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«المركزي» للبنوك :يمكنكم توزيع
أرباح نقدية على المساهمين

«لمتانة كفايتها الرأسمالية وعدم استخدامها للمصدة التحوطية في »2020
في ضوء ما أظهرته بياناتها المالية من قوة
ومـتــانــة مستويات الكفاية الــرأسـمــالـيــة ،وعــدم
اسـتـخــدامـهــا للمصدة الــرأسـمــالـيــة التحوطية
خالل عام  ،2020أكد البنك المركزي أن باستطاعة
ال ـب ـن ــوك ال ـم ـح ـل ـيــة ت ــوزي ــع أرب ـ ـ ــاح ن ـق ــدي ــة عـلــى
مساهميها ،بما يتناسب مــع نتائج أعمالها،
وصافي الربح المحقق عن العام المذكور ،على
أال يؤثر ذلك على الكفاية الرأسمالية المطلوبة.
وقال «المركزي» ،في بيان له أمس ،إنه يعكف
ً
حاليا على دراسة البيانات المالية للبنوك عن
ً
السنة المالية المنتهية في  ،2020/12/31تمهيدا
إلصدار الموافقة على تلك البيانات.

وأك ـ ـ ــد أن ـ ــه فـ ــي ظـ ــل الـ ـ ـظ ـ ــروف االس ـت ـث ـنــائ ـيــة
لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا» على األوضاع
االقتصادية والمصرفية بالبالد ،اتخذ «المركزي»
ّ
موجهة بشكل أساسي لتحفيز النمو
إجــراء ات
ف ــي االئـ ـتـ ـم ــان ال ـم ـص ــرف ــي ،وت ـح ــري ــك ال ـن ـشــاط
ً
االق ـت ـصــادي ،مـضـيـفــا أن ــه أجـ ــرى ،خ ــال مــارس
 ،2020ف ــي إطـ ــار عـمـلـيــات ال ـس ـيــاســة الـنـقــديــة،
تخفيضات لسعر الخصم ليصل إلى  ،%1.5وهو
ً
أدنى مستوى له تاريخيا.
وتــابــع أن ــه عـلــى صعيد الـسـيــاســة الــرقــابـيــة،
وف ــي إط ــار إج ـ ــراء ات داع ـمــة للسياسة النقدية
التيسيرية ،ولتعزيز االستقرار النقدي والمالي،

أجــرى «الـمــركــزي» فــي  2020/4/2تعديالت على
ً
حزمة من تعليماته الرقابية مستهدفا توسيع
المساحة اإلقراضية أمام البنوك ،وتدعيم قدراتها
الـتـمــويـلـيــة ،وتـحـفـيــزهــا عـلــى مــواصـلــة إق ــراض
ً
مختلف القطاعات االقتصادية ،موضحا أن هذه
التعديالت تشمل السماح للبنوك باستخدام
المصدات الرأسمالية التحوطية لمعيار كفاية
رأس المال.
وأكد ما سبق أن أوضحه في مناسبات سابقة
من أن تخفيف المتطلبات الرقابية على صعيد
معيار كفاية رأس المال ،جاء ضمن التعليمات
ال ـصــادرة لجميع الـبـنــوك فــي  24يونيو 2014

العلي :تعديل القوانين البحرية لمنع
الخروقات بالمياه اإلقليمية
03

النواف :اليقظة وااللتزام في تأمين
المواقع الحيوية
02

«التربية» تفصل  200طالب مكافآت لألئمة والمؤذنين الكويتيين
َّ
أونالين»
«التعليم
عن
بوا
تغي
تبدأ من  925إلى  1600دينار

أولياء أمورهم تقدموا بطلبات استثناء إلعادتهم
● فهد الرمضان

اقتراح بقانون قدمه  5نواب لمنحهم زيادات وبدالت
ً
فـيـمــا اع ـت ـبــروه «تـشـجـيـعــا
ل ـل ـش ـب ــاب ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ع ـلــى
االنخراط في هذه الوظائف»،
ً
قــدم  5نــواب اقتراحا بقانون
بشأن منح األئمة والخطباء
وال ـ ـ ـمـ ـ ــؤذن ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن
الـمـعـيـنـيــن ب ـ ـ ــوزارة األوق ـ ــاف
والـ ـ ـش ـ ــؤون اإلس ــامـ ـي ــة عـلــى
درج ـ ـ ـ ــات الـ ــوظـ ــائـ ــف ال ـع ــام ــة
الشاغلين لوظائف المسجد،
م ـ ـكـ ــافـ ــأة مـ ـسـ ـت ــوى وظ ـي ـف ــي،

كشفت مصادر تربوية ،لـ«الجريدة» ،أن وزارة التربية فصلت أكثر
من  200طالب في مراحل تعليمية مختلفة ،لتجاوزهم عدد أيام الغياب
المسموح بها خالل «التعليم عن ُبعد» بالفصل الدراسي األول.
وقــالــت الـمـصــادر إن بـعــض ه ــؤالء الطلبة ت ـجــاوزت أي ــام الغياب
ً
المسجلة عليهم أكثر من  25يوما ،وأن قطاع التعليم العام تلقى أكثر
من  200طلب من أولياء أمورهم ،الستثنائهم وإعادتهم إلى المدارس،
مضيفة أن طلباتهم باتت في عهدة وكيل القطاع.
وأوض ـح ــت أن ال ـم ــدارس ال ـتــزمــت بتسجيل ال ـح ـضــور للحصص
االفتراضية ،وبالتالي تم تطبيق اللوائح والنظم فيما يخص الغياب ،إذ
تفرض الوثائق التعليمية فصل َمن تجاوز عدد أيام الغياب المحددة،
ً
واعتباره راسبا لسنة دراسية.

