية
أكــد النائب أســامــة الـمـنــاور ض ــرورة اتـخــاذ الحكومة الخطوات
الجادة لوقف الزحف االستثماري إلى المناطق السكنية النموذجية،
لما لحق من ضرر بأهالي المناطق وفقدانها خصوصيتها ،وإيقاف
قانون استثمار األندية للمحالت على أسوارها لحين إيجاد البدائل.
وق ــال ال ـم ـن ــاور ،ف ــي تـصــريــح ص ـحــافــي ،إن "ال ـم ـنــاطــق السكنية
النموذجية تشكو مــن زحــف جــديــد ،وهــو مــا حــذرنــا منه فــي فترة
ســابـقــة ،فـهـنــاك بـعــض األم ــور يـجــب أن ينظر إلــى عــواقـبـهــا ،فمثال
وصلتنا شكاوى من منطقة كيفان والعديلية ،واألكيد أن هناك مناطق
أخــرى ،بسبب القانون الــذي أتــاح لألندية الرياضية بناء محالت
استثمارية على أسوارها" ،مضيفا" :بال شك ندعم الرياضة ونتألم
اليوم عندما نرى البطولة العربية تخلو من الكويت ،ويجب أن نعمل
باجتهاد لوضع سيناريو لما يفيد الرياضة الكويتية ونهضتها ،لكن
أن تفقد المناطق النموذجية خصوصيتها فهذا أمر لن نسكت عليه".
وأوضح أن "الزحف الموجود على المناطق السكنية من محالت
استثمارية وعمالة سيتبعه وجــود سكن عــزاب ،وهــو أمــر طبيعي
وبديهي ،لذلك مبدئيا نطالب بوقف العمل بالقانون حتى تعاد
صياغته ،وحـتــى مــن الممكن أن تـكــون هـنــاك مناطق ومــدن خــارج
المناطق السكنية" ،داعـيــا الحكومة إلــى الــوقــوف على هــذا األمــر،
وات ـخ ــاذ ال ـخ ـطــوات ال ـج ــادة لــوقــف ه ــذا ال ــزح ــف لـمــا لـحــق بــأهــالــي
المناطق من ضرر.

أسامة المناور

سابق استراتيجيتها االستثمارية
في الوطن العربي ،والتي بموجبها
تــم إق ــرار توجيه  ٤٩مليار دينار
فــي بعض ال ــدول العربية ،وكذلك
إقرار توجيه  ٢١مليارا أخرى لدعم
تلك االستثمارات ،وكان من ضمن
مبررات الهيئة مواجهة أي التزامات
مالية محتملة مستقبلية للحكومة،
م ــن خ ــال ال ـس ـحــب م ــن األرص ـ ــدة
المتوافرة في حساب االحتياطي
العام ،الــذي يتوجب أن يراعي في
جزء من توظيفاته السيولة المالية
والـمـخــاطــر ال ـم ـحــدودة والـســرعــة
في االستخدام ،إضافة إلى توزيع
أصول االحتياطي العام على عدد
من األص ــول في مناطق جغرافية
متنوعة تحقق التوازن في العوائد
والمخاطر.
وأضـ ــاف أن ــه تــم تــوزيــع م ــوارد
ص ـنــدوق االحـتـيــاطــي ال ـعــام على
عدد من المحافظ وهي االستقرار،
والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــول ـ ـ ــة ،وال ـ ـم ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــات

الـعــربـيــة ،والـتـطــويــر االقـتـصــادي،
واالستثمارات الخاصة ،ومن خالل
ما تم طرحه في تلك اإلستراتيجية
ك ــان ال ـهــدف الــرئـيـســي هــو توفير
السيولة عند الحاجة للحكومة،
وهو ما لم نلمسه على أرض الواقع،
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ،عـنــدمــا
تعثرت في توفير السيولة الالزمة
الحتياجاتها المالية ،ولم تتمكن
هــذه اإلستراتيجية مــن تلبية ما
كانت تزعمه عند إقرارها.
وط ـل ــب ال ـطــري ـجــي ف ــي ســؤالــه
الـ ـقـ ـيـ ـم ــة الـ ـس ــوقـ ـي ــة ل ـل ـم ـح ــاف ــظ،
والـتــي كــانــت بـحــدود  ٤٠٠مليون
دي ـنــار ،وه ــل هـنــاك أي تغيير في
تــوزي ـع ـهــا ،س ـ ــواء كـ ــان نــوع ـيــا أو
جغرافيا ،كما استفسر عــن قيمة
المبالغ المستثمرة من خالل تلك
اإلستراتيجية ورصيدها الحالي
لكل من حساب السندات وحساب
الصناديق وحساب الودائع.

خليل الصالح إلنشاء جمعيات
تعاونية للمتقاعدين
ت ـق ــدم ال ـن ــائ ــب خـلـيــل الـصــالــح
ب ــاق ـت ــراح بــرغـبــة إلن ـش ــاء جمعية
ت ـع ــاون ـي ــة ل ـل ـم ـت ـقــاعــديــن فـ ــي كــل
محافظة ،تخصص أرباحها لهم.
وقــال الصالح ،في اقتراحه ،إن
الـمـتـقــاعــديــن شــري ـحــة مـهـمــة في
المجتمع ،يجب العناية الخاصة
ب ـ ـهـ ــم ،خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد سـ ـن ــوات
العطاء التي بذلتها هذه الشريحة
في خدمة الدولة ،وفي ظل األعباء
المعيشية المتزايدة عليهم وعدم
كفاية الـمــرتــب لسد االحتياجات
المعيشية لألسرة في ضوء ارتفاع
تكاليف مستوى المعيشة ،األمــر
الذي اضطر معه المتقاعدون إلى
االقتراض.
وأضــاف" :تماشيا مع توجيه
الدستور في المادة  11التي تنص
عـلــى أن :تـكـفــل ال ــدول ــة الـمـعــونــة
للمواطنين في حالة الشيخوخة
أو الـمــرض أو العجز عــن العمل،
كـمــا تــوفــر لـهــم خــدمــات التأمين

بعث رئيس مجلس األمــة م ــرزوق الـغــانــم ،أمــس ،ببرقية إلى
رئيسة مجلس النواب اإلندونيسي بــوان مهاراني ،أعــرب فيها
عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا ثوران بركان جبل
"سيميرو في جزيرة "جاوة" الشرقية الذي أسفر عن سقوط العديد
من الضحايا والمصابين.
وبعث الغانم ببرقيتي تهنئة إلــى رئيس الجمعية الوطنية
ورئيس مجلس النواب في مملكة تايالند شوان ليكباي ،ورئيس
مجلس ا لـشـيــوخ بورنبيتش ويشتشولشاي ،بمناسبة العيد
الوطني لبلدهما.

الشاهين :رعاية األعمال الفنية الهادفة واجب الدولة
أك ـ ــد مـ ــراقـ ــب م ـج ـل ــس األمـ ــة
النائب أسامة الشاهين أن رعاية
ودع ــم األع ـمــال الفنية الـهــادفــة،
سواء في التلفزيون أو السينما
أو ال ـم ـســرح أو غ ـيــرهــا ،واج ــب
الـ ــدولـ ــة ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى سـمـعــة
البالد اإليجابية وتربية األجيال
القادمة على الفضائل.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـشـ ـ ــاه ـ ـ ـيـ ـ ــن ،خ ـ ــال
اس ـت ـق ـب ــال ــه فـ ــي م ـك ـت ـب ــه أمـ ــس،
اإلع ــام ــي وال ـم ـن ـتــج وال ـم ـخــرج
الكويتي محمد سامي العنزي،
ب ـم ـن ــاس ـب ــة حـ ـص ــول ــه عـ ـل ــى 12
جـ ــائـ ــزة ع ــربـ ـي ــة فـ ــي م ـه ــرج ــان
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة وم ـ ـهـ ــرجـ ــان ت ــون ــس،
إنـ ــه "ق ـ ــدوة ل ـل ـش ـبــاب ال ـكــوي ـتــي

ً
مستقبال العنزي ٔامس
الشاهين
ال ـم ـح ـت ــرف وال ـ ــواع ـ ــد ال ـط ــام ــح
لالنتقال من المحلية واإلقليمية
إلى العالمية".
وأعــرب عن تمنياته للعنزي

بالتوفيق ،مؤكدا دعمه لمسيرته
وت ــذل ـي ــل ال ـع ـق ـبــات ك ــاف ــة أمــامــه
وأمام شباب الكويت المبدعين
في مختلف الميادين.

عبدالله المضف :نمارس اإلصالح قبل المناداة به
بـ ّـيــن الـنــائــب عـبــدالـلــه المضف
حرص على تقديم عملية برلمانية
تمارس اإلصالح قبل المناداة بها
وتخضع للرقابة الشعبية.
وقــال المضف ،في تصريح له،
"قبل عــام مــن الـيــوم حصلنا على
ثقة الشعب الكويتي ،وحرصنا منذ
البداية على تقديم عملية برلمانية
تمارس اإلصالح قبل أن تنادي به
وتـخـضــع نفسها لــرقــابــة شعبية
مستمرة ولـيـســت مقتصره على
يوم االقتراع".
واستذكر النائب كلمة السابق
بـ ـق ــول ــه "كـ ـ ـ ــان هـ ـن ــاك طـ ـم ــوح مــن

وجـ ــودنـ ــا ف ــي م ـج ـلــس األم ـ ــة بــأن
تتحول كراسينا إلى شعلة مضيئة
وبارقة أمل في أذهان ابناء الشعب
الكويتي ،الصدق ليس فقط بتقديم
الـ ـق ــوانـ ـي ــن ،بـ ــل ال ـ ـصـ ــدق بــالــدفــع
وتـشـكـيــل ع ـمــل ول ــوب ــي سـيــاســي
إلقرارها ،ومن ثم المحافظة علينا
بوجود مؤسسة سياسية ترقى إلى
أن تكون هي الحامي والدرع لهذه
المؤسسات والقوانين ،مضيفا أن
اإلصالح السياسي ليس عنوة ،بل
مـمــارســة ،ووض ــع أنفسنا لخدمة
أب ـن ــاء الـشـعــب الـكــويـتــي ج ــزء من
اإلص ـ ــاح ال ـس ـيــاســي ،وأن تتسع

صدورنا للنقد ونقول رأينا ونعتذر
عنه إذا ك ــان خـطــأ ،فـهــذا ج ــزء من
اإلصالح السياسي أيضا.

الحمد يسأل الرومي عن خلية «حزب الله»
خليل الصالح

االجتماعي والمعونة االجتماعية
والـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة .ورف ـ ـعـ ــا
للمعاناة عن شريحة المتقاعدين،
ولـ ــإس ـ ـهـ ــام كـ ــذلـ ــك ف ـ ــي ت ـط ــوي ــر
الـعـمــل الـتـعــاونــي ،أق ـتــرح إنـشــاء
جمعية تعاونية للمتقاعدين في
كــل محافظة تخصص أرباحها
للمتقاعدين".

وجــه النائب أحمد الحمد ســؤاال إلــى نائب رئيس ال ــوزراء وزير
العدل عبدالله الرومي ،بخصوص التحقيق في القضية رقم ،2021/18
التي يواجه فيها مجموعة من األشخاص المنتمين إلى إحدى اللجان
الخيرية اتهامات بخصوص تمويل حزب الله اللبناني.
وسأل الحمد بداية عن أسباب عدم تمكين بعض المحامين من
الـحـضــور مــع المتهمين أثـنــاء التحقيقات بـصــورة قانونية طبقا
لقانون اإلج ــراء ات الجزائية ،مبينا أنــه في حــال تمكينهم فــإن ذلك
يكون بعد الحصول على اعترافات من المتهمين ليسمح بعد ذلك
للمحامين بالحضور!

تخفيض سن تعيين
البشرية»:
«الموارد
ً
الشباب من  25إلى  21عاما
كـ ـش ــف رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة تـنـمـيــة
الموارد البشرية د .محمد الحويلة
أن لـ ــدى الـلـجـنــة خ ـطــة لمعالجة
مشكلة التوظيف واإلحالل ،قائمة
على دراسة سياسات التوظيف في
ً
عدد من الجهات الحكومية ،مبينا
أن اللجنة ستوجه دعوة الجتماع
يضم اللجان البرلمانية المختصة
مع كل الجهات الحكومية المعنية،
لوضع استراتيجية وطنية تحقق
االنسجام بين مخرجات التعليم
وسوق العمل.
وصرح الحويلة أمس بأن لجنة
ال ـمــوارد البشرية اختصاصاتها
مؤقتة وتعنى بالتوظيف واإلحالل
وتمكين الكفاءات الوطنية ،مضيفا
أن لدى اللجنة الكثير من المواضيع
ال ـت ــي ت ـس ـعــى إلـ ــى إيـ ـج ــاد حـلــول
لها ،وعلى رأسها مشكلة الشباب
الـبــاحـثـيــن ع ــن ال ـع ـمــل ،م ــن خــال
استدعاء الوزراء المعنيين.
وبـ ّـيــن أن مــن الـمــواضـيــع التي
ستركز عليها اللجنة خــال دور
االنـ ـعـ ـق ــاد الـ ـح ــال ــي دراس ـ ـ ـ ــة آل ـيــة
سـ ـي ــاس ــات اإلع ـ ــان ـ ــات ال ـخــاصــة
بالتوظيف في الجهات الحكومية،
وآلية االختيار ،إضافة إلى تكويت
القطاع النفطي ،مؤكدا أهمية إعادة
النظر فــي نـظــام التكويت لــزيــادة
نسبة تعيين الكوادر الوطنية في
وظائف تناسب مؤهالتهم العلمية،
ورغ ـب ــات ـه ــم ف ــي ال ـق ـط ــاع الـنـفـطــي
والشركات العاملة في هذا المجال.
وك ـش ــف ال ـحــوي ـلــة أن اللجنة
سـتــوجــه كــذلــك دعـ ــوة إل ــى دي ــوان
ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة م ــن أج ــل إع ــادة
النظر في شــروط تعيين الشباب
وتخفيض ســن توظيفهم مــن 25
عاما إلى  ،21حتى يتم تعيين أكبر
ً
عدد ممكن منهم ،فضال عن إتاحة
الفرصة للراغبين في الجمع بين
الدراسة والعمل لالرتقاء بمستوى
الموظف وأدائه.
واعـ ـتـ ـب ــر أن فـ ـت ــح الـ ـش ــرك ــات

اجتماع سابق للجنة تنمية الموارد البشرية
ال ـم ـم ـلــوكــة ل ـل ــدول ــة ال ـم ـج ــال أم ــام
الشباب سيدفع نحو تطوير أدائها
وتحسينه ،خصوصا أن بعضها
ال يحقق نتائج استثمارية جيدة،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن الـلـجـنــة ستطلب
مــن الـمـجـلــس تكليفها التحقيق
ف ــي عـمـلـيــة الـتـعـيـيــن واالخ ـت ـي ــار
وسياسات إعــانــات التعيين في
الخطوط الجوية الكويتية وشركة
ال ـم ـش ــروع ــات الـسـيــاحـيــة وإدارة
الخبراء والقطاع النفطي والشركات
التابعة لمؤسسة البترول إضافة
إلــى طلب تكليف دراس ــة سياسة
التعيين في ديوان الخدمة المدنية.

استراتيجية لفتح الفرص
وأشــار الحويلة إلــى أن اللجنة
سـ ـتـ ـسـ ـع ــى مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال دراس ـ ـ ـ ـ ــة
الـمــواضـيــع الـمــدرجــة على جــدول
أع ـم ــال ـه ــا إل ـ ــى م ـعــال ـجــة مـشــاكــل
الشباب في التوظيف واستدعاء
جميع الجهات المختصة ووضع
استراتيجية وطنية لفتح الفرص
أم ــام شـبــاب الـكــويــت فــي الجهات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة والـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص،
والذي عليه أن يتحمل مسؤولياته
الوطنية في هذا الجانب.
وشدد على ضرورة توفير األمن
واالسـتـقــرار الوظيفي فــي القطاع
الخاص لجذب شباب الكويت عبر
مــوازاة امتيازات هذا القطاع ،بما

في الحكومة من امتيازات عديدة،
مما يــؤدي إلــى توفير فــرص عمل
للكويتيين.

«تكويت» النفط
وقـ ــال ال ـحــوي ـلــة إن "الـلـجـنــة
س ـت ـس ـع ــى بـ ـق ــوة إلـ ـ ــى ت ـكــويــت
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـنـ ـفـ ـط ــي ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره
المرتكز الرئيس في سوق العمل
ويجب أن يعتمد على العنصر
الوطني في هذا القطاع الحيوي
ً
والـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاس ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أه ـم ـي ــة
االلتزام بسياسة اإلحالل بشكل
ص ـح ـي ــح ،ح ـي ــث ي ـت ــم تـطـبـيـقــه
حاليا بشكل خجول" ،وهذا من
ضمن االستحقاقات التي يجب

أن تتصدى لها اللجنة في دور
االنعقاد الحالي".
وذك ـ ــر أن م ــن ض ـمــن أول ــوي ــات
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة مـ ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـش ــري ـح ــة
الـ ـمـ ـتـ ـق ــاع ــدي ــن م ـ ــن خ ـ ـ ــال دع ـ ــوة
مؤسسة التأمينات االجتماعية
"ح ـت ــى تــواف ـي ـنــا ب ـت ـصــور خــاص
فـ ــي ع ـم ـل ـيــة ت ــوف ـي ــر ال ـض ـم ــان ــات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـتــاج ـهــا
ت ـلــك ال ـشــري ـحــة ،وال ـت ــي ل ــم تمنح
االم ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ــازات الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة ال ـت ــي
تستحقها".
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محليات

الجامعة األميركية ًتحتفل بتخريج دفعة 2021
• منح درجة ً البكالوريوس لـ 385خريجا حصل  8منهم على االمتياز مع مرتبة الشرف
•  15خريجا من الدفعة حازوا مرتبة الشرف العليا و 15تخرجوا بمرتبة الشرف

أعضاء مجلس أمناء الجامعة (من اليسار) فيصل العيار وحرمه وسامر خنشت ومحمد بهبهاني

دانا الصباح متحدثة

منحت الجامعة األميركية في
درجة البكالوريوس
الكويت ً
لـ 385خريجا من دفعة عام
 ،2021في حفل التخريج
الذي أقيم األربعاء والخميس
الماضيين.

أتذكر رؤية
جدي ووالدي
بأن مستقبل
الكويت بيد
جيل متعلم
وقادر على
االبتكار

دانا الصباح

احتفلت الجامعة األميركية
فــي ا لـكــو يــت بتخريج كوكبة
من خريجي دفعة العام ،2021
ي ــوم ــي األرب ـ ـعـ ــاء والـخـمـيــس
الـ ـم ــاضـ ـيـ ـي ــن ،ف ـ ــي ال ـح ــدي ـق ــة
ال ـمــركــزيــة ل ـل ـحــرم الـجــامـعــي
بمنطقة السالمية ،بحضور
مؤسس ورئيس مجلس أمناء
الجامعة الشيخة دانا ناصر
الـ ـصـ ـب ــاح ،وأعـ ـض ــاء مـجـلــس
أم ـنــاء الـجــامـعــة ،إضــافــة إلــى
ع ـ ـ ــدد مـ ـ ــن ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـيـ ـي ــن
وكبار الشخصيات وعائالت
الخريجين.
ومـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــامـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة
ف ـ ـ ـ ــي االح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة درج ـ ـ ـ ــة
ً
البكالوريوس لـ 385خريجا،
مـنـهــم 124 :م ــن كـلـيــة اآلداب
وا لـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ،و 117م ـ ــن ك ـل ـيــة
األعـ ـم ــال واالقـ ـتـ ـص ــاد ،و144
مــن كـلـيــة الـهـنــدســة والـعـلــوم
التطبيقية ،من بين دفعة عام
 ،2021ح ـصــل  8م ـن ـهــم على
االم ـت ـيــاز مــع مــرتـبــة الـشــرف،
و 15حـ ـصـ ـل ــوا عـ ـل ــى مــر ت ـبــة
الشرف العليا و 15تخرجوا
بمرتبة الشرف.

مكانة بارزة
ب ـ ـ ـ ــداي ـ ـ ـ ــة ،ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة
الـ ـج ــامـ ـع ــة د .روضـ ـ ـ ــة ع ـ ــواد
"إن خـ ـ ــر ي ـ ـ ـجـ ـ ــي ا ل ـ ـجـ ــا م ـ ـعـ ــة
اكتسبوا مكانة بــارزة كجزء
مـ ـ ــن الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـج ــامـ ـع ــي
ال ـم ـت ـمــاســك ،طــال ـمــا اه ـت ـمــوا
بـهــم كـطـلـبــة ،ثــم نفتخر بهم
اآلن كـ ـخ ــر يـ ـجـ ـي ــن" ،مـضـيـفــة

تكريم خريج

االت ـ ـصـ ــال واإلعـ ـ ـ ــام بـتـقــديــر
 ،GPA 3.99وبــاإلضــافــة إلــى
دراس ـت ـهــا الـجــامـعـيــة ،عملت
حبيبة في الجامعة األميركية
م ــن خـ ــال ب ــرن ــام ــج تــوظـيــف
الطالب كمستشارة لمهارات
ال ـك ـت ــاب ــة ف ــي م ــرك ــز ال ـك ـتــابــة
ً
بالجامعة ،كما تلقت تدريبا
ً
مـهـنـيــا ف ــي مـكـتــب ال ـعــاقــات
العامة والتسويق بالجامعة.

الدعم الجماعي
روضة عواد متحدثة

 ...وحبيبة أنور

"خــري ـجــونــا ي ـم ـث ـلــون أهـمـيــة
ك ـب ـيــرة بــال ـن ـس ـبــة لـلـجــامـعــة،
فمن خاللهم نستطيع تحقيق
رسـ ــال ـ ـت ـ ـنـ ــا الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة فــي
المجتمع".

التغلب على الجائحة
ومـ ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـب ـ ـهـ ــا ،أشـ ـ ـ ــادت
مؤسسة الجامعة األميركية
في الكويت ورئيسة مجلس
أمنائها الشيخة دا نــا ناصر
ال ـص ـبــاح ب ـق ــدرة الـخــريـجـيــن
على الصمود خالل الجائحة،
ال فـ ـ ـت ـ ــة إ لـ ـ ـ ــى أن "ا ل ـ ـجـ ــا م ـ ـعـ ــة
تحتفل بتخريج دفعة 2021
مــن أبنائها المميزين الذين
تغلبوا على جائحة ال مثيل
لها في التاريخ الحديث".
وأضــافــت "فــي ظــل أصعب
الظروف ،وعلى رغم العوائق

خريجو
الجامعة
اكتسبوا
مكانة بارزة
كجزء من
المجتمع
الجامعي
المتماسك

روضة عواد

ال ـ ـتـ ــي وضـ ـعـ ـتـ ـه ــا ال ـج ــائ ـح ــة
فـ ــي طـ ــريـ ــق الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،فــإن ـهــم
تحلوا بالشجاعة والمثابرة
والـمــرونــة وواصـلــوا سعيهم
ً
طلبا للعلم ،لما فــي ذ لــك من
أه ـم ـيــة لـمـجـتـمـعـنــا ولـلـعــالــم
ً
الذي نعيش فيه ككل ،تماما
مثل هــذه الجامعة ،فهم إرث
يرمز الى الصالبة والمرونة
الفكرية".
وق ــال ــت ال ـص ـبــاح" :ف ــي ظل
االح ـت ـفــاء ب ــاالنـ ـج ــازات ،البــد
م ــن أن ن ـتــذكــر أولـ ـئ ــك الــذيــن
ألـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــوا ن ـ ـجـ ــاح ـ ـنـ ــا ،ف ـع ـل ــى
المستوى الشخصي ،أنتهز
ه ــذه الـفــرصــة ال ـيــوم للترحم
ع ـلــى جـ ــدي ال ــراح ــل صــاحــب
السمو أ مـيــر ا لـكــو يــت الشيخ
صـ ـ ـب ـ ــاح األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ،ووال ـ ـ ـ ــدي
الراحل الشيخ ناصر صباح
األح ـم ــد ال ـلــذيــن أل ـه ـمــا حبي

 ...وحنان مظفر
ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ،أت ــذك ــره ـم ــا ال ـي ــوم
و هـمــا يشاركانني رؤيتهما
ب ــأن مستقبل ا لـكــو يــت يكمن
فــي أ يــدي جيل مثقف متعلم
وقادر على االبتكار والتغيير،
مستقبل يساهم الجميع في
بـنــا ئــه ،وال يتخلف فـيــه أ حــد
عن الركب".
ودعـ ـ ـ ــت الـ ـخ ــريـ ـجـ ـي ــن إل ــى
ً
المضي قدما في السعي وراء
أحــامـهــم ،ومــواصـلــة مسيرة
نيل العلم بثقة.

الدعم
الجماعي
الذي تلقيته
من الجامعة
مكنني من
تحقيق
التفوق

الطالبة المتفوقة
من جهتها ،تحدثت نائب
الــرئـيــس ل ـشــؤون الـطـلـبــة في
الجامعة د .حنان مظفر ،عن
ال ـط ــال ـب ــة ال ـم ـت ـف ــوق ــة حـبـيـبــة
أنـ ـ ـ ـ ــور الـ ـ ـت ـ ــي حـ ـصـ ـل ــت ع ـل ــى
ب ـ ـ ـكـ ـ ــا لـ ـ ــور يـ ـ ــوس اآلداب ف ــي

صورة جماعية لدفعة خريجي كلية اإلدارة و االقتصاد

حبيبة أنور

تكريم خريجة

لقطات من الحفل

 ..وخريج آخر يتم تكريمه

صورة جماعية لدفعة خريجي كلية اآلداب والعلوم

• افـتـتــح الـحـفــل بالنشيد الــوطـنــي وتـ ــاوة ع ـطــرة من
القرآن الكريم.
• عـقــب الـكـلـمــات الــرسـمـيــة لـلـمـســؤولـيــن فــي الجامعة
بالحفل تم توزيع الشهادات على الخريجين.
• قامت الشيخة دانــا ناصر الصباح ود .روضــة عواد
وعمداء الكليات بتسليم الخريجين شهاداتهم.
• طلبت رئيسة الجامعة من الخريجين تحويل الطرة
ً
المتدلية مــن قبعاتهم مــن اليمين إلــى الـيـســار إعــانــا
ً
ً
بتخرجهم رسـمـيــا فــي الـجــامـعــة ،جــريــا عـلــى األع ــراف
األكاديمية.
ً
• مع اقتراب الحفل من نهايته ،التقط الخريجون صورا
تذكارية مع العائالت واألصدقاء.

تكريم إحدى الخريجات في الحفل

 ...وصورة لدفعة خريجي كلية الهندسة والعلوم التطبيقية

ومـ ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـب ـ ـهـ ــا ،أشـ ـ ـ ــارت
الطالبة حبيبة أ ن ــور إ لــى أن
ا لــد عــم الجماعي ا لــذي تلقته
مـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة مـ ـكـ ـنـ ـه ــا مــن
تحقيق هــذا اإلنـجــاز الــرائــع،
الفتة إلى أن معدلها التراكمي
ال يعكس بالضرورة جهودها
الفردية ،بل هو باألحرى جهد
مشترك ساهم فيه العديد من
األشـخــاص الــذيــن ساعدوها
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ــول إل ـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ــذه
المنصة ،مستذكرة أهاليها
ال ـ ــداعـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــن ل ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وأق ـ ـ ـسـ ـ ــام
الجامعة "ا لـتــي كانت تتلقى
اس ـت ـف ـس ــارات ـن ــا وت ـس ـت ـج ـيــب
ف ــي وقـ ــت ق ـي ــاس ــي ب ـك ــل دع ــم
و ت ـعــاون ،والموظفين الذين
عملوا بجد للتأكد من أن هذا
ً
الحرم الجامعي دائما نظيف
وم ــرت ــب ومـ ـنـ ـظ ــم" ،مـخــاطـبــة
زمالء ها الخريجين بكلمات
ً
تحفيزية بأن يتذكروا دائما
ً
أن الجهد ال يضيع أبدا.

زوايا ورؤى
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رياح وأوتاد :فقيدنا الغالي
«بو عدنان»
أحمد باقر
توفي يــوم الخميس الماضي أخــي األكبر محمود ،رحمه الله
وأسكنه فسيح جناته ،محمود لــم يكن مجرد أخ كبير فقد كان
بمنزلة والد لجميع إخوانه ،يحب الجميع وهم يحبونه.
ً
كان والدنا كبيرا في السن ،فكان محمود يتولى تدريسنا مع
أبنائه ونحن صغار ،ويوصلني بسيارته إلى روضة المهلب عام
ً
 ،1956وكثيرا ما كان يذهب بنا مع أبنائه إلى السباحة في البحر،
ويعلمنا السباحة ويحملنا على كتفه للقفز في الماء.
ول ــد ،رح ـمــه ال ـلــه ،ع ــام  ،1931وتــوفـيــت وال ــدت ــه ،رحـمـهــا الـلــه،
وهو صغير ،فسمى أول بناته على اسمها ،ودرس في المدرسة
المباركية ،وبعد تخرجه منها عمل في البداية مع والدي في تجارته
إلى أن توظف في وزارة الكهرباء عام  ،1954واستمر فيها كقيادي
حتى بعد التحرير من الغزو اآلثم ،وكان له دور كبير ومشهود مع
إخوانه في وزارة الكهرباء والماء أثناء الغزو العراقي في إدارة
مرفقاتها والحفاظ على أجهزتها حتى يوم التحرير.
وقام األخ المهندس أحمد المرشد وكيل الوزارة السابق بتسجيل
فيلم وثائقي معه عن دخول الكهرباء إلى الكويت ،وعن نشأة وزارة
الكهرباء ،حيث احتوى هذا الفيلم على معلومات تاريخية مهمة،
ً
ونرجو أن يعرضه تلفزيون الكويت قريبا إن شاء الله.
ً
ً
ك ــان رحـمــه الـلــه م ـش ـهــورا بـصـلــة ال ــرح ــم ،فـكــان م ــازم ــا لـلــوالــد
ً
ومتوليا جميع أعماله منذ بداية الستينيات ،كما كان وثيق الصلة
بأخواله آل المزيد وأبناء خالته آل الدعيج ،وحتى والدتي ،رحمها
الله ،كانت تفضله علينا لبره بها ولرعايته لألسرة بعد وفاة الوالد.
فــي ع ــام  1971كلفه ال ــوال ــد ،رحـمــه ال ـلــه ،بـمــرافـقـتــي لتوصيل
سيارتي "التشالينجر" إلــى اإلسكندرية ،حيث كنت أدرس ،فلم
َ
يتوان رغم مشاغله ألن رغبات الوالد كانت أوامر بالنسبة إليه،
فانطلقنا من الكويت إلى سفوان العراق ،ثم إلى الرطبة ،ثم إلى
الرمادي ،ثم عبر طريق أبو الشامات إلى سورية ،ثم إلى بيروت
ً
ثم إلى اإلسكندرية عبر الباخرة الروسية ،ثم ودعني عائدا إلى
الكويت.
كان ديوانه في المنصورية ملتقى ألصدقائه وأحبائه وجيرانه
وقدماء العاملين في وزارة الكهرباء إلى أن داهمتنا جائحة كورونا
قبل سنتين فتوقف الديوان كما توقفت معظم دواوين الكويت.
رحمك الله أخي الكبير "بوعدنان" وأسكنك الفردوس األعلى ،فقد
ً
ً
ً
ً
ً
كنت بارا بوالدك وصديقا ناصحا ومعلما إلخوانك واصال أقرباءك
ً
ً
مجدا في عملك وفيا لجميع أصدقائك وزمالئك.

ةديرجلا

•
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ماذا فعلت سناء القمالس؟
سناء القمالس وشركاؤها
أسسوا وبنوا مصنع «أمنية»
لتدوير البالستيك وهو
الوحيد من نوعه ًفي الكويت،
الذي يعتمد نظاما للتجميع
والفرز غير موجود في
المنطقة ،وزرعوا األمل
في التغيير ،ومازال لسان
حالهم يقول« :ال تدعميني
حكومة ،بس أعطيني
يا ً
أرضا أبني عليها المصنع».

أولغا توكاريوك*

د .عبدالحميد األنصاري*

أص ـع ــب م ــا ي ــواج ـه ــه اإلنـ ـس ــان ف ــي ح ـيــاتــه أن
يتعرض للظلم واألصـعــب منه أن "يعاقب" على
جرم لم يقترفه ...قصة سناء القمالس وشركائها
بإقفال مصنع "أمـنـيــة" لتدوير البالستيك وهو
الوحيد من نوعه في الكويت تستحق أن تروى
لما فيها من دالالت ومعان.
وصـلـنــي كـمــا غ ـيــري وع ـبــر وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي فيديو يختصر رحلة "األشقياء الثالثة"
سناء القمالس وفــرح شعبان وسـعــود الـفــوزان،
وتـحــت ع ـنــوان "ت ــم إغ ــاق مصنع أمـنـيــة لتدوير
البالستيك" ،وفي مطلع األغنية عبارة "اشهد لنا
يا وطن بأننا بدأنا التغيير".
اسـتـمـعــت لـقـصــة مــؤل ـمــة ش ـع ــرت بــالـتـعــاطــف
معها ،لمعرفتي بالرحلة الشاقة التي أخذت منهم
أعمارهم وأحالمهم ..وها هم اليوم يترجمون هذا
الـيــأس بكلمات أغنية ريـهــام عبدالحكيم والتي
تقول فيها:
بالورقة والقلم  ...أنا شفت فيك مرمطة ...وعرفت
مين اللي اتظلم
سألت عن السبب الذي أدى إلى إقفال "أمنية"
وج ــدت فــي ال ـشــرح ال ــذي قــدمـتــه سـنــاء القمالس
مــا يـفــي بــال ـغــرض ،وبــالـمـنــاسـبــة خــاضــت سناء
تجربة ثرية في مجال اإلخراج السينمائي ،لكنها
وجدت ضالتها في تدوير النفايات.
ونـحــن على أب ــواب عــام  2022ال ــذي استبدلت
فيه كلمة " "Wasteأي النفايات والزبالة ،إلى كلمة
ً
" "Sourceأي مـصــدر ،بحيث أصبحت "مـصــدرا"
ً
متكامال لخلق صـنــا عــات مستدامة و ســط بيئة
أفضل وأجمل ،ففي إيطاليا على سبيل لمثال يقام
مزاد علني على النفايات ولمن يدفع أكثر ،وهذا
ما يعمل به في العديد من دول العالم.
نـحــن ال نــذهــب إل ــى الـجــانــب المظلم مــن عالم
ً
النفايات وإن كان موجودا في الكويت وغيرها من
بلدان العالم ،وهو استغالل النفايات في عمليات
غسل األموال فقد "صارت الزبالة" من أكثر األمكنة
ذات السمعة السيئة في جمع األموال وتهريبها؟
ً
في عام  2015وجدت سناء "أمــا بالمستقبل"
بـعــد أن عـمـلــت ف ــي شــركــة مـتـخـصـصــة لصناعة
مواد التغليف ورأت في صناعة البالستيك زاوية
ثانية قد تكون النافذة التي تحلم بها في التغيير،
وبالفعل دخلت في مشروع "وكلها أمل أن تحدث
ً
تغييرا في المجتمع".

خطت إلــى األمــام عــام  2018حيث بــدأ اإلنـتــاج،
ً
وعــام  2019افتتح المصنع رسميا وصــار يصدر
إلى أوروبا ،وقد واجهت سناء وشركاؤها عوائق
بتوفير المواد الخام بعد أن قدمت لها الحكومة
ع ـب ــر الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي ل ــرع ــاي ــة ال ـم ـش ــروع ــات
ً
ً
ً
الصغيرة ،مبلغا ماليا متواضعا ثم قامت بتأجير
األرض من شركة لها باع طويل في مجال التخزين.
وب ـعــد ح ــوال ــي الـسـنـتـيــن ارتـ ــأت أن تـتـقــدم من
الهيئة العام للصناعة بطلب الحصول على قسيمة
صـنــاعـيــة  4آالف م ـتــر ،وطـ ــال االن ـت ـظ ــار ودخ ـلــت
الـكــويــت والـعــالــم فــي "عـصــر كــورونــا" الـمــؤلــم مما
تـسـبــب فــي إغ ــاق ــات وع ـث ــرات مـتـكــررة عـلــى مــدار
العامين ،اضطرتها الظروف إلى إيقاف التصدير
للخارج مكتفية بالسوق اإلماراتي.
توجهت إلى سمو رئيس مجلس الــوزراء ،بعد
أن أخـطــرت بــإغــاق للمصنع ،وأوصـلــت قضيتها
بأمانة ومصداقية ،ورسالة توضح فيها الحقائق
كاملة ،حولت الرسالة إلى وزير التجارة وبدوره
إلى الهيئة العامة للصناعة ،وتم بالفعل اختيار
األرض فــي منطقة "أم ـغــرة" بعد أن حصلوا على
موافقة البيئة.
المفاجأة الكبرى أظهرت أن التوزيعات للقسائم
يشوبها الخلط والتدخالت وإلى ما هنالك ،وأحيل
الملف أي "التوزيعات" إلى نزاهة وديوان المحاسبة
فــي شهر يونيو  ،2021فـمــاذا كانت النتيجة؟ تم
إيقاف مصنع بخط إنتاج قيمته بحدود مليون
يورو بعد أن استمر في اإلنتاج لسنتين وهو مقام
على مساحة ألفي متر.
ً
سناء وشركاؤها أسسوا وبنوا نظاما للتجميع
والفرز غير موجود في المنطقة ،وزرعت األمل في
التغيير ...وقودها الناس والمواطنون والشباب
وطلبة المدارس.
لسان حال سناء يقول" :ال تدعميني يا حكومة،
ً
بس أعطيني أرضا أبني عليها المصنع" ،تتحسر
عـلــى مــا آل ــت إل ـيــه األوض ـ ــاع ،فـقــد ب ــدأت اإلمـ ــارات
ً
والسعودية مؤخرا بعد أن سبقت الكويت اآلخرين.
تشعر سناء بالغصة على المصير الذي واجه
مصنع "أمنية" بالرغم من كل المحاوالت الدؤوبة
إلصالح الحال لكنها تنتظر وتتأمل لعلى وعسى
أن تصل رسالتها ألصـحــاب الـقــرار ويـعـيــدوا لها
"األمل" الذي حلمت به ،فما حدث مع سناء القمالس،
قد يحدث مع آخرين لم تخرج أصواتهم إلى العلن.