ً
بشأن تطبيق معيار «بــازل  »3ومتوافقا معها،
وال ـتــي تضمنت الـسـمــاح لـلـبـنــوك فــي الـحــاالت
االستثنائية ،وبعد موافقة «المركزي ،باالستفادة
من المصدات التحوطية بشكل مؤقت ،بما يتيح
للبنك في هذه الحاالت أن يضع بعض القيود،
ومنها ما يتعلق بتوزيع األرباح ،وهي إجراءات
تتوافق مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية
بهذا المجال.
وش ـ ــدد ع ـلــى ق ـ ــدرة ال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي على
ً
تخطي األزمة ،الفتا إلى استمرار «المركزي» في
تعزيز االستقرار النقدي والمالي بالكويت.

وأخ ـ ـ ـ ــرى ت ـش ـج ـي ـع ـي ــة ،وبـ ــدل
دروس وأنشطة دعوية.
وت ـض ـم ــن االقـ ـ ـت ـ ــراح ،ال ــذي
قدمه النواب أسامة الشاهين،
ود .حمد المطر ،ود.عبدالعزيز
الصقعبي ،ود .بــدر الــداهــوم،
وفايز الجمهور ،منح شاغلي
هذه الوظائف مكافآت وبدالت
ً
تصل إلى  1600دينار ،فضال
عن مكافآت إضافية لحاملي
َ
شهادتي الماجستير 02

ً
«البلدية» تخصص  11موقعا
للمدن العمالية
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررت بـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت
ً
ت ـخ ـص ـي ــص  11م ــوق ـع ــا ل ـل ـمــدن
العمالية بمساحة  150ألف متر
مربع لكل موقع.
وأعـلــن المدير الـعــام للبلدية
أحمد المنفوحي ،خالل اجتماع
عقدته لجنتها التنسيقية العليا،
ً
تقريرا بهذا الشأن ُ
سيرفع إلى
أن
المجلس البلدي ،خالل أسبوعين،
الستكمال آلية التخصيص.
وق ــال المنفوحي إن الـمــواقــع

ال ـش ـمــال ـيــة وال ــوس ـط ــى ب ــواق ــع 3
مواقع ،و 5في المنطقة الجنوبية،
ً
الفـتــا إلــى أنــه ستطرح كمزايدة
لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل الـ ـقـ ـط ــاع
الخاص.
وأضاف أن هذا اإلجراء يندرج
ف ــي إطـ ــار تـنـظـيــم س ـكــن ال ـع ــزاب
والحد من التحديات االجتماعية
ً
ال ـت ــي ت ــواج ــه الـمـجـتـمــع ،مـبـيـنــا
أن تخصيص هذه المواقع جاء
بـعــد تنسيق مــع وزارة المالية
والجهات الحكومية.
04

رغ ــم نـفــي الـحـكــومــة اإليــرانـيــة
المتكرر لوجود اتصاالت بينها
وب ـيــن فــريــق الــرئ ـيــس األمـيــركــي
جو بايدن ،أكد مصدر في مكتب
الرئيس اإليراني حسن روحاني،
لـ «الجريدة» ،أن االتصاالت حدثت
وال تزال مستمرة ،لكنه شدد على
أنها «غير رسمية».
وعـ ــزا ال ـم ـصــدر ،الـ ــذي يـشــرف
ً
عـمـلـيــا عـلــى الـتــواصــل مــع فريق
بايدن ،إصرار طهران على النفي
إلى توصية من الفريق02 ،

ِّ
«الوطني» ُيحفز إبداعات
الشباب الكويتيين في
َ َّ
«ت َمك ْن»

الثانية

«بريق» :التعليم عامل
حاسم للقضاء على الفقر
واألمية

اقتصاد

١١
المحفظة الوطنية نحو
التصفية ...أو المبادلة مع
«األجيال»

اقتصاد

١٥

• ال الشتراك دول الخليج بالمفاوضات • ال للمساس بـ«النووي»
• ال لخروج أحد األطراف • ال لربط االتفاق بغيره
• ال لدخول أعضاء جدد • ال للحديث عن البرنامج الصاروخي
• ال لالعتراف بحل الدولتين
●

12

بمساحة  150ألف متر مربع لكل منها
الـ ـ ـ ــ 11وزع ـ ــت ع ـل ــى الـمـنـطـقـتـيــن
● محمد الجاسم

 7الءات إيرانية لبايدن
طهران  -فرزاد قاسمي

اقتصاد

«الشال» :مشكلة الكويت
ليست في شح مواردها
بل بسوء إدارتها

دوليات

ظريف يقرّ :
نمول حلفاءنا
اعترف وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف بأن بالده
ً
تدفع أمواال طائلة للميليشيات والجماعات المسلحة إلى جانب
القوى السياسية التي تدين لها بالوالء.
ُ
وفي مقابلة مع صحيفة «اعتماد» اإلصالحية ،نشرت أمس ،قال
ظريف لدى سؤاله عما ذكره مسؤول في حركة حماس الفلسطينية
مــن أن قــائــد «فـيـلــق ال ـقــدس» الـســابــق قــاســم سليماني سلمه 9
حقائب تضم  22مليون دوالر عام « :2006نعم ،نحن ندفع المال،
ولكن هذا ال يعني أن العالقة التي نتمتع بها مع األصدقاء في
ً
المنطقة تعني أنهم وكالؤنا» ،رافضا تحديد رقم حول 02

20
بايدن خالل أول مؤتمر صحافي له في البيت
األبيض أمس األول (رويترز)
21

ً
العراق :عبوات وصواريخ والكاظمي إلى االستجواب هل «كورونا» البريطانية أكثر فتكا؟
●

بغداد  -محمد البصري

اختارت الفصائل العراقية الحليفة لطهران أول
يوم في عهد الرئيس األميركي جو بايدن ،لتضرب
دفعة واحدة خمسة أرتال عسكرية أميركية وثالثة
صــواريــخ كاتيوشا فــي محيط مـطــار بـغــداد حيث
توجد معسكرات التحالف الدولي.
وتــأتــي ه ــذه الـهـجـمــات فــي خ ــرق لـهــدنــة معلنة
اسـتـمــرت بضعة أســابـيــع قــادتـهــا وســاطــات األمــم
الـمـتـحــدة ،بـيــن أمـيــركــا والـفـصــائــل ،فــي وقــت قالت
األوساط السياسية إن إيران حرصت على التعامل
بحذر في آخر أيام الرئيس األميركي السابق دونالد
ترامب ،كي ال يشن هجمات اللحظة األخيرة.

لكن كاتيوشا الفصائل تحمل ر ســا ئــل داخلية
مقلقة ،إذ جــاء ت بعد يــوم واحــد مــن حملة إقــاالت
كبرى أجراها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي
ً
شملت أعوانا لرئيس الوزراء األسبق نوري المالكي،
ً
ً
واعتبرتها الفصائل تصعيدا كبيرا ضد حلفائها،
وسط توتر سياسي هو األبرز منذ تسلم الكاظمي
منصبه في مايو الماضي.
وتتزامن هذه التطورات كذلك مع خرق أمني هو
األول من نوعه منذ سنوات ،حيث سقط العشرات
في تفجيرين انتحاريين الخميس الماضي وسط
بغداد ،جاءت إثرها إقالة الضباط الكبار الخمسة.
في الوقت ذاته تواصل المحاكم إصدار عقوبات
بــالـحـبــس الـثـقـيــل ع ـلــى م ـســؤول ـيــن كـبــار 02

 90مدينة روسية
ّتلبي دعوة نافالني
للتظاهر

رياضة

جونسون ِّ
يحملها مسؤولية تزايد الوفيات ...والخبراء منقسمون
لم تمر تصريحات رئيس ال ــوزراء البريطاني بوريس جونسون،
بأن «الساللة البريطانية» من فيروس كورونا ،التي وصلت إلى أكثر
ً
ً
ً
من  60بلدا ،هي «أكثر فتكا» ،مرور الكرام ،بل أشاعت خوفا في الشارع
البريطاني ،وأثارت بلبلة في صفوف الخبراء.
ففي حين تشهد المملكة المتحدة أعداد وفيات قياسية بعد ازدياد
ّ
المتحورة لفيروس كورونا للمرة األولى
اإلصابات منذ رصد النسخة
بجنوب شرقي البالد في سبتمبر الماضي ،أكد جونسون ،الذي اتهم
ً
غالبا بتقديم تنبؤات مفرطة في التفاؤل حول تخفيف قيود «كورونا»،
خالل مؤتمر صحافي في « 10داونينغ ستريت» ،أمس األول ،أن «الساللة
ً
البريطانية قد تكون أكثر فتكا إلى جانب أنها معدية أكثر 02

٢٢
وفد «األزرق» أجرى
المسحة الطبية أمس
في مستشفى الدرن

ةديرجلا

•
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األمير :تفجيرا وسط بغداد إرهاب مرفوض

• سموه عزى صالح والكاظمي وأكد دعم العراق في إجراءاته لحفظ أمنه
• برقيتا تعزية إلى رئيسي الهند وأوكرانيا بضحايا الحريقين في بلديهما
ب ـع ــث ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
ال ـ ـبـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ نـ ـ ـ ــواف األحـ ـم ــد
ب ـبــرق ـي ـتــي ت ـع ــزي ــة إلـ ــى الــرئ ـيــس

ال ـع ــراق ــي الــدك ـت ــور بــرهــم صــالــح
وإل ـ ـ ــى رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
مـصـطـفــى الـكــاظـمــي عـبــر فيهما

سموه عن خالص تعازيه وصادق
مــواســاتــه بـضـحــايــا التفجيرين
ال ـل ــذي ــن وق ـع ــا وسـ ــط ال ـعــاص ـمــة

الناصر اتصل بنظيره العراقي
أجــرى وزيــر الخارجية ،الشيخ الدكتور أحمد
الناصر ،اتصاال هاتفيا مع نظيره العراقي فؤاد
حسين ،جــدد خالله إدان ــة الكويت واستنكارها
الشديدين للتفجيرين اإلرهابيين ،اللذين ضربا
وسط بغداد يوم الخميس الماضي ،وأسفرا عن
سقوط العشرات من المواطنين األبرياء ،واستهدفا

أم ــن واس ـت ـق ــرار ال ـع ــراق الـشـقـيــق .وأكـ ــد الـنــاصــر
تضامن الكويت مع كل اإلجــراءات التي يتخذها
العراق ،وتأييدها لجهوده في الحفاظ على أمنه
ً
واستقراره ،معربا عن خالص التعازي وصادق
المواساة إلى أسر الضحايا ،وتمنياته للمصابين
بالشفاء العاجل.