أوكرانيا ستحارب وتثبت
أحقية قضيتها!
بدأت أوكرانيا تزداد قوة مع مرور األيام ،وهذا الوضع يثير استياء
الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،فرغم حملة الكرملين الدعائية التي
ُت ّ
صورها كدولة ضعيفة وفاشلة ،أثبتت أوكرانيا قوة ّ
تحملها منذ أن
هاجمتها روسيا قبل سبع سنوات.
على مــر السنين ،حـ ّـســن البلد ق ــدرات جيشه القتالية مــن باب
الضرورة ،فأصبح هذا الجيش اليوم في المرتبة الخامسة والعشرين
ً
على الئحة أقوى جيوش العالم ،فتأثر االقتصاد سلبا بالحرب في
البداية ،لكنه استرجع زخمه وبلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي قبل
زمن كورونا نحو  %3بفضل قطاع تكنولوجيا المعلومات القوي
ودائ ــم الـتـطــور ،كــذلــك ،حصلت إصــاحــات مهمة وضــروريــة ،منها
الالمركزية واستصالح األراضــي ،وأدى قانون المشتريات العامة
ونشوء هيئات لمكافحة الفساد إلى تراجع األخطاء الجنائيةّ .
تحسنت
ً
مرتبة البلد أيضا في التصنيفات العالمية.
ً
كان مسار الديموقراطية في أوكرانيا متعرجا ،لكن بات المواطنون
اليوم معتادين على العيش في بلد ديموقراطي (انتخابات ّ
حرة ،الحق
في تنظيم احتجاجات سلمية ،بيئة إعالمية متنوعة) ،كذلك ،يؤدي
ً
ً
المجتمع المدني دورا بارزا في توجيه قرارات الحكومة .هذه العوامل
ال يمكن تصورها في روسيا خالل عهد بوتين.
فشلت "القوة الناعمة" الروسية في أوكرانيا بأسوأ الطرق منذ
أن بــدأ الهجوم في عــام  2014بضم شبه جزيرة القرم وغــزو شرق
أوكرانيا ،واليوم ،يدعم ناخب واحــد من كل عشرة أوكرانيين فقط
األحزاب السياسية الموالية لروسيا ،وفي الوقت نفسهّ ،
تغير مزاج
الرأي العام األوكراني ،وفي عام  ،2008اعتبر  %51من األوكرانيين
التكامل مع روسيا من أولويات السياسة الخارجية ،لكن في عام ،2021
يدعم  %58من األوكرانيين انتساب بلدهم إلى حلف الناتو باعتباره
ً
رادعا لالعتداءات الروسية ،وفي المقابل ،يدافع أقل من  %10منهم
عن التحالف مع روسيا.
ً
ً
قــد ال يخصص ال ـغــرب وق ـتــا طــويــا لمراقبة أح ــداث أوكــرانـيــا،
ّ
لكن الكرملين يراقب أدق التفاصيل هناك ،ويــدرك بوتين أن إقناع
األوكرانيين بالتخلي عن مسارهم األوروبي األطلسي أمر مستحيل،
ومع مرور كل يوم جديد ،تبتعد أوكرانيا عن روسيا بدرجة إضافية،
ولهذا السببُ ،يهدد الكرملين باستعمال القوة العسكرية :إنها الطريقة
المحتملة الوحيدة لمحاولة إعادة أوكرانيا إلى نطاق النفوذ الروسي.
لكن تبقى هذه الحسابات مغلوطة .لقد شاهد األوكرانيون بأم
الـعـيــن مــا حـصــل فــي مـنــاطــق مـثــل "دونـيـتـســك" و"لــوهــان ـســك" بعد
االحتالل الروسي حيث أصبحت "دونيتسك" اليوم مدينة أشباح
ذات بنية تحتية متهالكة بعدما كانت من أغنى مناطق أوكرانيا
وأكثرها حيوية.
أمــام هــذه التطورات ،يــدرك األوكــرانـيــون اليوم أن االنتساب إلى
"الـعــالــم الــروســي" ينذر بــالــدمــار وال ـخــراب والـقـمــع ،فهم ال يريدون
ً
ً
مستقبال مماثال ألوالدهم وسيحاربون أي محاولة روسية لالستيالء
على المزيد من األراضي األوكرانية.
مــن المتوقع أن يطلق أي اعـتــداء روســي جديد مقاومة شعبية
ضخمة ،وال يمكن أن يتوقع أحد اليوم أن ّ
يرحب السكان المحليون
ّ
ً
بأي تدخل روسي ،كما حصل جزئيا في "دونيتسك" و"لوهانسك"
في عام .2014
يبدو أعضاء الجيش األوكــرانــي هادئين على نحو مفاجئ في
الفترة األخيرة ،فقالوا في لقاء جديد" :روسيا هاجمت أوكرانيا في عام
 ،2014وكنا نظن منذ ذلك الحين أن الوضع سيتفاقم في أي لحظة" .هم
ّ
يوجهون الرسالة التالية إلى بوتين" :لن يعترف أحد بضم شبه جزيرة
القرم إلى روسيا ،ولن ينال إقليم "دونباس" المحتل استقالليته ،ولن
نتراجع عن ضم أوكرانيا إلى االتحاد األوروبي وحلف الناتو ،نحن
مستعدون للحرب وسنحارب حتى آخر جندي".
ً
سيقاوم المدنيون أيضا أي شكل من التدخل ،فقد بدأت المنظمات
التطوعية ،التي شاركت في تنظيم حركة المقاومة في  ،2014تحشد
مواردها اآلن .وإذا قرر بوتين إطالق هجوم شامل ،فستتشكل وحدات
دفاعية إقليمية وتندلع حرب عصابات دموية ،ولن تكون العملية
بسيطة على الـجـنــود الـ ــروس ،فقد يسهل عليهم االسـتـيــاء على
ً
ً
ً ّ
نظرا إلى ّ
تفوق روسيا بحرا وجوا ،لكن محاوالت الحفاظ
األراضي
عليها ستتحول إلــى كابوس حقيقي ،وال يمكن إحباط معنويات
األوكرانيين إال عبر نشر مستوى غير مسبوق من الرعب ،بما يفوق
ما تشهده بيالروسيا المجاورة في الوقت الراهن.
يجب أن يدرك شركاء أوكرانيا الغربيون قوة تصميم األوكرانيين
ويــأخــذوهــا بــاالعـتـبــار عند التفكير بــالــرد على تـصــرفــات روسيا
العدائية ،حيث يسعى بوتين إلى عقد اتفاق مع الغرب على حساب
أوك ــران ـي ــا ،لـكــن تـبـقــى أي م ـح ــاوالت ل ـفــرض ت ـن ــازالت ال يـقـبــل بها
األوكرانيون محكومة بالفشل ،ولن تكون هذه المساعي مقبولة ولن
توافق عليها أي حكومة في كييف إذا أرادت ضمان صمودها.
لــردع روسيا ،ال حاجة إلى تكثيف الجهود السترضاء موسكو
ّ
يصب الدعم لصالح أوكرانيا من خالل تحسين قدراتها
بل يجب أن
الدفاعية وفرض عقوبات جديدة وأكثر صرامة على روسيا.
م ــع ت ـ ّ
ـوس ــع ال ـت ـهــديــدات ب ـت ـجـ ّـدد االع ـ ـتـ ــداءات ال ــروس ـي ــة ،ل ــم يعد
األوكرانيون يشعرون بالخوف ،لكن هل سيقف الغرب إلى جانبهم
ويتحلى بالقدر نفسه من الشجاعة والقوة؟
* موقع «»CEPA

إعادة كتابة العقد االجتماعي
( )3اإلسالم والعلمانية
aeansari@qu.edu.qa

ما األسس الثقافية والسياسية واالجتماعية للعقد االجتماعي
الجديد؟
ذكرت في المقال السابق أن إجابتي تكون عبر محورين :األول:
المحور الديني ،وهو إخراج الدين من التسخير السياسي لخدمة
أهداف مصلحية ضيقة .ويتفرع عن هذا المحور  4أسس ،منها:
ً
أوال :إعادة صياغة العالقة بين الدين والدولة:
يلخص الباحث السعودي الدكتور خالد الدخيل العالقة بين
ً
الدين والدولة اإلسالمية ،تاريخيا ،في  3مراحل :دولة النبوة،
دولة الخالفة الراشدة ،ودولة الملك العضوض ،في المرحلتين
األولــى والثانية تحقق أعلى مستوى ممكن من توحيد الدين
مع الدولة ،لكن في المرحلة الثالثة تغيرت العالقة ما بين الدين
والدولة ،وتقدم المعيار السياسي والمصلحة السياسية على
المعيار الديني في :تولي الحكم ،وتداول السلطة ،ليتميز المجال
ً
السياسي عن المجال الديني بدءا بدولة بني أمية إلى يومنا.
وأضيف هنا أن هذا التمييز بين ما هو ديني ثابت ،ودنيوي
سـيــاســي متغير تقتضيه طبيعة الـحـكــم وال ـعــاقــات الــدولـيــة،
ً
وقــديـمــا مـيــز الـفـقـهــاء بـيــن مــا ص ــدر عــن الــرســول عليه الـصــاة
ً
ً
ً
والسالم بوصفه رسوال مبلغا ،وما صدر عنه بوصفه حاكما أو
ً
ً
قاضيا أو قائدا للجيش أو بحسب الجبلة البشرية ،وقرروا أن
ما صدر عنه عليه الصالة والسالم من وحي السماء فهو "السنة
التشريعية" ،أما ما راعى فيه الظروف السياسية واالجتماعية
ً
ً
والعسكرية والجبلة البشرية فال يعد تشريعا ملزما ،على أن
هذا التمييز بين ما هو دنيوي وما هو ديني يختلف عن نظام
الفصل بين الدين والدولة بحسب المفهوم الغربي (العلمانية)،
وهـ ــذا م ــا ي ــؤك ــده الــدك ـتــور ج ـمــال سـنــد ال ـســويــدي ألن اإلس ــام
ً
كمنظومة شاملة من المعتقدات والمفاهيم والسلوك يطرح أطرا
سياسية وأيديولوجية واقتصادية بديلة ،وهو جزء ال يتجزأ من
ً
الحياة بالنسبة إلى المسلمين ،وأيضا ألن الثقافات غير الغربية
كالبوذية والهندوسية واإلسالمية ال تعرف مثل هذه االزدواجية
بين الدين والسياسة ،بعبارة أخرى ،إن هذه العالقة الثنائية بين
ً
الدين والسياسة محصورة ثقافيا بالغرب.
ً
إذا أين تكمن اإلشكالية؟
يـجـيــب ال ـمــؤلــف :ه ــي ب ــاألس ــاس ف ــي تــوظـيــف ال ــدي ــن لخدمة
الـسـيــاســة ،أي تــوظـيــف الـثــابــت لـخــدمــة المتغير (راج ــع كتابه:
الـســراب) ويـبــدو أنها إشكالية مــازمــة للمجتمعات اإلسالمية
منذ توظيف رفع المصاحف لخدمة الصراع السياسي ،يصعب
تجاوزها كما فعل الغرب ،كون السلطة والمعارضة توظفان الدين
في الصراع السياسي.
مــا أري ــد أن أنـتـهــي إل ـيــه أن التمييز بـيــن الـمـجــالـيــن الــديـنــي
ً
والسياسي مبدأ معروف في التاريخ اإلسالمي ،بدءا من تقرير
الرسول عليه الصالة والسالم المسلمين "أنتم أعلم بأمور دنياكم"
ولكن َهذا التمييز غير "العلمانية".
ً
ً
لــم أ ِج ــد مفهوما مـسـتــوردا تــم تشويهه فــي الفضاء الثقافي
اإلسالمي كـالعلمانية ،حتى أصبحت ترادف المروق والكفر ،مع
أنها ال تعني غير إبعاد تحكم رجال المؤسسة الدينية في شؤون
الحكم والسياسة ،إال أن البحث الموضوعي يقضي بأن اإلسالم
ال يرفض "العلمانية" بالمطلق ،فهناك جوانب إيجابية تشكل
ً
ً
قدرا مشتركا بينهما ،منها:
ً
 -1تأكيد المواطنة معيارا للحقوق والواجبات بغض النظر
عن المعتقد والقبيلة والطائفة.
ً
 -2تعزيز كرامة اإلنسان وحقوقه لكونه إنسانا "ولقد كرمنا
بني آدم".
 -3رفض توظيف الدين لخدمة األغراض السياسية.
 -4تجريم توظيف دور العبادة لترويج أجندة سياسية حزبية.
 -5تــأكـيــد ح ـيــاد ال ــدول ــة الــدي ـنــي وال ـمــذه ـبــي بـيــن الـمــذاهــب
والطوائف والمكونات المجتمعية.
 -6منع تسلط المؤسسات الدينية على رق ــاب الـنــاس عبر
شرطتها الدينية بحجة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
 -7كسر احـتـكــار المؤسسة الدينية للفهم الــديـنــي ،وفــرض
فهمها على المجتمع ،فالقرآن نــزل بلسان عربي مبين ميسر
فهمه وتدبره للناس كافة.
 -8اإلسـ ــام مــع الـعـلـمــانـيــة فــي فصلها الـفـضــاء يــن :الــديـنــي
والسياسي ،وأنه ال تعارض بين عالقة الفرد بخالقه على أساس
المعتقد الديني الحر ،وعالقة الفرد بغيره من األفراد في تنظيم
الشأن العام على أساس العقد االجتماعي الحر.
 -9اإلسالم مع العلمانية في كسر تحالف السلطة السياسية
مع السلطة الدينية أو التيارات الدينية لالستئثار بالنفوذ وتبادل
المصالح وإقصاء االتجاهات الليبرالية .يتبع،،،
* كاتب قطري

د .خولة مطر

دليل الثري لعدم استفزاز العامة *
ربما على األثرياء ومحدثي
النعمة الجدد أن يبقوا خلف
أسوارهم ويتوقفوا عن
استفزاز العامة عبر بضعة
أمور في غاية البساطة ،أولها
التوقف عن إعطاء النصائح
االقتصادية بالقول «شدوا
األحزمة» ،ال أن يقولوا
للعامة إن الثقافة هي نحن،
وعليكم أنتم أن تراقبوها من
خلف شاشات التلفزة أو عبر
«إنستغرام» و «فيسبوك»
وغيرهما.

 %80من سكان
بعض الدول بحاجة
إلى معونة بعد
أن تآكلت الطبقة
الوسطى بفعل أقلية
تتحكم في شرايين
الحياة االقتصادية
كلها

ً
يسكنون بيوتا متشابهة ومتقاربة،
وإذا لم تتوافر في تلك المدينة يرحلون
إلى األطراف ويبنون منتجعات خاصة
بـهــم ،ب ــأس ــوار عــالـيــة وب ــواب ــات فخمة
ً
وح ــرس يـقــف عـ ــازال بينهم وب ـيــن كل
اآلخرين أينما كانوا ،وإذا كثروا زحف
بـعـضـهــم ح ـتــى ل ــو كـ ــان م ــن الـفـصـيــل
نفسه أو الطبقة أو الطائفة الجديدة،
ا لـتــي تعتمد بمجملها على األ صـفــار
بعد األرق ــام فــي حسابات بنوكهم أو
بنوك سويسرا ،أو حتى بعض البلدان
األخــرى التي تخصصت في أن تكون
ً
ً
"مـ ــاذا" آمـنــا لمثلهم ..إمــا للهرب من
الـ ـض ــرائ ــب أو ل ـل ـه ــرب م ــن األعـ ـي ــن أو
ً
بعيدا عن أية رقابة كانت ال خوفا من
الحسد طبعا.
ليست بيوتهم ا لـتــي تتشابه فقط
أو ربـ ـم ــا ت ـت ـنــافــس ف ـي ـمــا ب ـي ـن ـهــا ،بــل
أيضا مالبسهم وهندامهم وعرباتهم
وأحذيتهم وساعاتهم ومجوهراتهم
النسائية منها والرجالية ،نعم هناك
مجوهرات للرجال من هــذه الشريحة
أو ال ـط ـب ـقــة ،ب ــل رب ـم ــا ه ــي طــائ ـفــة أو
قبيلة جديدة بعد البيوت والسيارات
والـمــابــس و"الـكـمـبــونــدز" بــأســوارهــا
العالية ،بل أحيانا ينتقلون جميعا إلى
مدن لهم هم فقط ،حتى العاملون في
خدمتهم ال يستطيعون أن يسكنوها،
بــل أن ي ـحــاولــوا أن يـبـنــوا أعشاشهم
ً
قــريـبــا عــن ه ــذه ال ـمــدن الــراق ـيــة ،ولكن
بما يكفي لعدم تخلفهم عن الحضور
في مواعيد عملهم ليكونوا في خدمة
هذه الطبقة أو في مدن أخرى أن يسكن
العاملون في مرافق خلف الفلل الفخمة
والقصور وحمامات السباحة ،يراقبون
سكان هذه البيوت الفارهة بكثير من
االستغراب والحسد أيضا ،ويتسألون
فقط :هل هم حقا "بني آدمين مثلنا؟"
يـحــق لــأثــريــاء ال ـج ــدد أو محدثي
النعمة أو "النوفوريش" أن يفعلوا ما
يحلو لهم من حياة مرفهة ،ويحق لهم
ً
أيـضــا أن يعزلوا أنفسهم عــن العامة،
وربما يحق لهم أال يخالطوهم ويعزلوا

أنفسهم بشكل كامل عنهم إال فيما ندر،
فبعضهم ال يزال "يخاف ربنا" أو هكذا
يقول ،فيتصدق عليهم بما فــاض من
مالبس مستعملة أو بقايا طعام!! زكاة
هــي أو ك ـفــارة أو مـشــاركــة للمساكين
الفقراء الذين أصبحوا أغلبية شعوبنا،
ففي بعض دول المنطقة هناك أكثر من
 %80من السكان ممن هم بحاجة إلى
دعــم أو معونة ،وه ــذا بعد أن اختفت
الطبقة الوسطى أو تآكلت أو خنقت
بفعل أقلية تتحكم في شرايين الحياة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ك ـل ـه ــا ،ه ــم أق ـل ـي ــة ن ـعــم،
يملكون كــل ال ـثــروات ويتحكمون في
رفــع األس ـعــار وزي ــادة الــوقــود وقطعه
أحـيــانــا أو تقليصه حـتــى ي ـكــون لهم
هــم فـقــط ،فكيف سـيـبــردون قصورهم
ص ـي ـف ــا وي ــدفـ ـئ ــونـ ـه ــا ش ـ ـتـ ــاء؟ وك ـي ــف
يحولون أحواض السباحة إلى صيفية
وشتوية؟
كل ذلك ابتلعه المواطن العادي أو
عامة الناس وهم كثر ،بل كثيرون من
العامة صــدقــوا عـبــارة "ه ــذا مــن فضل
ربـ ـ ــي" الـ ـت ــي ت ــزي ــن م ــداخ ــل ال ـم ـحــات
الفخمة والبيوت بل القصور ،فلم يعد
ً
المواطن يملك إال أن يكون متفرجا في
بـلــده ،يــراقــب مــا يلبس ه ــؤالء ،وكيف
يـحـتـفـلــون ،وأيـ ــن ي ـت ـع ـشــون ،وف ــي أي
المطاعم يتجمعون أو األندية الليلة.
وهـ ــم ف ــي ذلـ ــك ك ـمــا كـ ــان "ال ـ ـخـ ــدم" في
العصور القديمة عندما يسرقون النظر
م ــن خـلــف زجـ ــاج ال ـنــوافــذ أو األبـ ــواب
الـ ـم ــوص ــدة ،وفـ ــي ك ـث ـيــر م ــن األح ـي ــان
ال ي ـعــرفــون م ــا ي ـقــال وم ــا ي ـح ــدث ،بل
م ــا ي ــأك ــل ومـ ــا يـ ـش ــرب ..كـل ـهــا طــاســم
ك ــان ــت ول ـك ـن ـهــا اآلن وب ـف ـع ــل وس ــائ ــل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي وبفعل الرغبة
ال ـجــارفــة لــأثــريــاء فــي أن يـكــونــوا هم
محط "الـتــرنــد" أو الـحــديــث رغــم أنهم
ينزعجون عندما يعلق أ حــد هــم على
ً
تصرفاتهم وحـيــاتـهــم الـخــاصــة ج ــدا!
وبذلك ينشرون أمراضهم بين العامة،
وقــد يسميها البعض ثقافة ،أي أنهم
يعملون على نشر المعرفة والثقافة

"للجهلة" من المواطنين اآلخرين ،وهنا
يسقطون المجتمع بأكمله إ لــى شكل
مــن أشـكــال البحث عما يشبه فستان
تـلــك ال ـف ـتــاة أو ال ـم ــرأة أو س ـي ــارة ذاك
الثري أو مجوهرات "بنات" تلك الطبقة
ً
الجديدة جدا.
حتى هنا يبدو األمر ليس بيد أحد،
وكـ ــل ال ـح ــق ع ـلــى وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل،
وربما على فضول العامة من الناس،
ورغبتهم في معرفة أخبار أولئك الخلق
الذين يسكنون خلف الجدران العالية،
ويمرون بعرباتهم الفاخرة من أمامهم،
وكأنهم غير موجودين أصال ..كل ذلك
ربما يقال طبيعي ضمن تطور الزمن
والطفرة في وسائل التواصل والرغبة
فــي الـمـشــاركــة والـتـنــافــس "ال ـشــريــف"!
ولكن مــاذا عن قيام أفــراد تلك الطبقة
بتلقين العامة دروسا في معنى الفن؟
ومــا هية الموسيقى؟ واآلداب العامة
والـحــريــات بمعنى أن الـفــرد حــر فيما
ي ـف ـعــل دون م ـعــاي ـيــر م ـع ـي ـنــة لـطــالـمــا
ح ــافـ ـظ ــة ،ول ـس ـن ـي ــن ط ــويـ ـل ــة ،الـ ـت ــراث
ال ـب ـشــري م ــن الـمــوسـيـقــى إل ــى الـغـنــاء
والــرقــص وحـتــى فــن الترفيه والــرســم
والنحت وغيرها.
كيف يتصور بعض األثــريــاء منهم
أن قدرته المالية التي تمكنه من شراء
مــا يـشــاء وس ـفــره المستمر إل ــى بقاع
األرض الـ ــواس ـ ـعـ ــة ،كـ ــل ذلـ ـ ــك يـجـعـلــه
ً
أك ـثــر مـعــرفــة وف ـه ـمــا لـلـثـقــافــة وال ـفــن؟
أو أنـ ــه ي ـم ـلــك الـ ـج ــرأة ل ـي ـقــول لـلـعــامــة
مــن ال ـنــاس إن األوضـ ــاع االقـتـصــاديــة
الـصـعـبــة بـحــاجــة إل ــى تـضـحـيــات منا
ً
جميعا ،وهو يقصد بذلك ضحوا أنتم
وسـنـسـتـمــر ن ـحــن ف ــي ج ـمــع ال ـث ــروات
والعيش المرفه في حين أنتم تنبشون
صفائح القمامة للبحث عن بقايا قطعة
لحمة أو رغيف خبز.
ربما على األثرياء والمحدثين الجدد
أن يـبـقــوا خـلــف أس ــواره ــم ويـتــوقـفــوا
عن استفزاز العامة عبر بضعة أمور
في غاية البساطة ،أولها التوقف عن
إعـطــاء النصائح االقتصادية بالقول

"شــدوا األحــزمــة" ،ال أن يقولوا للعامة
إن الثقافة هي نحن ،وعليكم أنتم أن
تــراقـبــوهــا مــن خلف شــاشــات التلفزة
أو عـ ـب ــر "إن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام" و"فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك"
وغيرهما ،كما أن على األثرياء الجدد
أن ي ـتــوق ـفــوا ع ــن ن ـشــر ص ــوره ــم وهــم
ف ــي ي ـخــوت ـهــم ال ـف ـخ ـمــة أو ق ـصــورهــم
أو فــي المطاعم الـفــاخــرة الـتــي يعادل
سعر وجبتها مرتب أكبر الموظفين
لـ ـسـ ـن ــة ،وأال ي ـ ـشـ ــاركـ ــوا ال ـ ـعـ ــامـ ــة فــي
ٌ
حكر عليهم
مهرجاناتهم لطالما هي
وتقام بمقاييسهم هم ،إال إذا كان كل
ذلــك ال قيمة لــه دون متفرجين ،وهنا
يأتي دور العامة من الناس ليكونوا
شــريـحــة الـمـتـفــرجـيــن الــذيــن يضعون
ً
ً
ً
"اليكا" وإعجابا ونجوما وأقمارا ،فهم
بذلك يزيدون تمادي أفراد تلك الطبقة
أو الشريحة فــي اسـتـفــزاز الـعــامــة ألن
بعضها ارتضى أن يبقى طول حياته
ً
ً
ً
مـتـفــرجــا ومـفـعــوال بــه ومـقـلــدا ألولـئــك
الــذيــن قــد يـكــونــون أح ــد أس ـبــاب فقره
وجهل أطفاله وبقاء عائلته في دائرة
ً
الفقر نفسها جيال بعد جيل بعد جيل.
* ينشر بالتزامن مع «الشروق»
المصرية

المواطن لم يعد يملك إال
ً
أن يكون متفرجا في بلده
يراقب ما يلبسه األثرياء
وكيف يحتفلون وأين
يتعشون وفي أي المطاعم
يتجمعون
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الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.974

7.573

٤.807

2.491 2.914 3.296

صافي مشتريات «المؤسسات» يتفوق على األفراد بـ %410

ً
األفراد اشتروا أسهما قيمتها  749.5مليون دينار منذ بداية العام
محمد اإلتربي

نظرة إيجابية
للمحافظ
االستثمارية
مدعومة بقوة
مشترياتها الشهر
الماضي

سجل إجمالي حسابات التداول
في بورصة الكويت زيادة من بداية
العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي
بنحو  6080حسابا ،بما نسبته 1.5
بالمئة ،حيث ارتفعت من مستوى
 403.7آالف بنهاية ديسمبر ،2020
لتستقر عند مستوى  409.8آالف
في نهاية نوفمبر.
في سياق آخر ،تشهد الحسابات
الـنـشـطــة اس ـت ـع ــادة مـسـتــويــاتـهــا
ال ـك ـب ـي ــرة ،ح ـي ــث أغ ـل ـق ــت بـنـهــايــة
نوفمبر على نحو  20.2ألف حساب
نشط ،حيث كانت بنهاية ديسمبر
ت ـق ــدر بـنـحــو  24.9ألـ ــف ح ـســاب،
وي ـع ـن ــي ال ـح ـس ــاب ال ـن ـش ــط ال ــذي
شـهــد عملية تـ ــداول خ ــال آخ ــر 6
أشهرّ ،
وفسر مراقبون تراجع كتلة
الحسابات النشطة إلى ميل شريحة
واسعة نحو االستثمار المؤسسي
الـ ـط ــوي ــل األجـ ـ ـ ـ ــل ،خـ ـص ــوص ــا أن
تجارب السوق األخيرة أثبتت أن
المضاربات تحمل طابع المخاطر،
خصوصا في ظل أكثر من تجربة
ش ـهــدهــا ال ـ ـسـ ــوق ،ح ـيــث خـســرت
شرائح من صغار المستثمرين كل
ما تم ُ
جنيه من أرباح ،خصوصا في
ظل االنسياق وراء مضاربين غير

موثوقين يوجهون كتال صغيرة
عبر وسائل مختلفة.
وعمليا أظهرت أزمة "أوميكرون"
أن األسـهــم القيادية ذات العوائد
التشغيلية والشركات الممسوكة
ّ
م ــن ك ـب ــار الـ ـم ــاك واألسـ ـه ــم الـتــي
تحظى بثقة مستثمريها كانت
األكثر تماسا واألســرع في تعديل
أسـ ـع ــاره ــا م ــع ت ـم ــاس ــك الـ ـس ــوق،
مقارنة مع أخرى تعتمد فقط على

المضاربات فتهاوت بنسب حادة.
عـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،ارتـفـعــت
الـ ـحـ ـس ــاب ــات غ ـي ــر ال ـن ـش ـط ــة عـنــد
مستوى  389.6آالف حساب بنهاية
نوفمبر ،مقارنة بنحو  378.8ألفا
ب ـن ـهــايــة دي ـس ـم ـبــر الـ ـم ــاض ــي ،أي
بزيادة نحو  10.8آالف حساب.

حركة تعامالت نوفمبر
وأظ ـ ـهـ ــرت ب ـي ــان ــات ت ـعــامــات

ا لـســوق لشهر نوفمبر استمرار
ّ
تصدر األفراد كأكبر كتلة سيولة
ف ــي الـ ـس ــوق ،ح ـيــث ب ـل ـغــت قيمة
مشتريات األف ــراد خــال نوفمبر
الـ ـم ــاض ــي ،رغـ ـ ــم عـ ـ ــدم اس ـت ـق ــرار
الـســوق ،مــا قيمته  749.5مليون
دينار مقابل عمليات بيع بلغت
 745.7مليونا بصافي إيجابي
بلغ  3.7ماليين دينار.
ّ
وحلت مشتريات المحافظ في

المرتبة الثانية كثاني أكبر كتلة
مؤثرة في السوق بقيمة عمليات
ش ــراء فــي نــوفـمـبــر بـلـغــت 432.1
مليون دينار ،مقابل عمليات بيع
بلغت  393.1مليونا بأعلى صافي
إيجابي لمصلحة عمليات الشراء
بـلـغــت  39م ـل ـيــونــا ،م ـمــا يعكس
ال ـن ـظــرة الـمـسـتـقــرة واإلي ـجــاب ـيــة
للمحافظ االستثمارية واستقرار
ن ـظ ــرت ـه ــا تـ ـج ــاه الـ ـ ـس ـ ــوق ،حـيــث

ارتداد مؤشرات البورصة والسيولة  55.4مليون دينار
عمليات شراء متنوعة رفعت أسعار  103شركات
•

علي العنزي

ارتــدت مؤشرات بورصة الكويت،
ك ـ ـ ـحـ ـ ــال ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة م ـ ـع ـ ـظـ ــم مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات
أســواق المال بــدول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي ،وس ـج ــل م ــؤش ــر ال ـســوق
ً
ال ـع ــام فـيـهــا ن ـم ــوا بـنـسـبــة  0.55في
ا لـمـئــة ،أي  37.89نقطة ،ليقفل على
م ـس ـتــوى  6974.03ن ـق ـطــة بـسـيــولــة
مرضية ،وهي مقاربة لمعدالت الشهر
الماضي بلغت  55.4مليون د يـنــار،
تداولت  358.9مليون سهم بارتفاع
واضــح في نشاط األسهم الصغيرة
فــي الرئيسي كــان مــن خــال 11990
صفقة ،وتــم ت ــداول  145سهما ربح

منها  103أسهم ،وتراجع  ،37بينما
استقر  5أسهم دون تغير.
ً
وسجل مؤشر السوق األول نموا
ً
ً
مـمــاثــا ،وب ــذات النسبة تـقــريـبــا ،أي
م ــا يـ ـع ــادل  40.7ن ـق ـطــة ل ـي ـصــل إلــى
م ـس ـتــوى  7573.31ن ـق ـطــة بـسـيــولــة
جـيــدة ت ـجــاوزت  30.3مليون دينار
بقليل ،تــداولــت  105.5ماليين سهم
عبر  4266صفقة ،وارتفع  22سهما
مقابل تراجع سهمين فقط ،واستقرار
سهم واحد فقط ،وربح مؤشر السوق
ال ــرئ ـي ـس ــي ن ـس ـبــة ق ــري ـب ــة ك ــذل ــك هــي
 0.56في المئة ،أي  32.6نقطة ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  5807.07نـقـطــة ،وتــم
ت ــداول  253.3مليون سهم بسيولة

جيدة ارتفعت الى  25.1مليون سهم
عبر  7724صفقة ،وارتفع  81سهما
مقابل تراجع  35سهما ،واستقرار 4
دون تغير.

ارتداد مبكر
ب ــدأت تـعــامــات بــورصــة الـكــويــت
على عمليات شراء مركزة في بدايتها
على سهمي "جي اف اتــش" ،و"أهلي
متحد" البحرينيين اللذين استحوذا
على نسبة كبيرة من سيولة السوق
اإلجمالية ،بلغت حوالي  20مليون
ديـ ـن ــار ،وح ـق ـقــا ن ـم ــوا واضـ ـح ــا كــان
ب ـن ـس ـبــة  4.5فـ ــي ال ـم ـئ ــة ل ـ ــ"جـ ــي اف
اتــش" ونسبة  1.4فــي المئة لألهلي

توقعت مجلة " مـيــد" أن يكتمل
ال ـع ـم ــل فـ ــي م ـ ـشـ ــروع ش ــرك ــة نـفــط
الكويت لمد خـطــوط أنابيب نفط
ترتبط بمركز التجميع المعروف
ب ــاس ــم  ،GC-32ال ــواق ــع ف ــي حقل
برقان بالكويت ،في مارس المقبل،
ً
بتكلفة تبلغ  1.3مليار دوالر ،وفقا
لمصادر صناعية.
وأضافت أنه تم منح هذا العقد
لشركة "بتروفاك" ومقرها المملكة
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ع ــام  ،2017وتــأخــر
ال ـع ـم ــل ف ــي الـ ـمـ ـش ــروع ،وس ـي ـكــون

ل ـل ـم ـن ـشــأة ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى مـعــالـجــة
ً
 120.000برميل يوميا مــن النفط
من عدة حقول نفطية.
وترتبط حقول النفط في الكويت
بشبكة واسعة من مراكز التجميع،
والتي تعمل كموقع لتجميع النفط
الخام المنتج في العديد من اآلبار
المتصلة بخطوط التدفق.
وتـ ــوفـ ــر مـ ــراكـ ــز ال ـت ـج ـم ـيــع فــي
الكويت المعالجة األولية عن طريق
فصل الغاز المصاحب وإزالة الملح.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر انـ ــه ت ــم طــرح

«السورية» تتجه لتحرير مخصصات
بقيمة  7.7ماليين دينار
•

الـمـتـحــد ،ول ـحــق بـهـمــا أس ـهــم سفن،
وب ـي ـتــك ،وأج ـي ـل ـي ـتــي ،واس ـت ـث ـمــارات
وطـ ـنـ ـي ــة ،وبـ ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج ،ووط ـن ـيــة
ع ـ ـقـ ــاريـ ــة ،وصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــات ،والـ ـ ــدولـ ـ ــي،
وورب ــة ،وتحركت األسـهــم الصغيرة
الـ ـت ــي ش ـح ــت ع ـ ـ ــروض ال ـب ـي ــع فـيـهــا
خـصــوصــا الــراب ـحــة خ ــال  3أرب ــاح،
ودون خسائر متراكمة ،وكان أبرزها
"مـ ـ ـن ـ ــار" ،و"س ـ ـ ـنـ ـ ــام" ،و"مـ ـنـ ـت ــزه ــات"،
و"ال ـ ـب ـ ـيـ ــت" ،إض ــاف ــة إلـ ــى أسـ ـه ــم اق ــل
مستوى من حيث البيانات المالية
مـثــل "م ـســاكــن" و"ف ـج ـيــرة" و"آس ـي ــا"،
لـتـسـجــل الـ ـم ــؤش ــرات جـمـيـعــا نـمــوا
جـيــدا ،وتــرفــل باإليجابية فــي بداية
أسبوعها بانتظار تحركات األسواق

االنتهاء من «تجميع برقان»  32-GCفي مارس المقبل
المشروع الواقع في شمال الكويت
ف ـ ــي س ـب ـت ـم ـب ــر عـ ـب ــر اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت،
وسيكون لمركز التجميع القدرة
على معالجة  100000برميل في
ال ـي ــوم م ــن ال ـن ـفــط الـ ـخ ــام ،و62.5
مليون قــدم مكعبة فــي الـيــوم من
الغاز المصاحب ،و 240ألف برميل
في اليوم من المياه المعالجة.
وك ــان هـنــاك الـقـلـيــل فــي طريق
اإلعالنات عن مشاريع جديدة في
قـطــاع الـنـفــط وال ـغــاز فــي الكويت
عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات ال ـق ـل ـي ـلــة

تشير مصادر استثمارية إلى أن
المحافظ االستثمارية ّ
غيرت من
سلوكها االستثماري بعد سلسلة
ترقيات الـســوق ،وبــات تركيزها
بأغلبية كبيرة على االستثمار
الطويل األجل بأقل مخاطر ممكنة
وبعيدا عن المضاربات الحادة.
فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن بـ ـلـ ـغ ــت تـ ـع ــام ــات
ال ـش ــراء لـلـمــؤسـســات والـشــركــات
مــا قيمته  277.6مـلـيــون ديـنــار،

الـمــاضـيــة ،حـيــث تـضــاعــف تأثير
ج ــا ئـ ـح ــة  Covid-19وا لـ ـتـ ـح ــول
العالمي للطاقة بسبب القضايا
ال ـم ـس ـت ـمــرة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــالــوضــع
السياسي المحلي.

المالية ،وأسعار النفط اليوم.
وخليجيا لم يختلف األمر كثيرا،
حيث نمت مؤشرات جميع األسواق
المالية الخليجية باستثناء مؤشر
س ـ ـ ــوق قـ ـط ــر ال ـ ـتـ ــي ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ف ـي ـهــا
إصـ ــابـ ــات "كـ ـ ــورونـ ـ ــا" ،وب ـل ـغ ــت 150
إصابة للمرة األولى منذ عدة اشهر،
وقـ ـ ــاد الـ ـم ــؤش ــرات ال ــرابـ ـح ــة مــؤشــر
ســوق ابــوظـبــي ،ال ــذي حقق ارتفاعا
فاق نسبة  2في المئة ،وكذلك تاسي
السعودي بنمو مقارب ،بينما اكتفى
البقية بارتفاعات دون نسبة  1في
المئة.

مقابل عمليات بيع بلغت 258.6
م ـل ـيــونــا ،ب ـف ــارق إي ـجــابــي بلغت
قيمته  18.9مليونا ،مما يعكس
أن النظرة المؤسسية أعمق وأكثر
ثقة واسـتـقــرارا قياسا إلــى كتلة
األف ـ ـ ــراد ال ـت ــي ت ـفــوقــت ف ــي حجم
القيمة الشرائية.
ويـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ـ ــى أن
ص ــاف ــي م ـش ـتــريــات ال ـمــؤس ـســات
والشركات الذي بلغ  18.9مليون
ديـ ـن ــار يـ ـع ــادل ن ـحــو  5أض ـعــاف
صــافــي مـشـتــريــات األف ـ ــراد ال ــذي
بـلــغ  3.7مــايـيــن دي ـن ــار ،بـتـفـ ّـوق
نـسـبــي يـبـلــغ  410بــالـمـئــة ،وهــو
ما يعكس االستقرار في النظرة
المستقبلية من جانب المؤسسات
واألفراد ،واستدامة الحفاظ على
استثماراتهم السوقية.
تجدر اإلشارة إلى أن إجمالي
قـيـمــة ال ـت ـعــامــات ال ـتــي شـهــدهــا
السوق في نوفمبر الماضي بلغ
 1.7مليار دينار.

عيسى عبدالسالم

تــوقـعــت م ـصــادر مـطـلـعــة لـ ـ "ال ـجــريــدة " أن تـتـجــه الـشــركــة
السورية القابضة الى تحرير مخصصات بقيمة  7.7ماليين
د ي ـنــار ،ع ـبــارة عــن مـبــا لــغ مــر تـبـطــة ب ـمــو جــودات محتفظ بها
بغرض البيع ،بعد إتمام عملية البيع.
وكانت "السورية" أعلنت في يونيو الماضي ،أنها ستحصل
على أص ــول عـقــاريــة غير مـطــورة بقيمة  12.1مليونا ،مقابل
تنازلها عــن حصتها فــي شــر كــة تابعة أل حــد المساهمين في
األخيرة.
وقالت إن مجلس اإلدارة وافق على العرض ُ
المقدم من أحد
المساهمين بـشــر كــة أجنبية تــا بـعــة للمجموعة والمملوكة
بنسبة  75في المئة؛ لالستحواذ على كل حصة المجموعة
ُ
المشار إليها مقابل حصول "السورية" على أ صــول عقارية
غير مطورة.
وت ــم ن ـقــل األص ـ ــول ال ـع ـقــاريــة بــاس ـم ـهــا ،األمـ ــر الـ ــذي يمثل
أ حــد بنود عقد االستحواذ ،منوهة أ نــه جــار استكمال باقي
اإلجراء ات الخاصة بالصفقة.

«كوروم» :تصحيح أسعار
النفط قد يطول

السعودية ترفع سعر بيع الخام
العربي الخفيف إلى آسيا في يناير

اعتبر الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات االستراتيجية
ً
طارق الرفاعي أن التصحيح ،الذي حدث أخيرا في أسعار النفط قد
ً
ال ينتهي قريبا قبل أن تعود أسواق الطاقة للتوازن.
وقال الرفاعي ،في مقابلة مع "العربية" ،إن مجموعة "أوبك"+
ال تغير سياساتها بناء على مخاوف ،وال بد من شيء واضح
يسبب هذا التغير في السياسة.
ً
وأ شــار إ لــى تـحــرك أ سـعــار النفط ،تــار يـخـيــا  ،بالتالي سيكون
مــن ا لـمـتــو قــع أن تصحح األ س ـعــار بنسبة  20فــي ا لـمـئــة قـبــل أن
ً
تعاود الصعود ،بينما هي في الواقع شهدت تصحيحا بنسبة
 10في المئة.

ذكرت "أرامكو" السعودية أمس أنها رفعت
سعر البيع ا لــر سـمــي للخام ا لـعــر بــي الخفيف
إ ل ــى آ س ـيــا إ ل ــى  3.30دوالرات لـلـبــر مـيــل فــوق
متوسط عمان/دبي لشهر يناير ،بزيادة 0.60
دوالر عن ديسمبر.
وحددت الشركة سعر بيع الخام إلى شمال غرب
أوروبــا عند  1.30دوالر للبرميل دون سعر برنت
في بورصة إنتركونتننتال ،وإلى الواليات المتحدة
عند  2.15دوالر فوق مؤشر أسكي.