بغداد وأسفرا عن سقوط العديد
م ـ ــن الـ ـضـ ـح ــاي ــا والـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن.
وأعـ ـ ـ ـ ــرب س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن اس ـت ـن ـك ــار
دولــة الكويت وإدانتها الشديدة
لهذين العملين اللذين استهدفا
أرواح األبــريــاء اآلمنين وزعــزعــة
األمـ ـ ـ ــن واالس ـ ـت ـ ـق ـ ــرار ف ـ ــي ال ـب ـل ــد
ال ـش ـق ـيــق ،م ــؤك ــدا س ـم ــوه مــوقــف
دول ــة الـكــويــت الــرافــض لــإرهــاب
بكل أشـكــالــه وص ــوره وتأييدها
ل ـك ــل م ــا ي ـت ـخ ــذه ال ـب ـل ــد الـشـقـيــق
من إج ــراء ات لمواجهة مثل هذه
األعمال اإلجرامية ،سائال سموه
المولى تعالى أن يتغمد الضحايا
بواسع رحمته ومغفرته ،وأن يمن

على المصابين بسرعة الشفاء
والعافية.
وبعث صاحب السمو ببرقية
تعزية إلــى الــرئـيــس الـهـنــدي رام
ناث كوفيند عبر فيها سموه عن
خالص تعازيه وصادق مواساته
له والســر ضحايا الحريق الذي
اندلع في موقع قيد اإلنـشــاء في
أكبر معهد إلنتاج اللقاحات في
غــربــي الـهـنــد وأس ـفــر عــن سقوط
عــدد مــن الضحايا والمصابين،
راجـيــا سموه للمصابين سرعة
الشفاء والعافية.
كـ ـم ــا بـ ـع ــث صـ ــاحـ ــب ال ـس ـمــو
ب ـب ــرق ـي ــة تـ ـع ــزي ــة إلـ ـ ــى ال ــرئ ـي ــس

االوكراني فالديمير زيلينسكي
ع ـب ــر ف ـي ـهــا سـ ـم ــوه ع ــن خــالــص
تـ ـ ـع ـ ــازي ـ ــه وصـ ـ ـ ـ ـ ــادق مـ ــواسـ ــاتـ ــه
ل ـ ــه وألس ـ ـ ـ ــر ضـ ـح ــاي ــا الـ ـح ــري ــق
الـ ــذي ان ــدل ــع داخـ ــل دار لــرعــايــة
الـمـسـنـيــن ف ــي مــديـنــة خــاركــوف
جـنــوب شــرقــي أوكــرانـيــا وأسفر
ع ــن س ـقــوط ع ــدد م ــن الـضـحــايــا
وال ـ ـم ـ ـصـ ــاب ـ ـيـ ــن راج ـ ـ ـيـ ـ ــا سـ ـم ــوه
لـ ـلـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن س ـ ــرع ـ ــة الـ ـشـ ـف ــاء
والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
مشعل األحـمــد ورئـيــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
الخالد ببرقيات تعزية مماثلة.

النواف :اليقظة وااللتزام في المواقع الحيوية «ملتقى اإلصالح» يستعجل نقل سجالت
الناخبين إلى «المدنية» ومنع العبث بها
تفقد كتيبة حماية المنشآت األولى المكلفة بتأمين «اإلعالم»

ُ
«تجاهل المطلب يؤكد أن العابثين بالديمقراطية أكبر من أن يطالهم القانون»

ً
النواف متوسطا أفراد الكتيبة
أكد نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول
متقاعد الشيخ أحمد النواف ،أهمية دور الحرس
في تأمين المنشآت والمرافق الحيوية في البالد
للحفاظ على أمنها واستقرارها.
ون ـقــل الـ ـن ــواف ،خ ــال تـفـقــده كـتـيـبــة حـمــايــة
المنشآت األولى بلواء الحماية بالحرس المكلفة
بتأمين وزارة اإلعالم ،تحيات سمو الشيخ سالم

العلي رئيس الحرس ،مشيدا بدورهم في تأمين
وحماية ذلك الموقع الحيوي بكل كفاءة واقتدار
وهو ما يعكس مدى الجاهزية والوعي األمني.
ودعاهم إلى اليقظة واالنتباه وااللتزام بأداء
الـمـهــام ،كــل فــي مجاله ،وأن يتمتعوا باليقظة
واالنتباه والحس األمني ،وحسن التعامل مع
الجمهور.

جـ ـ ـ ـ ــدد «ال ـ ـم ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــى الـ ــوط ـ ـنـ ــي
لإلصالح» مطالبته بإقرار تشريع
ينقل اخـتـصــاص إعـ ــداد سجالت
ال ـن ــاخ ـب ـي ــن إل ـ ــى ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات الـ ـم ــدنـ ـي ــة ،ووضـ ــع
الضوابط الالزمة لمنع العبث بها.
وقـ ــال «ال ـم ـل ـت ـقــى» ،ف ــي ب ـيــان له
أم ــس ،إن ع ــدم إق ــرار ه ــذا المطلب
ي ــؤك ــد أن األي ـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـت ــي تـعـبــث
بالديمقراطية الكويتية أكبر من أن
يطالها القانون.
بيان وقعه
في
الملتقى،
وأضاف
ٍ
ك ــل م ــن د .حـســن جــوهــر وص ــاح
الـ ـغ ــزال ــي وع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن مـظـفــر
وعبدالوهاب البناي ولولوة المال
ود .محمد الـمـقــاطــع ود .موضي
الـحـمــود ويــوســف الـشــايـجــي ،أنــه
«رغ ـ ــم م ـ ــرور أك ـث ــر م ــن س ـنــة على
جهود «الملتقى الوطني لإلصالح»
في ملف سالمة القيود االنتخابية،
ورغم أننا طرقنا كل باب ،فالتقينا
كثيرا من أعضاء مجلس األمة في
فصله التشريعي السابق ،والتقينا

محمد المقاطع

موضي الحمود

أعضاء في مجلس الوزراء السابق،
وقدمنا شكاوى بالمخافر ورفعنا
قضايا أمام المحاكم ،واشتكينا مع
عشرات من المواطنين من جميع
الدوائر أمام الهيئة العامة لمكافحة
الفساد (نزاهة) ،ورغم أن الكل يرى
ويـسـمــع الـكـثـيــر ع ــن ال ـتــاعــب في
أسماء الناخبين بجميع الدوائر،

ف ــإن الـمـشـكـلــة م ــا زال ــت مستمرة،
لتؤكد األيام أن األيادي التي تعبث
بالديمقراطية الكويتية أكبر من أن
يطالها القانون».
وتلبع «أن شهر فبراير  2021على
األبواب ،وسيتم خالل أيام فتح قيود
الناخبين للتسجيل والنقل من دائرة
إلى أخرى ،وما لم نتدارك ذلك بإقرار

تشريع يوقف عملية التسجيل لدى
وزارة الداخلية واالكتفاء بكشوف
أسماء المواطنين وعناوينهم وفقا
لما هــو م ــدرج لــدى الهيئة العامة
لـلـمـعـلــومــات الـمــدنـيــة ،ف ــإن العبث
بالديمقراطية الكويتية سيستمر،
وتزوير إرادة المواطنين سيبقى،
وه ـ ــذا هـ ــدم ل ـل ـب ـن ـيــان ال ــدس ـت ــوري
لوطننا الكويت».
وخـ ـ ـت ـ ــم «ال ـ ـم ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــى»« :نـ ــؤكـ ــد
مـطــالـبـنــا ف ــي ال ـش ـك ــوى الـمـقــدمــة
إل ـ ــى (ن ـ ــزاه ـ ــة) لـ ـيـ ـك ــون لـ ـه ــا دور
واضـ ـ ــح ف ــي إيـ ـق ــاف ه ـ ــذا ال ـع ـبــث،
كـمــا نهيب بــالـمــواطـنـيــن عموما،
وب ـم ـن ـظ ـمــات ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـمــدنــي
ال ـك ــوي ـت ــي والـ ـكـ ـت ــاب وال ـم ـغ ــردي ــن
خصوصا ،مواصلة اإللحاح على
ك ــل م ــن الـحـكــومــة ومـجـلــس األم ــة
وح ـث ـه ـمــا ع ـل ــى اإلس ـ ـ ـ ــراع ب ــإق ــرار
ت ـشــريــع يـنـقــل اخ ـت ـصــاص إع ــداد
س ـج ــات ال ـنــاخ ـب ـيــن إلـ ــى الـهـيـئــة
العامة للمعلومات المدنية ،ووضع
الضوابط الالزمة لمنع العبث بها».

«بريق» :التعليم عامل حاسم للقضاء على الفقر واألمية
انتصار العلي« :كورونا» ضاعف تخلف أطفال الدول الفقيرة والمضطربة عن المدارس
ذك ــرت رئـ ـيـ ـس ــة ش ــرك ــة الـ ـن ــوي ــر غـيــر
الــرب ـح ـيــة رئ ـي ـســة الـمـجـلــس الـتـنـفـيــذي
لـ ـب ــرن ــام ــج بـ ــريـ ــق الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة انـ ـتـ ـص ــار
ســالــم الـعـلــي أن إعـ ـ ــان األمـ ــم الـمـتـحــدة
 24يناير يوما دوليا للتعليم يعد احتفاء
ب ــال ــدور الـ ــذي يضطلع ب ــه الـتـعـلـيــم في
تحقيق السالم والتنمية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،فـ ـ ـ ــي
تصريح صحافي« ،لن تنجح البلدان في
تحقيق المساواة بين الجنسين وكسر
دائرة الفقر التي من شأنها تخلف ماليين

األطفال والشباب والكبار عن الركب دون
ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل
لـلـجـمـيــع ،وت ـعــزيــز ف ــرص الـتـعـلــم مــدى
الحياة للجميع».
وأضافت أن جائحة كورونا ساهمت
فــي تخلف الـعــديــد مــن األط ـفــال بــالــدول
الفقيرة والتي تعاني الحروب والنزاعات
عــن االلـتـحــاق بــالـمــدارس ،مما أدى إلى
زي ـ ـ ــادة أع ـ ـ ــداد ال ـ ــذيـ ـ ــن ال يستطيعون
الـ ـق ــراءة وال ـك ـت ــاب ــة ،وال ـق ـي ــام بعمليات
الحساب األســاسـيــة ،وعــدم قــدرة أطفال