«أوبك  »+تفاجئ األسواق في أسبوع مليء بالتقلبات
«ساكسو بنك» :قطاع السلع األساسية يشهد مخاوف عديدة ومرتبطة بانتشار متحور «أوميكرون»
قال تقرير لساكسو بنك ،إن قطاع السلع األساسية شهد
تداوالت منخفضة لألسبوع الثانيّ ،
جراء تجدد الطلب
ومخاوف النمو المدفوعة بظهور متحور "أوميكرون"
الجديد.
ً
ووفق التقريرّ ،
غير االحتياطي الفدرالي رسميا ،كما
ورد في تقريرنا األخير ،نطاق تركيزه من توفير فرص
العمل نحو الـحـ ّـد مــن مـعــدالت التضخم المتزايدة ،في
خطوة زادت من احتماالت التخفيض المتسارع لحزم
التحفيز ورفع أسعار الفائدة.
ً
في التفاصيل ،بلغت خسائر األسبوعين وفقا لمؤشر
بلومبرغ للسلع األساسية أعلى مستوياتها منذ مارس
ً
 ،2020علما أن نجاح مجموعة "أوبك  "+في إقناع األسواق
ّ
بضرورة إقرار زيادة جديدة في اإلنتاج ساهم بالحد من
هذه الخسائر.
ً
ً
وشهدت أسواق النفط الخام أسبوعا مليئا بالتقلبات
مع اضطرار المتداولين للتعامل مع العديد من العوامل،
مثل مخاطر ح ــدوث ّ
أي تــراجــع جديد فــي الطلب جـ ّـراء
ع ــودة انتشار الـفـيــروس ،واإلع ــان عــن خطة استخدام
االحتياطيات االستراتيجية األخيرة ،إلى جانب نتائج
اجتماع مجموعة أوبك  +يوم الخميس لتحديد األهداف
اإلنتاجية الخاصة بالدول المنتجة للنفط في شهر يناير.
وتــراجـعــت أسـعــار خــام بــرنــت قبل ذلــك بحوالي
 21في المئة من أعلى مستوياتها في أكتوبر ،مع
ً
تسجيل نطاقات تداول واسعة جدا تعكس الغموض
ّ
ّ
الكبير ،الذي يشهده السوق مع تخبط األسعار جراء
األن ـبــاء الـ ــواردة حــول متحور "أوم ـي ـكــرون" ،والتي

ّ
ً
تتراوح بين السيئة واألقل سوءا.
وتوقعت األس ــواق قبل اجتماع يــوم الخميس دفــاع
المجموعة عــن أسـعــار النفط الحالية ،س ـ ً
ـواء مــن خالل
خفض اإلنتاج أو حتى إلغاء الزيادة المرتقبة لشهر يناير،
ّ
ّ
غير أنها تمكنت بطريقة مثيرة لإلعجاب من دعم األسعار
ً
الحالية وإقرار زيادة اإلنتاج بمعدل  400ألف برميل يوميا
في الوقت ذاته .وتكمن العديد من العوامل وراء نجاح هذا
اإلنجاز ،بما فيها:
توقع األسواق بالفعل النخفاض كبير في الطلب ّ
جراء

ً ّ
متحور "أوميكرون" ،علما أن هذا لم يحدث حتى اآلن قرار
المجموعة إبقاء االجتماع بحالة انعقاد دائم ،مما يعني
إمكانية االجتماع وتعديل مستويات اإلنتاج خالل فترة
قصيرة ،قبل حلول موعد االجتماع المقبل في  4يناير.
قرار الحد من التوترات السياسية مع كبار المستهلكين،
وعلى رأسها الواليات المتحدة ،األمر الذي قد ُيسفر عن
خفض الكمية المستخدمة من االحتياطيات االستراتيجية
نتيجة لـمـحــدوديــة الـطـلــب مــن مـصــافــي الـتـكــريــر رغبة
أعضاء المجموعة من أصحاب المخزونات االحتياطية

الكبيرة ،مثل روسيا والمملكة العربية السعودية ،بزيادة
ً
اإلنتاج مدفوعة جزئيا بالحاجة إلى تعويض النقص
الطفيف في مستويات اإلنتاج لدى منتجين مثل نيجيريا
ُ
ّ
وأنغوال وغينيا االستوائية ،التي تنتج أقل من الحصص
ً
المخصصة لها بحوالي  500ألف برميل يوميا.
ً
وأخيرا ،االنخفاض األخير في أسعار خام غرب تكساس
ً
الوسيط لما دون  70دوالرا ،وحتى االنخفاض بشكل أكبر
خارج المنحنى الذي قد يحد من التهديدات الصادرة من
المنتجين األميركيين ،الذين بات بإمكانهم اآلن اعتماد
ً
خطط إنفاق أكثر حذرا لعام .2022
وما زلنا ُمتمسكين بنظرتنا المتفائلة بارتفاع أسعار
سوق النفط على المدى الطويل ،بالرغم من احتمال ّ
تأخر
ُ
ً
ذلك لفتر ٍة قصيرة ،خصوصا أنها ستعاني من تراجع
اإلقبال االستثماري فيها على مدى أعوام مقبلة بسبب
فقدان كبريات شركات النفط للحافز لدخول ّأي مشروعات
ً
ضخمة ،ما ُيعزى جزئيا لغموض اآلف ــاق المستقبلية
للطلب على النفط ،وبشكل متزايد إلــى قيود اإلقــراض
المفروضة على البنوك والمستثمرين كنتيجة للتركيز
على جوانب الحوكمة والمسؤولية البيئية واالجتماعية
والتحول األخضرّ .
ومن الناحية الفنية ،تسببت حركة األسعار المسجلة
ً
يوم الخميس بإيجاد حالة من التذبذب ،التي غالبا ما
ُ
تشير إلــى ح ــدوث تحول فــي االتـجــاه األخـيــر .ويحتاج
ً
مؤشر خام برنت أن يغلق التداوالت متجاوزا المتوسط
ً
ً
المتحرك لـ  200يوم ،والذي يقف حاليا عند  72.85دوالرا.
واصــل الذهب أداءه األقــل من المقبول خــال أسبوع

فشل فيه في العثور على عرض ،بالرغم من دور المخاوف
الـنــاجـمــة عــن مـتـحــور "أوم ـي ـك ــرون" فــي خـفــض عــائــدات
الخزينة والدوالر ولو بصورة مؤقتة.
كما فشلت المعادن االستثمارية في استقطاب ّأي طلب
ّ
تضرر قيمة شريحة متنوعة
على المالذات اآلمنة ،بعد
ً
ّ
مما ُيدعى باألسهم الفقاعية ،والتي كانت رائجة جدا
حتى فترة قريبة.
ً
وتراجع الذهب بدال من ذلك إلى أدنى مستوياته على
ً
مــدى شهر كامل عند  1762دوالرا ،بعد أقــل مــن ثالثة
ً
أسابيع من فشله في تجاوز حاجز ال ـ  1877دوالرا ،ما
ُيـسـلــط ال ـضــوء عـلــى س ــوق أخ ـفــق ب ـعــدة مـنــاسـبــات في
تحقيق ّ
أي اخ ـتــراق فــي كــا االتـجــاهـيــن خ ــال األشـهــر
الخمسة الماضية ،ويؤدي إلى نشوء سوق متقلبة ضمن
نطاقات محددة تعمل جاهدة لتحديد اتجاهها .وال تزال
العوامل التي قد ّ
تغير هذا السيناريو على المدى القصير
ّ
غير واضحة ،السيما أن المعدن الثمين يجد الدعم من
االنخفاض المستمر في العائدات الحقيقية والغموض
المتزايد بسبب الفيروس من جهة ،ويــواجــه احتمالية
ً
اعتماد االحتياطي الفدرالي لموقف أكثر تشددا حيال
مواجهة التضخم من جهةٍ أخرى.
ً
وأظ ـهــر نــائــب الــرئـيــس االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي تغيرا
ُّ
ً
واضـحــا فــي التركيز ،فــي أعـقــاب إع ــادة ترشيح ك ــل من
باول وبريناردُ .
وقال باول" :ندرك آثار ارتفاع التضخم على العائالت
األميركية ،السيما تلك األقل قدرة على مواجهة التكاليف
المرتفعة للمواد األساسية ،مثل األغذية والسكن والنقل.
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تمثل  %10من رأسمال شركة القرين
نقدم فرصة
جيدة لالستثمار
في شركة مدرجة
بالسوق األول
وتعمل في مجال
البترول

المرزوق

نثق في
قدرة «بيتك
كابيتال» على
إدارة وترتيب
الصفقات

العازمي

َّ
وقعت شركة "بيتك كابيتال"
لالستثمار ،الذراع االستثمارية
لـ ـ ـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـ ـيـ ــت الـ ـتـ ـم ــوي ــل
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي (بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك) اتـ ـف ــاقـ ـي ــة
اس ـت ـشــارات مــع شــركــة صناعة
الكيماويات البترولية ،للعمل
ً
مـسـتـشــارا ومــديــر صفقة لبيع
أس ـهــم شــركــة ال ـقــريــن لصناعة
الكيماويات البترولية ،وتبلغ
الصفقة  10في المئة من رأسمال
ال ـشــركــة ال ـمــدرجــة فــي بــورصــة
ال ـك ــوي ــت (الـ ـس ــوق األول) ،بما
ي ـعــادل  110مــايـيــن س ـهــم ،في
إحــدى أكبر وأهــم صفقات بيع
األسهم التي تشهدها بورصة
الكويت في الفترة األخيرة.
وقـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـ ـ "بـيـتــك كــابـيـتــال" عـبــدالـعــزيــز
نــاصــر الـ ـم ــرزوق ،ف ــي تـصــريــح
صحافي عقب توقيع االتفاقية
م ــع ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
للشؤون االداري ــة والمالية في
"صناعة الكيماويات البترولية"،

ش ــاف ــي ط ــال ــب ال ـع ـج ـمــي" :رغ ــم
أن "ب ـ ـي ـ ـتـ ــك كـ ــاب ـ ـي ـ ـتـ ــال" ق ــام ــت
ب ـ ـ ـ ــإدارة وت ــرتـ ـي ــب الـ ـع ــدي ــد مــن
ص ـف ـقــات ب ـيــع األس ـه ــم لـلـعــديــد
مـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات فـ ــي ال ـس ــوق ـي ــن
المحلي والخليجي ،فــإن هذه
ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــة ل ـ ـهـ ــا خـ ـص ــوصـ ـي ــة،
لـ ـك ــونـ ـه ــا ب ـ ــداي ـ ــة ل ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
شركة نفطية عاملة فــي مجال
صـ ـن ــاع ــة الـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات
تـعــود ملكيتها للحكومة ،كما
ً
ً
أنـهــا تفتح مـجــاال جــديــدا أمــام
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ال ـم ـه ـت ـم ـيــن مــن
الشركات والصناديق واألفــراد
عـلــى حــد س ــواء داخ ــل الـكــويــت
وخارجها ،لالستثمار في شركة
مدرجة في السوق األول ،حيث
ً
يعد هذا السوق األعلى تصنيفا
في بورصة الكويت ،ويستهدف
السوق األول الشركات النخبة
ذات السيولة العالية والقيمة
السوقية الكبيرة".
ويساهم دور "بيتك كابيتال"

ف ــي ت ـقــديــم فـ ــرص اسـتـثـمــاريــة
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ف ـ ـ ــي دفـ ـ ـ ـ ــع وت ـ ـعـ ــزيـ ــز
ح ـ ــرك ـ ــة االق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد وتـ ـط ــوي ــر
آلـيــات الـســوق ،وتوجيه قــدرات
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن ع ـ ـلـ ــى تـ ــدويـ ــر
أمــوال ـهــم فــي مـشــاريــع منتجة،
وشــركــات تحقق عــوائــد جيدة،
وأسهم ذات قيمة متزايدة.
وأض ـ ــاف ال ـ ـمـ ــرزوق" :تـمـتـلــك
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة خ ـ ـ ـبـ ـ ــرة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ف ــي
مجال إدارة وترتيب مثل هذه
الصفقات ،وقد قمنا بإعداد كل
التجهيزات واإلمكانات لتحقيق
أفضل النتائج المرجوة من هذه
ً
ً
ً
الصفقة ،متوقعا إ ق ـبــاال جيدا
على شــراء الحصة المطروحة
لـ ـلـ ـبـ ـي ــع ،فـ ـ ــي ظـ ـ ــل الـ ـتـ ـح ــرك ــات
اإليجابية التي تمر بها بورصة
الكويت ،وسط حالة من الشراء
وت ـصــاعــد الـقـيـمــة لـلـعــديــد من
األسهم ،خصوصا القيادية في
قطاعات السوق المختلفة".
وأشار إلى أنه سيتم اإلعالن

ً
تباعا عن اإلجراءات والخطوات
التنفيذية لعملية ا لـبـيــع و فــق
المواعيد المحددة والضوابط
والتعليمات المقررة من هيئة
أسواق المال والجهات األخرى
ً
ذات الـ ـع ــاق ــة ،م ـض ـي ـفــا أن كــل
المراحل اعتمدت على دراسات
وافية ،وأخذت بعين االعتبار كل
ال ـظــروف المحيطة فــي السوق
والمتغيرات التي طــرأت عليه،
مع التركيز على أن هذه الصفقة
ت ـم ـث ــل ق ـي ـم ــة مـ ـض ــاف ــة ل ـس ــوق
األسهم وفرصة عالية الجودة
للمستثمرين.
وأع ـ ـ ــرب ال ـ ـمـ ــرزوق ع ــن أم ـلــه
فــي رؤيــة المزيد مــن الصفقات
الجديدة خــال الفترة المقبلة،
ف ــي ظ ــل ال ـت ـط ــورات اإليـجــابـيــة
وحالة التفاؤل بشأن االقتصاد
الوطني.
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لـ "صناعة الكيماويات
البترولية" مطلق العازمي ،إن

المرزوق والعجمي بعد توقيع االتفاقية
"الشركة تثق في إمكانات "بيتك
كابيتال" وقدرتها على تحقيق
أفـضــل معايير ادارة وتسويق
الصفقة ،وتسخير كل إمكاناتها
إلنجاحها وإكمالها على أفضل
ً
وجه في فترة قياسية" ،مؤكدا

ً
أن شركة القرين حققت نجاحا
منذ طرحها في ســوق الكويت
لـ ـ ـ ـ ــأوراق الـ ـم ــالـ ـي ــة ،كـ ـم ــا أن ـه ــا
ت ـس ـت ـحــوذ ع ـل ــى ع ـ ــدة ش ــرك ــات
تعمل في مجاالت متعددة ،ما
ً
ً
يحقق للشركة ً
أداء ماليا جيدا

وتــدفـقــات متنوعة مــن مصادر
مختلفة بشكل يعزز الربحية،
وي ـح ــد م ــن م ـخ ــاط ــر الـتـشـغـيــل
بـعــدم اعـتـمــادهــا على ســوق أو
مجال واحد.

«الوطني» :شراكة مع االتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي
العثمان :البنك يضع إمكاناته لتحقيق االستفادة من الطاقات الشبابية
ً
تماشيا مع إيمانه بأهمية الرياضة ،والتشجيع
على نمط حياة أكثر صحة ألفــراد المجتمع ،أعلن
بنك الكويت الوطني توقيع اتفاقية تعاون وشراكة
استراتيجية مع االتحاد الكويتي الرياضي المدرسي
وال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي ،ب ـه ــدف دعـ ــم أن ـش ـطــة ال ـمــوســم
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وشهد التوقيع على االتفاقية في المقر الرئيسي
للبنك كــل مــن الـمــديــر ال ـعــام لـمـجـمــوعــة الـخــدمــات
المصرفية الشخصية في "الوطني" محمد العثمان،
ورئ ـيــس مجلس إدارة االت ـحــاد فيصل المقصيد،
بحضور عدد من مسؤولي البنك ،وأعضاء مجلس
اإلدارة ،واألمـ ـي ــن ال ـع ــام لــات ـحــاد ال ــدك ـت ــور أحـمــد
الحمدان.
وبهذه المناسبة ،قال العثمان :إن "البنك في إطار
مسؤولياته االجتماعية يضع كل إمكاناته من أجل
تحقيق االستفادة المثلى من الطاقات التي يمتلكها
شباب الكويت ،والتي تحتاج الى الفرص المناسبة
لتؤدي دورها الحيوي في مسيرة التنمية والتقدم
في الكويت".
ً
وأضاف العثمان قائال" :الوطني يبقى األقرب إلى
الشباب ،ويحرص على تلبية تطلعاتهم ومواكبتها
ً
بــأكـثــر ال ـطــرق عـصــريــة وتـ ـط ــورا ،كـمــا يـسـعــى على
نحو متواصل إلى تطوير خدماته وتنويعها ،بما

لقطة جماعية
يـتـنــاســب م ــع مـخـتـلــف احـتـيــاجــاتـهــم ،حـيــث يمثل
وجــوده بمثل هــذه المبادرات الرياضية المتميزة
والجاذبة فرصة لتعزيز دعمه للشباب ،وترسيخ
جسور التواصل معهم".
وأوض ــح أن مثل هــذه ال ـم ـبــادرات تعكس الـتــزام

"الوطني" بتوفير كل ما يحتاجه الشباب خصوصا
ً
على الجانب الرياضي ،نظرا لما تمثله هذه الفئة
الواعدة من دور حيوي وفاعل في المجتمع.
وأكد أن "الوطني" يولي أهمية كبرى لنشر الثقافة
الــريــاض ـيــة بـصـفــة عــامــة لـجـمـيــع ط ــاب ال ـم ــدارس

«بوبيان» ينظم مهرجان الكويت للقهوة
الرابع في «مروج»  10و ١١الجاري
تنطلق فعاليات مهرجان الكويت للقهوة
ال ــراب ــع THE KUWAIT COFFEE FESTIVAL
الــذي ينظمه بنك بوبيان بالتعاون مع شركة
مهرجان الكويت للقهوة يومي الجمعة والسبت
 10و 11الجاري في "مروج" ،بمشاركة أكثر من
 30كافيها متخصصا للقهوة مــن المشاريع
الشبابية الكويتية.
وق ــال الـمــديــر التنفيذي إلدارة االت ـصــاالت
والعالقات المؤسسية في البنك ،قتيبة البسام:
"سـعــداء بـعــودة الحياة إلــى طبيعتها وعــودة
مختلف األنشطة التي توقفت بسبب جائحة
ً
كورونا" ،مشيرا إلى أن مهرجان الكويت للقهوة
ً
من الفعاليات التي ينتظرها الكثيرون ،نظرا لما
يمثله من أهمية خاصة لدى محبي القهوة التي
ً
ً
باتت جــزءا أساسيا من حياتنا اليومية ،إلى
جانب االنتشار المتصاعد للمشاريع الكويتية
الشابة التي تعمل في هذا القطاع.
وأكد البسام أن استمرار مشاركة بوبيان في
تنظيم هذا الحدث للعام الرابع على التوالي جاء
من منطلق النجاح الكبير الذي حققه المهرجان
ً
خالل دوراتــه السابقة ،ونظرا لإلقبال المتزايد
على صناعة الـقـهــوة ،س ــواء مــن قبل أصحاب
المشاريع الصغيرة أو الجمهور المتذوق لكل
ً
أنواع القهوة التي باتت الصناعة االسرع نموا
في العالم.
من ناحية أخرى ،قال البسام إن هذا المهرجان
ً
يأتي انطالقا من حرص "بوبيان" على االستمرار
في خطته لدعم المشروعات الشبابية المبتكرة،
ً
ً
ً
حيث القى السوق الكويتي أخيرا إقباال واضحا
مــن قبل الشباب على افتتاح المشاريع التي
تتعلق بصناعة القهوة وأسرارها ومستلزماتها،

وهو ما ساهم بشكل واضح في تغيير المفاهم
التي تتعلق بالعمل الخاص ،وفــي خلق قيمة
مضافة لالقتصاد الكويتي مــن خــال تنويع
مصادر الدخل التي تتعلق بالقطاع الخاص.
وأكد البسام أن "بوبيان" ال يكل أي جهد في
دعــم وتشجيع كــل المشاريع الشابية لوضع
الـكــويــت ضمن قائمة أوائ ــل ال ــدول الـتــي تبرز
اهتمامها بمشاريع الشباب ودعمهم ،إلى جانب
وضـعـهــا عـلــى قــائـمــة الـمـهــرجــات والفعاليات
العالمية.

ً
الصناعة األكثر نموا

من جانبه ،قال مدير شركة الكويت للقهوة،
أســامــة نسيبة ،إن مـهــرجــان الـكــويــت للقهوة
مــن الفعاليات الـتــي ينتظرها الجميع ،كونه
يمثل الحدث االكبر لتجمع المتخصصين في
صناعة القهوة ،ليضع بذلك الكويت على خارطة
ً
المهرجات العالمية المختصة بالقهوة معربا
عــن شـكــره لبنك بــوبـيــان ال ــذي طالما تصدى
لتنظيم الفعاليات التي تهم الشباب.
وأضــاف أن صناعة القهوة باتت من أسرع
ً
الـصـنــاعــات والـقـطــاعــات الـتـجــاريــة ن ـمــوا على
مستوى العالم ،حيث تشير أحــدث الــدراســات
ً
إلى أن إجمالي هذه الصناعة يبلغ سنويا نحو
 100مليار دوالر ،في ظل معدالت نمو متسارعة،
مع توقعات بأن يصل هذا الرقم إلى  116مليار
ً
خالل  4سنوات ،وفقا ألحدث تقارير شركة غراند
فيو العالمية.
وتشهد ســوق القهوة والشاي في المنطقة
ً
ً
ن ـمــوا م ـت ـســارعــا ،إذ بـلــغ حجمها فــي منطقة
الشرق األوسط وإفريقيا حوالي  15مليار دوالر،

قتيبة البسام
حيث بلغ معدل النمو السنوي  5.6بالمئة ،ومن
ً
المتوقع أن يقفز النمو الى  10بالمئة سنويا.

حملة دراية
مــن ناحية أخ ــرى ،أش ــار البسام إلــى انــه تم
تخصيص ركن خاص ضمن جناح بنك بوبيان
في المهرجان للتوعية بأهمية حملة "لنكن على
دراية" ،التي أطلقها بنك الكويت المركزي العام
الحالي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت
والبنوك الكويتية للتوعية بأهمية المعلومات
والبيانات المصرفية.

«وربة» يعلن فائزي «السنبلة»
أع ـلــن بـنــك وربـ ــة أس ـم ــاء ال ـفــائــزيــن بـسـحــوبــات السنبلة
ً
األسبوعية ،مؤكدا استمراره بعمل السحوبات لعشرة رابحين
ً
أس ـبــوع ـيــا ،بـحـضــور ممثل عــن وزارة ال ـت ـجــارة والصناعة
وموظفي البنك.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ خالل سحب السنبلة
األسبوعي الثالث واألربعين ،فقد توج  10رابحين من عمالء
"وربــة" حصل كل منهم على  1000دينار ،وهم :عبدالمحسن
عبدالله العجمي ،شذى سعود المطيري ،مليحان عبدالمحسن
فــرحــان ،سالم مطلق العازمي ،بــدر محيسن العجمي ،فالح
مبارك الوسمي ،أحمد موسى الهندي ،بدر شعيب البكر ،علي
بدر الخليفة وساجدة يعقوب الشاهين.
وبالنسبة للرابحين في سحب السنبلة  Kidsالحادي عشر،
فقد فاز بالجوائز المحددة  7رابحين ،هم :ميار فارس الخرينج،
طالل عبدالله العتيبي ،شريفة علي الربيع ،بدر محمود النجار،

رشيد باسل البدر ،خلف يوسف الحشاش ولجين عبدالحميد
التميمي.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل الراغبين بتوفير
األموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت
نفسه ،إضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
وح ــول ال ـشــروط ،يتطلب اآلن وج ــود  100ديـنــار لدخول
ً
سحوبات السنبلة األسبوعية والسحوبات الكبرى ،علما
أن العميل ال يــزال يحصل على فرصة واح ــدة مقابل كل 10
دنانير في الحساب ،والفرص تحتسب وفق أدنى رصيد في
الحساب خالل الشهر .لذلك يجب أن يكون مضى على المبلغ
شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب األسبوعي ،وشهران
كامالن للسحوبات الكبرى الحتساب الفرص .وال توجد قيود
أو حــدود للسحب واإلي ــداع ،فكلما زاد المبلغ الـمــودع زادت
فرص العميل للربح.

وال ـم ـعــاهــد وال ـج ــام ـع ــات ،وزيـ ـ ــادة ال ــوع ــي بأهمية
الرياضة ،والتعرف عن كثب على اهتمامات الشباب.
مــن جانبه ،قــدم المقصيد الشكر الــى مسؤولي
"الوطني" على دعمهم ورعايتهم لالتحاد من خالل
عقد الــرعــايــة الــذي تــم توقيعه بمقر البنك ،والــذي

يعد بداية لتطوير وعودة الرياضة المدرسية الي
سابق عهدها.
وأكـ ــد أن رع ــاي ــة "ال ــوط ـن ــي" لـفـعــالـيــات وانـشـطــة
االت ـ ـحـ ــاد ت ــأت ــي م ــن بـ ــاب ال ـم ـش ــارك ــة الـمـجـتـمـعـيــة
ً
الكتشاف الـمــواهــب وصقلها ودعـمـهــا ،سعيا الى
إح ــداث نهضة ريــاضـيــة مــن خ ــال االستراتيجية
التي وضعها االتـحــاد مــدة خمس سـنــوات ،والتي
ت ـه ــدف ال ــي إع ـ ــادة دور الـ ـم ــدارس ف ــي ال ـب ـحــث عن
المواهب وصقلها منذ الصغر ،للمساهمة في تطوير
المنظومة الرياضية بشكل كبير.
وأضــاف المقصيد أن موافقة البنك على رعاية
انشطة االتحاد ليس بالغريب على مسؤوليه ،الذين
ً
ي ـب ــادرون دائ ـم ــا إل ــى رعــايــة االنـشـطــة والـفـعــالـيــات
المجتمعية الهادفة إلى تطوير وبناء جيل الشباب.
ً
وتأتي رعاية "الوطني" لهذه األنشطة انطالقا من
مسؤوليته االجتماعية ،وإيمانه بأهمية الرياضة،
ف ـقــد ع ـهــد ال ـب ـنــك ل ـيــس ف ـقــط ع ـلــى دع ــم ال ـم ـب ــادرات
الصحية إنما تنظيمها على غرار تنظيمه لسباق
ً
المشي السنوي على مدى أكثر من  25عاما ،والذي
أصبح اآلن سباق الوطني للجري ،والــذي يعد من
أهــم األح ــداث الــريــاضـيــة الـتــي تـهــدف إلــى تشجيع
أنماط الحياة الصحية واللياقة البدنية.

«الخليج» يختتم رعايته لمؤتمر االتحاد
الوطني لطلبة الكويت في أميركا
اختتم بنك الخليج رعايته
لمؤتمر االتحاد الوطني لطلبة
الكويت فــي الــواليــات المتحدة
األميركية ،الذي انطلق األسبوع
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،ض ـ ـمـ ــن ب ــرن ــام ـج ــه
ل ـ ــاسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة وال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة
االج ـت ـمــاع ـيــة ،الـ ــذي يــركــز على
دعم الشباب الكويتيين.
وش ــارك البنك فــي المؤتمر
الذي انعقد في مدينة شيكاغو،
تـ ـح ــت ش ـ ـعـ ــار "دوم فـ ـخ ــر ن ــا"،
ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة م ـ ــا بـ ـي ــن  25إل ــى
 28الـ ـج ــاري ،ح ـيــث ش ـهــد عــدة
فـعــالـيــات للطلبة الـمـغـتــربـيــن،
ت ـض ـم ـن ــت ف ـ ـ ـقـ ـ ــرات ت ــرف ـي ـه ـي ــة،
وس ـح ــوب ــات ع ـلــى ع ــدة جــوائــز
مميزة.
وش ـهــد الـمــؤتـمــر إع ــان فــوز
الطالب زياد الرومي بالجائزة
ال ـك ـبــرى م ــن "ال ـخ ـل ـيــج" ،وال ـتــي
شملت تغطية تكاليف اإليجار
م ــدة ع ــام ،بقيمة تبلغ  12ألــف
دوالر ،ف ــي ح ـي ــن فـ ــاز ال ـطــالــب
ع ـ ـبـ ــاس جـ ــوهـ ــر ب ـس ـح ــب عـلــى
 5.000دوالر ،والطالب عبدالله
الـظـفـيــري بـسـحــب عـلــى 2.500
دوالر.
وبهذه المناسبة ،قال المدير
ال ـع ــام لـلـمـجـمــوعــة الـمـصــرفـيــة
ل ــأف ــراد ف ــي "ال ـخ ـل ـيــج" ،محمد
الـقـطــان" :أسـعــدتـنــا مشاركتنا

سفير الكويت في الواليات المتحدة الشيخ سالم
العبدالله ومحمد القطان وفريق بنك الخليج
ف ــي م ــؤت ـم ــر االت ـ ـحـ ــاد الــوط ـنــي
لـطـلـبــة ال ـك ــوي ــت بــأم ـيــركــا هــذا
الـ ـع ــام ،وال ـت ـف ــاع ــل م ــع طلبتنا
الكويتيين ًهناك الذين لمسنا
م ـن ـهــم ش ــوق ــا ل ـلــوطــن واأله ـ ــل،
ً
قريبا في
ونتطلع الستقبالهم
الكويت".
وتتمثل رؤية "الخليج" في أن
يكون البنك الرائد في الكويت،
حيث يعمل موظفوه فــي بيئة
شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة
عمالء ممتازة ،مع الحرص على
خدمة المجتمع بشكل مستدام.

«برقان» يجري سحب «يومي»
أعلن "برقان" أسماء الفائزين
فــي الـسـحــوبــات الـيــومـيــة على
حساب يومي ،وفــاز كل واحد
منهم بجائزة  5.000د.ك ،وكان
ال ـح ــظ م ــن ن ـص ـيــب :عـبــدالـلــه
خضير ال ـفــرج ،ودان ــة عدنان
ال ـح ـمــر ،ولـيـلــى ن ــزار صــاح،
وزه ـ ــرة نــاصــر ح ـجــي ب ــاش،
وخالد فيصل السبيعي.
ويــوفــر البنك سحبا ربع
سنوي لحساب "يومي" للفوز بجائزة
نقدية بقيمة  125.000دينار .وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين
على العمالء أال يقل رصيدهم عن  500د.ك لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ
السحب ،كما أن كل  10د.ك تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.
وإذا كان رصيد الحساب  500دينار فما فوق ،فسيكون صاحب الحساب
مؤهال للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.

وب ـف ـضــل ال ـش ـب ـكــة الــواس ـعــة
من الفروع والخدمات الرقمية
ال ـم ـب ـت ـك ــرة ،ي ـت ـم ـكــن ال ـب ـن ــك مــن
م ـ ـنـ ــح ع ـ ـمـ ــائـ ــه ح ـ ــق اخـ ـتـ ـي ــار
كيفية ومكان إتمام معامالتهم
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،مـ ـ ـ ـ ــع ضـ ـ ـم ـ ــان
االسـتـمـتــاع بـتـجــربــة مصرفية
بسيطة وسلسة .ويلتزم البنك
بدعم االستدامة على المستوى
ال ـم ـج ـت ـم ـع ــي واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي،
والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــي ،ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرات
يـ ـت ــم اخـ ـتـ ـي ــاره ــا وت ـح ــدي ــده ــا
ً
استراتيجيا بما يعود بالنفع

على البنك بشكل خاص ،وعلى
البالد عموما.
ويدعم "الخليج" رؤية الكويت
" 2035كــويــت جــديــدة" ،ويعمل
مع الجهات المختلفة لتحقيقها
على أرض الواقع.

«التجاري» يعلن فائزي «النجمة»
و«أكثر من راتب»
أجرى البنك التجاري سحوباته األسبوعية والشهرية على حساب
النجمة وحملة "أكثر من راتب" ،أمس ،في مبناه الرئيسي ،بحضور أحمد
البصمان ممثال وزارة التجارة والصناعة ،مع االلتزام باالشتراطات
الصحية والوقائية المتمثلة في التباعد االجتماعي.
وغطى البنك السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي.
وجاءت نتيجة السحب كالتالي:
ً
أوال :سحب حساب النجمة الشهري– جائزة  20.000دينار للفائزة
فرح ناز كليم الله.
ً
ثانيا :سحب حساب النجمة األسبوعي– جائزة  5.000دينار للفائز
عامر محمد سمير.
ً
ثالثا :سحب حملة "أكثر من راتب"– جائزة تعادل راتبا ،وتصل إلى
 1000دينار للفائزة مريم خليل سليمان.
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لماذا ينهار سوق العمالت المشفرة؟

١١

اقتصاد

وجهة نظر

 3أسباب وراء خسارتها نحو  600مليار دوالر في يوم واحد
ً
من الصعب دائما تحديد السبب الدقيق
وراء انهيار سوق العمالت المشفرة ،لكن
ثــاثــة أس ـبــاب بـ ــارزة ،ألـفــت بظاللها على
سوق التشفير بوضوح ودفعته لخسارة ما
يقرب من تريليون دوالر من قيمته السوقية
من أعلى مستوياته الشهر الماضي.
اس ـتــردت بتكوين بـعــض خسائرها
أمــس األول لتصل إلــى مستوى 48000
دوالر ،بعد أن سجلت  45000دوالر في
وقت مبكر من صباح أمس.
وانخفضت القيمة السوقية اإلجمالية
ل ـل ـع ـمــات ال ـم ـش ـفــرة م ــن  2.6تــريـلـيــون
دوالر يــوم الجمعة إلــى  2.07تريليون
السبت ،وبلغ إجمالي القيمة السوقية
 3تريليونات دوالر في الشهر الماضي،
ً
لفترة قصيرة جدا».
وحـ ـ ــدد ال ـم ـس ـت ـث ـمــر ال ـش ـه ـيــر لــويــس
نفيلييه 3 ،أ سـبــاب وراء االنخفاضات
الكبيرة للعمالت المشفرة ،التي خسرت
ما يقرب من  600مليار دوالر من قيمتها

ً
تـعــد بتكوين ج ــزءا مـنـهــا» .كـمــا ح ــذر من
أن سعر بتكوين قد ينخفض إلى أقل من
 10000دوالر.

أعلنت شركة أرزان ثــروات،
الـتــي تخضع إلش ــراف سلطة
دبــي للخدمات الـمــالـيــة ،أنها
قدمت استشارة ناجحة لبيع
مجمع المختبرات واألبحاث
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص بـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة تـ ـط ــوي ــر
األدوي ـ ـ ـ ــة  ،PPDوال ـ ــواق ـ ــع فــي
مــديـنــة مــادي ـســون الجامعية
بوالية ويسكونسن بالواليات
المتحدة.
ويتكون العقار المبيع من
م ـج ـم ــع أب ـ ـحـ ــاث وم ـخ ـت ـب ــرات
ع ــال ـي ــة ال ـ ـجـ ــودة م ــن ال ـف ـئ ــة أ،

حسان فوزي بيدس

كورونا «أوميكرون»

السوقية فــي يــوم واح ــد ،وقــال نفيلييه،
إن حــديــث بـنــك االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي عن
الخفض التدريجي ،أثار فزع المستثمرين
من األصول المضاربة .وحذر نفيلييه من
أن «تناقص االحتياطي الفدرالي األميركي

يمكن أن يؤدي إلى انفجار فقاعة بتكوين
والعمالت المشفرة».
وأوضـ ـ ـ ــح ن ـف ـي ـل ـي ـيــه ،أن ت ـق ـل ـيــص بـنــك
االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي «ي ـج ــب أن يخلق
ً
تصحيحا فــي أص ــول الـمـخــاطــرة ،والـتــي

من الواضح أن اندالع متغير أوميكرون
وعدم اليقين المحيط بخطورته  -وفعالية
اللقاحات ،التي لم يتم تحديدها بعد  -قد
ً
أدى أيضا إلى قيام مستثمرين بالركض
ً
بعيدا عن المضاربات الخطيرة.
على الجانب اآلخــر ،يتطلع العديد من
المستثمرين الذين يشهدون نهاية العام
إل ــى جـنــي الـمـكــاســب وسـحــب األمـ ــوال من
على الطاولة.
ورغـ ـ ــم االنـ ـخـ ـف ــاض ــات األخ ـ ـيـ ــرة إال أن
بتكوين ال تزال مرتفعة بنسبة  66في المئة
منذ بداية العام ،إذ كان سعرها في األول
من يناير عند  29400دوالر.
(العربية نت)

ً
«أرزان ثروات» مستشارا لتخارج من مجمع أبحاث احتياطي
وبمساحة إجمالية 233.694
قـ ــدمـ ــا م ــربـ ـع ــة ،وهـ ـ ــو م ــؤج ــر
بــال ـكــامــل ل ـشــركــة  ،PPDوهــي
شركة عالمية رائدة في مجال
األبحاث بالكيمياء ،وتختص
بتصنيع وتـطــويــر الـخــدمــات
المخبرية لكل مراحل تطوير
األدوية ،ونظرا ألهمية الموقع
لــأب ـحــاث ال ـخــاصــة بالشركة
فقد اتخذت « »PPDهذا العقار
مقرا لها ،وتوسعت فيه منذ
بنائه في عام .1996
الجدير بالذكر أنه تم شراء

نجاح شركة
لوسيد موتورز

ه ــذا الـعـقــار فــي م ــارس 2017
ض ـم ــن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة «أرزان
ثروات» لالستثمارات العقارية
المدرة للدخل ،بهدف تحقيق
متوسط عائد سنوي بنسبة
 8.8فــي المئة ،وعــائــد داخلي
على االستثمار بنسبة  10في
المئة ،خالل فترة  5سنوات.
وقامت «أرزان ثروات» بدور
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي
للتخارج مــن هــذا االستثمار
الـ ـن ــاج ــح الـ ـ ــذي ح ـق ــق ع ــوائ ــد
جذابة تفوق التوقعات األولية،

متضمنة التوزيعات الشهرية
بنسبة  8.8فــي المئة سنويا
خ ــال فـتــرة االس ـت ـحــواذ التي
بلغت  4.3سنوات.
وقـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ل ـش ــرك ــة أرزان ث ـ ـ ــروات مـهـنــد
أب ــوالـ ـحـ ـس ــن« :ي ـس ـع ــدن ــا ج ــدا
أنـ ـ ـن ـ ــا تـ ـمـ ـكـ ـن ــا مـ ـ ــن م ــواصـ ـل ــة
سجلنا الحافل بالتخارجات
المربحة نيابة عــن عمالئنا،
وتـ ـج ــاوز ال ـع ــوائ ــد الـمـتــوقـعــة
للمستثمرين في هذه الصفقة،
ك ـم ــا أود أن أهـ ـن ــئ ع ـمــاء نــا

الكرام الذين وضعوا ثقتهم في
أرزان ثــروات ،واستثمروا في
صفقة  ،PPDو نـحــن ممتنون
لثقتهم المستمرة ،ونتطلع إلى
أن نكون قادرين على تحقيق
أهــداف المستثمرين الطويلة
األجل بفرص جديدة».

رغ ــم انـهــا لــم تصنع س ـيــارة واحـ ــدة حـتــى اآلن ،اصبحت
شركة لوسيد للسيارات الكهربائية حديث اسواق المال في
العالم ،وحلت قيمتها السوقية في المرتبة الثالثة بحدود 89
مليار دوالر مؤخرا ،بعد اعالن الشركة عن القفزة الكبيرة في
الحجوزات على سيارتها االولــى ،وبذلك تكون قد تجاوزت
شركتي «جنرال موتورز» و»فورد» في القيمة السوقية.

قصة نجاح الشركة
تــأسـســت ال ـشــركــة ع ــام  2007تـحــت اس ــم  Atievaوكــانــت
تصنع بطاريات عالية الكثافة والجودة لسيارات الفورموال
الكهربائية ،وغيرت اسمها الى لوسيد عام  2016وتم تمويلها
من استثمار كبير من صندوق االستثمار العام في السعودية
ونتيجة االستثمار المبكر اصبح الصندوق يملك حوالي %62
من اسهم الشركة.
تم طرح لوسيد لالكتتاب العام في شهر يوليو  2021بقيمة
 4.4مليارات دوالر ،وارتفع سهم «لوسيد» حوالي  %40منذ
أسابيع.
الرئيس التنفيذي للشركة كان كبير مهندسي شركة تسال
للسيارات الكهربائية وأعلن عام  2016ان الشركة بصدد بناء
مصنع للسيارات فــي والي ــة اريــزونــا األميركية بقيمة 700
مليون دوالر بطاقة استيعابية لتصنيع  34,000سيارة سنويا
في الوقت الراهن مع خطط مستقبلية لرفع سعة التصنيع
الى  90,000سيارة سنويا بحلول عام .2023
تتميز شركة لوسيد عن شركة تسال بالمدى الذي يمكنها
ان تقطعه الـسـيــارة بالشحنة الــواحــدة حيث باستطاعتها
ً
ان تقطع  520ميال ،اي اكثر بـ 100ميل من منافستها ،ويعد
ً
تصميم الـسـيــارة أكـثــر ديناميكية ،فـضــا عــن استخدامها
محركات اصغر وأسعار بيع أقل للسيارة من منافستها.
من وجهة نظري في ظل الحوافز التي تقدمها بعض الدول
إلى مشتري السيارات الكهربائية سيزداد طلب الشراء ،مما
يؤدي الى التنافس بين الشركات لتصنيع سيارات بجودة
عالية وتصاميم فائقة.

مهند أبو الحسن

«زين» الراعي البالتيني لمعرض POP UP BY COMFEST
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة زيـ ـ ـ ـ ــن رع ــايـ ـتـ ـه ــا
ا ل ـب ــا ت ـي ـن ـي ــة ل ـم ـع ــرض POP UP BY
 COMFEST 2021لـلـعــام الـثــانــي على
الـ ـت ــوال ــي ،وهـ ــي ال ـف ـعــال ـيــة األكـ ـب ــر من
ن ــوع ـه ــا ب ــال ـك ــوي ــت ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة فــي
األل ـ ـ ـعـ ـ ــاب اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة والـ ـقـ ـص ــص
الـ ُـم ـصــورة ،وســط حـضــور جماهيري
كبير من الشباب واألطفال.
وذكرت الشركة ،في بيان صحافي،
أن ف ـعــال ـيــات ح ـفــل اف ـت ـتــاح الـمـعــرض
شـ ـه ــدت وج ـ ــود ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لــاسـتـثـمــار وال ـخ ــدم ــات الــرق ـم ـيــة في
مجموعة زيــن مالك حمود ،والرئيس
التنفيذي للعالقات واالت ـصــاالت في
«زين -الكويت» وليد الخشتي ،واللذين
حرصا على التواجد في الفعالية التي
عادت في أجواء خارجية مميزة ،بعد
انقطاع لمدة عام بسبب الجائحة.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ــت «زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن» أن رعـ ــاي ـ ـت ـ ـهـ ــا
لـلـمـعــرض أت ــت م ــن مـنـطـلــق حــرصـهــا
على د عــم وتشجيع مختلف الجهود
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــدم م ـح ـتــوى
تــرف ـي ـه ـيــا وث ـق ــاف ـي ــا م ـم ـي ــزا لـلـشـبــاب
واألطفال ،الذين يشكلون الفئة األكثر
ح ـي ــوي ــة ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،إض ــاف ــة إل ــى

التزامها بتكريس المزيد من الجهود
نـحــو دع ــم رواد األع ـم ــال مــن الـشـبــاب
الـ ـك ــويـ ـت ــي مـ ــن أص ـ ـحـ ــاب ال ـم ـش ــاري ــع
الصغيرة والمتوسطة الذين شاركوا
في المعرض.
وق ـ ــام ـ ــت «زيـ ـ ـ ـ ــن» ب ــالـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
المعرض من خالل جناحها الخاص،
والذي استعرضت من خالله عالمتها
التجارية الجديدة التي أطلقتها أخيرا
( )Zain Esportsا ل ـم ـت ـخ ـص ـصــة فــي
الرياضات اإللكترونية ،حيث نظمت
الشركة العديد من المسابقات الشيقة
والبطوالت المصغرة للحضور ،الذين
ش ـ ــارك ـ ــوا فـ ــي ال ـم ـن ــاف ـس ــات ب ـح ـمــاس
وشغف ،كما قدمت «زين» جوائز قيمة
للفائزين.
و ق ـ ــد م ـ ــت عـ ــا مـ ــة Zain Esports
نفسها كـقــوة إقليمية فــي الــريــاضــات
اإللكترونية في ديسمبر  ،2020إذ تدرك
أن التفاعل مع الالعبين والشباب يفتح
آفاقا من الفرص المتزايدة للخدمات
ال ــرق ـم ـي ــة س ــري ـع ــة ال ـن ـم ــو وال ـمــرب ـحــة
ع ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت ،وقـ ــد ب ــات ــت األل ـع ــاب
اإللـكـتــرونـيــة واحـ ــدة مــن أك ـبــر حــاالت
اس ـت ـخــدام خــدمــات ال ـن ـطــاق الـعــريــض

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

مالك ّ
حمود ووليد الخشتي في جناح «زين» بالمعرض
لــأجـهــزة المتنقلة والـمـنــزلـيــة ،وهــي
مصممة لمساعدة الـشــركــات التابعة
لمجموعة زين على االتصال بمجتمع
األلـ ـع ــاب م ــن خ ــال بـنـيـتـهــا الـتـحـتـيــة
المتطورة.
وتستمد  Zain Esportsاإللهام من

ال ـ ــروح الـتـنــافـسـيــة ال ـتــي تـجـمــع آالف
الالعبين المحترفين وا ل ـهــواة الذين
شاركوا في البطوالت المختلفة التي
أق ـي ـمــت ح ـتــى اآلن ،ك ـمــا تـسـتـمــده من
اإلقبال الهائل من متابعات الجمهور
عبر وسائل التواصل االجتماعي على

ق ـنــوا ت ـهــا ع ـبــر  YouTubeوTwitch
ومنصات التواصل االجتماعي األخرى.
وقد دخلت  Zain Esportsأخيرا في
شراكة مع اللجنة األولمبية الكويتية،
إلدارة فـعــالـيــات الـبـطــولــة المفتوحة
للجنة الكويتية لأللعاب اإللكترونية،

«غلوبل ماركتس» تفتتح مكاتبها
في الرياض والدوحة
افـ ـتـ ـتـ ـح ــت ش ـ ــرك ـ ــة «غـ ـل ــوب ــل
مــار كـتــس» مكاتب إقليمية في
كل من الرياض والدوحة خالل
شـهــر نــوفـمـبــر ال ـمــاضــي ،وهــي
إحـ ـ ــدى الـ ـش ــرك ــات الـ ــرائـ ــدة فــي
م ـجــال أب ـح ــاث ال ـس ــوق ،وتـقــدم
خدماتها للعديد من الشركات
س ـ ـ ــواء الـ ـكـ ـب ــرى أو ال ـص ـغ ـيــرة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة وف ـ ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
القطاعات االقتصادية.
وفي عام  2010بدأت الشركة
إدارة عـمـلـيــاتـهــا ومـشــاريـعـهــا
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة فـ ـ ــي دراسـ ـ ـ ـ ــات
وم ـع ـل ــوم ــات الـ ـس ــوق ف ــي دول
الخليج من مقرها في الكويت،
وجاء التوسع والحاجة الفتتاح
ال ـم ـكــاتــب الـمـحـلـيــة ف ــي ك ــل من
الرياض والدوحة بسبب تطور
حاجات هذه األسواق.
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر اخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ش ــرك ــة
«غـ ـل ــوب ــل م ــاركـ ـت ــس» ل ـلــريــاض
والدوحة خطوة البداية للتوسع
اإلقـلـيـمــي لـمـكــاتــب الـشــركــة في
دول مجلس التعاون الخليجي،
إذ يأتي تأسيس مكتب الشركة
ً
في الــريــاض تبعا لرؤية 2030
للسعودية مما جعل ا لــر يــاض
تخطو خ ـطــوات مـتـســارعــة في
ش ـتــى ال ـم ـج ــاالت االق ـت ـصــاديــة
والتكنولوجية والترفيهية.
أما افتتاح مكتب الدوحة فهو
نتيجة لعزم الشركة على مواكبة
التطور االقتصادي والرياضي
والتعليمي المتميز الذي تنفذه
قـ ـط ــر ،ك ـم ــا أن احـ ـتـ ـض ــان ه ــذه
األخ ـ ـيـ ــرة ل ـك ــأس ال ـع ــال ــم ال ـع ــام
الـمـقـبــل ه ــو نـقـطــة ال ـب ــداي ــة في

مسيرة التقدم الطموحة التي
تسعى إليها.
فـ ــي اإلط ـ ـ ـ ــار ،ت ـت ــول ــى شــركــة
«غـ ـل ــوب ــل مـ ــارك ـ ـتـ ــس» تــوظ ـيــف
البرامج التكنولوجية المتطورة
ل ـ ـ ـعـ ـ ــرض وت ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــل ب ـ ـيـ ــانـ ــات
معلومات األســواق الخليجية،
مما يعتبر من أهم رؤى الشركة
ل ـت ـن ـف ـي ــذ وت ـ ـطـ ــويـ ــر أعـ ـم ــالـ ـه ــا،
ف ـه ــذا ال ـتــوظ ـيــف وال ــرب ــط بين
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا وال ـم ـع ـل ــوم ــات
ّ
ال ـب ـح ـث ـي ــة مـ ــكـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــة مــن
ال ـع ـم ــل مـ ــع شـ ــركـ ــات إق ـل ـي ـم ـيــة
رائدة في مجاالت مختلفة مثل
ال ـع ـقــار وال ـص ـنــاعــة والـمـطــاعــم
واالتصاالت.
ك ـ ـمـ ــا أن ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل ا ل ـب ـح ـث ــي
الميداني الدقيق ،الــذي تتخذه
ال ـش ــرك ــة يـعـتـبــر أداة رئـيـسـيــة
لجمع المعلومات ،ألنها إحدى
أفضل األدوات لجمع المعلومات
الدقيقة والحقيقية ،على الرغم
من استهالكها الكثير من الجهد
والوقت والتكلفة ،فإن األسواق
والقطاعات االقتصادية تفتقر
لهكذا تفصيل بحثي من عشرات
السنين.
ع ـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـ ــادت
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ت ـ ــرتـ ـ ـي ـ ــب وتـ ــوح ـ ـيـ ــد
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــريـ ـ ـف ـ ــات االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
وال ــدي ـم ــوغ ــراف ـي ــة لـلـمـعـلــومــات
الحكومية الخليجية المتاحة،
إذ ي ـم ـك ــن لـ ـلـ ـش ــرك ــات م ـق ــارن ــة
ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــو مـ ـ ــات بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل أدق
وتفصيلي في مكان واحد.