مكافآت لألئمة والمؤذنين الكويتيين...
والدكتوراه.
ونــص االقـتــراح على أن تبدأ قيمة المكافآت لــإمــام المبتدئ
ً
الحاصل على مؤهل جامعي تخصصي مــن  450ديـنــارا مكافأة
ً
المستوى الوظيفي ،و 300دينار «تشجيعية» ،و 175دينارا بدل
ً
دروس وأنشطة دعــويــة ،على أن ترتفع قيمتها إلــى  750ديـنــارا
ً
لــأولــى ،و 550ديـنــارا للثانية ،و 300دينار بــدل دروس وأنشطة
دعوية للعاملين في وظيفة موجه أول إمامة وخطابة.
وتضمن منح األئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين من حاملي
ً
«الدكتوراه»  450دينارا مكأفاة المؤهل العلمي ،و 200دينار لحاملي
«الماجستير» ،باإلضافة إ لــى منح المؤذنين الكويتيين مكافأة
ً
تشجيعية قدرها  250دينارا تزداد كل عام  10دنانير.
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 7الءات إيرانية...
الذي طلب من اإليرانيين عدم الكشف عن االتصاالت قبل تولي الرئيس
ً
السلطة فعليا وتمرير كــل التعينيات بــإدارتــه فــي مجلس الشيوخ،
حتى ال تؤثر هذه المفاوضات االستكشافية بأي طريقة على الوضع
السياسي في واشنطن أو تعرقل تعيين بعض المرشحين لمناصب
حساسة.
وقال المصدر إن الجانبين اتفقا على بقاء المفاوضات في إطار غير
ً
رسمي على أن تبدأ رسميا بعد تنصيب بايدن في  20الجاري ،وعليه
ُ
استدعي السفير اإليــرانــي فــي األمــم المتحدة مجيد تخت روانـجــي،
ً
الذي يرتبط بعالقات مع أعضاء في فريق بايدن شاركوا سابقا في
المفاوضات السرية مع طهران التي أوصلت إلى االتفاق النووي في
عام  ،2015قبل شهر إلى طهران لإلعداد للمفاوضات الرسمية ،لكنه عاد
ً
ً
ً
فعليا إلى نيويورك بعد التنصيب إيذانا بانطالق المفاوضات رسميا.
وشـ ــدد ع ـلــى أن ال ـمــرشــد األع ـل ــى اإلي ــران ــي ع ـلــي خــامـنـئــي أعـطــى
توجيهات برفض أي تواصل رسمي مع األميركيين ســواء مع إدارة
ترامب أو بايدن إلى حين تسلم األخير السلطة ،وبناء عليه لم تكذب
الحكومة اإليرانية بنفيها وجود اتصاالت رسمية مع واشنطن.
وقــال المصدر إن روانـجــي حمل معه إلــى نيويورك قائمة شروط
وأسس تعتبرها طهران أرضية للمفاوضات ،وتشمل  7الءات هي:
ً
ً
ً
* أوال ـ ـ إيران تعتبر االتفاق النووي كال متكامال ال يجب المساس
بــه ،وإذا أرادت الــواليــات المتحدة الـعــودة إليه يجب أن تنفذ جميع
تعهداتها التي من ضمنها رفع العقوبات كاملة ثم تعود طهران إلى
االلتزامات التي تخلت عنها ضمن االتفاق.

الالجئين على استكمال دراستهم ،مما
أدى إلى انتهاك حق هؤالء في التعليم.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى مـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا الـ ـع ــام
الـمــاضــي فــي احـتـفــاالت األم ــم المتحدة
بــال ـيــوم ال ـعــال ـمــي لـلـتـعـلـيــم بـمـحــاضــرة
وحوار تفاعلي شامل تطرقت من خالله
إل ــى بــرنــام ـجــي «ب ــري ــق» و«بــومــاري ـنــج»
التربويين في الكويت ،وذلك في مقر األمم
المتحدة بنيويورك.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن ال ـ ـحـ ــدث ت ــرك ــز عـلــى
مواءمة سياسات التعليم الجيد الشامل

مــع أه ــداف التنمية المستدامة لتعزيز
الشراكات وتبادل األفكار والخبرات ،الفتة
الى أن «برنامج بريق يهدف أساسا إلى
نشر التفكير اإليجابي النافع ،والقضاء
على الظواهر السلبية التي تتسلل إلى
أب ـنــائ ـنــا ال ـط ـل ـبــة ،إض ــاف ــة إل ــى تحسين
البيئة التعليمية وتوفير البيئة الجاذبة
للطلبة».
وأردف ـ ـ ـ ـ ــت« :الـ ـب ــرن ــام ــج ي ــرت ـك ــز عـلــى
مجموعة من األنشطة التفاعلية القصيرة
والـبـسـيـطــة وسـهـلــة التنفيذ والمبنية

وهــذا يعني أن طـهــران ترفض األفـكــار التي تحدث عنها أنتوني
ُبلينكن ،وزيــر خارجية بايدن أمــام مجلس الشيوخ قبل أيــام والتي
ً
ً
نقلت عن مصادر مقربة منه وتقترح تخفيفا جزئيا للعقوبات مقابل
ً
عودة إيــران تماما إلى التزاماتها ،وعدم رفع العقوبات كاملة إال في
إطار اتفاق.
ً
* ثانيا ـ ـ الخالف على أي موضوع متعلق باالتفاق النووي يجب
عــدم بحثه إال في إطــار اجتماعات لجان االتـفــاق ،وعلى أي مستوى
تقتضيه الـضــرورة ،وأن طهران لديها في هــذا السياق قضايا تريد
طرحها من بينها وضع ضمانات لعدم تكرار خروج طرف من االتفاق
كما فعلت واشنطن ،إلى جانب تعويضها عن الخسائر التي تكبدتها
بسبب خروج ترامب منه.
ً
* ثالثا ـ ـ االتفاق النووي كما هو عنوانه متعلق بالبرنامج النووي،
وترفض طهران ربــط البحث فيه بــأي موضوع آخــر مثل برنامجها
الصاروخي وأنشطتها اإلقليمية.
ً
* راب ـعــا ـ ـ ـ دخ ــول أي أع ـضــاء جــدد فــي تركيبة االت ـفــاق بـيــن إيــران
ومجموعة « »5+1من شأنه خلط األوراق ،وبما أن االتفاق السابق لم
يثبت جدواه حتى اآلن بالنسبة إلى طهران ،فما الداعي بقبول أعضاء
ً
ً
ً
جــدد فيه وخـصــوصــا دول عملت ســابـقــا على عرقلته وكــانــت دومــا
ً
معارضة له ،وهو ما يعني عمليا معارضة طهران إلشراك دول الخليج
أو إسرائيل في المفاوضات ،وهو ما تعهد بلينكن بعمله.
ً
خامسا ـ ـ مــوضــوع الـخــافــات بين إي ــران ودول المنطقة هــو شأن
خاص بهذه الدول ويجب بحثه بشكل منفصل عبر مفاوضات ثنائية
أو جماعية بين دول المنطقة إليجاد صيغة تفاهم وتعامل وحدود
للنفوذ والتدخالت بين هذه الدول بشكل أجمع وال يمكن ضمه لالتفاق.
ً
ســادســا ـ ـ البرنامج الـصــاروخــي اإليــرانــي خــط أحـمــر ،لكن طهران
مستعدة لبحثه في إطــار أي اجتماع للحد من التسلح في المنطقة
ً
يشمل جميع الدول وخصوصا إسرائيل ،تحت إشراف األمم المتحدة،
وأن طهران قد تتعاون في إطار أي اتفاقيات عامة تشمل خروج جميع
القوات األجنبية من الشرق األوســط والخليج ،ولديها هواجس من
البرامج الصاروخية لجيرانها وإلسرائيل ،كما تتحفظ عن امتالك
ً
ً
األخيرة سالحا نوويا.
ً
سابعا ـ ـ مــوقــف إي ــران مــن القضية الفلسطينية معلن مــن جانب
المرشد األعـلــى ،وأســاســه إج ــراء األمــم المتحدة الستفتاء عــام حول
فلسطين وإسرائيل يشارك فيه الفلسطينيون في الداخل وبالشتات
وكذلك اإلسرائيليون اليهود ،وكل ما ينتج عنه ستعترف به إيــران،
ً
وهو ما يعني أن طهران رفضت عمليا قبول حل الدولتين ،وهو أحد
الشروط التي طالب بها فريق بايدن خالل االتصاالت بين الطرفين
وكشفت عنها «الجريدة».

باألساس على نتائج األبحاث العلمية
المثبتة في مجال علم النفس االيجابي»،
مبينة أن األنـشـطــة والـبــرامــج الـتــي يتم
تطبيقها في الـمــدارس تعزز الكثير من
الـقـيــم وتـحـبــب الـطـلـبــة بــالـحـضــور إلــى
المدرسة.
وأض ــاف ــت ال ـع ـلــي أن ب ــرن ــام ــج بــريــق
اتبع منهج التدريب عن طريق أونالين
فــي فـتــرة كــورونــا ،موضحة أن برنامج
«بومارينج» يهدف إلى معالجة ظاهرة
التنمر لدى الطلبة باستخدام المسرح

التطبيقي لنشر اللطف لتغيير سلوكيات
الطلبة من خالل التوعية.
وشددت على ضرورة إصالح األنظمة
التعليمية ،خصوصا بعد التطور الذي
شـهــده الـعــالــم أث ـنــاء ك ــورون ــا ،والتحول
إلى التعليم الرقمي ،مضيفة« :لقد أثبتت
جائحة كورونا أننا ال نحتاج فقط إلى
استثمارات ضخمة في مجال التعليم،
وإنما إلعادة التفكير في التعليم وإعداد
الجيل القادم للتعامل مع الثورة الرقمية
وحالة الطوارئ المناخية والصحية».

وقال المصدر إن هذه النقاط أو الالءات السبع تشكل أرضية مواقف
إيران الثابتة في أي مفاوضات مستقبلية مع إدارة بايدن ،وسيبلغها
روانجي لألميركيين ،مع التشديد على أن انتظار وصول حكومة جديدة
في إيران لن يكون ذات جدوى ،ألن هذه النقاط هي ثوابت النظام بكل
أجنحته ولن تتغير بتغير الحكومة.
وكان وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف قال ،أمس األول ،في
مقالة نشرتها «فورين أفيرز» ،إن «على إدارة بايدن البدء برفع غير
مـشــروط لكل الـعـقــوبــات الـمـفــروضــة والـتــي أعـيــد فرضها منذ تسلم
ً
ترامب السلطة» ،محذرا من محاولة بايدن العمل على «انتزاع تنازالت»
من طهران.

ظريف يقرّ :
نمول...

كمية األموال اإليرانية التي تنفق على تمويل هذه القوى السياسية.
وأقر بدوره المحدود في تشكيل السياسة اإلقليمية لبالده رغم
أنــه وزيــر الخارجية ،وقــال« :كــان لــدي دور أكبر وأوســع في صياغة
السياسات الخاصة باالتفاق النووي الذي أبرم عام  2015مع القوى
الدولية ،ودور أكثر محدودية في تشكيل السياسة اإلقليمية ،ودفعت
ً
ً
شخصيا ضريبة التفاوض مع الواليات المتحدة» ،مضيفا« :أتمنى
ً
أال أكون وزيرا للخارجية في المرحلة المقبلة».
وكانت «الجريدة» كشفت أن ظريف ،الــذي نفى على الــدوام نيته
الـتــرشــح النتخابات الــرئــاســة الـمـقــررة فــي يــونـيــو ،ال يستبعد هذا
ً
األمر تماما.