التي امتدت على مدار أربعة أسابيع.
ُ
وي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد مـ ـ ـع ـ ــرض POP UP BY
 COMFESTأكـبــر مـعــرض متخصص
ب ــاأللـ ـع ــاب اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة وال ـق ـص ــص
ال ـم ـص ــورة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ح ـيــث شهد
المعرض وجود عدد من أكبر العالمات

الـتـجــاريــة الـشـهـيــرة فــي عــالــم الترفيه
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،ك ـم ــا ت ـم ــت اس ـت ـضــافــة
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم وال ـم ـش ــاه ـي ــر
العالميين من عالم األلعاب اإللكترونية
والـ ـت ــرفـ ـي ــه ،وال ـ ــذي ـ ــن ح ـظ ــى ج ـم ـهــور
الـمـعــرض بمقابلتهم وأخ ــذ اللقطات
التذكارية معهم ،كما شهد المعرض
مشاركة العديد من الشباب الكويتي
مـ ــن أص ـ ـحـ ــاب الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـيــرة
والمتوسطة مــن عشاق عالم األلعاب
اإللكترونية والقصص المصورة الذين
عرضوا منتجاتهم المميزة للجمهور.
وتدرك «زين» أهمية دور مؤسسات
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي ت ـش ـج ـيــع مـثــل
هــذه الـمـبــادرات التي تدعم المشاريع
ال ـم ـتــوس ـطــة وال ـص ـغ ـي ــرة ف ــي ال ـســوق
الكويتي ،خصوصا كونها إحدى أكبر
الشركات الوطنية الرائدة في القطاع
الخاص ،حيث أتت مشاركتها لتؤكد
اهتمامها والـتــزامـهــا بتطوير ري ــادة
األعمال في المجتمع الكويتي المليء
بالشباب الشغوف والمبدع الذي يملك
ً
أفكارا إبداعية تهدف إلى تقديم حلول
فعلية الحتياجات السوق.

«األڤنيوز» استضاف معرض
«أنا موهوب »2021

استضاف مجمع «األڤنيوز» معرض ابتكارات
وم ــواه ــب وإنـ ـج ــازات ذوي اإلع ــاق ــة ب ـع ـنــوان «أن ــا
مــوهــوب  »2021بمناسبة ال ـيــوم الـعــالـمــي لــذوي
اإلعاقة ،الذي يوافق  3ديسمبر الجاري ،بمشاركة
الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـشــؤون ذوي اإلع ــاق ــة ،وحـضــور
نائبة مديرها العام العنود الوزان ،وعامر العنزي،
والشيخة شيخة العبدالله الـصـبــاح ،والشيخة
ً
سهيلة الصباح ،حــرصــا مــن المجمع على تبني
المبادرات المجتمعية والتفاعل مع األنشطة ذات
الجانب اإلنساني.
وق ــدم الـمـشــاركــون فــي الـمـعــرض ،ال ــذي استمر
ً
يومي  2و  3الجاري وضم « 18بوثا» األعمال الفنية
والـمـشـغــوالت الـيــدويــة الـتــي استعرضت مواهب
وإنجازات وإبداعات مجموعة من ذوي اإلعاقة في
المجاالت الفنية والثقافية ،بهدف دعــم وتمكين
ذوي اإلعاقة ،ودمجهم في المجتمع ومساواتهم
في المعاملة مع أفراد المجتمع اآلخرين ،وقد شهد
ً
ً
المعرض إقـبــاال كبيرا من زوار «األڤـنـيــوز» الذين
أشادوا باألعمال والمشاركات الفنية.
وأع ــرب ــت الـ ـ ــوزان ،ف ــي ت ـصــريــح خ ــال افـتـتــاح
المعرض ،عن سعادتها «بانطالق المعرض الذي
يتزامن مــع احتفاالت هيئة ذوي اإلعــاقــة باليوم
ال ـعــال ـمــي لـ ــذوي اإلع ــاق ــة ،وت ــم تـنـظـيـمــه بـتـعــاون

ب ـيــن هـيـئــة ذوي اإلع ــاق ــة وإدارة األڤـ ـنـ ـي ــوز ،مع
كوكبة من المبدعين من ذوي اإلعاقة ،في خطوة
إلبــراز مواهبهم وطاقاتهم وتسليط الضوء على
ً
إنجازاتهم وقدراتهم وتمكينهم ودمجهم اجتماعيا
ً
ً
وثقافيا وفنيا».
وقدمت الــوزان« :الشكر الجزيل إلدارة األڤنيوز
عـلــى رعــايـتـهــا الـكــريـمــة لـلـمـعــرض وتـسـخـيــر كل
إمكاناتهم لضمان نجاح هذه الفعالية».
من جهتها أفادت إدارة «األڤنيوز» بأن المعرض،
الــذي انطلق للمرة الثانية في المجمع استهدف
إبراز مواهب ذوي اإلعاقة ودمجهم في المجتمع،
والتأكيد على أنهم جــزء ال يتجزأ من المجتمع،
ً
خ ـصــوصــا أن «األڤ ـن ـي ــوز» ك ــان ومـ ـ ــازال م ــن أكـبــر
الــداعـمـيــن ل ــذوي اإلعــاقــة إلص ــراره ــم الــدائــم على
تـحــدي إعــاقـتـهــم والـقـيــام بــإن ـجــازات متميزة في
مجاالت شتى.
كـمــا أك ــدت اإلدارة حــرصـهــا عـلــى تبني ودعــم
المبادرات المجتمعية ،وفي مقدمتها المبادرات
اإلنسانية ،ضمن المسؤولية االجتماعية لشركة
ال ـم ـب ــان ــي ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـج ـهــات
ومؤسسات المجتمع المدني ،التي تحرص بدورها
على الوجود في األﭬنيوز كمقر لحمالتها التوعوية
والتثقيفية.
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اقتصاد
ً
ً
«الوطني»« :الفدرالي» يفاجئ األسواق باتخاذه منعطفا متشددا
ةديرجلا
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يتخلى عن وصف التضخم بأنه «مؤقت» ...ويفتح المجال أمام رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب
األسواق المالية
ً
ِّ
تسعر حاليا
ارتفاعين بنهاية
 2022ورفع لمرة
واحدة بداية 2023

انتعاش نشاط
الصناعات
التحويلية في
الواليات المتحدة
في نوفمبر

بيانات الوظائف
غير الزراعية جاءت
مخيبة آلمال
األسواق األسبوع
الماضي

ق ـ ـ ــال تـ ـق ــري ــر أسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـن ـق ــد
األسـ ـب ــوع ــي ال ـ ـصـ ــادر عـ ــن بـنــك
ً
ال ـكــويــت الــوط ـنــي ،إن عـ ــددا من
الـمــوضــوعــات المهمة سيطرت
ع ـل ــى تـ ـح ــرك ــات ال ـ ـسـ ــوق خ ــال
األسـبــوع الماضي ،تمثل أولها
ب ـح ــال ــة ع ـ ــدم ال ـي ـق ـيــن ال ـنــاج ـمــة
عن اكتشاف «أومـيـكــرون» ،وهو
أحـ ـ ـ ـ ــدث س ـ ــال ـ ــة م ـ ـت ـ ـحـ ــورة مــن
فيروس كوفيد ،19 -التي بدأت
ف ــي ال ـظ ـه ــور بـ ـب ــطء ف ــي أج ـ ــزاء
مختلفة مــن الـعــالــم ،إلــى جانب
تحول نبرة مجلس االحتياطي
ال ـ ـف ـ ــدرال ـ ــي األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي وم ـي ـل ــه
نـحــو تـشــديــد سـيــاســاتــه ،وســط
تصريحات جيروم باول رئيس
الـمـجـلــس ب ــأن ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
ً
بـحــاجــة إل ــى أن يـكــون مستعدا
للرد على احتمال عدم انحسار
التضخم في النصف الثاني من
عام .2022
واسـ ـتـ ـج ــاب ــة لـ ــذلـ ــك ،وح ـســب
تقرير «الــوطـنــي» ،شهد الــدوالر
ً
ً
دعـ ـم ــا قـ ــويـ ــا ،إذ ارتـ ـف ــع مــؤشــر
الدوالر وأنهى تداوالت األسبوع
ً
مغلقا عند مستوى  ،96.117أما
عـلــى صـعـيــد ال ـس ـن ــدات ،استقر
م ـن ـح ـن ــى ال ـ ـعـ ــائـ ــد ول ـ ـ ــم ي ـش ـهــد
ً
تغيرا يذكر ،إذ تراجعت سندات
الخزانة ألجل  10سنوات بنحو
 23نقطة أســاس مقارنة بأعلى
ً
مستوياتها المسجلة أخيرا.
من جهة أخرى ،ظلت عائدات
ال ـس ـنــدات ألج ــل عــام ـيــن ،والـتــي
تعتبر شديدة الحساسية تجاه
سياسات االحتياطي الفدرالي،
قرب مستوى  0.60في المئة.

نبرة باول المتشددة
وأش ـ ــار رئ ـي ــس «االح ـت ـيــاطــي
الفدرالي» جيروم باول ،األسبوع
الـ ـم ــاض ــي إل ـ ــى ق ـ ــوة االق ـت ـص ــاد

األميركي ،إلى جانب توقف نمو
القوى العاملة ،وارتفاع معدالت
التضخم ال ــذي مــن المتوقع أن
يستمر حتى منتصف عام .2022
وق ــال ب ــاول ألع ـضــاء اللجنة
الـمـصــرفـيــة بـمـجـلــس ال ـش ـيــوخ:
«منذ االجتماع األخـيــر ،شهدنا
ت ــزاي ــد الـ ـضـ ـغ ــوط الـتـضـخـمـيــة
بـصـفــة رئ ـي ـس ـيــة ،ك ـمــا شــاهــدنــا
ً
بيانات سوق العمل القوية جدا
دون أي تحسن فــي المعروض
من العمالة ،كذلك سجل االنفاق
ً
بـيــانــات قــويــة أي ـض ــا» .وتخطى
معدل التضخم أكثر من ضعف
مستوى االحتياطي الفدرالي
المستهدف الـبــالــغ  2فــي المئة
ً
سنويا ،لكن على الرغم من ذلك،
أبقى البنك الـمــركــزي منذ فترة
طويلة على توصيفه للتضخم
بأنه «مؤقت».
وف ــي إش ــارة واض ـحــة إل ــى أن
االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي سيتجه
ً
قريبا لتبني سياسة نقدية أكثر
ً
ت ـشــددا ،أخبر بــاول الكونغرس
األسبوع الماضي ،أنه «ربما حان
الوقت للتخلي عن هذه الكلمة».
وكان البنك المركزي يستخدم
مـ ـصـ ـطـ ـل ــح «مـ ـ ـ ــؤقـ ـ ـ ــت» ل ــوص ــف
ً
التضخم محذرا من أن المقارنات
على أساس سنوي واختناقات
سـلـسـلــة ال ـتــوريــد س ـت ــؤدي إلــى
رف ــع م ـع ــدل ال ـت ـض ـخــم ،إال انـهــا
ً
ستختفي قريبا.
ولـ ــم ت ـت ــراج ــع ت ـلــك الـ ـق ــراءات
ال ـعــال ـيــة ف ــي ال ـج ــزء األخ ـي ــر من
ً
عام  2021كما كان متوقعا ،بل
ً
ت ـس ــارع ــت وتـ ـي ــرة ن ـمــوهــا ب ــدال
مــن ذلــك وســط ارتـفــاع التضخم
بنسبة  6.2في المئة على أساس
سنوي في أكتوبر.
وح ـ ـتـ ــى مـ ـقـ ـي ــاس ال ـت ـض ـخ ــم
الـ ـمـ ـفـ ـض ــل ل ـ ـ ـ ــدى االحـ ـتـ ـي ــاط ــي
الـ ـف ــدرال ــي (ن ـف ـق ــات االس ـت ـه ــاك

الشخصي) ارتـفــع بنسبة  5في
ال ـم ـئــة ع ـلــى أسـ ــاس س ـن ــوي في
أكتوبر.
وي ـ ـ ــأم ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــدرال ـ ـ ــي إن ـ ـهـ ــاء
مشترياته بالكامل مــن السوق
ال ـم ـف ـت ــوح ــة لـ ـ ـ ـ ــأوراق ال ـم ــال ـي ــة
الـ ـم ــدع ــوم ــة ب ــال ــره ــن ال ـع ـق ــاري
وس ـ ـنـ ــدات الـ ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة
بمنتصف العام المقبل بموجب
خـ ـط ــة أع ـ ـلـ ــن ع ـن ـه ــا ف ـ ــي ب ــداي ــة
نوفمبر.
لـكــن ب ــاول فـتــح الـمـجــال أمــام
ت ـس ــري ــع هـ ــذا ال ـ ـجـ ــدول الــزم ـنــي
األس ـبــوع الـمــاضــي .وسيجتمع
صــان ـعــو ال ـس ـيــاســة ف ــي 15-14
ً
دي ـس ـم ـبــر التـ ـخ ــاذ ق ـ ـ ــرارا بـشــأن
مــا إذا ك ــان عليهم تـســريــع هــذا
الجدول الزمني.
ومن الواضح اآلن أن صانعي
السياسة يستعدون لرفع أسعار
ال ـف ــائ ــدة ف ــي وقـ ــت أب ـك ــر بكثير
ً
م ـمــا ك ــان م ـتــوق ـعــا ق ـبــل بضعة
أشهر فقط.

تقرير سوق العمل يعزز
احتماالت رفع الفائدة
أضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ــوظ ـ ـ ــائ ـ ـ ــف غ ـي ــر
الــزراع ـيــة  210آالف وظـيـفــة في
نوفمبر الماضي مقابل توقعات
ً
بارتفاعها بواقع  553ألفا .وفي
ذات الوقت ،تراجع معدل البطالة
بنسبة  0.4في المئة ليصل إلى
 4.2فــي الـمـئــة وس ــط انـخـفــاض
إجمالي عدد العاطلين عن العمل
ً
بمقدار  542ألفا إلى  6.9ماليين.
وانخفض كال المقياسين بشكل
كـبـيــر ع ــن أع ـل ــى مـسـتــويــاتـهـمــا
المسجلة بنهاية فـتــرة الــركــود
الممتدة ما بين فبراير وأبريل
 ،2020إال انهما ما يــزاالن أعلى
بـكـثـيــر م ــن م ـس ـتــويــات م ــا قبل
الجائحة.

وارت ـف ـع ــت ن ـس ـبــة ال ـم ـشــاركــة
في القوى العاملة إلى  61.8في
الـمـئــة .وخ ــال الـفـتــرة المقبلة،
سـيـتـســاءل الـمـحـلـلــون عـمــا إذا
كانت البيانات قوية بما يكفي
لــاحـتـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي لـتـبــريــر
تسريع خفض برنامج التيسير
الكمي في يناير.

تحسن قطاع
الصناعات التحويلية
وبـ ـفـ ـض ــل قـ ـ ــوة الـ ـطـ ـل ــب عـلــى
السلع ،انتعش نشاط الصناعات
التحويلية في الواليات المتحدة
فـ ــي ن ــوف ـم ـب ــر ،م ـم ــا أبـ ـق ــى عـلــى
ارتـ ـف ــاع مـ ـع ــدالت ال ـت ـض ـخــم مع
استمرار المصانع في مواجهة
نقص الـمــواد الخام الناجم عن
الجائحة.

وقال معهد إدارة التوريد يوم
األربـ ـع ــاء ال ـمــاضــي ،إن مــؤشــره
لنشاط المصانع الوطنية ارتفع
إلى  61.1الشهر الماضي مقابل
 60.8ف ــي أكـ ـت ــوب ــر .وبــالـتـمـعــن
ف ــي ت ـفــاص ـيــل ال ـت ـق ــري ــر ،ارت ـف ــع
مقياس التوظيف ضمن القطاع
الصناعي إلــى أعلى مستوياته
المسجلة فــي سـبـعــة أش ـهــر ،إذ
أدى الطلب القوي إلــى توظيف
المصانع للمزيد من العمال .إال
أن نقص العمالة ما يزال يشكل
ً
عائقا.

ارتفاع أسعار النفط بعد بيان
«أوبك وحلفائها»
ارتفعت أسعار النفط األسبوع
ال ـمــاضــي بـعــد اع ــان مجموعة
األوب ـ ـ ـ ـ ــك وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا أن ـ ـهـ ــا قــد

ت ــراج ــع سـيــاســة زيـ ــادة اإلن ـتــاج
في وقت قصير إذا انهار الطلب
على النفط بسبب ارتـفــاع عدد
عمليات اإلغالق.
وي ـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس ال ـم ــاض ــي،
فـ ــاجـ ــأت ال ـم ـج ـم ــوع ــة األس ـ ـ ــواق
بتمسكها بخطط إ ضــا فــة 400
ً
ألف برميل يوميا من اإلمدادات
في يناير.
وجـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار عـ ـل ــى ال ــرغ ــم
مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاوف الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة
بــإفــراج الــواليــات المتحدة عن
االح ـت ـيــاط ـيــات االسـتــراتـيـجـيــة
وتأثير اوميكرون على الطلب.
إذ ارتـ ـف ــع س ـع ــر م ــزي ــج خ ــام
ً
برنت ليصل إلــى  71.40دوالرا
بعد تراجعه إلى مستوى 65.72
ً
دوالرا األسبوع الماضي.
وب ـ ـ ــدأت «أوب ـ ـ ــك وح ـل ـف ــاؤه ــا»
ً
فــي العمل تدريجيا على إلغاء

التخفيضات القياسية المتفق
عـلـيـهــا ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي عـنــدمــا
ً
أثرت الجائحة سلبا على الطلب،
وت ــم خـفــض اإلن ـت ــاج بـنـحــو 10
ً
مــاي ـيــن بــرم ـيــل ي ــوم ـي ــا ،أو ما
يعادل  10في المئة من اإلمدادات
العالمية.
وتم تقليص تلك التخفيضات
منذ ذلك الحين إلى حوالي 3.8
ً
ماليين برميل يوميا ،لكن وفقا
لوكالة الطاقة الدولية ،لم تنجح
«أوبك» وحلفاؤها بشكل منتظم
في تحقيق أهدافها اإلنتاجية ،إذ
أنتجت حوالي  700ألف برميل
ً
ً
يوميا أقــل مما كــان مخططا له
فــي ش ـهــري سبتمبر وأكـتــوبــر.
ومن المقرر أن تعقد المجموعة
اجتماعها المقبل فــي  4يناير
.2022

«بنك أوف أميركا» :خطران أمام األسواق في « 2022غولدمان» يخفض توقعاته لنمو االقتصاد
األميركي مع انتشار «أوميكرون»

ح ــذر تـقــريــر لبنك أوف أمـيــركــا ،المتعاملين
فــي األسـ ــواق مــن التضخم الـمــرتـفــع واالنـتـشــار
المحتمل لـمـتـغـيــرات كــوفـيــد ال ـجــديــدة فــي عــام
.2022
وقال التقرير ،إن «موجات كوفيد المستقبلية
هي أكبر مخاطر الهبوط» ،وفي المقابل يستعد
جانب العرض لالستيقاظ لمقابلة جانب الطلب
المتنامي بعد إغالقات كوفيد.
ويركز التقرير بشكل أساسي على التهديدات
المختلفة لالقتصاد العالمي في عام  2022وما
بعده ،إذ أعد التقرير العديد من خبراء االقتصاد
في األبحاث العالمية للبنك.
ومن بين هذه المخاطر االقتصادية معدالت
التضخم الـمــرتـفـعــة ،وانـتـشــار الـمـتـغـيــرات مثل
ساللة أوميكرون األخيرة ،وتغير المناخ ،وقيود
العرض.
وترك ظهور متغير أوميكرون بصماته على

األس ــواق فــي نهاية شهر نوفمبر الـمــاضــي ،إذ
انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من  1500نقطة
في األسبوع التالي لعيد الشكر.
يأتي ذلــك ،فيما حــذر مسؤولون فــي منظمة
الصحة العالمية ،من احتمالية أن يكون متغير
أوميكرون ،هو الساللة المهيمنة لفيروس كورونا
في جميع أنحاء العالم.
ووجـ ـ ــد ال ـت ـق ــري ــر أن ال ـت ـح ـف ـيــز الـ ـم ــال ــي غـيــر
المسبوق الذي سنته الحكومة الفدرالية لمواجهة
القضايا االقتصادية المتعلقة بـ«كوفيد» يجب أن
يضمن أن «الواليات المتحدة ستستأنف دورها
كـمـحــرك لـلـنـمــو ال ـعــال ـمــي ،ف ــي حـيــن أن الصين
ستكون في مرتبة متخلفة».
وكتب الخبراء ،أن العالقات الصينية األميركية
ً
كانت أيضا مصدر قلق لالقتصاد العالمي .كما
ً
ً
أن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن كيفية
تطور العالقات بين الصين والغرب ،ويمكن أن

يؤدي التفكك السريع للروابط االقتصادية إلى
ركود عالمي.
وأضــاف التقرير ،أنه حتى إذا تم التحكم في
متغيرات كوفيد الجديدة التي تظهر في العام
المقبل إلى أقصى حد ،فإن مخاوف التضخم ال
تزال تجعل مستقبل النمو االقتصادي األميركي
ً
غامضا.
ي ـ ــأت ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك ،فـ ـيـ ـم ــا س ـ ـجـ ــل م ـ ــؤش ـ ــر أس ـ ـعـ ــار
المستهلكين  6.2فــي الـمـئــة فــي أك ـتــوبــر ،وهــو
األعلى منذ عقود ،وحذر بنك أوف أميركا من أن
التضخم قد يظل مشكلة مهمة لالقتصاد على
المدى القصير.
وتوقعت كبيرة االقتصاديين األميركيين في
بنك أوف أميركا ،ميشيل ماير ،ونائب الرئيس
ألكسندر لين ،أن يرفع الفدرالي األميركي ،أسعار
ال ـفــائــدة  3م ــرات خ ــال ال ـعــام المقبل بــدايــة من
يونيو.

خـفــض االق ـت ـصــاديــون فــي بـنــك االسـتـثـمــار «غــولــدمــان
ساكس» توقعاتهم لالقتصاد األميركي هذا العام والعام
المقبل ،بعد أن قرروا أن انتشار ساللة «أوميكرون» لفيروس
كورونا سيؤدي إلى «انخفاض متواضع» في النمو.
وفـ ــي ت ـقــريــر ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع ل ـل ـع ـمــاء ،قـ ــال الـخـبـيــر
االقتصادي ،جوزيف بريغز ،إن «غولدمان ساكس» يتوقع
اآلن أن يتوسع الناتج المحلي اإلجمالي للواليات المتحدة
ً
بنسبة  3.8في المئة هذا العام ،انخفاضا من  4.2في المئة،
كما خفض التقديرات لعام  2022إلى  2.9في المئة من 3.3
في المئة.
وقال بريغز« :بينما تظل العديد من األسئلة بال إجابة،
نـعـتـقــد اآلن أن االح ـت ـم ــال ال ـحــالــي س ـل ـبــي ،ول ـكــن بشكل

متواضع مع انتشار سريع للفيروس ،لكن خفة األعراض
ال تدعو للقلق».
وأضــاف الخبير االقتصادي أنــه من المرجح أن يكون
لـ ـ «أوم ـي ـك ــرون» تــأثـيــر م ـتــواضــع فـقــط عـلــى اإلن ـف ــاق على
الخدمات ،وقد يؤدي إلى تفاقم نقص اإلمدادات.
ً
ً
ويرى بريغز تأثيرا مختلطا للفيروس على التضخم،
فبينما قد تتضرر القطاعات الحساسة للفيروسات مثل
السفر ،فإن المزيد من النقص في اإلمــدادات والعمالة قد
يرفع األسعار بطريقة أكثر ديمومة.
كما حذر صندوق النقد الدولي من أن «أوميكرون» قد
يعوق االنتعاش االقتصادي العالمي الــذي كــان يتوقعه
للعام المقبل.

آنا دي أرماس بديلة عن سكارليت جوهانسون
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أروسوال كوربيرو

كـ ـ ـش ـ ــف مـ ـ ــوقـ ـ ــع دي ـ ـ ـلـ ـ ــي م ـي ــل
البريطاني عن استعداد الممثلة
الكوبية آنــا دي أرمــاس لبطولة
فـيـلــم جــديــد بــاســم «،»Ghosted
والــذي سيتم عرضه على إحدى
المنصات.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـتـ ـق ــري ــر أن ال ـع ـم ــل
ال ـج ــدي ــد س ـي ـكــون األول ألرم ـ ــاس،
بـ ـع ــد ن ـ ـجـ ــاح ف ـي ـل ـم ـهــا األخ ـ ـيـ ــر فــي
سـلـسـلــة جـيـمــس بــونــد م ــع الممثل
دانـ ـي ــال ك ــري ــغ ،وأن ـه ــا بــذلــك ستحل
مـحــل الـنـجـمــة األم ـيــرك ـيــة سـكــارلـيــت
جــوهــانـســون ،الـتــي اع ـتــذرت عــن عدم
القيام بالدور ،بسبب جدولها المزدحم.

ً
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـص ـح ـي ـف ــة فـ ــاري ـ ـتـ ــي ،ف ــإن
ال ـن ـج ـم ــة أرمـ ـ ـ ــاس تـ ـج ــري م ـبــاح ـثــات
حاليا مع القائمين على سلسلة جون
ويــك ،لالنضمام إلى دور البطولة في
ّ
لتجسد شخصية قاتلة
الجزء القادم،
شابة تسعى لالنتقام من الذين قتلوا
عــائـلـتـهــا ،مــع الـنـجــم الـعــالـمــي كيانو
ريفز.
وظ ـهــرت أخ ـيــرا أرم ـ ــاس ،المرشحة
لجائزة غولدن غلوب ،في أحدث جزء
لجيمس بوند بعنوان No Time to Die
بدور بالوما ،عميل وكالة المخابرات
المركزية الــذي يساعد بوند (دانييل
كريغ) في مهمته.

آنا دي أرماس

«»La Casa de Papel
ُيشعل حماس المشاهدين

دفع مباشر للفنانين مقابل
سماع أغنياتهم

« »Spotifyتحجب أعمال
مشاهير الكوميديا

انتهت حلقات الجزء األول من الموسم الخامس
واألخير لسلسلة « »La Casa de Papelبمقتل «طوكيو»
في مشهد عاطفي مؤثر ،أشعل حماس المشاهدين.
وم ـث ـلــت ال ـن ـهــايــة م ـش ـهــدا ق ـم ـم ـيــا ،أب ـق ــى شغف
الجمهور في العالم لمعرفة ما يتبع هذا الحدث .وقد
أثار االستهجان إقــدام منصة نتفلكس على تقسيم
الموسم الخامس لجزأين.
وان ـط ـل ـقــت أح ـ ــداث ال ـج ــزء ال ـثــانــي م ــن الـمــوســم
الـخــامــس للمسلسل الـجـمــاهـيــري ،عـبــر المنصة،
باالهتمام بمقتل «طوكيو» ،ومحاولة أفراد العصابة
التغلب على الفقد بــزوال أحد أفــراد العصابة ،وبدا
الجزء الثاني عاطفيا دراميا ،إضافة إلى اعتماده
على اإلثارة والحركة.
ويتصدى لبطولة المسلسل النجوم ألفارو مورتي،
الذي َّقدم دور البروفيسور ،وأروسوال كوربيرو بدور
طوكيو ،وألبا فلوريس بدور نيروبي ،وباكو توس
بــدور موسكو ،وميفيل هـيــران بــدور ريــو ،وبيدرو
ألونسو بدور برلين ،وخايمي لورينتي بدور دينفر،
وداركو بيريك بدور هلسنكي.

أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت خـ ـ ــدمـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــث ال ـ ـم ـ ــوس ـ ـي ـ ـق ـ ــى عـ ـب ــر
اإلنـتــرنــت (ت ـي ــدال) ،اعـتــزامـهــا الـسـمــاح لـجــزء من
مستخدميها بــإمـكــانـيــة ســداد قـيـمــة اشـتــراكـهــم
مباشرة للموسيقيين أصحاب التسجيالت التي
يستمع إليها المستخدمون كثيرا.
وخ ــدم ــة ت ـي ــدال تــأس ـســت ع ــام  2015ع ـلــى يد
مجموعة مــن الموسيقيين ،بـقـيــادة نجم الــراب
ج ــاي زد ،وزوج ـتــه ملكة ال ـبــوب بـيــونـســي ،على
أس ــاس منح الفنانين نصيبا أكـبــر مــن إي ــرادات
الخدمة ،وتوفير جودة أفضل لصوت التسجيالت
الموسيقية التي تبثها.
وقالت «تيدال» إنها قررت تحويل ما يصل إلى
 10في المئة من قيمة االشتراك في خدمة «هاي
فــاي بـلــس» ،والـبــالـغــة  19.99ي ــورو شـهــريــا ،إلى
برنامج «الدفع المباشر للفنانين».
وأضافت أن فكرة البرنامج الجديد ،هي ضرورة
وصول أموال المستخدم بشكل مباشر إلى الفنان
الذي يفضل االستماع إلى أعماله باستمرار عبر
(د ب أ)
			
خدمة البث.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال األميركية،
بــأن شــركــة « »Spotifyالسويدية لتقديم خدمات
الـمــوسـيـقــى وال ـبــودكــاســت حـجـبــت أع ـمــال مـئــات
مــن أشهر الكوميديين ،بما فــي ذلــك كيفن هــارت
وتيفاني هاديش وجون موالني وجيم غافيغان،
مــن منصتها الــرقـمـيــة ،بسبب ن ــزاع حــول حقوق
الملكية.
وحاول عدد من الفنانين البارزين الحصول على
عائدات أكبر مقابل أعمالهم المنطوقة المختلفة،
مثل الـنـكــات ،عندما يتم تشغيلها على الــراديــو،
وع ـلــى خ ــدم ــات ،م ـثــل« :سـبــوتـيـفــاي» و»ب ــان ــدورا»
و»يوتيوب» و»سيرياس إكس إم» ،حيث قامت شركة
إدارة الحقوق العالمية « ،»Spoken Giantsالتي
تعمل على ضمان تعويض الفنانين ،بالتفاوض
على حقوق التأليف والنشر ألعمال الكوميديين،
ُ
عـلــى غ ــرار الـطــريـقــة ال ـتــي يـتــم بـهــا الــدفــع لــكـتــاب
األغــانــي مقابل استخدام موسيقاهم وكلماتهم،
وبعد فشل المفاوضات مع « »Spotifyأزالت المنصة
المئات من المحتويات الكوميدية من الخدمة.

جاي زي وبيونسي

كيفن هارت

فلك

ليدي غاغا أفضل ممثلة
بـ «دائرة نقاد السينما»

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :جهودك الرامية لتحسين
ً
ظروف عملك سوف تلقى نجاحا.
ً
عـ ــا ط ـ ـف ـ ـيـ ــا  :إذا أهـ ـ ـم ـ ــل الـ ـش ــر ي ــك
ً
االهتمام بك مؤخرا فلديه أسبابه
الخاصة.
ً
اجتماعيا :ال َ
تنس أن أغلى مهمة
لديك هي إرضاء والديك.
رقم الحظ.17 :

لتألقها في السينما اليابانية واإليطالية واألميركية

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :ينبغي عليك أن تتدارك أخطاءك
قبل اتخاذ قرار ضدك.
ً
عاطفيا :يتجه برجك إلــى فضاء ناصع
البياض وينعكس على عالقتك العاطفية.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :ال تـ ـض ــاع ــف م ـش ـك ــات ــك
ب ــاس ـت ـم ــزاج آراء ال ـج ـم ـيــع واتـ ـك ــل عـلــى
حدسك فقط.
رقم الحظ.53 :

ملصق فيلم «»Drive My Car

أعلنت دائ ــرة نقاد السينما فــينيويورك وجــود النجمة
العالميةليدي غاغا ضمن الفائزين بجوائزها لهذا العام،
بعد تألقها في السينما اليابانية واإليطالية واألميركية،
وحصولها على تقييمات مرتفعة عن فيلمها األخير (House
.)of Gucci
ً
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي ،فإن غاغا حصلت
علىجائزة أفضل ممثلة عن فيلمها  ،House of Gucciوجاءت
القائمة الكاملة لجوائز دائ ــرة نقاد السينما فــى نيويورك
كالتالي:
أفضل فيلم ،Drive My Car :وهو فيلم ياباني تدور أحداثه
حول الممثل يوسوكو كافوكو ،الذي يتعرض لصدمة موجعة
تجعله ينتقل إلى هيروشيما من ُأجل العمل على اقتباس
ً
مسرحي من «العم فانيا»ُ ،
والمضي قدما في حياته ،وحينما
ُ
يتم توكيل سائقة محترفة تدعى «ميساكي» لقيادة سيارته
ً
رغم إرادتــه ،تتحول عالقتهما الفاترة معا إلى صداقة قوية
تنفتح من خاللها القلوب لبعضها البعض ،ويرثي كل واحد
لآلخر عن مشاعره المحطمة بتداعيات الماضي األليم ،وهو
بـطــولــة داي يــونــغ جـيــن ،وهـيــديـتــوشــي نيشيغيما ،وريـكــا
كيريشيما.
أفضل إخراج:جين كامبيون عن فيلم The Power of the
 ،Dogوهو ذات العمل الذي حصد عنه النجم العالمي بيندكت
كامبرباتش جائزة أفضل ممثل بالمسابقة.
شــارك أيضا فــي بطولة الفيلم النجوم كريستن دانست،
وكودي سميت-ماكفي ،وجيسي بليمنز ،وفرانسيس كونروي،
وكـيــث ك ــارادي ــن ،وتــومــاسـيــن مــاكـنــزي ،وجينيفيف ليمون
وغيرهم ،والعمل دراما إنتاج دولي مشترك قادم ،من كتابة
وإخراج جين كامبيون ،مبني على رواية تحمل نفس االسم
للكاتب توماس سافاج.
وت ــدور أح ــداث « »The Power Of The Dogحــول مــزارع
مستبد ُيدعى فيل بوربانك (بنديكت كامبرباتش) ،والــذي
يتمتع بشخصية جذابة وقسوة ساخرة ،عندما يصطحب
شقيقة زوجته الجديدة وابنها إلى المنزل ،حتى يحدث ما
لم يكن في الحسبان ،حين ينشر الخوف والذعر أينما حل.
وحصلت على جائزة أفضل ممثلة النجمة ليدي غاغا عن
فيلمها  ،House of Gucciوهو إخراج ريدلي سكوت ،وإنتاج
الواليات المتحدة األميركية .وأحــداث الفيلم مستوحاة من
اإلمبراطورية العائلية وراء دار األزيــاء اإليطالية الشهيرة
غوتشي .وتمتد األحداث على مدى  3عقود من الحب والخيانة
واالنحالل واالنتقام ،والقتل في نهاية المطاف ،ويكشف عن
معنى االسم وقيمته ،وإلى أي مدى ستذهب العائلة للسيطرة.
ُيشار إلى أنه ألول مرة فى الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
ع ــرض الـفـيـلــم ال ــروائ ــي « »House of Gucciض ـمــن الـقـســم
الرسمي خارج المسابقة ،بالدورة الـ  43من مهرجان القاهرة
السينمائي ،االثنين الماضي ،بالمسرح الكبير في دار األوبرا
المصرية ،كما جاء عرضه الثاني األربعاء الماضي بمسرح
النافورة.
وحـصــل عـلــى جــائــزة أفـضــل ممثل مـســاعــد الـنـجــم كــودي
سميت -ماكفي ،وأفضل ممثلة مساعدة النجمة كاثرين هانتر،
وأفضل سيناريو بول توماس أندرسون ،وأفضل فيلم رسوم
متحركة.The Mitchells vs. the Machines :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :يسير عملك حسب توقعاتك
وسوف تأتي النتائج مثمرة.
ً
عاطفيا :إشكاالت بسيطة تعتري
ً
عالقتكما لكنها لن تدوم طويال.
ً
اجتماعيا :أنت تعيش في مجتمع
منفتح فال تنغلق على نفسك.
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :ال تحاول فرض آرائك في عملك
ً
وخصوصا على المسؤولين.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :يـ ـق ـ ّـدم ل ــك ب ــرج ــك أوض ــاع ــا
مريحة تستفيد منها في عالقتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـتـعــرض أح ــد أصــدقــائــك
لظروف سيئة فتقف إلى جانبه.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :أجــريــت ات ـفــاقــا مــع أحــدهــم
وأنت غير متأكد بأنه سيطبقه.
ً
ً
عاطفيا :كن قريبا من شريك العمر
ألنه ال يشعر بالسعادة إال معك.
ً
اجتماعيا :أحصر اهتمامك بشؤونك
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة وال ت ـ ـتـ ــدخـ ــل ب ـ ـشـ ــؤون
اآلخرين.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :لديك النية ألن ينجح جميع
ً
الزمالء لكن أحدهم سيبقى خامال.
ً
عاطفيا :التغييرات الفلكية تصب في
مصلحتك فال تخف من اتخاذ القرار.
ً
ً
اجتماعيا :سـ ّـر فشلك أحيانا سببه
أنك تريد إرضاء الجميع.
رقم الحظ.56 :
ليدي غاغا

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـيــا :ال تـنـفـعــل ف ــي وج ــه زمــائــك
وناقشهم بمرونة وهدوء.
ً
عاطفيا :لديك اليوم اهتمامات كثيرة
غير األمور العاطفية وبرجك يساندك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تحصل عـلــى االسـتـفــادة
الـقـصــوى مــن محبة عــائـلـتــك عندما
تهتم بها.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
بأعمال
مهنيا :يكلفك المسؤول عنك
ٍ
إضافية ترهقك جدا.
ً
ً
عاطفيا :مناخكما العاطفي جيد جدا
بسبب االنسجام التام بين برجيكما.
ً
اجتماعيا :انتبه فأنت ال تمتلك الوقت
لتتصرف به كما تريد.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مهنيا :ال أحد يكون متيقنا من المستقبل
ً
ً
لذلك يجب أن تكون حاضرا دوما.
ً
عــاطـفـيــا :يمنحك بــرجــك نفحة عاطفية
تجعلك ّ
تعبر عن مشاعرك بدون كالم.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ي ـن ـق ـس ــم أصـ ـح ــاب ــك ح ــول
موضوع ما وتحاول أنت ترطيب األجواء.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر
ً
مهنيا :متى ّ
صممت على بلوغ هدفك
فال بد أنك ستنجح.
ً
عاطفيا :الرجولة ليست في االنفعال،
بل في التفهم والصبر.
ً
اجتماعيا :مــرورك بأوقات صعبة قد
يكشف لك نيات أصدقائك.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مـهـنـيــا :يـقــع عـلــى كتفيك الـكـثـيــر من
أعباء العمل التي يجب تنظيمها.
ً
ً
عاطفيا  :تنشغل كثيرا بأمور تافهة
وتترك شريك حياتك يعاني الوحدة.
ً
اجتماعيا :حــذار ّ
ممن يجلس أمامك
ً
مبتسما ويتحدث بالسوء من ورائك.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـي ــا :ال تـ ـح ــاول ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى مــن
يساعدونك في عملك فقد تخسر تعاونهم.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـت ـفــاهــم ب ـطــري ـقــةٍ ه ــادئ ــة هو
الــوحـيــد ال ــذي يعيد الـمـيــاه إلــى مجاري
عالقتكماّ .
ً
ً
اجتماعيا :خفف قليال من قساوتك تجاه
أفراد العائلة.
رقم الحظ.22 :
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رضا عبدالرحمن :الفن أهم وسيلة اتصال بين البشر
مؤسس أول مدرسة مصرية للفنون في الواليات المتحدة
أراد الفنان المصري رضا عبدالرحمن الذي استطاع أن يرسم
مالمح بارزة لطريقه في رحاب الفن التشكيلي ،أن ينقل خبراته إلى
لإلقامة في الواليات المتحدة،
غيره ،لذا قرر بعد انتقاله منذ سنوات ً
لحلم ظل يراوده كثيرا ،فأنشأ أول مدرسة مصرية
أن يطلق العنان ٍ
لتعليم الفنون في مدينة بيجمتون بوالية نيويورك.
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

نتواصل مع
كل الجاليات
لتعريفها بنشاط
المدرسة ودعوتها
لاللتحاق بنا

● م ـت ــى ب ـ ـ ــدأت فـ ـك ــرة إن ـش ــاء
"م ــدرس ــة بــورتــريــه" وكـيــف كانت
خطوات تطبيقها؟
 مـ ـن ــذ ان ـت ـق ـل ــت ل ــإق ــام ــة فــيالواليات المتحدة مع أسرتي قبل
نحو سبع سنوات ،تراودني فكرة
إنشاء مدرسة للفنون في أميركا،
وكــانــت ه ــذه الـفـكــرة تشغل بالي
أي ـضـ ًـا حـيــن كـنــت فــي مـصــر ،لكن
هـنــا فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أفــق
العملية التعليمية مفتوح وغير
م ـق ـيــد ب ـقــوان ـيــن مـكـبـلــة ل ــإب ــداع
مثلما الـحــال فــي ال ــدول النامية،
فـهـنــا يـمـكـنــك أن تـفـعــل م ــا تـشــاء
مــادمــت تحمل مــا يؤهلك للقيام
ب ـه ــذا ال ـ ـشـ ــيء ،ب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن كل
الطرق مفتوحة أمامك في سبيل
ت ـح ـق ـيــق ه ــدف ــك ،وكـ ـ ــان تـشـجـيــع
ـدا ،وبـعــض
ـرا ج ـ ـ ً
ال ـن ــاس ل ــي ك ـب ـيـ ً
ال ــذي ــن درسـ ـ ــوا م ـع ــي ف ــي بـعــض
األماكن التي قمت بالتدريس بها
من قبل طالبوني بضرورة افتتاح
مدرستي الخاصة ،وكذلك زوجتي
وم ـســاعــدتــي األول ـ ــى رش ــا طــاهــر
كــانــت سـبـبـ ًـا رئـيـسـ ًـا فــي تحقيق
هذا الحلم.
● هــل واجـهـتــك صـعــوبــات في
سبيل خروج الفكرة إلى النور؟
 وجود المكان المناسب كانأب ــرز العقبات ،وقــد لعب الحظ
دورا ف ــي تــذلـيـلـهــا ،حيث
مـعــي
ً
إن ه ــذه ال ـمــدرســة كــانــت قائمة
مـ ــن ق ـب ــل ول ـ ــم ي ـع ــد أص ـحــاب ـهــا
متفرغين لها فقمت باستئجارها

أنهار القراءة
وضفاف
الكتابة ()2 – 2

وفي حــوار أجرته معه "الجريدة" ،قال عبدالرحمن إن هذه
المدرسة تسعى إلى تعليم الفنون لجميع الجنسيات من كل األعمار
ً
خصوصا أبناء الجاليات ً العربية ،مع التركيز على فنون الحضارة
الفن أسلوب حياة ،كما أنه إحدى أهم
المصرية القديمة ،معتبرا أن ً
وسائل االتصال بين البشر عموما ...وفيما يلي نص الحوار:
وبدأت العمل منذ بداية أكتوبر
الماضي.
● م ــا األه ـ ــداف الــرئـيـســة التي
ت ـس ـع ــي إلـ ـيـ ـه ــا م ـ ــن خ ـ ـ ــال ه ــذه
المدرسة؟
بشكل
الفن
نشر
أهدافي
 أهمٍ
ع ــام ،فــأنــا أعتقد أن الـفــن مــن أهم
وســائــل االت ـصــال بين الـبـشــر ،إن
لم يكن أهمها ،ومن خالله يمكننا
خ ـلــق ج ـس ــور ه ــام ــة وت ـفــاه ـمــات
عميقة ذات طابع إنساني ،فالفن
التشكيلى بشكل خاص ال يحتاج
إلى لغة أو ترجمة ،فهو من القلب
والعقل ويصل إلى القلب والعقل
مباشرة من دون وسائط ،غير أني
متخصص في استخدام التقنيات
القديمة التي استخدمها المصري
القديم فــي إنـتــاج الـفــن المعاصر
وهذا أحد أهم أهداف المدرسة.
● ه ــل يـقـتـصــر دور الـمــدرســة
على تعليم أبناء الجالية المصرية
أو العربية؟
 ال بـكــل تــأك ـيــد ،فـعـلــى الــرغــممـ ــن أن ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة ت ـع ـم ــل تـحــت
مظلة الجمعية العربية األميركية
للثقافة ،فإننا نعمل على توصيل
ال ـف ـنــون إل ــى ك ــل ال ـن ــاس ،ولــديـنــا
دارس ـ ـ ـ ــون مـ ــن م ـخ ـت ـلــف األعـ ـم ــار
والجنسيات واألعراق ألن المجتمع
األميركي مجتمع مهاجرين يقبل
الجميع ،والمدرسة نموذج مصغر
للمجتمع ،وتسعى زوجتي التي
تتولى إدارة الـمــدرســة للوصول
إلى أبناء كل الجاليات لتعريفهم

الدارسون من كل األعمار

بـ ـنـ ـش ــاط ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة ودع ــوتـ ـه ــم
لاللتحاق بها وتنظيم ورش عمل
لـكــل م ــن ي ـبــدي اس ـت ـع ــداده لــذلــك،
فالفن أسلوب حياة.
● حــدثـنــى ع ــن دور الـمــدرســة
في التعريف بالمنجز الحضاري
ـدا ،ومــا األنشطة
المصري تـحــديـ ً
التي تهتم بهذا الجانب؟
 لدينا برنامج خاص ومحددالس ـت ـخ ــدام الـتـقـنـيــات الـمـصــريــة
ال ـقــدي ـمــة ف ــي ال ــرس ــم والـتـصــويــر
الـ ـمـ ـع ــاص ــر ،حـ ـت ــى إنـ ـ ــه مـ ــن أه ــم
أس ـب ــاب انـ ـج ــذاب ال ــدارس ـي ــن إلــى
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرسـ ـ ــة أن ـ ـه ـ ــا ت ـ ـحـ ــت إدارة
مصرية ومــا تحمله هــذه الجملة
ـان يـسـتــدعــي عـنــد جميع
مــن م ـعـ ٍ
ال ـن ــاس م ــن مـخـتـلــف دول الـعــالــم
الفن والحضارة واإلب ــداع ،فكلمة
جدا وتمثل
"مدرسة مصرية" مهمة ً
كبيرا بالنسبة إلى الراغبين
محفزا
ً
ً
في تعلم الفنون.

رضا عبدالرحمن
● عـلـمـنــا أن ال ـم ــدرس ــة تفتح
أبوابها للهواة والمحترفين في
نفس الوقت ،فماذا تقدم لهم؟
 التعليم هـنــا مـتــاح للجميعـوال إلى ما
من سن الخامسة وصـ ً
فــوق التسعين ،وهــذا هــو النظام
األميركي ،إذ إنه ال قيد وال شرط
ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـم ـس ــأل ــة ال ـع ـم ــر،
وبــالـتــالــي ه ــذا ي ـقــودنــا إل ــى عــدم
التفرقة بين الهاوي والمحترف،
فلكل منهم المحتوى الذي يمكن
تـقــديـمــه ل ــه ،حـيــث إن ـنــا ن ـقــدم في
ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة ب ــرن ــامـ ـج ـ ًـا م ـت ـن ــوع ـ ًـا
للجميع ،لــديـنــا بــرامــج تعليمية
لألطفال من سن  5إلى  8سنوات،

ث ــم بــرنــامــج آخ ــر م ــن س ــن  9إلــى
 12عــامـ ًـا ،ثــم مــن ســن  13إل ــى 17
برنامجا
عــامـ ًـا ،وبـعــد ذلــك نـقــدم
ً
بدءا من عمر  18فما
للمحترفين ً
أيضا ورش خاصة
فــوق ،وهناك
ً
للهواة في كل األعمار فوق سن 18
تقريبا.
عاما ،وفي كل مجاالت الفن
ً
ً
● ما أكثر ما يسعى المحترفون
إلى تعلمه في المدرسة؟
ـدا يكون
 -المحترفون تـحــديـ ًت ــرك ـي ــزه ــم ع ـل ــى االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
دروس تـعـلــم الـتـقـنـيــات القديمة
كالتمبرا واأليقونات وغيرها من
فنون الحضارة المصرية القديمة.

فرعون الفن المصري المعاصر
اتخذ الفنان رضــا عبدالرحمن خطوة تدشين
هذه المدرسة بناء على طلب الكثيرين من عشاق
تيمنا بجريدة
فنه ،وأطلق عليها اسم "بورتريه"،
ً
"بــورتــريــه" للفنون التي أصــدرهــا فــي مصر لعدة
أعوام.
ويتسم األسلوب الفني لعبدالرحمن باستلهام
التراث المصري القديم بلغة معاصرة ،مما جذب
إليه العديد مــن مقتني األعـمــال الفنية فــي مصر
والواليات المتحدة ،حتى أن الفنان الكبير حلمي

النحات الكبير محمود
التوني وصفه بأنه "خليفة ّ
مختار في فن التصوير المصري".
ُ
ويلقب عبدالرحمن فــي أميركا بــ"فــرعــون الفن
المصري المعاصر" ،لذا تهتم مدرسة "بورتريه"،
التي تقع في مدينة بيجمتون وتخدم مقاطعة بروم
بأكملها ،بتقديم دروس فــي الفن لمن يشتاقون
لمعرفة المزيد عن استخدام التقنيات المصرية
القديمة في إنتاج فنون معاصرة.

عبدالرحمن وزوجته

إبداعات طفلة في الخامسة

َ
ّ
ّ
َ
ندوة لمناقشة كتاب «العرب وتحديات التحول نحو المعرفة واالبتكار»
بالشراكة بين مؤسستي «شومان» و«الفكر العربي»
تقام ندوة في ّعمان
لمناقشة كتاب َ
"الع َرب
وتحديات ّ
ّ
التحول نحو
المعرفة واالبتكار"،
َّ
لمؤلفيه الدكتور معين
حمزة ،والدكتور ُع َمر
البزري.

ّ
ّ
مؤسسة عبدالحميد
نظم منتدى
شومان الثقافي ،ذراع البنك العربي
للمسؤولية الثقافية واال جـتـمــا عـيــة،
ّ
مؤسسة الفكر العربي،
بالشراكة مع
ً
ندوة في ّ
عمان لمناقشة الكتاب الذي
ً
أص ــدرت ــه حــدي ـثــا "ال ـ َـع ـ َـرب وت ـحـ ّ
ـديــات
ال ـت ـح ـ ّ َـول ن ـحــو ال ـم ـعــرفــة واالب ـت ـك ــار"،
ّ
لـ ـم ــؤل ــفـ ـي ــه الـ ــدك ـ ـتـ ــور م ـع ـي ــن حـ ـم ــزة،
ُ
َ
والدكتور عمر البزري.
ّ
لمؤسسة
بدوره ،ألقى المدير العام
ال ـف ـك ــر الـ ـع ــرب ــي ،ال ـب ــروف ـس ــور ه ـنــري
ّ
َ
العويط كلمة ،لفت فيها إلى أن اختيار
ّ
مؤسسة شومان النعقاد هذه الندوة،
ًّ
مبني َا على عــا قــات التعاون
لــم يكن
ّ
ْ
الوثيق التي ن َسجناها ووطدناها بين
ّ َ
مؤسستينا ،وعلى
أهدافنا الثقافيةِ
ِ
ُ
الم َ
اعتبارنا
شتركة ،فحسب ،بل على
ِ
ّ
م ــؤس ـس ــة ش ــوم ــان ،ال ـت ــي أط ـل ـقــت في
 1982جائزة الباحثين العرب ،رائدة
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد دع ـ ــم ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمـ َ ّـي
ـارنــا الـصـنــدوق
وإب ـ ـ ِ
ـرازه ،وعـلــى اعـتـبـ ِ
ً
الـ ـ ــذي أنـ ـش ــأت ــه ف ــي  ،1999ن ـم ــوذج ــا
للمبادرات األهلية ا لــرا مـيــةِ إ لــى نشر
والتحفيز على االبتكار ،فهي
المعرفة
ّ ٌ ِ
ً
ـون
ـ
م
ـ
ض
ـ
م
ـ
ب
ـرة
ـ
ش
ـا
ـ
ب
ـ
م
ـة
ـ
ـي
ـ
ن
ـ
ع
ـ
م
ـي
بــالـتــالـ
ِ
كتابنا و بــا لــر ســا ئـ ِـل ا لـتــي يسعى إلى
إيصالها.
ِّ
ّ
وأكد َ
ُ
تنعقد
العويط أن الكتاب الذي
َ ُ
َ
ـدوتـ ـن ــا حـ ــولـ ــه ،ي ـس ـت ـك ـمــل ال ـج ـه ـ َ
ـود
نـ
التي ما فتئت "الفكر العربي" تبذلها

من أجواء الندوة

ونشرها،
وتوليدها
لتوطين المعرفةِ
ِ
ِ
ِ
بتوجيهٍ من رئيسها صاحب السمو
الملكي األ مـيــر خــا لــد الفيصل ،ود عــم
مــن مجلس أمنائهاُ ،
ويضفي عليها
ال ـمــزيــد م ــن ال ـك ـثــافــة ،بـفـضــل ال ـمــزايــا
ّ
الـمـنـهـجـ ّـيــة ال ـتــي يـتـحــلــى ب ـهــا .ولـفــت
ّ
إلـ ــى ال ـط ــاب ــع ال ـش ـمــولــي ال ـ ــذي يــتـســم
ّ
ً
بــه ا لـكـتــاب ،وا ل ــذي يتجلى ّأو ال على
ّ
الـ ـمـ ـسـ ـ َت ــوى ال ـ ـ َج ـ ـغـ ــرافـ ـ ّـي ،إذ ي ـغ ــط ــي
ّ
المنطقة العربية بأكملها ،كما يتجلى
ِ ً
ثانيا على صعيد المحتوى ،فالكتاب
ُّ
يمتد على  400صفحةٍ ّ
ونيف،
ـذي
ا لـ َ
ٍّ
َي ـ ــزخ ـ ـ ُـر بـ ـك ــم ه ــائ ـ ٍـل م ــن ال ـم ـع ـلــومــات
واإلحصاء ات والبيانات.

أثر كبير
ُ
واختتمت الجلسة االفتتاحية بكلمة
ّ
ّ
ّ
فأكدت أن
وزيرة الثقافة ّهيفاء النجارّ ،
المشكلة ال تتعلق بــا لـبـحــث ،إنـمــا في
ثقة المصادر ومصداقيتها ،و قــد كان
لهذا األ ثــر الكبير على خلخلة مفهوم
ال ـث ـقــافــة وت ـح ـ ّـول أدوارهـ ـ ــا ومـكــانـتـهــا.
ّ
ّ
ّ
العام
وشددت على أن الثقافة بالمعنى
ّ
لم تعد ّمجرد مفردة عائمة وهامشية،
ً
ً
ب ــل ت ـمــثــل ق ـطــاعــا إن ـ ًتــاج ـيــا ُي ـس ـهــم في
التنمية ،ويمثل رافعة لإلنتاج القومي،
ّ
والحديث عن الثقافة يتصل بالعنوان
الــرئ ـيــس ل ـل ـك ـتــاب ،وه ــو ي ـن ـطــوي على
سؤال في الوقت نفسه ،إذ كيف للعرب

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

ّ
التفات ألحد،
"كما دوالب أعمار البشر الدائر من دون توقف أو
ٍ
أبدا هو متجددً ،
فالقراءة نهر فكر ال يتوقف عن الجريانً ...
وأبدا ّ
ملون
ٍ
ً
بألوان اللحظة وأفكارها الجديدة وإصداراتها ،ودائما يأتي بأحالم
المجانين الذين صنعوا تاريخ البشرية برؤاهم المستقبلية التي
طالما سبقت أزمانهم.
دوستويفسكي الدهشة فــي قلبي ،واسـتــولــى فوكنر على
فـ ّـجــر
ّ
إعجابي بجنون ،وإل كيف لــه أن يستنطق وعــي اإلنـســان ويتكلم
أنني سأحمل دوستويفسكي وفرويد
بلسانه؟! وحينها لم أكن أعلم ً
وفوكنر في مركبي ،وأظل مبحرا معهم ولحين يأتي الراكب الرابع
واألخير ،عالم الفيزياء والرسام األرجنتيني الساحر إرنستو ساباتو-
 ،Ernesto Sabatoالــذي ّ
فجر الدهشة فــي فكري يــوم قــرأت روايته
اآلسرة "مالك الجحيم ...أبدون" ،فكيف لمؤلف أن يكون شخصية من
شخصيات روايات؟!
طــوال رحلة الصبي طالب الــذي غدا ً
الكتب العربية
كانت
ا،
شاب
ّ
في الشعر والقصة والرواية والمسرح تمأل قاربه ،وتغذيها صداقته
بالروائي الراحل إسماعيل فهد إسماعيل ،والكاتبة ليلى العثمان.
ّ
ومرات كثيرة رسا بقارب قراءاته على ضفة الحكاءة شهرزاد ،وكم
ليستمع إلى حكاياها.
استضافته في غفلة من زوجها الملك شهريار ً ّ
ُ
ويخايل فكره أنه جالس البصراوي الجاحظ ،ومليا تتبع ذلك المغرور
المتنبي ،وفي مقهى فندق الشام جلس مع شاعر تفاصيل اإلنسان
والحياة محمد الماغوط ،ولحين وصل إلى أول ميناء للنشر ،يوم
نشر أول قصة قصيرة له بعنوان "إن شاء الله سليمة" في جريدة
الــوطــن الكويتية بتاريخ  17يناير  ،1978يومها رفــع الفتى رأســه
ينظر إلى ساحة الضفة األقــرب ،حينها كان ً
طالبا يــدرس في كلية
الهندسة والبترول بجامعة الكويت ،فإذا بحيوات وبشر ونشر وجرائد
ومجاميعّ قصصية وروايات وشعر وصخب عال وعراك ودسائس
وأحقاد تضج بالضفة .منذ يومها أيقن الطالب ذاته ،أن القراءة مأمن
وأن الكتابة مغامرة مفتوحة على المخاطرة من كل الجهات!
عشق الشاب القصص الساحرة لذلك الطبيب يوسف إدريس ،وهام
ً
وتاليا صديقه
بفانتازيا قصص صديقه حتى اليوم زكريا تامر،
المغربي أحمد بوزفور ،ومنذ َ
نشر قصته األولى ،نذر نفسه ألن يكتب
الكويت بلحظاته التي يعيشً ،وعن قضاياه ،وأحالم من
عن وطنه
ً
يسكن أرضه عربا وأجانب ،وأن يكون صوتا لمن ال صوت له.
ّ
وألن نهر الحياة يظل جـ ً
ـاريــا من تحت قنطرة يومنا ،فإن
ًلكن،
ّ
َّ
بياضا ً
غزيرا مس شعر رأسه ،وتغيرت مالمح وجهه ،وحركة أصابعه
على لوحة الكمبيوتر ،ونظارته الطبية ...فجأة ّ
تنبه ذلك الصبي إلى
ّ
ً
يركب قاربه!
أنه قدّ جاوز الستين ،بالرغم من شعوره بأنه ما زال صبيا ً
تنبه إلــى ابتسامة زوجته وهــي تقول لــه" :سنكبر مـعــا" ،قبل أن
تستدرك بابتسامتها" :أنا ال أريد أن أكبر!" يضحكان ً
َ
متذكرين
معا
أحفادهما ...بينما تردد ابنته األكبر فرح" :ال أريد َلك أن تكبر! وسأبقى
أنظر إليك كما أنت في قلبي!" ،وتخاطبه ابنته الثانية فادية" :بابا،
به إلى أن يتشبب!
لماذا
ٌ
تتصرف كعجوز؟!" وكم تدفع ٌ
موحشة هي ضفة الكتابة ،وساحرة هي القراءة كمياه نهر جارية!
بأمواج
وكم وكم عصفت بقارب الرفاعي العواصف ،وخاض منحدرات
ّ
مجنونة ،ونعقت من خلفه الغربان والبوم والدسائس والنميمة ،لكنه
ظل ّ
البحار العنيد ،الذي ال ينأى يرفع شراع قاربهُ ،م ً
بحرا بعزيمة
ً
لعطاء مـتـجــدد ،فــي الكتابة وفــي الثقافة
عشقه لــوطـنــهً ،وم ـن ــذورا ً
والمثاقفة ،وأبـ ًـدا يبقى باحثا عن جزائر الفتنة والدهشة ومغامرة
لغو يثار على الضفاف وكل دخان أسود.
الكتابة ،متجاهل عن ٍ
عمد كل ٍ
بـ ّـحــار كلمةٍ كـنـ ُـت وســأبـقــى ،فــي ق ــارب ال ـقــراءة األجـمــل والكتابة
األصعبّ ،
بحار وحولي قوارب أصدقاء كثر مخلصين تطمئن روحي
لوصلي الدائم بهم ،وتهنأ عيناي لرؤيتهم.
ّ
أمني النفس في كل يوم وكل لحظة بأن أرسو قرب ميناء أجمل،
ُّ
ً
بمغامرة كتابة جــديــدة .وأب ــدا سأبقى أشــد شــراع قــاربــي الصغير
بقراءاتي ،فاإلبحار غدا حياتي وبه أحيا".
• محاضرة ّقدمتها بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته
األربعين ،بمناسبة اختياري شخصية العام الثقافية.

طلعة بر!

●
العويط
هنري َ
أن ي ـت ـجــاوزوا ت ـحـ ّـديــات ال ـت ـحـ ّـول نحو
المعرفة واالبتكار؟

رفع مستوى المعيشة
بعدها أقيمت جلسة حوارية أدارها
ّ
العام للمجلس األعلى للعلوم
األمين
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـب ــروف ـس ــور ،ضـيــاء
ّ
ّ
ّ
نوعية الحياة
الدين عرفة ،فأكد ارتباط
ورف ـ ــع م ـس ـتــوى الـمـعـيـشــة بــالـمـعــرفــة
و مـصــادر هــا العلمية والتكنولوجية
ب ـ ــوج ـ ــهٍ خـ ـ ـ ــاص ،وب ــاسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ـ ّـي ــات
الـ ـبـ ـح ــوث ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة وت ـم ــوي ـل ـه ــا،
ً ّ
مــوضـحــا أن الـكـتــاب حصيلة مــراجــع
ّ
وت ـ ـ َّقـ ــاريـ ــر ع ـ ـ ــدة ف ــاق ــت ال ـم ـئ ـت ـي ــن مــن
ّ
ُص ــن ــاع ال ـق ــرار وال ـع ـل ـمـ َ
ـاء والـ ُـمـفــكــريــن
ٍ
والباحثين ،فكان بال شكّ
ّ
والمثقفين ّ
ً
ً
َ
ناقوس
مصدرا ُمتدفقا للمعرفة ،ودق
ال ـخ ـطــر بــاس ـت ـعــراضــه ب ـعــض األرقـ ــام
ّ
واإلحصائيات الدقيقة.
ورأى ال ــدكـ ـت ــور ع ـب ــدال ـل ــه الــزع ـبــي
أس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاذ الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس ـ ــة ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــائ ـ ـيـ ــة
واإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة فـ ــي ج ــام ـع ــة األمـ ـي ــرة
ّ
ّ
ومؤسس الرابطة
سمية للتكنولوجيا،
ّ
الدولية للتعليم اإللكتروني أن الكتاب
ي ـصــل إلـ ــى ن ـت ـي ـجــةٍ واضـ ـح ــة م ـفــادهــا
ّ
أن أداء ال ـب ـلــدان الـعــربـيــة مـ ــازال دون
ّ
ّ
المستوى الذي يؤهلها للتحول نحو
ومجتمعات معرفية.
اقتصادات
ٍ
ٍ

ّ ّ
ّ
العام التحاد الجامعات
وركز األمين
العربية الدكتور عمرو عــزت سالمة،
على ّ
أهمية اإل عــام العلمي ،ورأى أن
اإلعــام العربي لم ّ
يتم إعــداده للقيام
بمهامه المطلوبة ،إذ ال بـ ّـد أن يصبح
ال ـع ـل ــم ث ـق ــاف ــة ،وأن يـ ـت ـ ّـم ال ـع ـم ــل عـلــى
تبسيط العلوم.
ّ
مــن جهته ،أكــد المستشار العلمي
َ
ل ـم ـج ـل ــس الـ ـتـ ـف ــاه ــم الـ ـع ــالـ ـم ــي لـ ـق ــادة
ال ــدول الــدكـتــور منيف الــزعـبــي ،بــروز
ً
الحاجة تاريخيا إلى ضرورة االهتمام
بـمـنـظــومــات ال ـع ـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا
واالبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،لـ ـم ــا لـ ـه ــا مــن
َ
ور م ـف ـص ـلــي ف ــي ت ـح ـق ـيــق ا لـتـنـمـيــة
د ٍُ
ـاد مـتـيــن،
ـ
ص
ـ
ت
ـ
ق
ا
ـاء
ـ
ن
ـ
ب
و
ـة،
ـ
م
ـدا
ـ
ت
ـ
س
ـ
ـم
ـ
ل
ا
ٍ
وا لـتـصـ ّـد ي للمشكالت العالمية التي
ُ
لول ِعلمية.
تحتاج إلى ح ٍ
األسـ ـت ــاذ ن ـ ــارت دغ ـج ــوق ــة ال ـبــاحــث
الرئيسي في التكنولوجيا واالبتكار،
ّ
رك ــز على البيئة الحاضنة الكتساب
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا فـ ــي ال ـ ـ ــدول ال ـن ــام ـي ــة،
منظور عربي،
ودبلوماسية العلوم من
ٍ
ولفت إلى وجود فجوة تفصل ما بين
ّ
ُصــنــاع ا ل ـقــرار والمجتمعات العلمية
ّ
ّ
والمتخصصة فيما يتعلق بمسائل
التنمية بــأ بـعــاد هــا المختلفة ،والتي
ّ
ً
تؤثر سلبا على ُمخرجات عملية صنع
القرار والسياسات المرتبطة بالتنمية
المستدامة.

د .عادل العبدالمغني

فــي يــوم مــن أي ــام ربـيــع عــام  ،١٩٨٥قــررنــا نحن المجموعة في
الصورة ،وعددنا عشرة ،الخروج في نزهة إلى البر .وبالمناسبة
جميعنا نعمل في مجال واحد؛ وزارة الخارجية ،وفي ذلك الزمان
كان يوم الخميس نصف دوام ،واختمرت الفكرة أن ُيحضر كل واحد
"النقصة" ،ويكون الغداء "شروكة" في البر!
ً
انطلقنا بعد انتهاء الدوام في الحادية عشرة صباحا إلى شمال
الكويت ،واتفق الزمالء على اختيار بر "أم العيش" ،المكان المناسب
بالعشب ،وبالفعل كانت األرض كما أردنا،
اخضرار
لوفرة
ً
ً
األرض ً
والجو ربيعيا غائما مائال إلى البرودة ،لذا لم نأخذ معنا خيمة
ونحجب عن أعيننا جمال الطبيعة! عندما اجتمعنا في البر ،كنا
ً
بعيدا عن رسميات العمل ،وأحسسنا بالمشاعر األخوية الصادقة،
وعشنا حالة من المرح والسرور! ولم يغب عن بال الزمالء النواحي
اإلنسانية ،فأخذنا معنا المستخدم في العمل (راج ــو) ،ليتجدد
نشاطه ويرى بر الكويت ،وكان في غاية السرور ،واندفع إلى التقاط
الصور بواسطة الكاميرا التي أحضرها معه!
بعد الغداء ،جلس الزمالء حول النار المشتعلة ،للدفء وإعداد
يختلف عن الشاي الذي ُيعمل
الشاي ،وكان له مذاق وطعم خاص
ً
في البيوت والعمل! انقضى الوقت سريعا ،وتمنينا أن تطول هذه
وال
المغيبً ،
الرحلة القصيرة ،ولكن الشمس بــدأت تجنح نحو ً
مفر من أن نعود أدراجنا إلى بيوتنا ،بعد أن قضينا وقتا ممتعا!!
ً
جلوسا من اليمين -١ :سفيرنا في القاهرة
في الصورة يبدو
محمد صــالــح الــذويــخ  -٢الــزمـيــل جـمــال صــالــح شـهــاب مــن إدارة
ال ـمــراســم  -٣الــزم ـيــل حـمــد عـلــي ال ـهــزيــم قـنـصــل ع ــام ال ـكــويــت في
نـيــويــورك  -٤الزميل طــارق الثاقب مــن إدارة الـمــراســم  -٥الزميل
عبدالعزيز الماجد من إدارة المراسم  -٦الزميل طارق راشد اإلبراهيم
من إدارة مجلس التعاون الخليجي.
ويبدو ً
قوفا من اليمين -١ :سفيرنا في ألمانيا نجيب عبدالرحمن
البدر  -٢الزميل صالح خالد الرومي من إدارة المراسم  -٣الزميل
جمال تيفوني من إدارة مجلس التعاون الخليجي  -٤كاتب هذه
السطور .تشتت هذا التجمع األخوي عند ارتحال أغلبية المشمولين
في الصورة إلى مهام رسمية خارج الوطن ،ولكن تبقى الذكريات
محفورة بالذاكرة.

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

أكاديميون :التمرد في المسرح من أنواع التجريب
خالل ندوة فكرية ضمن فعاليات مهرجان الكويت المسرحي الـ21
فضة المعيلي

شارك عدد من األكاديميين
في الندوة الفكرية «التجريب
في المسرح الكويتي» ،ضمن
فعاليات مهرجان الكويت
المسرحي في دورته الـ.21

ض ـ ـمـ ــن ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات مـ ـه ــرج ــان
ال ـك ــوي ــت ال ـم ـســرحــي ف ــي دورتـ ــه
الـ ،21أقيمت ندوة فكرية بعنوان
"التجريب في المسرح الكويتي"،
َّ
تكونت من محورين؛ األول حول
"الـتـجــريــب فــي الـنــص الـمـحـلــي"،
ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة د .خ ـ ــال ـ ــد رم ـ ـضـ ــان
ود .محمد بالل ،فيما كان المحور
الـثــانــي عــن "الــرؤيــة اإلخــراجـيــة"،
وشـ ــارك فـيــه د .عـبــدالـلــه الـعــامــر
وال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ف ـي ـص ــل الـ ـعـ ـمـ ـي ــري،
وت ـك ـف ـل ــت ب ـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـ ـن ـ ــدوة أم ــل
عبدالله ،التي أوجزت في كلماتها
السيرة الذاتية للمشاركين.

أمل عبدالله

خالد رمضان

محمد بالل

فيصل العميري

عبدالله العابر

الـ ـب ــداي ــة ك ــان ــت مـ ــع د .خــالــد
رمضان ،الذي تحدث بانسيابية
ع ــن ب ــداي ــة ال ـح ــرك ــة الـمـســرحـيــة،
ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت م ـثــل غ ـيــرهــا مــن
الـمــدرســة ،مــوضـحــا أن المفهوم
ال ـع ـل ـمــي لـلـتـجــريــب يـعـنــي طــرق
ك ــل م ــا ه ــو خ ــارج ع ــن ال ـمــألــوف،
ويعود الفضل ألول َمن قام بذلك
إل ــى الـمـســرحــي الـكــويـتــي محمد

النشمي .وتوقف د .رمضان عند
محطات نشأة الحركة المسرحية
في الكويت على يد زكي طليمات،
ومــن ثم التحوالت التي شهدها
الـ ـمـ ـس ــرح ب ـع ــد ت ــأس ـي ــس ال ـف ــرق
األربع األهلية؛ العربي والخليج
والشعبي والكويتي.
َّ
ووجـ ـ ـ ــه د .رم ـ ـضـ ــان ان ـت ـق ــاده
لمجموعة من األعمال المسرحية
الـ ـت ــي ُعـ ــرضـ ــت بـ ـع ــد ال ـت ـح ــري ــر،

ـزو
ح ـ ـيـ ــث ت ـ ـنـ ــاولـ ــت حـ ـقـ ـب ــة ال ـ ـغـ ـ َ
العراقي بصورة سطحية لم ترق
لبشاعة الحدث .وعاد إلى حقبة
الثمانينيات ،حيث طغى المسرح
السياسي ،كما اجتاحت المسرح
الكويتي أ عـمــال جماهيرية برز
ُ
م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا كـ ـ ـت ـ ــاب ي ـم ـت ـل ـكــون
حرفية عالية في صياغة النص
المسرحي ،مثل :مهدي الصايغ،
بدر محارب ،عبدالعزيز الحداد،
عبدالله الحبيل وغيرهم.

انـطـلـقــوا مــن هــاجــس واح ــد كــان
الملهم لجميع أصـحــاب العقول
المتفتحة ألفكار التطوير والتقدم
ف ــي ش ـتــى ال ـم ـج ــاالت الـحـيــاتـيــة
بالكويت وفنون المسرح خاصة.
وذ ك ـ ـ ـ ــر أن ف ـ ـكـ ــرة ا ل ـت ـج ــر ي ــب
فرضتها روح الحاجة والتطور
ف ـ ــي م ـج ـت ـم ــع ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـي ــات،
م ـش ـيــرا إل ــى أن ع ـن ــوان ال ـن ــدوة
ي ـف ــرض ت ـن ــاول ال ـت ـج ــارب الـتــي
عكستها المسرحيات الشعبية،
كــإعــان غـيــر مـبــاشــر يـعـ ّـبــر فيه
رواد ا لـ ـتـ ـج ــر ي ــب األوا ئ ـ ـ ـ ـ ــل عــن
هدفهم األول ،و هــو ا لـتـحــرر من
أجـ ـ ــواء ال ـم ـســرح ـيــة ال ـمــدرس ـيــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وي ـم ـك ــن الـ ـج ــزم ب ــأن
ح ــرك ــة ال ـت ـجــريــب ف ــي بــدايــات ـهــا
ا لـجــادة اقترنت بـبــدا يــات حركة
الـمـســرحـيــات الـشـعـبـيــة بـقـيــادة
مـحـمــد ا لـنـشـمــي ،و ظــل النشمي
يمارس تجريب كتابة النصوص
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـت ـم ــاش ــى
م ــع ال ـتــوج ـي ـهــات ال ـحــدي ـثــة فــي

المسرح ،مثل تأليفه لمسرحية
"حوار مع الشيطان".

وتـحـ َّـدت فــي نفس الـمـحــور د.
ً
ع ـبــدال ـلــه ال ـع ــاب ــر ،م ــؤك ــدا وج ــود
تشابك وتداخل بين المسرحين
َّ
التجريبي والـطـلـيـعــي ،مــا شكل
ن ــوع ــا م ــن اإلرب ـ ـ ــاك وال ـخ ـل ــط في
الـ ـتـ ـف ــري ــق بـ ـي ــن ال ـم ـص ـط ـل ـح ـيــن،
م ــوض ـح ــا أن م ـف ـه ــوم ال ـت ـجــريــب
يرتبط ويـتــداخــل مــع الكثير من
الـعـلــوم اإلنـســانـيــة ،وقــد صاحب
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح م ـ ـنـ ــذ ن ـ ـشـ ــأتـ ــه ن ــزع ــة
التجريب في أساليب التغيير من
أجل طرح أفكار جديدة.
وبـ َّـيــن أن الـتـجــريــب ُيـعــد من
ال ـس ـمــات ال ـم ـم ـيــزة ال ـت ــي طغت
على المسرح المعاصر ،ومعه
المسرح العربي.
وأك ـ ـ ــد الـ ـع ــاب ــر أن الـ ــدراسـ ــة
وال ـ ـب ـ ـحـ ــث أثـ ـبـ ـت ــا وجـ ـ ـ ــود ث ـمــة
صلة بين العروض المسرحية
الـكــويـتـيــة وحـ ــاالت مــن الـتـمــرد
وكسر القواعد المتعارف عليها
في المسرح الكويتي ،والتمرد
نوع من أنواع التجريب.

المفهوم العلمي

رواد التجريب

قالوا
• خالد رمضان :المفهوم العلمي للتجريب يعني طرق الخارج عن المألوف
• محمد بالل :محمد النشمي جنح إلى التجريب في كتابة نصوصه
• فيصل العميري :المخرج المسرحي هو َّ
المخول الوحيد لدخول مخيلة الجميع
• عبدالله العابر :التجريب سمة طغت على المسرح المعاصر

فيصل الصرافً :
«راضي ببعادك» قريبا

فيصل الصراف
فضة المعيلي

قدم المخرج عبدالله المسلم عرضا مبهرا على
خـشـبــة م ـســرح ال ــدس ـم ــة ،ض ـمــن م ـهــرجــان الـكــويــت
المسرحي الـ ،21في مسرحية "فوبيا" ،حيث استعان
المخرج بالمؤثرات ،عطفا على ما قدمه من تصورات
تخيلية ،أضفت تنوعا وتناغما.
وجسدت الشخصيات الرئيسية حاالت "الفوبيا"
بـ ــأوجـ ــه م ـخ ـت ـل ـفــة ،فـ ــي ح ـي ــن دارت ال ـش ـخ ـص ـيــات
المساندة بثيابها السوداء دوران األفكار السلبية،
التي تسيطر على عقل اإلنـســان ،الـعــرض بمجمله
حـمــل أك ـثــر مــن داللـ ــة ،ونــاقــش جـمـلــة مــن القضايا
الشائكة والشائعة لدى الكثير من البشر ،ونجحت
ال ـكــات ـبــة مــريــم ال ـق ــاف ف ــي ت ـقــديــم ن ــص ذي ملمح
كالسيكي حــديــث ،لكثرة الشخصيات ،الموجودة
على المسرح ،إضافة إلى براعتها في عرض األحداث
وترابطها والمحافظة على وحدة الفكرة.

األداء الحركي

كشف الفنان فيصل الصراف ،أنه ُ
سيطلق أغنية
سنغل خالل األيام المقبلة بعنوان "راضي ببعادك"،
كلمات وألحان الشاعر العراقي سيف الفارس ،وتوزيع
أحمد المهندس ،الفتا إلى أن األغنية باللهجة العراقية.
وقال الصراف إنه لم يتوقف عن التمثيل ،فقد عمل
في مسرحيات ،وشــارك في مسلسالت درامية ،لكنه
انقطع عن مجال الغناء منذ عام  ،2014ولم ُيطلق سوى
أغنية وطنية فقط ،وقال" :انقطعت عن الغناء ،بسبب
انشغالي بدراسة الماجستير ،وأنا اآلن في المرحلة
النهائية للدكتوراه ،وسأكون بعدها بإذن الله متفرغا
لمجال الغناء .توقفت طوال تلك الفترة ،ألنني ال أريد
ُ
أن أطلق أغاني بصفة متقطعة".
وأشار إلى أنه في الوقت الحالي يعكف على قراءة
مجموعة من القصائد الغنائية استعدادا لمشاريع
غ ـنــائ ـيــة م ـت ـع ــددة ،وك ــذل ــك ال ـت ـق ــاء ب ـعــض ال ـش ـعــراء
والملحنين ،لكنه لــم يستقر إلــى اآلن على اختيار
أغنية بعينها.

ولـعــل وج ــود عنصر الـخـبــرة ممثال فــي الفنان

جـ ـم ــال ال ـ ــرده ـ ــان ك ـ ــان ض ـ ــروري ـ ــا إلش ـ ـعـ ــال جـ ــذوة
الحماسة لدى المواهب الشابة ،التي جسدت األداء
الحركي واالستعراضي أيضا ،وال نغفل دور الفنان
نصار النصار ،الــذي بــرع كذلك في تجسيد إحدى
الشخصيات الرئيسية ،فضال عن قيامه بصياغة
وتلحين األغنية التي أوقدت شعلة األمل في عتمة
اليأس والمعاناة.
أمـ ــا ال ــدي ـك ــور لـمـحـمــد ج ـ ــواد ال ـش ـطــي ف ـقــد كــان
بطل الـعــرض بــا مـنــازع ،بينما لعبت الموسيقى
والمؤثرات الصوتية لمحمد القديري دورا كبيرا في
إضفاء الحبكة الدرامية ،إلى جانب األزياء للمصممة
حصة العباد ،التي كان اختيارها موفقا جدا.
يــذكــر أن الـمـســرحـيــة م ــن تــألـيــف الـكــاتـبــة مــريــم
القالف ،وتصميم إضاءة وإخراج عبدالله المسلم،
وم ـخ ــرج مـنـفــذ مـحـمــد ال ـم ـه ــدي ،وم ـســاعــد مـخــرج
خالد العبيد ،وديكور محمد جواد الشطي ،وأزياء
حصة العباد ،ومكياج زينب المؤمن ،والموسيقى
وال ـ ـمـ ــؤثـ ــرات ال ـص ــوت ـي ــة ل ـع ـب ــدال ـع ــزي ــز الـ ـق ــدي ــري،
واستعراض فرقة مسرح السالم.

الندوة التعقيبية

مشهد من «فوبيا»

أعقب العرض المسرحي نــدوة تعقيبية أدارهــا
الزميل مفرح الشمري ،بحضور مخرج العمل عبدالله
المسلم ،ومؤلفة العمل مريم الـقــاف ،والمعقبة د.
منى العميري ،التي بدأت حديثها قائلة إن النص
يحمل الحداثة والكالسيكية وبه سالسة جميلة رغم
أن المؤلفة لم تدرس قواعد الكتابة ،ولكنها أحسنت
رسم شخصيات العمل ،وتابعت" :أعجبني التجريب
في الديكور وتحول الطاولة الى سفينة وتجسيد
مشهد غرق فوبيا الماء" ،متوجهة بالشكر إلى فريق
العمل الذي سيتوثق كعمل تجريبي.
ث ــم ان ـت ـقــل ال ـحــديــث إل ــى ال ـن ـق ــاد ،وقـ ــال د .أيـمــن
الخشاب إن النص يغلب عليه السرد ،ولفت نظره
تنوع الصور في العمل من ناحية اإلخراج ،وأبرزها

َّ
ميساء :صورت «راحوا وخلوني»  3مرات بدول مختلفة
•

القاهرة – هيثم عسران

شــاركــت الـمـخــرجــة الكويتية مـيـســاء المؤمن
بفيلمها الــوثــائـقــي القصير "راحـ ــوا وخـلــونــي"،
الذي ُعرض ضمن برنامج "األفالم القصيرة" ،في
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ .43
قــالــت الـمــؤمــن لــ"الـجــريــدة" إنـهــا كــانــت مهتمة
ب ــأن ي ـقــدم الـفـيـلــم لـلـجـمـهــور ال ـعـ ُـربــي م ــن خــال
ا لـمـهــر جــا نــات المهمة ،وبالفعل قـبــل للمشاركة
بـمـهــرجــان الـقــاهــرة فــي دورت ــه األخ ـيــرة ،مشيرة
إلــى أنها ركــزت على هــذا األمــر بعد االنتهاء من
الفيلم ،وبالتنسيق مــع الشركة الفنلندية التي
تولت استكمال هذه المهمة.
وأض ــاف ــت أن اخـ ـت ــاف ال ـف ـي ـلــم ع ــن تـجــاربـهــا
السابقة يرجع لعدة عوامل ،من بينها أنها قامت
بتصويره ثالث مرات ،منها مرة بإحدى الغابات
فــي فـنـلـنــدا ،إضــافــة إل ــى تـنـفـيــذه بتكلفة إنـتــاج
ً
صفرية تقريبا ،عكس تجاربها السابقة التي كان
يشاركها بها نحو  50فردا خلف وأمام الكاميرا،
مشيرة إلى أنها حرصت على تقديمه باعتباره
فيلما وثائقيا بطريقة غير تقليدية ،خصوصا
أنـهــا ت ــروي ذكــريــاتـهــا مــع جــدتـهــا ،وكـيــف كانت
تستمع إلى حديثها عندما كانت في الخامسة من
عمرها ،دون أن تفهم الكثير من األمور ،لكن هذه
المرة عندما تتذكر الحكايات تستوعب وتفهم
الكثير مما لم تدركه في طفولتها.

جائحة كورونا

ميساء المؤمن

ب ـ ــدوره ،وف ــي م ـحــور الــرؤيــة
اإلخـ ـ ــراج ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــص إل ــى
الـ ـع ــرض ،ق ــال ال ـم ـخــرج فيصل
العميري إن اإلخراج المسرحي
ي ـع ـت ـم ــد ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر عـلــى
ال ــرص ــد ال ـي ــوم ــي ل ـك ــل ج ــوان ــب
الحياة ،مشيرا إلى أن اإلخــراج
المسرحي يضع دائما تساؤالت
كثيرة حول فكرة النص ،وكيفية
إدراج عصف ذهني مناسب.
وشدد على أهمية إدراك رغبة
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور فـ ــي ح ـ ـضـ ــور ع ــرض
مسرحي ،والتفاعل معه بكل قوة،
فــاالشـتـغــال عـلــى ال ـنــص ،ونحت
م ـج ـس ـمــاتــه م ــن خـ ــال الـتـمـثـيــل
وال ـس ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــا ال ـم ـس ــرح ـي ــة،
يؤكد وظيفة المخرج المسرحي
َّ
المخول الوحيد لدخول
على أنه
مخيلة الجميع.

طارق لطفي ينهي
تحضيرات «سيرة البيت»

قال الفنان طارق لطفي إنه
قارب على االنتهاء تماما
من تحضيرات تصوير
مسلسله الجديد "سيرة
البيت" للعرض خالل
املوسم الرمضاني القادم.
ولفت إلى أنه يتبقى له
ولفريق العمل ما يقرب من
أسبوعني لدخول لوكيشن
التصوير ،لبدء تصوير
العمل خالل الفترة املقبلة،
لالنتهاء منه في الوقت
املحدد ،وفقًا للخريطة التي
وضعها مخرج العمل.
وتقوم الشركة املنتجة
حاليا بالتعاقد مع باقي
طاقم العمل ،وسيتم إعالن
الفريق بالكامل خالل األيام
املقبلة .ومن املقرر أن يحمل
الفريق مفاجأة مميزة
تضيف للدراما التلفزيونية
الرمضانية.
كما ينتظر لطفي خالل أيام
عرض مسلسله امللحمي
الضخم "ليلة السقوط"،
الذي َّ
صوره بالعراق خالل
الفترة املاضية ،بمشاركة
عدد كبير من النجوم.

هند صبري أفضل ممثلة
في «فرانكوفون»

جمال الردهان يتألق في «فوبيا»
نال الفنان جمال الردهان
استحسان الحضور على أدائه
في مسرحية «فوبيا» ،ضمن
عروض مهرجان الكويت
المسرحي الـ.21

•

فيما أشــار د .محمد بالل إلى
عام  ،1896حيث انطلق ما يمكن
اعتباره أولــى عمليات التجريب
ال ـ ـثـ ــوريـ ــة ،الـ ـمـ ـع ــروف ــة فـ ــي عــالــم
ال ـم ـس ــرح ب ـس ـل ـس ـلــة م ـســرح ـيــات
الفريد غاري وبطله أوبو.
وأوضح أن مسارات التجريب
في أوروبا كانت لها انعكاساتها
على رواد التجريب فــي الكويت
منذ مرحلة الخمسينيات ،والذين

الرؤية اإلخراجية

خبريات

وأوضحت المؤمن أنها طلبت من صديقتها
المخرجة السودانية سوزانا ميرغني مساعدتها
في الفيلم ،لتكون مساعدة مخرج معها ،الفتة إلى
أن التصوير خــال جائحة كــورونــا جعلها غير
قــادرة على االستعانة بفريق عمل كبير ،ما أثر

على طريقة التصوير ،لكن في النهاية العمل خرج
بشكل جيد ،ونال إعجاب الجمهور عند عرضه في
مهرجان القاهرة أخيرا.
ً
وأك ــدت أن فـتــرة كــورونــا ساعدتها كـثـيــرا في
العمل على الفيلم ،وإيصال مشاعر وأحاسيس
االغتراب ،وخاصة خالل فترة حظر الطيران ،التي
جعلتها غير قادرة على السفر ُ
بحرية ألهلها كما
اعـتــادت مــن قـبــل ،وهــو أحــد الـعــوامــل الـتــي أثــرت
ً
عليها نفسيا ،وظهرت في الفيلم ،مشيرة إلى أن
تصوير الفيلم ثالث مرات في دول مختلفة جعلها
ت ـقــدم الـنـسـخــة األف ـض ــل بــال ـمــرة ال ـثــال ـثــة ،والـتــي
شاهدها الجمهور.

جمال الردهان في المسرحية
مشهد الغرق ،مشيدا باألداء التمثيلي ،وعلى رأسهم
النجم جمال الردهان ،لكن لم يعجبه تعدد النهايات
للشخصيات ،وعــدم وجــود نهاية سعيدة في هذا
العمل أو األعمال األخرى المشاركة ،كما أنه لم يقتنع
بحل الدكتور المعالج لحاالت الفوبيا.
أم ــا بــاحـثــة ال ــدك ـت ــوراه ف ــي األدب دالل ال ـب ــارود
فكان لها رأي قــاس ،فقد بــدأت بشكر فريق العمل
عـلــى اخـتـيــار قـضـيــة مـهـمــة ،ول ـكــن ت ـنــاول القضية
كـ ــان قــدي ـمــا ج ـ ــدا ،ك ـمــا أن الـ ـع ــرض ي ـح ـتــوي على
"مونولوجات" كثيرة ،مشيدة بمشهد النجم جمال
الردهان الذي قدم قصته بتعبير بسيط ومؤثر ،وكان
الختام مع مؤلفة العمل القالف التي شكرت النقاد
على الـمــاحـظــات ،مشيرة إلــى أن "فــوبـيــا" هــي أول
مشاركاتها في المسرح التجريبي ،كما شكر مخرج
العمل النقاد ،مبينا أن النص غير ســردي ،بل لجأ
إلى العديد من المؤثرات اإلخراجية.

ديانا حداد تحتفل باليوم
الوطني اإلماراتي

اللهجة الكويتية
ولفتت المؤمن إلى أنها قامت بجمع األشياء
ال ـقــدي ـمــة ال ـتــراث ـيــة ال ـت ــي ظ ـه ــرت ف ــي الـفـيـلــم من
خــال أصدقائها ومعارفها ،وقامت بالتصوير
بكاميراتها الصغيرة ،إلدراكها صعوبة الحصول
ع ـلــى ت ـمــويــل ف ــي زم ــن ك ــورون ــا ،مــوض ـحــة أنـهــا
حرصت على أن تجعل شقيقها يشاهد الفيلم قبل
االنتهاء منه لسؤاله عن اللهجة الكويتية ،وما إذا
كانت هناك أخطاء ،لكنه أكد لها أن العمل جيد،
وحديثها من القلب ،وال داعي ألي تعديالت عليه.

فيلم طويل
تــرى ميساء أن االهتمام المتزايد بالسينما
الكويتية أخـيــرا سينعكس على اإلنـتــاج بشكل
كبير خــال الـفـتــرة المقبلة مــع الــدعــم اإلعــامــي
للسينما ،مشيرة إلى أنها تقوم في الوقت الحالي
بكتابة فيلم كويتي طــو يــل ،وتبحث عــن شركة
تتولى إنتاجه.

حداد خالل الحفل

نـجــاح وتـمـيــز وفــرحــة جـمــاهـيــريــة ،عــاشـتـهــا الـفـنــانــة ديــانــا حــداد
"برنسيسة الغناء العربي" ،محتفلة في حديقة البرج وسط مدينة دبي
بالذكرى الخمسين لليوم الوطني لدولة اإلمارات ،وسط تفاعل وغناء
الجميع ،برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو إيلي العليا.
وأعربت ديانا عن سعادتها باالحتفال بذكرى قيام االتحاد اإلماراتي،
متمنية دوام األمن واألمان عليها وعلى كل حكامها وشيوخها وجميع
أبنائها األوفياء ،ولكل من يسكن ويعيش بها ،وقالت" :كل عام وأنتم
ً
ً
بخير ،واإلمارات بخير ،وبحفظ الرحمن دائما وأبدا".
وتنقلت ديــانــا بين مجموعة كبيرة مــن أهــم وأجـمــل أغنياتها ما
بين جديدها وقديمها ،فكان االفتتاح بأغنية "ساكن" ،ثم أغنية "ماس
ولولي" ،واتبعتها بأغنية "هال وأهلين" من روائع الموسيقار "طالل"
وكلمات األمير فيصل بن تركي.
وشهدت أغنية "القيتك" تفاعال كبيرا بين الجمهور ،وأغنية "أمانيه"
التي غناها الجمهور ،ثم قدمت أغنية "بسك تيجي حارتنا" التي أشعلت
المسرح ،ثم انتقلت لمجموعة أخرى من األغنيات ،حتى وصلت إلى
أغنية "إلى هنا" وسط فرحة كبيرة جعلت الجمهور يغنيها ،ليكون
الختام مع أغنيتها الوطنية "عشق الوطن" ،التي حملت كلمات جميلة
في ُحب اإلمارات.

واصلت النجمة التونسية
هند صبري حصدها
للجوائز السينمائية
املختلفة في عدة
مهرجانات ،حيث حصدت
أخيرا جائزة أفضل ممثلة
في جوائز فرانكوفون
للسينما عن دورها في
الفيلم التونسي «نورا
تحلم» في رواندا ،وتسلمها
بدال عنها ستيفان تيلمان
املنتج البلجيكي املشارك
في إنتاج فيلمها «نورا
تحلم».
واعتذرت صبري عن عدم
التواجد لحضور التكريم
وتسلم الجائزة ،وأرسلت
رسالة اعتذار مصورة
باللغة الفرنسية إلدارة
املهرجان ،ألنها مرتبطة
بالسفر ملدينة جدة في
السعودية ،للمشاركة
كعضو لجنة تحكيم
بمسابقة األفالم الطويلة
في أولى دورات مهرجان
البحر األحمر الذي ينتظره
الكثير.
وكانت إدارة مهرجان
القاهرة أقامت ندوة وجلسة
حوارية للفنانة هند صبري
على هامش الدورة الـ 43
وحققت نجاحا كبيرا.

درة تقابل دياب
في «المشرحة»

بدأت النجمة درة تصوير
أول مشاهد مسلسلها
الجديد «املشرحة» ،املكون
من  10حلقات ،للعرض على
إحدى املنصات اإللكترونية
الشهيرة خالل األسابيع
املاضية.
ووقفت درة في مشاهدها
األولى أمام الفنان دياب
والفنانة مها نصار .ومن
املقرر أن يقدم املسلسل
جرعة مكثفة من اإلثارة
والتشويق املمزوج بالرعب
في أول أعمال درة بهذا
االتجاه ،والثاني لدياب بعد
مسلسله «ساحرة الجنوب».
وانتهى تامر نادي ،مؤلف
ومخرج املسلسل ،من
كتابة جميع حلقات العمل
الجديد بشكل نهائي قبل
الشروع في تصويره.
وتعود درة خالل األيام
املقبلة لعرض فيلمها
الجديد «الكاهن» ،كما يعود
دياب الستئناف تصوير
مشاهده في فيلم «السرب»
مع أحمد السقا.

ةديرجلا
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دوليات

ُّ
بن زايد يزور طهران وحراك إقليمي يواكب تعثر «فيينا»

َ
ً
● واشنطن تستعد لعالم بال اتفاق نووي ● مدير «الموساد» يسبق غانتس إلى أميركا حامال معلومات جديدة
تتطلع األوساط اإليرانية
لزيارة نادرة يجريها مستشار
األمن القومي اإلماراتي
طحنون بن زايد لطهران،
لتحريك المياه اإلقليمية،
في حين تمسكت السلطات
اإليرانية بتفاؤلها في
مفاوضات فيينا ،رغم فشل
الجولة السابعة ،وقول
مسؤول أميركي إن واشنطن
بدأت االستعداد لـ «عالم من
دون اتفاق نووي».

ف ــي بـ ــادرة ن ـ ــادرة ت ـتــزامــن مع
انـ ـتـ ـه ــاء الـ ـج ــول ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة مــن
م ـفــاوضــات فيينا ال ـنــوويــة بين
إيـ ــران وال ـق ــوى ال ـك ـبــرى مــن دون
تـحـقـيــق أي اخـ ـت ــراق ،وسـتـكــون
األول ـ ــى م ـنــذ أن خـفـضــت الــدولــة
الخليجية عالقاتها الدبلوماسية
مــع الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة عــام
 ،2016ي ـ ـبـ ــدأ مـ ـسـ ـتـ ـش ــار األ م ـ ــن
ال ـقــومــي اإلم ــارات ــي ط ـح ـنــون بن
زايـ ـ ــد آل ن ـه ـي ــان زي ـ ـ ــارة رسـمـيــة
لـطـهــران ال ـيــوم ،بــدعــوة مــن أمين
المجلس األع ـلــى لــأمــن القومي
علي شمخاني.
وذكرت تقارير إيرانية رسمية،
أمــس ،أن بن زايــد سيلتقي خالل
زيارته شمخاني ،إضافة إلى كبار
ال ـم ـســؤول ـيــن ،مــوض ـحــة أنـ ــه من
المتوقع «مناقشة تطوير وتعزيز
العالقات الثنائية والتشاور حول
ال ـت ـط ــورات اإلقـلـيـمـيــة األخ ـي ــرة»
خ ــال ال ــزي ــارة .وت ــأت ــي الـخـطــوة
اإلماراتية عقب جولة خليجية قام
بها رئيس الوفد اإليراني النووي
ال ـم ـفــاوض عـلــي ب ــاق ــري ،شملت
اإلمارات والكويت ،قبل استئناف
المفاوضات في فيينا.
وتأتي الزيارة كذلك بالتزامن
مــع جــولــة خليجية لــولــي العهد
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي األمـ ـ ـي ـ ــر م ـح ـم ــد بــن
سلمان ،يبدأها من سلطنة عمان،
وق ــد تشمل قـطــر وال ـكــويــت ،قبل
الـقـمــة الخليجية الـسـنــويــة التي
تعقد في  14الجاري.
وتـ ـب ــادل ال ـ ــزي ـ ــارات أمـ ــر ن ــادر
ب ـيــن إيـ ـ ــران ودول ال ـخ ـل ـيــج ،في
ظل وجود ملفات كثيرة يختلف
ع ـل ـي ـهــا الـ ـط ــرف ــان ،وات ـ ـهـ ــام دول
خليجية للجمهورية اإلسالمية
بالتدخل في شــؤون دول عربية
أخرى ،مثل اليمن ولبنان والعراق
وس ــوري ــة ،إضــافــة إل ــى التوجس
من برنامجها النووي وتسلحها
الباليستي وتطويرها لهجمات
الطائرات المسيرة.
وطـ ــالـ ــب ال ــرئـ ـي ــس ال ـفــرن ـســي
إيـمــانــويــل مــاكــرون ،أمــس األول،
من مدينة جدة السعودية ،حيث
الـتـقــى بــن سـلـمــان ،بــإشــراك دول
الـخـلـيــج ف ــي ال ـم ـفــاوضــات حــول
الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـ ـن ـ ــووي اإلي ـ ــران ـ ــي،
مضيفا أن هواجس المملكة ودول
الـخـلـيــج ومـخــاوفـهــا مــن امـتــاك
طهران برنامجا نوويا عسكريا
مشروعة ،مشددا على أن الرياض
يمكن أن تلعب دورا أساسيا في
التوصل الى اتفاق نووي.
وال ـحــوار الـسـعــودي اإليــرانــي،
الـ ـ ـ ـ ــذي اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــت الـ ـع ــاصـ ـم ــة
العراقية جوالته األربع ،متوقف،
وق ــد ع ـق ــدت جـلـســة واح ـ ــدة بعد

●

أعادت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة
العربية السعودية وضع الخطوط العريضة لألزمة اللبنانية.
ً
صحيح أن ماكرون ذهب مبادرا تجاه لبنان ،في سبيل إعادة
إحياء العالقات الخليجية ـ اللبنانية وتحسينها ،لكن ذلك
ً
أصـبــح ،بعد الـبـيــان الـسـعــودي ـ ـ الفرنسي ،مرتبطا بجملة
شروط واضحة ،أكد عليها الطرفان والبد للبنان من االلتزام
ً
ً
بها .حقق الرئيس الفرنسي خرقا جديا في جــدار األزمــة،
من خالل االتصال الذي حصل مع رئيس الحكومة اللبنانية
نجيب ميقاتي ،بحضور ولــي العهد الـسـعــودي محمد بن
سلمان .لكنه خرق يبقى في اإلطار الشكلي ما لم يكن هناك
توجه جــدي لمعالجة النقاط ال ــواردة فــي البيان ،واتضاح
لماهية المشكلة مــع لبنان ،التي تبدأ مــن ض ــرورة تطبيق

ً
متحدثا خالل االجتماع الحكومي في القدس أمس (أ ف ب)
بينيت
تسلم الرئيس اإليراني المتشدد
إبراهيم رئيسي السلطة.
ويـتــزامــن وص ــول بــن زاي ــد مع
ق ـيــام وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـســوري
ف ـي ـص ــل ال ـ ـم ـ ـقـ ــداد ب ـ ـ ــأول زي ـ ـ ــارة
لطهران ،في عهد الرئيس الجديد
إبراهيم رئيسي .ومن المتوقع أن
يلتقي الـمـقــداد نـظـيــره اإليــرانــي
أمـيــر عـبــدالـلـهـيــان ال ـيــوم ،لبحث
المستجدات اإلقليمية والعالقات
الثنائية مع طهران التي تؤكد من
حين آلخر أنها غير منزعجة من
تـحــرك دول عربية فــي مقدمتها
اإلمارات باتجاه تطبيع العالقات
م ـ ـ ــع دم ـ ـ ـشـ ـ ــق ف ـ ـ ــي تـ ـ ــوجـ ـ ــه ي ـ ــرى
خبراء أنــه «سيخصم من النفوذ
اإليراني».

لوم ومناورة
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت تـ ـتـ ـص ــاع ــد ن ـب ــرة
ت ـ ـشـ ــاؤم غ ــرب ـي ــة تـ ـج ــاه اح ـت ـم ــال
ن ـ ـجـ ــاح م ـ ـفـ ــاوضـ ــات ف ـي ـي ـن ــا فــي
إحياء االتفاق النووي المبرم عام
 ،2015اعتمد كبير المفاوضين
اإليــران ـي ـيــن «أس ـل ــوب ال ـم ـنــاورة»
فــي تقييم الـجــولــة الـســابـعــة من
ال ـم ـبــاح ـثــات ال ـت ــي تــوق ـفــت بـعــد
 5أي ـ ــام م ــن ان ـط ــاق ـه ــا الـجـمـعــة
الماضية.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ــري ك ـ ـ ـنـ ـ ــي أن
الجمهورية اإلسالمية لن تتراجع
عن مطالبها من أجل العودة إلى
ال ـق ـيــود ال ـت ــي يـفــرضـهــا االت ـف ــاق

الذي انسحبت منه إدارة الرئيس
األميركي السابق دونالد ترامب
عام  ،2018مجددا مطالبة بالده
لــواشـنـطــن ب ــأن «تـتـخــذ الـخـطــوة
األولى» إلحياء الصفقة الذرية .إال
أن المسؤول اإليراني ،المعارض
بشدة للصفقة التي أبرمت بعهد
الرئيس باراك أوباما ،تحدث عن
ت ـف ــاؤل ط ـه ــران بــإمـكــانـيــة نـجــاح
مفاوضات فيينا.
وقـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ــاقـ ـ ــري كـ ـ ـن ـ ــي« :عـ ـل ــى
عـ ـكـ ــس مـ ـ ــا ق ـ ــال ـ ــه الـ ـمـ ـسـ ــؤولـ ــون
األم ـي ــرك ـي ــون ،أع ـت ـقــد أنـ ــه يمكن
ال ـت ــوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق إذا كــانــت
لدى األطــراف األخرى حسن نية،
ورفـ ـض ــت م ـم ــارس ــة ل ـع ـبــة إل ـق ــاء
الـلــوم غير المجدية» ،فــي إشــارة
إلــى تصريحات وزيــر الخارجية
األمـيــركــي انـتــونــي بلينكن التي
اعـتـبــر فـيـهــا أن مـشــاركــة طـهــران
ف ــي ال ـم ـبــاح ـثــات ل ــم ت ـكــن جــديــة،
وأن ب ـ ــاده ال تـسـتـبـعــد الـلـجــوء
إل ــى خ ـي ــارات أخـ ــرى بالتنسيق
مع الحلفاء في حال فشل المسار
الــدب ـلــومــاســي ،مـضـيـفــا« :أعـتـقــد
أن اإلدالء بـتـصــر يـحــات سلبية
وإص ــدار مثل هــذه البيانات هو
تكتيك تفاوضي للضغط أكثر من
مضمون المحادثات» التي توقفت
دون تحديد موعد الستئنافها.
فــي م ــوازاة ذلــك ،حــذر مساعد
وزيــر الخارجية رســول موسوي
م ـ ــن أن «م ـش ـك ـل ـت ـن ــا ف ـ ــي ال ــوف ــد
المفاوض بفيينا أننا ال نستطيع

حاليا اإلفـصــاح عما نــريــده ،ألن
اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن س ـي ـك ـش ـف ــون ح ـي ـن ـهــا
ن ــواي ــان ــا» ،ف ــي إش ـ ــارة رب ـم ــا إلــى
اح ـت ـمــال ات ـخ ــاذ ال ـغ ــرب خـطــوات
مـضــادة ،معتبرا أن «الـعــودة إلى
االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي دون ض ـمــان
عدم انسحاب الواليات المتحدة
مــرة أخــرى منه سيجعل الوضع
اإليراني أسوأ مما هو عليه اآلن».
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام حـ ـسـ ـي ــن
إسماعيلي ،مدير مكتب الرئيس
اإليـ ــرانـ ــي إب ــراه ـي ــم رئ ـي ـس ــي ،أن
إيران جادة تماما في مفاوضات
فيينا ،وأن هــدفـهــا الـنـهــائــي من
المباحثات هــو إلـغــاء العقوبات
م ــع ال ـح ـفــاظ عـلــى ك ــرام ــة ال ـبــاد.
ول ــوح مساعد الــرئـيــس اإليــرانــي
ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة م ـح ـمــد
حسيني بالتوجه نحو الصين
والهند لتحقيق مصالح طهران
فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال ف ـ ـشـ ــل مـ ـ ـس ـ ــار ف ـي ـي ـنــا
ف ــي ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ت ـف ــاه ــم لــرفــع
العقوبات.
وأتت تلك التصريحات لتزيد
غموض مصير تلك المحادثات،
الس ـي ـمــا ب ـعــد أن أع ـل ــن م ـســؤول
أميركي رفيع في الخارجية أمس
األول أن بــاده تستعد لعالم بال
اتـفــاق ن ــووي ،مضيفا أن طهران
تراجعت خالل الجولة األخيرة عن
كل الحلول الوسطى التي قدمتها
فــي ال ـج ــوالت الـ ــ 6الـســابـقــة التي
استهدفت إحياء االتفاق النووي
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وات ـه ــم ال ــوف ــد اإلي ــران ــي بــأخــذ
الـتـنــازالت الـتــي قدمها اآلخ ــرون
وطلب المزيد في أحدث مقترحات
طــرحــه مطلع األس ـبــوع الـحــالــي،
مـشـيــرا إل ــى أن الـصـيــن وروسـيــا
ف ــوج ـئ ـت ــا بـ ـم ــدى تـ ــراجـ ــع إي ـ ــران
فــي تلك المقترحات التي قدمت
قبل أيــام للمفاوضين الغربيين،
وأض ــاف أن «السلطات اإليرانية
تسرع برنامجها النووي بطرق
استفزازية» ،بينما تزعم مواصلة
التفاوض بحسن نية وإيجابية.
وقـ ــال ال ـم ـس ــؤول ،الـ ــذي أطـلــع
الـصـحــافـيـيــن عـبــر ال ـهــاتــف على
مــوقــف واش ـن ـطــن« ،لـيــس ه ــذا ما
ن ـف ـض ـل ــه» ،ف ــي إشـ ـ ـ ــار ٍة إلـ ــى ع ــدم
االمتثال لالتفاق النووي ،مضيفا:
«كـ ــل يـ ــوم ي ـم ــر ه ــو يـ ــوم نـقـتــرب
فيه مــن استنتاج مـفــاده أنـهــم ال
ي ـف ـك ــرون ف ــي الـ ـع ــودة إلـ ــى خطة
ال ـع ـمــل ال ـشــام ـلــة ال ـم ـش ـتــركــة في
وقت قصير» ،وتابع« :ما يدور في
أذهانهم هو ما يمكن أن تسميه
ال ـخ ـطــة بــال ـخــاصــة ب ـه ــم ،وال ـتــي
تتمثل في استخدام المحادثات
كغطاء وكواجهة لمواصلة تعزيز
برنامجهم النووي ليكون بمنزلة
رافعة للتوصل إلى صفقة أفضل
لـ ـه ــم» .ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،اعـتـبــر
رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
نفتالي بينيت ،في بداية اجتماع
الـحـكــومــة األس ـبــوعــي ،أن ــه يجب
م ـعــاق ـبــة إيـ ـ ــران ب ـس ـبــب «خــرق ـهــا
االتفاق النووي».

ودعـ ـ ــا ب ـي ـن ـيــت ج ـم ـيــع ال ـ ــدول
الـتــي ت ـفــاوض ط ـهــران فــي فيينا
إلـ ـ ــى «الـ ـتـ ـمـ ـس ــك بـ ـخ ــط م ـت ـش ــدد،
والتوضيح إليــران بأنه ال يمكن
أن تخصب يــورانـيــوم وتـفــاوض
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه .وه ــدف ـن ــا هو
اُسـ ـتـ ـغ ــال نـ ــافـ ــذة الـ ــوقـ ــت ال ـت ــي
فتحت بين جوالت التفاوض كي
ن ـقــول ألصــدقــائ ـنــا ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة :هذا هو الوقت بالضبط
السـ ـتـ ـخ ــدام س ـل ــة أدوات أخ ــرى
م ـقــابــل إس ـ ــراع إي ـ ــران ف ــي مـجــال
التخصيب .وعلى إيــران أن تبدأ
بدفع أثمان خروقاتها».
ووس ـ ـ ـ ـ ــط خ ـ ـ ــاف ـ ـ ــات داخـ ـلـ ـي ــة
ب ـ ـشـ ــأن إطـ ـ ـ ــاق كـ ـ ـ ـ ــوادر ح ـكــومــة
التغيير اإلســرائـيـلـيــة تـهــديــدات
عسكرية وتصريحات معارضة
ل ـس ـيــاســة بـ ــايـ ــدن ،أوف ـ ــد بـيـنـيــت
رئ ـيــس «ال ـم ــوس ــاد» اإلســرائـيـلــي
دي ـف ـي ــد ب ــرن ـي ــع إلـ ـ ــى واش ـن ـط ــن،
إلجراء محادثات مع المسؤولين
األميركيين حول إيران.
وس ـ ـي ـ ـط ـ ـل ـ ــع بـ ـ ــرن ـ ـ ـيـ ـ ــع ك ـ ـبـ ــار
المسؤولين في اإلدارة األميركية
على أحدث المواد االستخباراتية
التي يحملها معه بشأن البرنامج
النووي اإليراني ،عشية قيام وزير
الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس
بزيارة لواشنطن بعد غــد ،للقاء
وزيري الخارجية ،والدفاع لويد
أوستن.
(طهران ،واشنطن  -وكاالت)

ً
ال ـق ــرارات الــدول ـيــة ،وص ــوال إل ــى حـصــر ال ـســاح بـيــد الــدولــة
ً
اللبنانية ،وعدم جعل لبنان منطلقا ألعمال إرهابية أو أمنية
ً
تهدد استقرار المنطقة ودول الخليج ،وخصوصا السعودية،
باإلضافة إلى تطبيق اتفاق الطائف.
كل هــذه النقاط أصــر الجانب السعودي على تضمينها
البيان المشترك ،وبالتالي أصبحت هذه الشروط هي المدخل
الواضح لمساعدة لبنان أو لبناء توجهات سياسية مشتركة
ً
من شأنها أن تعيد العالقات إلى ما كانت عليه سابقا ،وتسمح
بالذهاب إلى فتح باب المساعدات.
ركز الطرفان على تقديم المساعدات اإلنسانية للبنان،
وهذا يعني عدم حصول أي تغيير في الموقف منذ تفجير
ً
ً
مرفأ بيروت ،أما المساعدات األخرى التي تتخذ طابعا ماليا
ً
ً
واقتصاديا واستثماريا فستكون مرتبطة بتطبيق الشروط
وااللتزام بها وإنجاز اإلصالحات االقتصادية بشكل كامل،

وفــق مقتضيات ال ـشــروط الــدولـيــة وش ــروط صـنــدوق النقد
الــدولــي .وبــذلــك نجحت الـسـعــوديــة أن تـفــرض على باريس
رؤيتها لحل األزمة اللبنانية ،وتمسكت بالشروط الواضحة
التي تسعى من خاللها إلى إعــادة التوازن في لبنان ،وهذا
من شأنه أن يلقي المزيد من المسؤولية على عاتق الحكومة
وكل القوى اللبنانية للخروج من األزمات المتوالية .صحيح
أن فرنسا أرادت من خالل هذه المبادرة تحقيق مكتسبات
ذات طــابــع داخ ـلــي يستفيد منها مــاكــرون فــي االنـتـخــابــات
ا لـمـقـبـلــة ،بــاإل ضــا فــة إ ل ــى تحقيق مكتسبات سياسية على
الصعيد اإلقليمي ،وفي ظل التفاوض الدولي مع طهران ،إال
أن الــوصــول إلــى النتائج المبتغاة يحتاج إلــى وقــت طويل
وبرنامج عمل واضــح لــن يكون مــن السهل تطبيقه فــي ظل
ً
الوقائع الحالية ،خصوصا إذا أصر «حزب الله» على السياسة
نفسها داخل لبنان وخارجه .وبالتالي ،فإن موقف الحزب هو

التحدي األســاســي ،الــذي سيواجه تلك المبادرة الفرنسية.
أصر ماكرون في السعودية على توجيه دعوة إلى وقف
الـتـصـعـيــد وال ـس ـعــي إل ــى إع ـ ــادة ال ـس ـف ــراء .وت ـش ـيــر م ـصــادر
دبلوماسية فرنسية إلــى أن الرئيس الفرنسي لمس جدية
ً
في الموافقة على هذا المقترح ،على أن يكون مرتبطا بسياق
سياسي أوضــح ،يتم من خالله وضع برنامج عمل لالتفاق
على تطبيقه في لبنان.
ً
وتـشـيــر الـمـعـلــومــات إل ــى أن مــاكــرون أج ــرى تــواصــا مع
جهات عربية وخليجية متعددة حول ضرورة المساعدة مع
ً
السعودية ،إلعادة تفعيل العالقات مع لبنان ،خصوصا بعد
استقالة وزير اإلعالم جورج قرداحي ،لكن الموقف السعودي
ً
كان واضحا حول المشكلة األساسية ،التي تتعلق بسياسة
«حزب الله» وتوجهاته ،وهو التحدي األساسي الذي سيواجه
المبادرة الفرنسية والحكومة اللبنانية.

«غزو أوكرانيا» يتصدر قمة بوتين  -بايدن
األبيض أن بايدن سيؤكد مخاوف الــواليــات المتحدة ،فيما
يتعلق باألنشطة العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا،
ً
وسيؤكد أيضا دعمها لسيادة ووحدة أراضيها .ومع تصاعد
االتهامات بشأن عمليات
التوترات وتبادل واشنطن وموسكو
ّ
استفزاز عسكرية في منطقة دونباس ،حذر بايدن بوتين من
أي تدخل عسكري آخر بأوكرانيا ،وأعلن عن مبادرات جديدة
لحماية الدولة الواقعة شرق أوروب ــا ،وهي حليف مقرب في
حلف شمال األطلسي (الناتو).
وعشية القمة ،أعــرب مفوض الشؤون الخارجية واألمنية
باالتحاد األوروبــي جوزيب بوريل أمس عن قلقه من الحشد
ً
العسكري الــروســي ،مـشــددا على أن «أوكــرانـيــا تعد بالتأكيد
ً
ً
شريكا وحليفا ،أي أننا سنقف بجانبها».
ورغم تأكيده أن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
نفى له القيام بــأي نــوع من األنشطة الحربية خــال اجتماع
لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا باستكهولم ،اعتبر بوريل
ً
ً
أن من المهم حاليا أن توضح موسكو حاليا «نظرة مستقبلية
للعواقب المحتملة» ،وقــال« :يجب أن نظل في مرحلة ما قبل
األزمــات» .ولم يوضح المسؤول األوروبــي البارز ،بشكل أكثر
ّ
دقــة ،ما يمكن أن يحدث في حالة قيام روسيا بشن هجوم،
وأضاف« :هل يمكن تخيل غزو حقيقي مثل الذي حدث في شبه

تدريب لوحدة مكافحة اإلرهاب الروسية أمس (وزارة الدفاع)
جزيرة القرم؟ ال أعلم!» ،وشدد على ضرورة محاولة تجنب تردي
الوضع .وفي إطار التوتر المتزايد ،أفادت هيئة النقل الجوي
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الفدرالية الروسية ،أمس ،بأن طائرة ّ
ًُ
شخصا أرغمت على تغيير مسارها لتجنب االصطدام بطائرة
تجسس تابعة لحلف شمال األطلسي كانت تعبر مسار رحلتها
المقرر فوق البحر األسود .وأوضحت الهيئة أن طائرة التجسس
«انخفضت بشكل ســريــع» ،وعـبــرت الـمـســار الـمـقــرر للطائرة

مباحثات إماراتية ـ
عمانية في أبوظبي

أجرى وزير الخارجية والتعاون
الدولي اإلماراتي ،عبدالله
بن زايد ،مباحثات مع وزير
خارجية سلطنة عمان بدر بن
حمد بن حمود البوسعيدي،
أمس في أبوظبي .وذكرت
وكالة أنباء اإلمارات (وام) أن
المباحثات جرت على هامش
أعمال مؤتمر المحيط الهندي
الذي انطلقت أعماله أمس األول
في أبوظبي ويستمر يومين،
فيما بحث الوزيران العالقات
األخوية الراسخة التي تربط
بين البلدين ،وسبل تطويرها
وتنمية آفاق التعاون المشترك.
واستعرض الطرفان مستجدات
األوضاع على الساحتين
اإلقليمية والدولية ،باإلضافة
إلى القضايا ذات االهتمام
المشترك ،في الوقت الذي أكدا
فيه عمق العالقات األخوية بين
اإلمارات والسلطنة.

استهداف مأرب بـ 4
صواريخ بالستية حوثية

ذكرت مصادر عسكرية،
أن جماعة "أنصار الله"
الحوثية أطلقت  4صواريخ
بالستية على مدينة مأرب
االستراتيجية أمس ،دون وقوع
خسائر بشرية أو مادية.
في المقابل ،أعلن "تحالف دعم
الشرعية" بقيادة السعودية،
تدمير  4طائرات مسيرة
حوثية حاولت استهداف
جنوبي المملكة .وأوضح
بيان لـ"التحالف" أن "إطالق
المسيرات تزامن مع إطالق
 4صواريخ بالستية باتجاه
مأرب" .وأشار إلى تنفيذ
 19عملية استهداف ضد
الحوثيين ،في محافظتي مأرب
والجوف ،أسفرت عن خسائر
تجاوزت  115قتيال ،إضافة إلى
تدمير  14آلية عسكرية ،خالل
 24ساعة.

األردن :الحبس لمسؤولين
بقضية «نفاد األكسجين»

طائرة مدنية روسية تنجو من تصادم مع «درون أطلسية» فوق البحر األسود
ً
وسط مخاوف من خروج األمور عن السيطرة ،خصوصا في
ظل تبادل روسيا وحلف شمال األطلسي الحشد على خطوط
التماس التقليدية العائدة الــى الحرب الـبــاردة ،والمناورات
ً
العسكرية ،تتجه األنظار غدا إلى القمة االفتراضية بين الرئيس
األمـيــركــي جــو بــايــدن ،والــرئـيــس الــروســي فالديمير بوتين،
وانعكاساتها على أزمة أوكرانيا واالستقرار االستراتيجي.
وفي وقت سيكون الغزو الروسي المفترض ألوكرانيا ،الذي
حذرت من جديته كل األجهزة األمنية األميركية بال استثناء،
الـمــوضــوع الـمـتـصــدر ،إال أن األج ـنــدة بين الزعيمين حافلة
بــالـمــوضــوعــات الـعــالـقــة .ورغ ــم الــرضــا األمـيــركــي على الــدور
الروسي في سورية ،السيما فيما يخص أمن إسرائيل ،يفترق
البلدان على عناوين أخرى بينها.
وأك ــد الـمـتـحــدث بــاســم «ال ـكــرم ـل ـيــن» ،دم ـي ـتــري بيسكوف،
والمتحدثة بــاســم البيت األب ـيــض ،جين بـســاكــي ،أن بوتين
وبــايــدن ،اللذين اتفق في قمتهما األولــى بجنيف في يونيو
الماضي على بدء محادثات جديدة حول مبادرة لنزع السالح
النووي ،سيعقدان اجتماعا آمنا عبر الفيديو مساء غد لمناقشة
قضية أوكرانيا ومجموعة واسعة من الموضوعات األخرى
تتعلق بالعالقة بين روسيا والواليات المتحدة ،واالستقرار
االستراتيجي واإلنترنت وقضايا إقليمية .وجاء في بيان البيت

بن فرحان يسلم تميم
دعوة للقمة الخليجية

تسلم أمير قطر تميم بن حمد،
أمس ،رسالة خطية من العاهل
السعودي الملك سلمان بن
عبدالعزيز ،حول سبل تعزيز
العالقات بين البلدين.
وذكرت وكالة األنباء القطرية
الرسمية (قنا) أن الرسالة
سلمها وزير الخارجية
السعودية ،فيصل بن فرحان،
خالل استقبال الشيخ تميم له
في مكتبه بالديوان األميري
بالدوحة .وأفاد الديوان األميري
القطري ،بأن أمير البالد تسلم
دعوة من الملك لحضور قمة
مجلس التعاون الخليجي
المقبلة ،المزمع عقدها في
المملكة  14الحالي.

مبادرة ماكرون اللبنانية تتبنى الشروط السعودية
بيروت  -منير الربيع

سلة أخبار

التابعة لشركة إيروفلوت من تل أبيب إلى موسكو ،الفتة إلى ً أنه
ّ
ً
ّ
«تم تعديل اتجاه الطائرة التجارية وارتفاعها فورا» ،مضيفة أن
ّ
طاقم طائرة التجسس لم يرد على رسائل المراقبين الجويين.
وفق الهيئة ،فإن الطائرة الروسية انخفضت  500متر لتبتعد
عن طائرة االستطالع ،وتمكن طياراها من رؤية األخيرة من
ّ
قمرة القيادةّ .
وغيرت طائرة خاصة كانت متجهة من منتجع
سوتشي إلى سكوبيي مسارها ،بسبب طائرة التجسس.

دانت محكمة أردنية ،أمس5 ،
مسؤولين حكوميين بقضية
"نفاد األكسجين" من مستشفى
السلط الحكومي ،وقضت
بحبسهم  3سنوات بعد إدانتهم
بالتسبب في وفاة  10مرضى
نتيجة انقطاع األكسجين في
مستشفى السلط الحكومي
في مارس الماضي .كما قررت
محكمة صلح جزاء َّ
عمان" ،إدانة
مدير مستشفى َّ
السلط السابق
بجرم التسبب في الوفاة"،
وحبسه مدة  3سنوات.

ةديرجلا
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العراق :ال حلحلة في األفق بين الصدر و«الفصائل»

ّ
• المحكمة االتحادية تؤجل النظر في طعن العامري بنتائج االنتخابات
• «الفراغات األمنية» معضلة مع اقتراب االنسحاب األميركي
قررت المحكمة االتحادية
في العراق تأجيل النظر في
الدعوى المقامة من زعيم
تيار الفتح ،هادي العامري،
إللغاء نتائج االنتخابات ،والتي
أظهرت أن الهوة التزال
تتسع بين «الثنائي الشيعي»
ّ
المتمثل بالتيار الصدري
و«اإلطار التنسيقي» ،رغم
االجتماع الذي شارك فيه
مقتدى الصدر ،الذي اليزال
يتمسك بتشكيل حكومة
أغلبية وطنية.

أكدت التطورات والتصريحات
األخيرة في العراق ،أن االنقسام
الـحــاد وصــل إلــى أعـلــى درجــات
التوتر بين زعيم التيار الصدري،
مـ ـقـ ـت ــدى ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر ،وال ـف ـص ــائ ــل
"ال ـ ـمـ ــوال ـ ـيـ ــة إليـ ـ ـ ـ ـ ــران" واإلط ـ ـ ـ ــار
ال ـت ـن ـس ـي ـق ــي ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ق ـ ــررت
المحكمة االتحادية تأجيل النظر
في الدعوى المقدمة من رئيس
تـحــالــف الـفـتــح ه ــادي الـعــامــري
إللغاء نتائج االنتخابات.
ف ـع ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن م ـح ــاول ــة
الـ ـعـ ـض ــو ف ـ ــي مـ ـكـ ـت ــب ال ـ ـصـ ــدر،
ص ــادق ال ـح ـس ـنــاوي ،التخفيف
مــن حــدة تلك الـعـقـبــات ،معتبرا
أن "الصدر يسعى إليجاد نظام
الهوية الوطنية
سياسي يعزز
ّ
وهيبة الدولة ،ويتبنى مشروع
حكومة الغالبية الوطنية ،ولن
يـ ـك ــون ج ـ ـ ــزءا مـ ــن أيـ ـ ــة ح ـكــومــة
ً
ت ــوافـ ـقـ ـي ــة" ،م ـش ـي ــرا ف ــي ال ــوق ــت
ن ـف ـســه إلـ ــى أن م ـخ ــرج ــات ل ـقــاء
ال ـصــدر مــع "اإلخـ ــوة فــي اإلط ــار
التنسيقي أ س ـفــرت عــن تشكيل
لجان تنسيقية الستمرار الحوار
وتذليل العقبات" ،فإن المعطيات
ع ـلــى األرض ال ت ـشــي بحلحلة
قريبة.

مشادة كالمية
ون ـق ـل ــت "الـ ـع ــربـ ـي ــة نـ ـ ــت" عــن
ً
مـصــدر مطلع ،أن "نـقــاشــا حــادا
كاد يتطور إلى مشادة كالمية،
وقع بين الصدر ورئيس ائتالف
دول ــة ال ـقــانــون ن ــوري الـمــالـكــي،
اإلطار التنسيقي
خالل اجتماع
ّ
قبل يومين ،لوال تدخل العامري".
واعتبر المصدر أن "الفجوة
بين المتخاصمين السياسيين
لم تحل ،وكذلك الجفاء الواضح
بين زعيم التيار الصدري ،وزعيم
مـيـلـيـشـيــا ع ـصــائــب أه ــل الـحــق
قيس الخزعلي".
وقـ ـ ـب ـ ــل سـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ــرار
المحكمة االتحادية ،اعتبر أستاذ
العلوم السياسية ،مهند الجنابي،
أن "حدثين مهمين يؤكدان حجم

االن ـق ـس ــام الـ ــذي ي ـس ــود الـعــاقــة
بين الثنائي الشيعي ،أي التيار
الـ ـص ــدري واإلط ـ ـ ــار الـتـنـسـيـقــي،
أولهما مطالبة الصدر بحكومة
غالبية وطنية ،أما الثاني فتلويح
ً
ال ـع ــام ــري مـ ـج ــددا ب ــوج ــود أدل ــة
دامغة على تزوير االنتخابات".
ورأى الجنابي أن "العالقة بين
الطرفين ليست مجرد اختالف أو
تباين فــي وجـهــات النظر ،إنما
"تعارض ّبين يمتد إلى البرنامج
ً
السياسي لكل فريق" ،معتبرا أن
"الصدر سعى على مدى العامين
ال ـم ــاض ـي ـي ــن إل ـ ــى ت ـك ـي ـيــف أداء
تياره السياسي مع المتغيرات
االجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة التي
مـ ـ ّـرت ع ـلــى الـ ـب ــاد ،وأن يــواكــب
مجموعة واسعة من التحوالت
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــزاج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ل ـل ـش ـع ــب
الـ ـع ــراق ــي ،وق ـ ــد ح ـص ــد نـتـيـجــة
ً
ذل ــك عـ ــددا م ــن الـمـقــاعــد جعلت
منه الـفــائــز األول ،بـفــارق كبير،
بينما ج ــاء أداء أطـ ــراف اإلط ــار
التنسيقي خــال الـمــدة نفسها،
ً
ً
م ـه ــددا لـسـيــادة ال ــدول ــة وداف ـعــا
بــاتـجــاه االق ـت ـتــال الــداخ ـلــي إلــى
درجة وصول العراق في أكتوبر
 2020إل ــى حــافــة الـعــزلــة التامة
بعد تهديد سفارات أكثر من 25
دولة بتحويل مقارها من بغداد
إلى أربيل".
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ا ع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــر أن أ طـ ـ ـ ـ ـ ــراف
"التنسيقي" سيستخدمون على
ً
األرج ــح مــا واف ـقــوا عليه سابقا
ك ـس ــاح ج ــدي ــد لـلـطـعــن بمجمل
العملية االنـتـخــابـيــة ،مـثــل قــرار
إلغاء انتخابات الخارج ومحاولة
إحياء البرلمان المنحل .وتابع
ال ـ ـج ـ ـنـ ــابـ ــي أن "هـ ـ ـ ـ ــذه األجـ ـ ـ ـ ــواء
ستنعكس بالتأكيد على مساعي
الـ ـص ــدر ف ــي تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة،
عندها ستنتقل قوى اإلطار إلى
تعطيل انـعـقــاد الجلسة األول ــى
لـلـمـجـلــس ال ـن ـي ــاب ــي ،أو تــأخـيــر
انتخاب رئيس الجمهورية الذي
ً
ي ـت ـط ـلــب  220صـ ــوتـ ــا ،أم ـ ــا فــي
تحقيق الحد األدنى من مطالبهم
المتمثلة في الحصول على بعض

ّ ً
متحدثا خالل مؤتمره الصحافي أمس األول في بغداد (أ ف ب)
العامري
الوزارات التي تضمن مصالحهم
الحزبية.

العامري
وفــي السياق ،قــررت المحكمة
االت ـحــاديــة ،أم ــس ،تأجيل النظر
ب ــال ــدع ــوى ال ـم ـق ــدم ــة م ــن رئ ـيــس
ت ـح ــال ــف ال ـف ـت ــح ،ب ــال ـغ ــاء نـتــائــج
االنتخابات الى  13الجاري.
وكـ ــان ال ـع ــام ــري ق ــد أع ـل ــن في
م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ،أمـ ــس األول،
أن ت ـحــال ـفــه سـيـقـبــل ب ـمــا ت ـقــرره
المحكمة االتـحــاديــة ،معربا عن
"ثقته بــالــدالئــل والـبــراهـيــن التي
ّقدمها".
وق ـ ــال الـ ـع ــام ــري" :ان ـت ـخــابــات
أكـ ـت ــوب ــر ،لـ ــم ت ـج ــر فـ ــي األج ـ ـ ــواء
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ن ـ ـط ـ ـمـ ــح ب ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وأث ـ ـب ـ ـتـ ــت
المفوضية عدم قدرتها على إدارة
االنتخابات ،وارتكبت مجموعة
مخالفات وأولها مخالفة قانونها،
ألنـهــا ادع ــت أن الـنـتــائــج األولـيــة

ال ـم ـع ـل ـنــة ت ـم ـثــل  94بــال ـم ـئــة مــن
األ ّص ـ ـ ــوات ،بـيـنـمــا م ــا أع ـل ــن كــان
يمثل  79بالمئة فقط" ،الفتا إلى
أن "نتائج االنتخابات أثبتت عدم
أهلية المفوضية على إدارتها".
ولـ ــم ي ـح ـقــق "ت ـح ــال ــف ال ـف ـتــح"
ســوى  17مقعدا في االنتاخبات
األخ ـي ــرة ،بـعــد أن ك ــان يستحوذ
عـ ـل ــى أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  40مـ ـقـ ـع ــدا فــي
البرلمان السابق.

«الفراغات األمنية»
فــي غضون ذلــك ،ومــع اقتراب
م ــوع ــد س ـح ــب أمـ ـي ــرك ــا ق ــوات ـه ــا
القتالية بالكامل من العراق نهاية
ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري ،أل ـقــت هـجـمــات
"داعـ ـ ـ ــش" اإلره ــابـ ـي ــة ال ـم ـت ــزاي ــدة
وآخــرهــا الـهـجــوم ال ـمــزدوج على
ق ــري ـت ـي ــن بـ ـقـ ـض ــاء مـ ـخـ ـم ــور فــي
إقليم كــردسـتــان ال ــذي أسـفــر عن
ً
 ١٣قتيال  ،بظاللها على الوضع
األمني والسياسي العراقي ،وسط

دعوات وجهتها أوساط سياسية
للتعاون وملء "الفراغات األمنية"
ب ـيــن ب ـغ ــداد وأربـ ـي ــل والـتـحــالــف
الدولي.
وف ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ،أك ـ ــد
ع ـض ــو "ال ـ ـحـ ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي
الكردستاني" علي الفيلي ،أهمية
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـث ـم ــر ب ـي ــن الـ ـق ــوات
األمنية والبيشمركة والتحالف
الــدولــي إلنـهــاء الـخــروقــات ومــلء
ال ـفــراغــات الـتــي تستغلها الــزمــر
اإلرهابية الستهداف األبرياء.
وقال" :هنالك أوامر صدرت من
قبل القائد العام للقوات المسلحة
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ح ـك ــوم ــة إق ـل ـيــم
كردستان بتشكيل غرف عمليات
مشتركة لما ّ
يسمى مناطق الفراغ
األمـنــي الـتــي تفصل بين الـقــوات
االت ـحــاديــة وق ــوات البيشمركة"،
مبينا أن "هنالك بعض الجهات
ال ـس ـيــاس ـيــة م ــع األسـ ــف الـشــديــد
هاجمت هذه االتفاقيات ،وسعت
ج ـ ــاه ـ ــدة لـ ـع ــرقـ ـلـ ـتـ ـه ــا ألس ـ ـبـ ــاب

واهية ،وكأنها تصور أن وجود
داعش اإلرهابي افضل من عودة
البيشمركة ال ــى تـلــك الـمـنــاطــق"،
الفتا الــى أن "مــلء تلك الفراغات
من خالل التعاون األمني هو أمر
ض ــروري ومـهــم إلنـهــاء نشاطات
تلك الزمر اإلرهابية".
واستغرب المحلل السياسي،
عـ ـم ــاد ب ـ ــاج ـ ــان ،الـ ـ ــدعـ ـ ــوات ال ــى
خـ ــروج قـ ــوات ال ـت ـحــالــف الــدولــي
رغم أن خطر "داعش" ما زال قائما
ويـعـ ّـرض حياة األبــريــاء للخطر،
مـنـتـقــدا تـفـضـيــل ال ـب ـعــض لـبـقــاء
"داعــش" في مناطقهم على مسك
قوات البيشمركة لتلك المناطق.
وكــان رئـيــس مجلس ال ــوزراء،
مصطفى الكاظمي ،قد بحث أمس
األول ،مــع السفير األمـيــركــي في
العراق ،التقدم الحاصل في إنهاء
الـ ــدور الـقـتــالــي ل ـقــوات التحالف
ال ــدول ــي وف ــق مـتـبـنـيــات ال ـحــوار
االستراتيجي.
(بغداد  -وكاالت)

محافظو فرنسا يرشحون سيدة للرئاسة ...وزمور يحشد قرب باريس

بيكريس

اعتبر موقع "بوليتيكو" أن ترشيح حزب الجمهوريين
ف ــي فــرن ـســا وزي ـ ــرة ال ـمــال ـيــة ال ـســاب ـقــة فــال ـيــري بـيـكــريــس،
للمنافسة على االنتخابات الرئاسية بمنزلة "نبأ سيئ"
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،رغم أن استطالعات
الرأي ال تزال ترجح بقاءه في قصر اإلليزيه.
وكــانــت بيكريس ف ــازت ،أمــس األول ،بــالـجــولــة الثانية
النـتـخــابــات ال ـحــزب الـتـمـهـيــديــة بنسبة  61فــي الـمـئــة من
األص ــوات ،لتتفوق على منافسها إيريك سيوتي ،النائب
عن منطقة آلب-ماريتيم ،جنوبي البالد ،ولتكون أول مرة
يختار فيها الحزب امرأة للترشح في االنتخابات الرئاسية.
وت ـش ـيــر اس ـت ـطــاعــات الـ ـ ــرأي حــال ـيــا إل ــى أن بـيـكــريــس
ستحصل على  10في المئة من األصــوات في االنتخابات
الرئاسية ،مقارنة بــ 24في المئة لماكرون ،و 19في المئة
لماري لوبان ،و 14في المئة لليميني المتطرف إريك زمور،
وفقا لالستطالعات التي أجراها "بوليتيكو".
وعقب تأكد فوزها بترشيح الحزب ،قالت بيكريس أمام
حشد من أنصارها المحافظين" :لدي أخبار سارة ،لقد عاد
اليمين الجمهوري الــذي يؤمن بمعتقداته ،وال تستطيع
فرنسا االنتظار أكثر من ذلك".
وتعهدت بيكريس ،البالغة  54عاما ،بأن تقدم "كل قوتها
وعزمها" لقيادة الحزب إلى الفوز في االنتخابات المزمع
إجــراؤهــا فــي أبــريــل المقبل ،ووصـفــت نفسها بأنها "ثلث

رئيسة ال ــوزراء البريطانية السابقة (مــارغــريــت) ،تاتشر،
وثلثي المستشارة األلمانية أنجيال ميركل".
وت ـع ـهــدت ب ــرف ــع س ــن ال ـت ـقــاعــد إل ــى  ،65وخ ـف ــض آالف
الوظائف في القطاع العام إذا تم انتخابها رئيسة ،إضافة
إلى عزمها كمعظم المرشحين من أحزاب اليمين أن تكون
أك ـثــر ت ـش ــددا ب ـشــأن ال ـه ـجــرة ،مـمــا يـعـكــس تــأثـيــر اليمين
المتطرف على األحزاب الرئيسية ،كما وعدت بـ "استعادة
الكبرياء الفرنسي" والدفاع عن "القيم العائلية".
وبصفتها رئيسة حكومة إقليم إيــل دو فــرانــس ،التي
تضم العاصمة باريس ،فإن بيكريس ،وبحسب محللين،
تملك خبرة تنفيذية ،ولديها قدرة فائقة على إدارة ميزانية
محدودة ومواجهة المشكالت االجتماعية في الضواحي
الباريسية الفقيرة.
في هذا الصدد ،يميل بعض المراقبين إلى أن بيكريس
قد تشكل خطرا على مستقبل ماكرون السياسي في حال
وجودها في المرحلة الثانية والحاسمة من االنتخابات،
باعتبار أنها ستكون لديها القدرة على استعادة ناخبي
اليمين الوسط ،الذين لعبوا دورا حاسما في فوز الرئيس
الفرنسي في االنتخابات السابقة.
في المقابل ،واجهت بيكريس هجوما فوريا من زعيمة
اليمين المتطرف ماري لوبن ،التي وصفتها بأنها "المرشح
األكثر شبها بماكرون".

وقالت لوبن ،في تصريحات تلفزيونية" ،لديها (بيكريس)
نفس الـصـفــات المهنية والشخصية الـتــي لــدى مــاكــرون،
وبالتالي كالهما يملكان نفس الــرؤيــة تـجــاه العديد من
القضايا" ،مضيفة" :أدعــو الناخبين المحافظين التعساء
بفوز بيكريس إلى االنضمام إلى حملتي ،حيث سيجدونني
أدافع عن قيم األمة بكل شجاعة ودون خجل".
وبالكاد تملك بيكريس الوقت لالحتفال قبل أن تواجه أول
تحد لها ،إذ نظم المرشح المتطرف المثير للجدل ،زمور (63
ً
ً
ً
عاما) ،أمس ،تجمعا حاشدا له قرب باريس في جو مشحون
و»محفوف بالخطر» ،بعد  5أيام على إعالن ترشحه ،رغم
إطالق أطلق الرئيس االشتراكي لمقاطعة سين سان دوني،
ستيفان تروسل عريضة إللغاء التجمع االنتخابي.
ّ
التجمع ،فيما
وانتشرت عناصر أمن على أطراف مكان
تــزايــدت الـتــوتــرات بين عـشــرات المعارضين لــزمــور الذين
كانوا يحاولون الوصول إلى «حديقة المعارض» ،وعناصر
الشرطة الذين حاولوا إبعادهم.
وقـ ـ ّـدم زم ــور اس ـت ـعــراض ق ـ ّـوة إلث ـب ــات أن ــه «ت ـح ــول» من
شخصية تلفزيونية سيئة الصيت في السابق إلى مرشح
جـ ـ ّـدي وم ــوث ــوق ب ــه ،وت ـح ــدى الــرئ ـيــس الـمـنـتـهـيــة والي ـتــه
ايمانويل ماكرون ،وجذب مقترعي اليمين بقيادة بيكريس
واليمين المتطرف بقيادة لوبن.

الصين تنتقد الديموقراطية
األميركية «المنحرفة والشكلية»
استبقت وزارة الخارجية الصينية
قمة الديموقراطية التي دعا لها بايدن
األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ـق ـب ــل ،وأصـ ـ ـ ــدرت أم ــس
ً
تقريرا بعنوان "حالة الديموقراطية
ب ــال ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة" ،م ــؤك ــدة أن ــه
اس ـت ـن ــد إل ـ ــى ح ـق ــائ ــق وآراء خ ـب ــراء
ف ــي ك ـشــف "أوج ـ ــه ال ـق ـصــور وإسـ ــاءة
استخدام الديموقراطية" في الواليات
ً
المتحدة ،فضال عن "الضرر الناجم عن
تصديرها مثل هذا النموذج للعالم".
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا اع ـ ـ ـتـ ـ ــادت "ال ـ ـخ ــارجـ ـي ــة"
االمـ ـي ــركـ ـي ــة إصـ ـ ـ ــدار تـ ـق ــاري ــر دوري ـ ــة
حـ ــول االداء ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ل ـل ــدول،
وقضايا مثل احترام حقوق االنسان
والـ ـتـ ـن ــوع ال ــديـ ـن ــي وغـ ـي ــره ــا ،قــالــت
"الخارجية" الصينية في التقرير إن
"الــديـمــوقــراطـيــة قـيـمــة مـشـتــركــة بين
البشرية جمعاء وحق لجميع الدول،
ً
ً
ولـيـســت ام ـت ـيــازا م ـق ـصــورا عـلــى قلة
ً
وتـتـخــذ أش ـك ــاال مختلفة وال يــوجــد
نموذج واحد يناسب الجميع".
ووفـ ـ ـ ــق الـ ـتـ ـق ــري ــر فـ ــإنـ ــه "مـ ـ ــن غـيــر
ً
الديموقراطي تماما قياس األنظمة
السياسية المتنوعة في العالم بمعيار
واحد أو فحص الحضارات السياسية

المختلفة من منظور واحد".
وأضـ ـ ـ ــاف" :م ـ ــن م ـن ـظ ــور تــاري ـخــي
كان تطوير الديموقراطية األميركية
خ ـط ــوة إلـ ــى األمـ ـ ــام فـلـقــد أدى نـظــام
الحزب السياسي والنظام التمثيلي
وشخص واحد وصوت واحد والفصل
بين الـسـلـطــات ،إلــى إبـطــال وإصــاح
االستبداد اإلقطاعي في أوروبا ،على
الــرغــم مــن ذل ــك ،وعـلــى م ــدار السنين
أصبحت هذه الديموقراطية معزولة
ومتدهورة ،وانحرفت بشكل متزايد
عن جوهرها وتصميمها األصلي".
وتـ ـن ــاول ال ـت ـقــريــر بــالـتـفـصـيــل ما
اسماه "االنسالخ وعلل الديمقراطية
األم ـي ــرك ـي ــة م ــن ث ــاث ــة ج ــوان ــب ه ــي:
الـ ـنـ ـظ ــام ال ـم ـث ـق ــل ب ـم ـش ــاك ــل عـمـيـقــة
الجذور ،والممارسات الديموقراطية
الفوضوية والمضطربة ،والعواقب
الوخيمة لتصدير الواليات المتحدة
لعالمتها الخاصة من الديموقراطية".
وقـ ـ ـ ــال" :م ـ ــا هـ ــو ضـ ـ ـ ــروري حــال ـيــا
بــال ـن ـس ـبــة لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة هــو
الـ ـعـ ـم ــل بـ ـج ــدي ــة ح ـق ـي ـق ـي ــة ل ـض ـم ــان
ال ـح ـق ــوق ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة لـشـعـبـهــا،
وت ـح ـس ـيــن ن ـظــام ـهــا الــدي ـمــوقــراطــي،

سلة أخبار
حرق سيارات للجيش
بعد مقتل  13هنديًا

أحرق قرويون غاضبون سيارات
تابعة للجيش الهندي؛ احتجاجا
على مقتل عدد من املدنيني
بنيران الجنود الذين اعتقدوا
بالخطأ أن بعضهم كانوا
مسلحني ،بوالية ناغاالند شمال
شرقي البالد.
وأمرت سلطات الوالية بفتح
تحقيق في جرائم القتل التي
وقعت أمس األول ،في منطقة
نائية متاخمة للحدود مع
ميانمار.
وقال ضابط بالجيش ،إن
الجنود أطلقوا النار على
شاحنة بعد أن تلقوا معلومات
استخباراتية عن تحرك
للمتمردين في املنطقة ،وقتلوا 6
أشخاص.
وبعد أن أحرق القرويون
الغاضبون سيارتني للجيش،
أطلق الجنود النار عليهم ،ما
أسفر عن مقتل  7أشخاص.
وأضاف الضابط أن جنديا
قتل أيضا في االشتباك مع
املتظاهرين.

واشنطن وحلفاؤها قلقون
من إعدامات «طالبان»

عبرت الواليات املتحدة
ّ
الغربيون عن القلق
وحلفاؤها
طالبان «إعدامات
نظام
من تنفيذ
ّ
بإجراءات موجزة» بحق أعضاء
ّ
األفغانية
سابقني في قوى األمن
ّ
ّ
معنية
كشفت عنها منظمات
بحقوق اإلنسان ،ودعوا إلى فتح
تحقيقات بسرعة في هذا الشأن.
وقالت مجموعة من نحو 20
دولة بينها بريطانيا واليابان،
ّ
وكذلك االتحاد األوروبي ،في
ّ
بيان صادر عن وزارة الخارجية
ّ
األميركية« :نشعر بقلق بالغ
ّ
عمليات إعدام
إزاء تقارير عن
بإجراءات موجزة وحاالت
اختفاء قسري ألعضاء سابقني
في ّ
ّ
األفغانية ،كما
قوات األمن
ّ
وثقتها هيومن رايتس ووتش
وغيرها».

البابا يدعو إلى وضع
ّ
حد «لغرق الحضارة»

أمام نحو  40مهاجراّ ،
عبر البابا
فرنسيس أمس ،عن حزنه حيال
موت عدد كبير من املهاجرين في
البحر األبيض املتوسط ،داعيا
إلى وضع ّ
حد «لغرق الحضارة»،
وذلك في خطاب مؤثر ألقاه في
ّ
مخيم للمهاجرين في ليسبوس،
الجزيرة اليونانية الرمزية جدًا
في قضية الهجرة.
وقال« :ال نهرب بسرعة من صور
أجسادهم الصغيرة املمددة بال
حياة على الشواطئ» ،معتبرا أن
البحر األبيض املتوسط «أصبح
مقبرة باردة بدون الحجارة
التذكارية على القبور».

متطرفون بيض يطالبون
بـ «استعادة أميركا»

أوستن :ال نسعى إلى تشكيل «ناتو» آسيوي بوجه بكين
ب ـ ـ ـ ــدال م ـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز بـ ـشـ ـك ــل ك ـب ـي ــر
ع ـلــى ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة اإلج ــرائـ ـي ــة أو
الشكلية على حساب الديموقراطية
الموضوعية ُ
ومخرجاتها ونتائجها".
وأضاف التقرير أن "من الضروري
أيضا للواليات المتحدة تحمل المزيد
مــن الـمـســؤولـيــات الــدول ـيــة ،وتــوفـيــر
المزيد من المنافع العامة للعالم بدال
م ــن ال ـس ـعــي دائ ـم ــا ل ـف ــرض عــامـتـهــا
ال ـخ ــاص ــة م ــن ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة عـلــى
اآلخرين ،واستخدام قيمها الخاصة
كوسائل لتقسيم العالم إلى معسكرات
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،أو الـ ـت ــدخ ــل وال ـت ـخ ــري ــب
والغزو في دول أخرى بحجة تعزيز
الديموقراطية".
وختم التقرير بأن المجتمع الدولي
ي ــواج ــه حــالـيــا ت ـحــديــات مـلـحــة على
نطاق عالمي ،من جائحة كوفيد،-19
مـ ـ ـ ـ ـ ــرورا ب ــالـ ـتـ ـب ــاط ــؤ االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي،
ً
وصوال إلى أزمة تغير المناخ ،داعيا
"جميع ال ــدول إلــى االرت ـقــاء وتـجــاوز
االختالفات في األنظمة ،ورفض عقلية
لعبة المحصلة الصفرية ،والسعي إلى
إرساء تعددية حقيقية".
ً
الى ذلك ،وفي خطاب ّ
خصص جزءا

دوليات

كشافة خالل حفل نظمته كندا لتكريم ضحايا الحرب العالمية الثانية بمقبرة الكومنولث في هونغ كونغ أمس (أ ف ب)
ً
ّ
التحديات الصينية،
كبيرا لمجموعة
ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك اخـ ـتـ ـب ــار نـ ـظ ــام س ــاح
ت ـفــوق ســرعـتــه ســرعــة ال ـص ــوت ،نفى
وزيــر الــدفــاع األميركي لويد أوستن
ليل السبت -األحد بكين سعي بالده
لتشكيل حلف "نــاتــو" آسيوي بوجه
الـصـيــن ،ال ـتــي اتـهـمـهــا بــالـعـمــل على
تعزيز قدراتها النووية بشكل سريع.
وأوض ـ ـ ــح أوس ـ ـتـ ــن ،خـ ــال مـنـتــدى
ال ــدف ــاع ال ــوط ـن ــي ف ــي مـكـتـبــة ري ـغــان
الـ ـ ـ ــرئـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــي فـ ــالـ ــي
بـكــالـيـفــورنـيــا ،أن الـجـيــش الصيني
ي ـهــدف إل ــى رف ــع تــرســانـتــه إل ــى مــا ال
ي ـقــل ع ــن  1000رأس نـ ــووي بـحـلــول
ً
ع ــام  ،2030م ـش ـيــرا إل ــى أن ــه "يـسـيــر
ً
بخطى سريعة ليصبح منافسا نظيرا

ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي آس ـي ــا وفــي
جميع أنحاء العالم".
ً
ً
وفــي خطاب ّ
كبيرا
ا
ـزء
ـ
ج
ص
خص
ُ ّ
لمجموعة ا لـتـحـ ّـد يــات ا لـتــي تمثلها
الـصـيــن ،ق ــال أوس ـت ــن" :ال نـبـحــث عن
م ــواج ـه ــة أو ص ـ ــراع أو حـ ــرب بـ ــاردة
ج ـ ــدي ـ ــدة أو عـ ــالـ ــم م ـق ـس ــم إلـ ـ ــى كـتــل
جــامــدة او ال ــى نــاتــو آس ـي ــوي ،لكننا
نعمل على مواجهة التحدي الصيني
وتعميق عالقاتنا مع الدول الصديقة
فــي المنطقة ال سيما عبر مـنــاورات
عسكرية مشتركة".
ّ
واعـ ـتـ ـب ــر أوس ـ ـتـ ــن أن ال ـع ـم ـل ـ ّـي ــات
ّ
ّ
الواسعة النطاق
العسكرية الصينية ّ
قــرب تــايــوان تـبــدو وكــأنـهــا "تمرين"،
ً ّ
م ـجـ ّـددا أن الــواليــات المتحدة تبقى

م ـل ـتــزمــة دعـ ــم "قـ ـ ــدرة ال ـج ــزي ــرة على
الدفاع عن نفسها".
ّ
ّ
وشدد وزير الدفاع على أن الصين
ّ ً
ّ
هــي ال ـق ــوة الــوح ـيــدة ال ـق ــادرة حــالــيــا
عـلــى اسـتـخــدام "قـ ّـوتـهــا االقـتـصـ ّ
ـاديــة
والـ ـ ــدب ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــاسـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ـ ّ
ـريـ ــة
وال ـت ـك ـنــولــوجـ ّـيــة إلطـ ــاق ت ـح ـ ّـد دائ ــم
ّ
ّ
مستقر ومنفتح".
دولي
لنظام
ّ
الصينيين ّ
ّ
"عبروا
واعتبر أن القادة
بشكل أكثر صراحة عن عدم رضاهم
عن النظام ُ
المهيمن وعن رغبتهم في
حرمان الواليات المتحدة من دورها"
القيادي على الصعيد العالمي.
(واشنطن -بكين -وكاالت)

نظم أكثر من  100عضو من
مجموعة «باتريوت فرونت»
القومية األميركية املتطرفة
واملنحازة إلى العرق األبيض،
مسيرة في وسط العاصمة
واشنطن وهتفوا «استعيدوا
أميركا».
وسار أعضاء «باتريوت»،
الذين ارتدوا الزي الرسمي
وحملوا األعالم األميركية ،في
الشوارع وقرعوا الطبول.
وقال قائد املجموعة توماس
روسو« :تظاهراتنا هي
معرض لقدرتنا املوحدة على
التنظيم ،إلظهار قوتنا ،ليس
على املشاجرة أو املضايقات
عامة ،ولكن كرجال قادرين
على توضيح رسالة ،والسعي
إلى أميركا التي تشبه إلى
حد كبير مصالح شعبها
الحقيقي».

ةديرجلا
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رياضة

الجولة الثالثة لـ«الممتاز» :ارتفاع
المستوى والكويت ينفرد بالقمة

الزنكي :القادسية
شطبني والكويت
َّقدرني

أبرز نجومها إبراهيم ومعلول والزنكي

نزول الجماهير إلى أرضية الملعب في مباراة الكويت والقادسية

حازم ماهر وأحمد حامد

تـ ـعـ ـتـ ـب ــر الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة مــن
منافسات دوري  stcالممتاز لكرة
الـ ـق ــدم ،األفـ ـض ــل ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق من
حيث المستوى الفني ،الذي ارتفع
ً
بشكل الفت للنظر ،خالفا للجولتين
األول ـ ـ ــى وال ـث ــان ـي ــة ال ـل ـت ـيــن سـيـطــر
عليهما الحماس فقط.
وشـ ـ ـه ـ ــدت ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة ،فــض
االشتباك على القمة للمرة األولى،
بــا نـفــراد الكويت بها ،على حساب
الـ ـق ــادسـ ـي ــة الـ ـ ــذي تـ ــراجـ ــع ل ـل ـمــركــز

أحمد الزنكي في جانب من المباراة
ال ـث ــال ــث ،ك ــذل ــك تـ ـع ــادل كــاظ ـمــة مع
النصر  ،1-1واألندية الثالثة حققت
الفوز في الجولتين األولى والثانية.

ارتفاع معدل األهداف
ك ـم ــا ع ـ ــاد مـ ـع ــدل األه ـ ـ ـ ــداف إل ــى
االرتفاع بعد انخفاضه في الجولة
ال ـث ــان ـي ــة ال ـت ــي ش ـه ــدت ت ـس ـج ـيــل 8
أه ـ ــداف ،فـيـمــا أح ـ ــرزت األن ــدي ــة في
ً
ال ـجــولــة ال ـثــال ـثــة  14ه ــدف ــا بـمـعــدل

فرحة ومكافآت

تهديفي  2.8هدف.
الالفت في األمر في هذه الجولة
االرت ـ ـفـ ــاع ال ـم ـل ـح ــوظ ف ــي مـسـتــوى
الكويت الذي هزم القادسية ،بثالثية
نظيفة مــع الــرأفــة ،وعـلــى النقيض
ً
ً
تـ ـم ــام ــا ان ـ ـهـ ــار الـ ـق ــادسـ ـي ــة دف ــاع ــا
ً
وهجوما وظهر دون المستوى.
ويمكن القول ،إن هناك  3نجوم
ف ــي ال ـجــولــة ل ـف ـتــوا األنـ ـظ ــار إلـيـهــم
ب ـقــوة ،هــم م ــدرب السالمية محمد
ً
إبــراهـيــم ،الــذي حقق تـعــادال بطعم

الـ ـف ــوز أمـ ـ ــام الـ ـع ــرب ــي  ،2-2وأع ـ ــاد
للسماوي هيبته في مباراتين ،إلى
جانب مدرب الكويت التونسي نبيل
مـعـلــول بــإجــادتــه قـ ــراء ة الـقــادسـيــة
ول ـع ــب ع ـلــى س ـل ـب ـيــاتــه وأخ ـط ــائ ــه،
باإلضافة إلى العب األبيض أحمد
الزنكي بــإحــرازه هدفين في شباك
خالد الرشيدي.
وت ـ ـب ـ ـقـ ــى مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي مــع
السالمية هي األفضل على اإلطالق
بعد أن ظلت نتيجتها ُمعلقة حتى

النهاية ،كما شهدت ندية وتبادل
ال ـس ـي ـطــرة ،بـيـنـمــا م ـب ــاراة الـشـبــاب
والفحيحيل تعتبر األضعف.

مستوى مقبول
وبعد مــرور ثالث جــوالت ،هناك
ً
أن ـ ــدي ـ ــة قـ ــدمـ ــت مـ ـسـ ـت ــوى مـ ـقـ ـب ــوال
ه ــي ال ـكــويــت وكــاظ ـمــة والـســالـمـيــة
وال ـت ـضــامــن وال ـن ـصــر ،فالمستوى
يتحسن مــن جولة ألخــرى ،وهناك

• لعبت األرض مــع أصحابها فــي مباراتين
فقط ،هما :الكويت والقادسية  ،0-3والتضامن
مع اليرموك  ،1-2فيما انتهت المباريات الثالث
األخرى بالتعادل.
• أحـ ــرز الـمـحـتــرفــون ف ــي ال ـجــولــة الـثــالـثــة 8
أه ـ ــداف ،فـيـمــا أح ــرز الــاع ـبــون الـمـحـلـيــون 6
أهداف.
• احتسبت ركلة جزاء واحدة لمصلحة العربي
في لقاء السالمية ،وأهدرها المحترف الليبي
السنوسي الهادي.
• أشهر الحكام بطاقة حمراء فقط ،كانت من
نصيب العب العربي سلطان العنزي.
• الكويت حقق الفوز بالجوالت الثالث ،فيما

بالمزيد من الجهد خالل المباريات المقبلة
للحفاظ على ا لـصــدارة وللمضي قــد مــا نحو
حصد اللقب.
من جانبه ،اتفق المدير الفني للفريق نبيل
م ـع ـلــول ع ـلــى أه ـم ـيــة ال ـف ــوز ع ـلــى ال ـقــادس ـيــة،
مؤكدا أن فريقه تفوق على «األصفر» ،واستغل
الـ ـف ــرص ال ـم ـت ــاح ــة ل ـل ـت ـس ـج ـيــل ل ـي ـتــرجــم ه ــذه
األفضلية إلى أهداف ،وأضاف أنه يتطلع الى
المزيد مع الالعبين ،السيما أنه مع الجهاز
الفني تسلموا المهمة منذ فترة وجيزة ،ولم
يقدموا كل ما لديهم.

الوفود المشاركة ببطولة النخبة
العربية للتنس تصل اليوم
الالعبة التونسية أنس جابر ستكون ضيفة الشرف

الجابر والعتيبي خالل المؤتمر الصحافي
كورونا وتبعاتها أرجأت هذه الفعاليات الدولية.
وأعــرب عن األمــل في أن تكون بطولة النخبة،
ً
التي تعد األولى من نوعها عربيا ،بداية ناجحة
وآم ـنــة السـتـضــافــة ب ـطــوالت عــالـمـيــة فــي الـفـتــرة
المقبلة.
وك ـش ــف أن الـمـصـنـفــة ال ـســاب ـعــة ع ـلــى الـعــالــم
التونسية أنس جابر ستكون ضيفة شرف على
ً
البطولة ،مبديا اعتزازه بحضور أول العبة عربية
في التاريخ تصنف ضمن العشرة الكبار لالتحاد
الدولي للتنس.
ورحب بجميع الوفود المشاركة في البطولة
ً
ببلدهم الـثــانــي الـكــويــت ،داع ـيــا الـجـمــاهـيــر إلــى
حضور مبارياتها.
وذكر أن اللجنة المنظمة اتخذت كل الترتيبات
لتسهيل حضور الجماهير لمشاهدة مباريات
ً
أفضل الالعبين العرب مبينا أن هناك الكثير من
المفاجآت التي سيستمتع بها الجمهور خالل
أيام البطولة.
وتقدم الجابر بالشكر للهيئة العامة للرياضة
على تقديم الدعم الالزم لنجاح البطولة ووزارتي
الصحة والــداخـلـيــة على تعاونهما وحرصهما
على تذليل كل العقبات التي تواجه حضور جميع
الالعبين المشاركين.

فـ ـ ـ ــرق أخ ـ ـ ـ ــرى ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج إلـ ـ ـ ــى ج ـهــد
مضاعف لــار تـقــاء بمستواها هي
ال ـقــادس ـيــة وال ـع ــرب ــي والـفـحـيـحـيــل
والشباب واليرموك ،واألخير رغم
انـطــاقـتــه الـجـيــدة وال ـج ـهــود التي
يبذلها ال ـمــدرب أحـمــد حـيــدر فإنه
يعتبر الحلقة األ ضـعــف ،إذ يجيد
الـ ــدفـ ــاع ف ـق ــط ،ب ـي ـن ـمــا خ ــط وس ـطــه
خامل وهجومه غير فعال!

معاقبة  ٣أندية

أرقام

س ـ ــادت ح ــال ــة م ــن ال ـب ـه ـجــة وال ـ ـفـ ــرح ن ــادي
ال ـكــويــت وجـمــاهـيــر ال ـفــريــق بـعــد ال ـفــوز على
القادسية بثالثة أهداف نظيفة ،وقرر رئيس
مـجـلــس اإلدارة خــا لــد ا ل ـغــا نــم ص ــرف مـكــا فــأة
 2000دينار لكل العب.
وقـ ـ ــال ال ـغ ــان ــم إن الـ ـف ــوز ي ـح ـســب ل ـل ـج ـهــاز
الفني ،وبجهد وعزيمة الالعبين ،مشيرا إلى
أن مشوار ا لــدوري ال يــزال طويال ،و مــا حققه
األبيض ال يعدو كونه فوزا غاليا على منافسه
األبرز خالل السنوات األخيرة ،ونقاطا تضاف
إ لــى نقاط الكويت فــي مـشــواره الطويل نحو
ال ـب ـح ــث ع ــن الـ ـلـ ـق ــب ،واع ـ ـتـ ــرف ب ـ ــأن األب ـي ــض
استعاد جزء ا من مستواه العالي ،لكنه مطالب

أعلن رئيس مجلس إدارة االتحادين الكويتي
والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر ،أن مجمع
الـشـيــخ جــابــر الـعـبــدالـلــه ال ــدول ــي للتنس ســوف
يحتضن حدثين مهمين ،األول بطولة النخبة
الـعــربـيــة للتنس "األس ــات ــذة" خ ــال الـفـتــرة مــن 8
إلى  12ديسمبر الجاري ،بمشاركة أفضل العبين
من  ١٦دولة عربية ،والثاني حفل افتتاح بطولة
األل ـع ــاب الـخـلـيـجـيــة ال ـتــي تستضيفها الـكــويــت
الشهر المقبل.
وقـ ــال ال ـجــابــر ،ف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي ف ــي مقر
االتحاد مساء أمس األول ،إن توافد نجوم العرب
للمشاركة في البطولة سيبدأ اليوم ،على أن تجرى
ً
القرعة غدا ،لتنطلق بعدها المنافسات التي تمتد
خمسة أيام متتالية.
وأض ــاف أن استضافة نـجــوم التنس العربي
في بطولة "األساتذة" كانت ضمن خطة متكاملة
ً
تـشـمــل اسـتـضــافــة ال ـكــويــت عـ ــددا م ــن الـبـطــوالت
اإلقليمية والقارية والدولية داخل مجمع الشيخ
ً
جابر العبدالله الدولي ،الذي يعد نموذجا يحتذى
ً
في الشراكة بين القطاعين العام والخاص متمثال
بـمـجـمــوعــة ال ـت ـمــديــن ال ـت ــي س ـعــت ل ـت ـعــزبــز تلك
الشراكة لتكون بمنزلة انطالقة ناجحة نحو مزيد
من المشاريع الرياضية ،التي يساهم فيها القطاع
ً
الخاص جنبا إلى جنب مع الحكومي ،لكن جائحة

كـشــف الع ــب فــريــق الـكــويــت
ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـق ـ ــدم أح ـ ـمـ ــد ال ــزنـ ـك ــي
عـ ـ ــن سـ ـ ــر س ـ ـعـ ــادتـ ــه ال ـك ـب ـي ــرة
بــالـهــدفـيــن األول وال ـثــانــي في
شباك القادسية ،مشيرا إلى أن
خروجه من «األصفر» جاء عن
طريق الشطب ،في إشــارة إلى
أن الـنــادي لــم يـقــدره بالصورة
المطلوبة.
وأضــاف أنــه وجــد كل الدعم
وال ـت ـقــديــر م ــن نـ ــادي ال ـكــويــت،
وهو ما يوجب عليه أن يقدم كل
ما لديه ،وأن يفرح بما يقدمه
تجاه هذا النادي.
ولفت الزنكي إلــى أنــه يقدر
الجمهور القدساوي الذي يراه
داعما له ،وهو ما ينطبق على
جـمــاهـيــر نـ ــادي ال ـكــويــت الـتــي
تـســانــده مـنــذ ارتـ ــداء القميص
األبيض.

اليرموك والشباب مازاال بال انتصارات.
•  3أنــديــة هــي الـكــويــت وكــاظـمــة والـنـصــر لم
تتذوق طعم الخسارة ،في حين اليرموك هو
األكثر خسارة ( 3مباريات).
•  3العبين تربعوا على قمة هدافي البطولة،
ه ــم :الع ـبــا ال ـكــويــت وكــاظ ـمــة أح ـمــد الــزنـكــي
وشـ ـبـ ـي ــب الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــدي ،ومـ ـحـ ـت ــرف الـ ـي ــرم ــوك
الكولومبي كــارلــوس ،ولكل منهم  3أهــداف،
ف ـي ـمــا أحـ ـ ــرز ه ــدف ـي ــن  4العـ ـب ـي ــن ،ه ـ ــم :الع ــب
ال ـســال ـم ـيــة م ـســاعــد ن ـ ــدا ،وم ـح ـتــرفــا الـعــربــي
السوري مارديك ماردكيان والليبي السنوسي
ال ـ ـهـ ــادي ،والع ـ ــب ال ـك ــوي ــت ال ـم ـغــربــي مـهــدي
برحمة ،فيما أحرز  24العبا هدفا واحدا.

عقدت لجنة المسابقات اجتماعا ،أمس ،برئاسة عضو
مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة فهد الهمالن ،قررت خالله
توقيع عقوبة مالية على القادسية قدرها  1500دينار،
بـسـبــب ن ــزول الـجـمــاهـيــر إل ــى أرض الـمـلـعــب فــي م ـبــاراة
العربي ( 500دينار) ،ثم تكرار الواقعة في لقاء الكويت،
مضاعفة العقوبة ( 1000دينار).
لتتم َّ
كما وقعت "المسابقات" عقوبة على نادي الكويت قدرها
 500دينار بسبب التنظيم ،ومثلها على العربي ،بسبب
التنظيم في "الديربي" ،ونزول الجماهير إلى أرض الملعب.
وتــوقـيــع عقوبة حــرمــان القادسية مــن جماهيره أمر
يرجع إلــى لجنة االنضباط فــي حــال تلقيها تقارير من
مراقب المباراة ،علما بأن اللوائح ّ
تخول لجنة المسابقات
بالعقوبات المالية فقط.

مواجهة ثأرية بين األبيض لجنة شراع بالنادي البحري اختتمت
واألصفر في «ممتاز الطائرة» سباقات موسم 2021
تقام اليوم ثالث مباريات ضمن الجولة الثامنة "القسم الثاني" من
ال ــدوري الممتاز للكرة الطائرة ،أبــرزهــا في السابعة والنصف مساء
بين الكويت والقادسية المتصدر ،تسبقها فــي الخامسة والنصف
مباراة التضامن مع برقان على صالة االتحاد بمجمع صاالت الشيخ
سعد العبدالله ،بينما يستضيف فريق الجهراء منافسة العربي في
السادسة مساء .
يتطلع الكويت المتأخر في المركز الثاني ،بفارق عدد مرات الفوز عن
القادسية المتصدر ،وهما برصيد واحد  15نقطة ،إلى تقديم مستوى
جيد يمكنه مــن فــك الشراكة واالرت ـقــاء لقمة الترتيب ،كذلك الـثــأر من
خسارته في القسم األول "الذهاب" أمام القادسية الطامع في المحافظة
على موقعه وسلسلة انتصاراته دون عثرات واالبتعاد بقمة الترتيب.
وسيحاول مدرب الكويت ،األرجنتيني دامين ،استغالل المستوى
المميز ،الذي يقدمه الفريق وصفوفه المتكاملة لتحقيق غايته في الفوز
ً
طمعا في ارتقاء قمة الترتيب ،بينما سيسعى مدرب القادسية البحريني
ً
رضا علي الستغالل معنويات العبيه المرتفعة لتحقيق الفوز معتمدا
على خبرة العبيه والقراءة الجيدة للمباراة.
في المباراة الثانية ،سيسعى برقان الخامس بـ  6نقاط لتكرار الفوز
على التضامن األخير بـ  3نقاط والساعي إلــى تعويض خسارته في
ً
القسم األول طمعا في الهروب من قاع الترتيب.
أما المباراة الثالثة ،فستكون صعبة ،إذ يتطلع الجهراء السادس
بـ  5نقاط لترجمة عروضه القوية للثأر من خسارته في القسم األول
أمام العربي الرابع بـ  6نقاط والطامح في تكرار الفوز.

«سلة» الصليبيخات يلتقي
اليرموك في دوري «األولى»
●

جابر الشريفي

تشهد صالة فجحان هالل المطيري بنادي القادسية انطالق
منافسات الجولة الثامنة من دوري الدرجة األولى لكرة السلة ،إذ
يلتقي عند  5:30الصليبيخات مع اليرموك ،تليها مباشرة مواجهة
العربي مع التضامن على الصالة ذاتها.
ويتصدر النصر ترتيب الفرق برصيد  8نقاط ،ويأتي بعده
الـعــربــي وال ـيــرمــوك وال ـش ـبــاب ب ــ 7نـقــاط لـكــل مـنـهــم ،ثــم الساحل
والصليبيخات بـ 5نقاط ،وأخيرا التضامن بـ 4نقاط.
وتعتبر مواجهة الصليبيخات مع اليرموك مهمة لكل منهما،
إذ إن الفوز سيكفل لكل فريق فرصة المواصلة في مالحقة النصر،
والمنافسة على بطاقة التأهل المباشر ،فــي حين أن الخسارة
ستبعده قليال عــن المنافسة على البطاقة ا لـمـبــا شــرة ،ويعتبر
الفريقان من الفرق القوية المنافسة بقوة نحو التأهل لما يضمه
كل فريق من عناصر قوية.
وفي المواجهة الثانية ،يبدو العربي أقرب للفوز على التضامن،
لما يملكه من عناصر مميزة ،كما أن األخضر يضم في صفوفه
محترفين أميركيين ،بينما ال يملك التضامن أي محترف.

الفودري والشمالي والفيلكاوي يتوسطون الفائزين
أس ـف ــرت م ـنــاف ـســات ال ـس ـبــاقــات الـخـتــامـيــة
للشراع لموسم  ،2021والتي نظمتها لجنة
الـ ـش ــراع وال ـت ـج ــدي ــف والـ ـك ــاي ــاك ف ــي ال ـن ــادي
ا لـبـحــري ،عــن فــوز علي الفيلكاوي بالمركز
األول ف ــي ف ـئــة ال ـل ـيــزر راديـ ـ ــال ،وجـ ــاء ثــانـيــا
ن ــاي ــف ع ـبــدال ـلــه الـ ـه ــده ،وح ــل ثــال ـثــا يــوســف
الـعـبـكــل .وف ــي فـئــة الـهــوبـكــات (زوجـ ــي) جــاء
ف ــي ال ـمــركــز األول الــاع ـبــان سـتـيــف وبــافــل،
و ف ـ ــي الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــان ــي ف ـ ــاز م ــور تـ ـش ــو وآن،
وجـ ــاء بــال ـمــركــز ال ـثــالــث ف ــري ــدرك وبــوث ـي ـنــة،
فيما فاز عبدالله الفيلكاوي بالمركز األول
فــي فـئــة األو بـتـمـســت ،و حــل عـلــي الفيلكاوي
ثــانـيــا وحـسـيــن الـفـيـلـكــاوي ثــالـثــا .وف ــي فئة
األبوتمست للمبتدئين فاز عبدالله الغنيم
بــا لـمــر كــز األول ،و ج ــاء ثــا نـيــا سـعــود جعفر،
وثالثا لي دون ها.

توزيع الكؤوس
وق ــام أمـيــن الـســر ال ـعــام فــي ال ـنــادي خــالــد
ا ل ـف ــودري ،ور ئ ـيــس لـجـنــة ا لـ ــزوارق السريعة

والـ ـ ــويـ ـ ــك بـ ـ ـ ــورد عـ ـل ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي ،ورئـ ـي ــس
لـجـنــة ال ـش ــراع وال ـت ـجــديــف وال ـك ــاي ــاك أحـمــد
الفيلكاوي ،بتوزيع الكؤوس والجوائز على
الفائزين ،إلى جانب تكريم أصغر الالعبين،
وهما :حمد رائد القصار وجلين دون ها.
وأشاد الفودري ،في تصريح له ،بالجهود
التي ُبذلت من رئيس لجنة الشراع وأعضاء
ال ـل ـج ـن ــة وفـ ــريـ ــق ال ـت ـح ـك ـي ــم ،وب ــال ـم ـش ــارك ــة
ا ل ـم ـت ـم ـي ــزة ل ــا ع ـب ـي ــن ،م ـش ـي ــرا إ ل ـ ــى أن ه ــذه
البطولة ،وإن كانت ختامية لموسم ،2021
لكنها ستستكمل بانطالقة جديدة وواسعة
في موسم  2022ضمن الخطة المعتمدة من
النادي لتهيئة األجواء والظروف المناسبة
لتأهيل الالعبين وا لــا عـبــات للمشاركة في
األولمبياد والبطوالت الدولية ،وبالتعاون
م ــع ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة وال ـه ـي ـئــة
العامة للرياضة.
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ّ
ريال مدريد يعزز صدارته بفوزه على سوسييداد
واصل ريال مدريد سلسلة
انتصاراته في الليغا ،بعد الفوز
بثنائية على ريال سوسييداد
في الجولة الـ  16من عمر
المسابقة.

ّ
ع ـ ــزز ري ـ ــال م ــدري ــد ص ــدارت ــه
إلى  8نقاط عن أقرب منافسيه،
ب ـعــد فـ ــوزه ع ـلــى مـضـيـفــه ري ــال
س ــوسـ ـيـ ـي ــداد ض ـم ــن ال ـمــرح ـلــة
ال ـس ــادس ــة ع ـش ــرة م ــن ال ـ ــدوري
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم أم ــس
ً
األول ،وال ـ ـتـ ــي شـ ـه ــدت أي ـض ــا
خسارة أولى لتشافي على رأس
الـجـهــاز الفني لبرشلونة امــام
ري ــال بيتيس صـفــر  ،1 -فضال
المرة التي ّ
عن الهزيمة ّ
تعرض
لها أتلتيكو مدريد حامل اللقب
امام ريال مايوركا  ،2-1لتصب
جميع هذه النتائج في مصلحة
الفريق الملكي.
ف ـع ـل ــى م ـل ـع ــب أن ــويـ ـت ــا ،نـجــح
ف ــري ــق الـ ـم ــدرب اإلي ـط ــال ــي كــارلــو
أنشيلوتي بالعودة بثالث نقاط
ث ـم ـي ـنــة ام ـ ــام س ــوس ـي ـي ــداد ال ــذي
تصدر ال ـ «ال ليغا» لفترة قبل ان
ّ
يتعرض لسلسلة هــزائــم أبعدته
ع ــن ال ـمــركــز األول ،وذل ــك بفضل
ه ــدف ــي ال ـب ــرازي ـل ــي فـيـنـيـسـيــوس
جونيور ( )47والـبــديــل الصربي
لوكا يوفيتش (.)57
ورف ـ ــع ري ـ ــال رصـ ـي ــده إلـ ــى 39
نقطة متقدما على اشبيلية الثاني
بـفــارق ثماني نقاط ( ،)31وريــال
بـيـتـيــس ال ـثــالــث ( )30وأتلتيكو
الرابع (.)29
وع ـلــى الــرغــم مــن خ ــروج نجم
ريال الفرنسي كريم بنزيمة مبكرا
من اللقاء بسبب مشكلة عضلية
( ،)16لم يتأثر أداء الـ «ميرينغي»
ً
كثيرا ،السيما في الشوط الثاني،

عندما تمكن الفريق من معالجة
بعض الـثـغــرات ،والسيطرة اكثر
على االستحواذ.
وجاء الهدف األول عبر المتألق
فـ ـيـ ـنـ ـيـ ـسـ ـي ــوس ج ـ ــونـ ـ ـي ـ ــور ب ـعــد
م ـج ـه ــودي ف ـ ــردي ع ـلــى م ـشــارف
الـمـنـطـقــة ف ـ ــراوغ اك ـث ــر م ــن العــب
قبل ان ّ
يمرر ليوفيتش الذي دخل
م ـكــان بـنــزيـمــة ،فــأعــادهــا األخـيــر
لــزم ـي ـلــه ال ـب ــرازي ـل ــي ال ـ ــذي اظـهــر
مرونة عالية امام المرمى مانحا
ريال هدف التقدم ( .)47هذا الهدف
هو العاشر لفينيسيوس في 16
مباراة هذا الموسم ليصبح أول
الع ــب م ــول ــود ف ــي ع ــام  2000او
بعده يتخطى العشرة اهداف في
الموسم نفسه من المسابقة.
ولم يتأخر يوفيتش في تعزيز
تـ ـق ــدم ف ــري ـق ــه ب ـت ـس ـج ـيــل ال ـه ــدف
ً
الثاني ،واألول لــه شخصيا هذا
ال ـم ــوس ــم ف ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري ،م ــن ك ــرة
رأس ـي ــة عـلــى مـقــربــة م ــن الـمــرمــى
ليمنح فــريـقــه افـضـلـيــة واضـحــة
َ
( .)57وأجرى سوسييداد تبديلين
سريعين لتنشيط هجومهّ ،غير
ّ
أن ريال حافظ على ثباته ليحقق
ف ــوزه الـ ـ  12هــذا الـمــوســم مــن 15
مباراة.

خسارة برشلونة وتشافي
ُمني برشلونة بخسارته االولى
في حقبة مدربه الجديد تشافي،
وذل ـ ـ ـ ــك عـ ـل ــى ي ـ ــد ري ـ ـ ـ ــال ب ـي ـت ـيــس
بنتيجة  1-0في عقر دار النادي

يوفيتش نجم ريال مدريد يحرز هدفه في مرمى سوسييداد
الكاتالوني ملعب «كامب نو».
وب ـ ـعـ ــدمـ ــا اس ـ ـت ـ ـهـ ــل مـ ـ ـش ـ ــواره
التدريبي الجديد مع «البالوغرانا»
بانتصار على إسبانيول ّ ،0-1
ثم
فياريال  1-3في ال ــدوري ،إضافة
ال ــى ت ـع ــادل سـلـبــي امـ ــام بنفيكا
البرتغالي في دوري أبطال اوروبا،
ف ـشــل ت ـشــافــي ف ــي تـحـقـيــق ف ــوزه
ً
الثالث تواليا وسقط في األمتار
األخيرة امام ضيفه بيتيس بعد
هدف لخوانمي في الدقيقة .79
بفوزه هذا ،تقدم ريال بيتيس

ال ــى ال ـمــركــز ال ـثــالــث بــرصـيــد 30
ن ـق ـطــة ،بـيـنـمــا ي ـح ـتــل بــرشـلــونــة
المتعثر وال ـطــامــح لـلـخــروج من
كـبــوة رحـيــل نجمه األرجنتيني
ليونيل ميسي الــى باريس سان
جرمان الصيف الماضي ،المركز
السابع بـ  23نقطة.

ً
أتلتيكو يتعثر مجددا

مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،تـ ـع ـ ّـرض
أت ـل ـت ـي ـك ــو مـ ــدريـ ــد إلـ ـ ــى خـ ـس ــارة

مربكة قبل ديربي مدريد االسبوع
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،وذلـ ـ ـ ــك عـ ـل ــى يـ ــد ريـ ــال
ً ّ
مايوركا بنتيجة  ،1-2علما بأن
اتلتيكو كــان متقدما بالنتيجة
حتى الدقيقة .80
وتـ ــراجـ ــع ب ـط ــل إس ـب ــان ـي ــا ال ــى
المركز الــرابــع برصيد  29نقطة،
أي ب ـف ــارق عـشــر ن ـقــاط ع ــن ري ــال
الـمـتـصــدر ،وف ـ ّـرط ايـضــا بفرصة
الـعــودة الــى المركز الثاني الــذي
بــات مــن نصيب إشبيلية الفائز
على فياريال  - 1صفر.

ب ـ ـ ـ ــدوره ،تـ ـق ــدم م ــاي ــورك ــا ال ــى
المركز  12برصيد  19نقطة من 16
مباراة ،بخالف العديد من الفرق
االخرى التي تملك مباراة مؤجلة.
وت ـق ـ ّـدم إشـبـيـلـيــة إل ــى الـمــركــز
ال ـثــانــي ،عـقــب فـ ــوزه الـمـهــم على
حساب فياريال  - 1صفر.
على ملعب رام ــون سانشيس
ب ـي ـس ـخ ــوان ،س ـ ّـج ــل هـ ــدف ال ـفــوز
إلشـبـيـلـيــة األرجـنـتـيـنــي لــوكــاس
أوكــام ـبــوس ( ،)16ليصبح على
بعد خمس نقاط من ريال مدريد.

أنشيلوتي يرفض المبالغة في االحتفال سيميوني :أخطاء متكررة وعلينا التركيز
أبـ ــدى اإلي ـط ــال ــي ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي رضـ ــاه بــال ـفــوز ع ـلــى ري ــال
ً
سوسييداد بهدفين نظيفين وتحليق فريقه منفردا بصدارة الدوري
اإلسباني ،ولكنه رفض المبالغة في االحتفال.
وقال أنشيلوتي «لم نقترب من لقب الليغا ،كانت جولة جيدة لنا
ولكن هناك فرق تتنافس بشكل جيد».
وأبدى أنشيلوتي سعادته بأداء العبيه أمام ريال سوسييداد،
الذي أبرز أنه «إذا لم يكن قد أظهر كل إمكاناته فكان هذا ألننا قدمنا
مباراة متكاملة».
وأشار أنشيلوتي «أمامنا اختبار آخر أمام إنتر ميالن (في دوري أبطال
أوروبا) بعد ثالثة أيام واألمور قد تتغير» ،وذلك على الرغم من رضاه
بأداء الفريق في آخر ثالث جوالت.
وقال «األرقــام تقول إننا نقوم بعمل جيد ،وقدمنا أداء جيدا في
ملعب صعب أمام فريق قوي .قدمنا مباراة متكاملة ،وفارق النقاط
هذا يعد انعكاسا للصالبة واالستمرارية في النتائج».
وامتدح أنشيلوتي الالعب الصربي لوكا يوفيتش الذي صنع
الهدف األول وأحرز الهدف الثاني للريال والذي عادة ما يجلس على
مقاعد البدالء ،وقال «إنه مهاجم جيد مختلف عن (كريم) بنزيمة .لقد
سجل فينيسيوس الهدف بفضل تمريرة منه ،وأحرز هو الهدف الثاني».

كارلو أنشيلوتي

بـ ـ ــدا األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي دي ـي ـغــو
س ـي ـم ـيــونــي ،مـ ـ ــدرب أتـلـتـيـكــو
ً
مدريد ،متأثرا بشكل كبير أمام
الصحافيين جراء هزيمة فريقه
على أرضه أمام ريال مايوركا
ً
( ،)2-1مشددا على ضــرورة أن
يـتـحـلــى الع ـب ــوه بــال ـمــزيــد من
ال ـتــرك ـيــز إزاء «أوض ـ ـ ــاع بــاتــت
تتكرر».
وف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي بعد
ال ـم ـب ــاراة ،ق ــال سـيـمـيــونــي إنــه
«م ـ ـ ــن الـ ـصـ ـع ــب ال ـ ـع ـ ـثـ ــور ع ـلــى
ت ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــرات ل ـ ـل ـ ـمـ ــواقـ ــف الـ ـت ــي
ت ـت ـكــرر .عـلـيـنــا إي ـج ــاد ح ـلــول.
نـحــن م ـســؤولــون عـمــا يـحــدث.
يـجــب أن نـصـحــح عـلــى الـفــور
األش ـ ـيـ ــاء ال ـت ــي ال ت ـس ـيــر على
مــا ي ــرام .فــي تـســديــدتـيــن على
المرمى ،يسجلون هدفين في
شباكنا ،وهــذا فــي السابق لم

أتاالنتا يقهر نابولي ويسقطه من القمة
أسدى أتاالنتا خدمة جليلة لكل من ميالن
وجــاره إنتر بإلحاقه الهزيمة بنابولي 2-3
فــي عقر دار األخـيــر ليدخل ب ــدوره الـصــراع
على اللقب ضمن المرحلة السابعة عشرة من
بطولة إيطاليا لكرة القدم.
وكان ميالن انتزع المركز األول في وقت
سابق بفوزه المتوقع على ساليرنيتانا
 - 2صفر ،أتبعه إنتر بفوز صريح والفت
على روم ــا  - 3صفر على ملعب األخـيــر،
ً
لكن األول بقي متصدرا بعد فوز أتاالنتا.
ويملك ميالن  38نقطة مقابل  37إلنتر،
في حين تراجع نابولي الى المركز الثالث مع
 ،36وعزز أتاالنتا رصيده في المركز الرابع
مع  34نقطة.

إنتر يسحق روما

جانب من مباراة أتاالنتا ونابولي

وع ـلــى مـلـعــب روم ــا األول ـم ـبــي ،لـقــن إنتر
مضيفه ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
ً
درسا في فنون اللعبة بالفوز عليه بثالثية
من دون رد.
اف ـت ـت ــح ال ـت ــرك ــي ه ــاك ــان تـشــالـهــانــوغـلــو
التسجيل إلنتر من ركلة حرة مباشرة ()15
وس ــرع ــان مــا نـجــح فــي تـمــريــر ك ــرة حاسمة

باتجاه المهاجم المخضرم البوسني ادين
دجيكو ،الذي أضاف الهدف الثاني من دون أن
يحتفل في شباك فريقه السابق ،الذي ّ
سجل
ً
بألوانه  119هدفا في ست سنوات.
ووج ــه الظهير األيـمــن الـهــولـنــدي دينزل
دامفريس الضربة القاضية لفريق العاصمة
بتسجيله الهدف الثالث (.)39

نابولي يفرط بالصدارة
وع ـلــى مـلـعــب «دي ـي ـغــو مـ ــارادونـ ــا» ،فشل
نابولي في استعادة المركز األول بسقوطه
أم ــام أتــاالن ـتــا  3-2فــي م ـب ــاراة تقلبت فيها
النتيجة  3مرات.
تقدم الضيوف بهدف األوكــرانــي رسالن
مالينوفسكي بعد مرور  7دقائق ،لكن نابولي
رد التحية مرتين مــن خــال إدراك التعادل
بواسطة البولندي بيوتر زيلينسكي ( )40قبل
أن يمنحه البلجيكي الدولي دريس مرتنس
التقدم مطلع الشوط الثاني.
ل ـكــن الـكـلـمــة ال ـف ـصــل ك ــان ــت ألتــاالن ـتــا،
الــذي أضــاف هدفين عبر مدافعه التركي
مــريــح ديـمـيــرال ( )66والـســويـســري ريمو
فرولر (.)71

دييغو سيميوني
يكن يحدث ،أطالب بمزيد من
التركيز».
وتابع« :كنا نقدم أداء جيدا.
اقـ ـت ــربـ ـن ــا م ـ ــن الـ ـنـ ـه ــاي ــة وك ـن ــا
متفوقين ،و لـكــن لــم نتمكن من
الـسـيـطــرة عـلــى ال ـم ـبــاراة خــال
الــدقــائــق األخ ـي ــرة ،بـعــد هزيمة

مورينيو :قدراتنا الهجومية
كانت منعدمة
أقـ ـ ــر الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه
مورينيو ،مدرب رومــا ،أمس
األول ،ب ـع ــد الـ ـخـ ـس ــارة عـلــى
أرض ــه  3-0أم ــام اإلن ـت ــر ،بــأن
خـصـمــه ك ــان «أقـ ــوى بكثير»
م ــن مـجـمــوعـتــه ،م ـش ـيــرا إلــى
أن ال ـس ـل ـس ـل ــة ال ـط ــوي ـل ــة مــن
اإلصابات التي يعاني فريقه
منها جعلت قدراته الهجومية
«مـ ـ ـنـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــة» عـ ـمـ ـلـ ـي ــا خـ ــال
المواجهات.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــوريـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــو ف ــي
ت ـص ــري ـح ــات م ـق ـت ـضـبــة بـعــد
المباراة «إنتر أقــوى منا في
ظل الظروف العادية .في ظل
الـ ـظ ــروف غ ـيــر الـ ـع ــادي ــة ،هم
أقوى بكثير».
وت ـ ــاب ـ ــع« :سـ ـجـ ـل ــوا الـ ـع ــام
الماضي  29نقطة أكثر منا،
واليوم كان وضعنا مقيدا».
وأوضح أنه في ظل «انعدام

مان يونايتد يستهل حقبة رانجنيك
بفوز صعب على كريستال باالس
حقق مانشستر يونايتد فوزا
صعبا على ضيفه كريستال
باالس ،أمس ،ضمن المرحلة
الخامسة عشرة من الدوري
اإلنكليزي الممتاز.

استهل مانشستر يونايتد مسيرته مع
مدربه األلماني رالــف رانجنيك على أفضل
وج ــه ،بـعــدمــا حـقــق ف ــوزا ثمينا ومستحقا
 - 1صفر على ضيفه كريستال باالس أمس،
في المرحلة الخامسة عشرة لبطولة الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وأس ـف ــرت بــاقــي م ـبــاريــات الـمــرحـلــة التي
جــرت عــن فــوز توتنهام هوتسبير - 3صفر
على ضيفه نورويتش سيتي.
وارتفع رصيد مانشستر يونايتد ،الذي
حقق فوزه السابع في البطولة هذا الموسم
والثاني على التوالي ،إلى  24نقطة في المركز
السادس ،بفارق  3نقاط فقط خلف ويستهام،
صاحب المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري
أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
في المقابل ،توقف رصيد كريستال باالس،
الذي تكبد هزيمته الخامسة في البطولة هذا
الموسم والثالثة على التوالي ،عند  16نقطة
في المركز الثاني عشر.
وتـ ــولـ ــى رانـ ـجـ ـنـ ـي ــك تـ ــدريـ ــب مــان ـش ـس ـتــر
يــونــاي ـتــد رس ـم ـيــا االث ـن ـيــن ال ـم ــاض ــي ،حيث

يستمر عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم
الحالي ،فيما غــاب عــن قـيــادة الفريق خالل
ف ــوزه المثير  2-3عـلــى ضيفه أرس ـنــال يــوم
ال ـخ ـم ـيــس الـ ـم ــاض ــي ،ب ـس ـبــب ع ـ ــدم إص ـ ــدار
تصريح العمل الخاص به حينها.
وي ــدي ــن يــونــايـتــد بـكـثـيــر م ــن الـفـضــل في
تـحـقـيــق هـ ــذا الـ ـف ــوز إلـ ــى الع ـب ــه ال ـبــرازي ـلــي
فريد ،الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في
الدقيقة .77

توتنهام يسحق نورويتش
من جانبه ،قدم توتنهام هوتسبير مباراة
مثالية ليكتسح ضيفه نــورو يـتــش سيتي
بثالثة أهداف دون مقابل.
وسجل لوكاس مورا الهدف األول ،قبل ان
يضيف كل من دافينسون سانشيز وهيونغ
مين سون الهدفين الثاني والثالث.
وفي مباراة أخرى تعادل ليدز يونايتد مع
برينتفورد .2-2
(د ب أ)

م ـث ــل ت ـل ــك ال ـت ــي ت ـعــرض ـنــا لـهــا
ال ـ ـيـ ــوم .هـ ـن ــاك س ـي ـن ــاري ــوه ــان،
أحــدهـمــا يجعلك تـثــور واآلخــر
يـ ـحـ ـبـ ـط ــك ،وفـ ـ ـ ــي ظـ ـ ــل ط ـب ـي ـعــة
الــاع ـب ـيــن ال ــذي ــن نـتـمـتــع بـهــم،
أعـتـقــد أن الـخـســارة ستجعلنا
نثور».

فريد نجم مانشستر يونايتد يحتفل بهدفه في مرمى كريستال باالس

جوزيه مورينيو

القدرات الهجومية التي كانت
لــديـنــا ف ــي الـمـلـعــب ،ك ــان من
المهم االسـتـفــادة مــن واحــدة
من الفرصتين أو الثالث التي
الح ــت ل ـنــا .ك ــان لــديـنــا ثــاث
فرص ولم نستغلها».

رياضة
سلة أخبار
تشافي :قادرون
على الفوز في ميونيخ

قال المدير الفني لبرشلونة،
تشافي هيرنانديز ،إن الهدف
الذي سكن شباك فريقه في
خسارته من ريال بيتيس
بهدف نظيف في الليغا «غير
مقبول ومزعج جدا».
وصرح تشافي في مؤتمر
صحافي «لقد تدربنا على
األمر وعلى األخطاء التكتيكية.
لقد شاهدنا مقاطع فيديو عن
ارتدادات بيتيس السريعة.
الشوط الثاني كان جيدا.
جاء الهدف ونحن في أفضل
أحوالنا».
وأعرب المدرب عن ندمه عقب
الخسارة حيث قال «لم نستحق
الهزيمة».
وبخصوص مباراة بايرن
ميونيخ المقبلة التي ستحدد
مصير الفريق في دوري
األبطال قال «علينا أن نتخطى
ما حدث ،ألن هذه المباراة
بمنزلة نهائي».
وقال «سأحاول أال يؤثر األمر
معنويا على الفريق .في
المباراة القادمة ،علينا أن
نلعب كالحيوانات لنتأهل
لثمن النهائي».

سان جرمان يتعادل
بصعوبة أمام النس
أدرك باريس سان جرمان
التعادل بصعوبة أمام مضيفه
النس  1-1في المباراة ،التي
جمعت الفريقين ،مساء أمس
األول ،على ملعب بوليرت
ديليليس ،ضمن منافسات
الجولة الـ  16من دوري الدرجة
األولى الفرنسي لكرة القدم.
خال من
وبعد شوط أول ٍ
اإلثارة ،جاء هدف أصحاب
األرض بواسطة العب الوسط
الفرنسي سيكو فوفانا (ق.)62
وأدرك الضيوف التعادل
بهدف من توقيع العب الوسط
الهولندي جيورجينهو
فاينالدوم (ق )2+90بعد
استالم كرة رائعة من كيليان
مبابي.
وعلى هذا النحو ،رفع باريس
سان جرمان رصيده إلى 42
نقطة بالصدارة ،في حين
زادت غلة النس إلى  27نقطة
بالترتيب الخامس.
(إفي)

اليبزيغ يقيل مدربه
األميركي مارش
أعلن نادي اليبزيغ إقالة مدربه
األميركي جيسي مارش بعد
خمسة أشهر فقط من توليه
المهمة ،بسبب استمرار تراجع
نتائج الفريق في دوري الدرجة
األولى األلماني لكرة القدم
«بوندسليغا».
وسيتولى أخيم بيرلورزر
المساعد السابق لمارش
ً
تدريب اليبزيغ مؤقتا خالل
المواجهة أمام مانشستر
ً
سيتي اإلنكليزي غدا في دوري
أبطال أوروبا.
وأكد اليبزيغ في بيانه أنه
سيكشف عن هوية خليفة
مارش «في المستقبل القريب».
وقال أوليفر مينتزالف الرئيس
التنفيذي للنادي»:لم يكن من
السهل بالنسبة لنا أن ننفصل
عن جيسي مارش ،ألنني أقدر
ً
جيسي كثيرا على المستويين
اإلنساني والتدريبي».

بولز وسبيرز يطيحان
بنتس وووريرز
أطاح شيكاغو بولز وسان
أنتونيو سبيرز مضيفيهما
متصدري المنطقتين الشرقية
والغربية ،أمس األول ،عندما
فاز األول على بروكلين نتس
 ،107-111والثاني على غولدن
ستايت ووريرز  107-112في
دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين.
في المباراة األولى ،تابع
شيكاغو بولز ،الساعي إلى
استعادة أمجاد أيامه الغابرة
واألسطورة مايكل جوردان،
صحوته في اآلونة األخيرة
ً
وحقق فوزه الثالث تواليا
والسادس عشر هذا الموسم
وألحق الخسارة السابعة هذا
الموسم والثانية في المباريات
األربع األخيرة لنتس.
وعزز ميلووكي باكس موقعه
في المركز الثالث للمنطقة
الشرقية بفوزه على ضيفه
وشريكه السابق ميامي
هيت  ،102-124رغم غياب
نجمه اليوناني يانيس
أنتيتوكونمبو المصاب في
ربلة الساق.
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

هل الديموقراطية
أسوأ أنواع الحكم؟

ّ
چني ما أدري

أ .د .غانم النجار

هــي ربـمــا مــن أشـهــر ال ـع ـبــارات الـتــي أطـلـقـهــا رئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي األسـ ـ ـب ـ ــق ،ونـ ـسـ ـت ــون ت ـش ــرش ــل،
"الديموقراطية هي أسوأ أنواع الحكم ،هذا إذا استثنينا
كل أنواع الحكم التي تم تجريبها حتى اآلن".
من المعروف عن تشرشلّ ،
حسه الساخر ،لدرجة أن
ً
هناك على األقل  ١٣مطبوعا مخصصة فقط لعباراته
الساخرة .إال أنه عندما ّ
صوت الشعب البريطاني ضده،
وأسقطه في االنتخابات بعد الحرب العالمية الثانية،
ّ
على الرغم من انتصاره في تلك الحرب ،علق بأنه "يبدو
أن المسألة ليست مزحة".
ً
فهل حقا الديموقراطية هي كذلك؟ ربما كان المقصود
هو أنها أفضل الموجود ،وأنها ليست نهاية طريق ،ال
تقتصر فقط على تداول السلطة باالنتخابات ،ولكنها
حــزمــة متكاملة تشمل الـعــدالــة وال ـم ـســاواة ،وهــي وإن
كــانــت تـتــم عـلــى قــاعــدة األغـلـبـيــة ،إال أن ـهــا مــع اح ـتــرام
األقلية وعدم التمييز ضدها ،واحترام كرامة اإلنسان،
كمسألة مطلقة.
منذ انتهاء الحرب الباردة أواخــر ثمانينيات القرن
ّ
الماضي ،تخلت عشرات الدول عن أنظمتها الشمولية،
والـ ــدك ـ ـتـ ــاتـ ــوريـ ــة واألوت ـ ــوق ـ ــراطـ ـ ـي ـ ــة ،ودخ ـ ـلـ ــت ال ـح ـل ـبــة
الــدي ـمــوقــراط ـيــة ،حـتــى ص ــار لــديـنــا عـلــم جــديــد يسمى
"العدالة االنتقالية" ،والذي يتم بموجبه تنظيم عملية
االنتقال من حالة شديدة المركزية إلى حالة انسيابية
ً
ً
تعددية .وشيئا فشيئا صارت منظمات إقليمية تشترط
ً
لعضويتها أن يكون البلد ديموقراطيا .كان العالم يسير
حسب ظن البعض حول نهايته ،من حيث شكل الحكم
الديموقراطي.
ّ
إل أن المالحظ خالل السنوات العشر الماضية ،زيادة
حجم االنتكاسات والنكوص الديموقراطي في العديد
من ا ل ــدول ،ومنها دول تقع في العالم الغربي ،وا لــذي
ً
ً
يعتبره االتحاد األوروبي تهديدا وجوديا لدول االتحاد.
ً
كما أن المالحظ أن دوال لم تتغير أنظمتها الشمولية،
وص ــار لـهــا ثـقــل اق ـت ـصــادي وسـيــاســي وعـسـكــري على
الساحة الدولية.
كانت تلك الحالة هي التي جعلت من الديموقراطية
ق ـض ـيــة مـ ـح ــوري ــة ف ــي ال ـح ـم ـل ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ل ـلــرئ ـيــس
األميركي جو بايدن ،وهو ما دفعه إلى الدعوة لمؤتمر
ً
الديموقراطية الــذي سيعقد بعد  ٣أيــام افتراضيا .إال
ّ
أن كــل الـمــؤشــرات الـصــادرة مــن المسؤولين والخبراء
المقربين منهم ،تذهب إ لــى أن د عــم الديموقراطية لن
يكون من ضمن أولويات السياسة األميركية ،بل ستتجه
إلى تقوية التحالفات ،واالستفادة من دروس الماضي،
ومكافحة اإلرهاب ،وعدم االنسحاب العسكري من الشرق
األوســط .ومن يــدري؛ فقد يخرج المؤتمر بخالصة أن
ً
الديموقراطية ودعمها يــؤ ثــران سلبا على المصالح،
فهي قد تكون أسوأ أنواع الحكم.

واليوم شهرين ،عاذلها علينا شهر...
ّ
سيفه ،وطعني بظهر وآقول  :ما تدري
تــدري ...وأنا أدري َ
درت إني أنا أدري
ل ـك ـن ـهــا ك ــال ـن ـس ــاي ــم ال ْع ـ ـ َـب ـ ـ َـرت ب ــدري
والطير ذاك الذي يرجع عقب ما شهر

نقص فيتامين  Dيعكر المزاج

وفاة أطول امرأة في العالم
ت ــوف ـي ــت ه ـ ــدى ش ـح ــات ــة ع ـب ــدال ـج ــواد،
صاحبة أطول قامة في العالم ،والحاصلة
على  3ألقاب في موسوعة غينيس لألرقام
القياسية ،أمس األول ،إثر معاناتها مع
مرض الفشل الكلوي.
وقــالــت "العربية نــت" ،أمــس ،إن هــدى،
ال ـت ــي تـقـيــم ف ــي ع ــزب ــة ال ـش ـيــخ حـســانـيــن
بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية
ش ـمــال م ـصــر ،وتـبـلــغ  27عــامــا ،حصلت
على  3أرقام قياسية ،وهي :أكبر يد امرأة
على قيد الحياة بطول  24.3سنتيمترا عن
يدها اليسرى ،وأكبر قدم امرأة على قيد
الحياة بطول  33.1سنتيمترا عن قدمها
اليمنى ،وأوســع مدى لذراعي امــرأة على
قيد الحياة بـ 236.3سنتيمترا.
من جهته ،حصل شقيق هــدى األكبر،
ً
ويــدعــى محمد ( 33ع ــام ــا) ،عـلــى رقمين
قياسيين هما :أوسع مدى لذراعي رجل
ع ـلــى ق ـيــد ال ـح ـي ــاة ب ـ ـ ـ ــ 250.3سـنـتـيـمـتــرا،
وأعــرض مدى ليد رجل على قيد الحياة

بـ 31.3سنتيمترا عن يده اليسرى.
وهدى وشقيقها يعانيان من خلل في
ا لـغــدة النخامية ،مما أ ثــر على نموهما

England Journal of
 ،"Medicineفــي خـبــرهــا الــذي
نـقـلــه مــوقــع سـبــوتـنـيــك ،أم ــس،
إن ال ـف ـحــص ك ـشــف ع ــن حــاجــز
متشكل من "كتلة بيضاء صلبة"
في فتحة األنف ،وأكد التصوير
الـمـقـطـعــي أن ال ـســن ه ــي سبب
صعوبة التنفس.
ً
ووف ـق ــا لــأط ـبــاء ،ف ــإن ظهور
السن في مكان غير نمطي هو

ً
ووزنهما ،وهذا األمر ّ
عرض هدى كثيرا
للتنمر بسبب طولها الكبير وضخامة
يديها وقدميها.

ت ـعـ ّـرض الـشـيــف الـتــركــي ن ـصــرت لــانـتـقــادات
حقوق الحيوان ( ،)PETAالتي طالبت
من منظمة ّ
بـ ـض ــرورة ت ــوق ــف ال ـن ــاس ع ــن االح ـت ـف ــال بـقــوائــم
اللحوم اللذيذة وحشوة الذبيحة.
وقال موقع " ،"LAD Bibleفي تقرير نقله موقع
ً
روسيا اليوم ،أمــس األول ،إن نصرت ( 38عاما)
ً
ً
أصبح مشهورا عام  ،2017نظرا لطريقته المميزة
في التتبيل ،وهو اآلن يمتلك سلسلة عالمية من
مطاعم شرائح اللحم الفاخرة ،المعروفة بتقطيع
ً
اللحوم وتقديمها ،فضال عن أسعارها الباهظة،

م ــرض ن ــادر للغاية يـحــدث في
حوالي  0.1في المئة من السكان.
وبـعــد عملية جــراحـيــة ،أزال
األط ـ ـ ـبـ ـ ــاء ال ـ ـسـ ــن م ـ ــن ت ـج ــوي ــف
األنف بطول  14ملم وعرض 10
م ـلــم .وخ ـلــص األط ـب ــاء إل ــى أنــه
"بعد ثالثة أشهر مــن العملية،
اختفت أع ــراض احتقان األنــف
لدى المريض".

يومية سياسية مستقلة

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

ً
مضيفا "نعم ،لقد استفاد صاحب المطعم التركي
ً
جيدا من شهرته ،وحشد أكثر من  40مليون متابع
على  ،Instagramحيث يتباهى بأسلوب حياته".
وصرحت مديرة مشاريع الشركات النباتية في
" ،"PETAداون كار ،بأن أسعار نصرت "االبتزازية"
ال يمكن أن تصرف االنتباه عن حقيقة ما ّ
يقدمه
إلى رواد المطعم ،مضيفة "حتى األسعار الباهظة
ال يمكن أن تصرف االنتباه عن حقيقة ما ..األبقار
ال ت ــري ــد أن ت ـم ــوت م ــن أج ــل وج ـبــات ـنــا ،وتــربـيــة
الحيوانات ألكلها كارثة بيئية".

الثقافة هذا المساء
الفعالية:

مسرحية "البروة".
ً
مساء.
الوقت :الثامنة
المكان :مسرح الدسمة.

وفيات

األمـ ـي ــركـ ـي ــة (ن ـ ــاس ـ ــا) مـ ـب ــاش ــرة ،ب ــدأ
الـ ـكـ ـس ــوف عـ ـن ــد الـ ـس ــاع ــة ال ـس ــاب ـع ــة
ً
صباحا بتوقيت غرينتش ،حين بدأ
القمر يتحرك أمام الشمس ،وانتهى
عند الساعة  08:06ت .غ.
ويقع مخيم "يونيون غالسييه"،
حيث ُرصد الحدث الفلكي ،على بعد
حــوالــي ألــف كيلومتر شمال القطب
الجنوبي.
وفي مثل هذه الفترة من السنة ،ال
ينقطع ضوء الشمس عن "أنتركتيكا"،
ف ــي وض ــع يـصــل إل ــى ذروتـ ــه ف ــي 21
الجاري ،حين ال تغيب الشمس.
وذكـ ــرت وكــالــة نــاســا أن ــه ك ــان في
اإلمكان رؤية كسوف جزئي للشمس
ف ــي م ـن ــاط ــق عـ ــدة م ــن ن ـص ــف ال ـك ــرة
األرضية الجنوبي ،بينها أجــزاء من
ســا نــت هيلينا وناميبيا وليسوتو
وجنوب إفريقيا وتشيلي ونيوزيلندا
وأستراليا.
وحصل آخر كسوف كلي للشمس
بـ "أنتركتيكا" في  23نوفمبر ،2003
في حين ستحصل الظاهرة الفلكية
المقبلة من هذا النوع عام .2039
(أ ف ب)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يلعب "فيتامين  "Dدورا
حيويا في الجسم ،من خالل
الحفاظ على صحة العظام
والـعـضــات ،وتنظيم كمية
الكالسيوم والفوسفات.
و ق ـ ـ ـ ــال "  ،"expressفــي
تقرير نقله موقع سبوتنيك
أ م ــس ،إن لنقص "فيتامين
 "Dأعــراضــا مـتـعــددة ،إال أن
بعضها قد يظهر أيضا في
مزاج اإلنسان.
وي ـ ــوص ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء مــن
يـقـضــون الكثير مــن الــوقــت
ف ــي ال ــداخ ــل دون الـتـعــرض
ألشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ال ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــس ،ال ـ ـتـ ــي
تـ ـع ــد ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر ال ــرئ ـي ـس ــي
ل ـ "فيتامين  ،"Dبتناول 10
ميكروغرامات من مكمالت
"فيتامين  "Dيوميا.
ووجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
الدراسات عالقة وطيدة بين
نقص "فيتامين  ،"Dوالعديد
من التقلبات المزاجية ،بما
في ذلك القلق وسوء الحالة
المزاجية ومشاعر االكتئاب،

كما ذهبت إحدى الدراسات
إلى وجود عالقة بين نقص
هذا الفيتامين واالضطراب
العاطفي الموسمي ()SAD
والفصام واالكتئاب.
وبشكل عام يعاني نحو
 20في المئة من البالغين من
نقص "فيتامين  ،"Dوالــذي
يمكن أن تشمل أعراضه آالما
في العضالت وضعفا ،وألما
مزمنا في العظام وفي أسفل
ال ـظ ـهــر والـ ـح ــوض والـ ـق ــدم،
كـمــا يمكن أن يـتـطــور األمــر
إلى إضعاف جهاز المناعة
بشكل شديد.

«حقوق الحيوان» :األبقار ال تريد الموت

انكسفت الشمس فأظلم
القطب الجنوبي
أغـ ـ ـ ـ ــرق كـ ـ ـس ـ ــوف ك ـ ـلـ ــي ل ـل ـش ـم ــس،
ص ـب ــاح أمـ ــس بــال ـتــوق ـيــت ال ـم ـح ـلــي،
قــارة أنتركتيكا في ظالم دامــس ،في
مشهد نادر شاهدته حفنة من العلماء
ومحبي الظواهر الفلكية ،ومعهم عدد
ال يحصى من طيور البطريق.
وقال راوول كورديرو ،من جامعة
ســانـتـيــاغــو فــي تـشـيـلــي ،إن "الــرؤيــة
ك ــان ــت م ـم ـت ــازة" .وك ـ ــان ق ــد أتـ ــى إلــى
الـمـكــان عـنــد الـســاعــة  ،07:46صباح
أمــس بتوقيت غــريـنـتــش ،لمشاهدة
ال ـحــدث "بـ ّ
ـرم ـتــه" ،مــع مــرحـلــة "حلقة
النار" ،التي استمرت نحو  40ثانية.
وت ـحــدث ظــواهــر كـســوف الشمس
عـ ـن ــدم ــا ي ـ ـمـ ـ ّـر الـ ـقـ ـم ــر بـ ـي ــن ال ـش ـمــس
ً
واألرض ،عــاكـســا ظـلــه عـلــى األرض.
ً
ول ـي ـك ــون ال ـك ـس ــوف ك ـل ـي ــا ،ي ـج ــب أن
تصبح األرض والقمر والشمس على
متواز.
خط
ٍ
ولم يكن في اإلمكان رؤية الكسوف
ً
كـلـيــا إال فــي "أنـتــركـتـيـكــا" ،مـمــا أثــار
حماسة مجموعة صغيرة من العلماء
والخبراء ومحبي المغامرات الذين
دفعوا حوالي  40ألف دوالر للتمتع
بهذا االمتيازّ .
وف ــي ح ــدث بــث ـتــه وك ــال ــة الـفـضــاء

nashmi22@hotmail.com

هذي العزيزه التي ما يوم غابت شهر
ّ
لو نختلف بالزعل ...ما شي منا انشهر

ضرس ينبت في أنف أميركي
ذك ـ ــر أطـ ـب ــاء ف ــي نـ ـي ــوي ــورك،
ً
ً
أن مريضا ( 38عــامــا) جــاء إلى
عـيــادتـهــم بـشـكــوى مــن احتقان
األنف المستمر.
ً
وكان الرجل قلقا من انسداد
فتحة أ نـفــه اليمنى باستمرار،
ووج ـ ـ ــد ط ـب ـي ــب األن ـ ـ ــف واألذن
والحنجرة الذي فحص المريض
ً
أن سنا إضافية نمت في أنفه.
و قـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة "New

ّ
وضاح

حزام عواد صالح الشليه

 84عاما ،شيع ،الرابية ،ق ،2ش ،11م ،28ت99827722 :

سليمان يوسف صالح العمر

 85عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99147372 :

حبيب محمد حبيب البدر

 59ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،99664562 :
51044444

نورة عوض جلوي طلب

أرملة فهد الخشيمان الدوسري
 84عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الفحيحيل ،ق ،9م ،20شــارع ابن
تيمية ،النساء :المنقف ،ق ،1ش ،155م ،10ت99757765 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

05:04

العظمى 22

الشروق

06:28

الصغرى 10

الظهر

11:39

أعلى مد  02:13م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

العصر

02:31

المغرب

04:49

العشاء

06:11

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

ً
أدنى جزر  07:31صب ــاحـ ـ ــا
 07:19م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

الشكاوى والتوزيع:

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