العراق :عبوات وصواريخ والكاظمي...
مرتبطين باألحزاب التقليدية ،حيث بدأ التحقيق معهم منذ أسابيع
داخل مبنى المخابرات في قصر النهاية الشهير بالعاصمة ،في واحدة
من أكبر االختالسات المالية التي تصل إلى أكثر من مئة مليار دوالر
جرى تهريبها منذ عام  ،٢٠٠٦حسب مخرجات التحقيق الذي تشارك
ً
فيه منظمات دولية ،ويمس أحزابا عراقية وفصائل مسلحة.
ول ــم يـتــوقــف الـتــوتــر الـسـيــاســي عــن ف ــرز سـيـنــاريــوهــات متسارعة
للتصادم بين فريق اإلصالحات الذي يقوده الكاظمي ،وتيار الفصائل
ً
الـمـتـشــدد سـيــاسـيــا ،فــي حـيــن تستعد كـتــل نيابية مـقــربــة مــن إي ــران
الستجواب محافظ البنك المركزي األربعاء المقبل ،بعدما بدأ العراق
تقييد حركة األموال ذات الصلة بجماعات العنف أو محاوالت التهرب
من العقوبات األميركية عبر البوابة العراقية.
لكن حكايات االستجواب ال يبدو أنها ستتوقف ،إذ تتداول األوساط

انتصار سالم العلي

الـسـيــاسـيــة أن ـبــاء شـبــه مــؤكــدة عــن نـيــة الـفـصــائــل تنظيم اسـتـجــواب
يهدف إلى سحب الثقة عن حكومة الكاظمي ،وسط أزمة شديدة يمر
ّ
بها الـســوق إثــر خفض مفاجئ لسعر الدينار العراقي شكل صدمة
للشرائح الفقيرة.
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هل «كورونا البريطانية» أكثر...

ً
وأســرع انـتـشــارا ،ويبدو اآلن أن هناك بعض األدلــة على أن النسخة
الجديدة قد تكون مرتبطة بدرجة أعلى من الوفيات».
وأض ـ ــاف« :ت ــواص ــل جـمـيــع األدل ـ ــة ال ـحــال ـيــة إظ ـه ــار أن الـلـقــاحـيــن
ً
حاليا ال يزاالن ّ
فعالين ضد النسختين القديمة
اللذين نستخدمهما
والجديدة».
وربــط الوضع السيئ لبالده ،التي تعيش ثالث إغــاق شامل منذ
مطلع الشهر ،إذ أعلن  1401وفاة جديدة أمس األول مما رفع إجمالي
ّ
المتحورة.
عدد الوفيات إلى ( 95981األعلى في أوروبا) ،بالنسخة
من ناحيته ،قال كبير مستشاريه العلميين باتريك فاالنس ،إن «ثمة
ً
أدلــة على أن الساللة الجديدة المعروفة أيضا باسم  B117تنطوي
على خطر إيقاع وفيات بنسبة أعلى من الساللة األصلية وألسباب
ً
مجهولة ،و قــد تكون أكثر فتكا بنسبة نحو  %40بالنسبة لبعض
الفئات العمرية».
ً
وأضاف فاالنس ،خالل المؤتمر ذاته« ،يمكن أن يموت  14شخصا
ً
ً
من بين كل  1000شخص ممن تزيد أعمارهم على  60عاما ،بدال من
ً
 10كما كان سابقا ،ألسباب غامضة ومجهولة».
لكن إيفون دويل ،المديرة الطبية في هيئة الصحة العامة بإنكلترا،
ً
قالت إنه ال يــزال «من غير الواضح تماما ما إذا كان النوع المتحور
ً
مرتبطا بمعدل وفيات أعلى من ساللة الفيروس األصلي».
ورأى عضو لجنة خبراء المجموعة االستشارية العلمية لحاالت
الطوارئ البريطانية مايك تيلدسلي أنه من السابق ألوانه التأكد من
ً
أي زيــادة في معدل الوفيات من الفيروس المتحور الجديد ،مضيفا
أنه فوجئ بإعالن جونسون.
في غضون ذلك ،حذرت شركة األدوية البريطانية «استرازينيكا» من
ً
ً
أن إمدادات لقاحها الى أوروبا ستكون «أقل مما كان متوقعا مبدئيا»
بسبب انخفاض إنتاج موقع تصنيع تابع لها.
في المقابل ،أكدت مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها في
الواليات المتحدة أن رد الفعل التحسسي المفرط للقاح «موديرنا» ضد
الفيروس «نادرة» ،وظهرت فقط لدى  10أشخاص من بين أكثر من 4
ماليين تلقوا الجرعة األولى.
(عواصم ـ ـ وكاالت)
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محليات

العلي :تعديل القوانين البحرية لمنع الخروقات بالمياه اإلقليمية
تفقد قاعدة «صباح األحمد البحرية» ومراكز حدودية جنوبية ومنشآت نفطية
محمد الشرهان

تغليظ عقوبة
دخول مراكب
الصيد من
دول الجوار
إلى المياه
اإلقليمية
الكويتية
وأقصى
العقوبات على
المتسللين
إلى البالد

أكد وزير الداخلية ،الشيخ ثامر
الـعـلــي ،ض ــرورة تعديل القوانين
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـم ــاح ــة ال ـب ـحــريــة،
ً
منعا للخروقات المتكررة للمياه
اإلقليمية للكويت ،من خالل تغليظ
عقوبة دخ ــول مــراكــب الصيد من
دول الجوار ،وضبطها داخل المياه
اإلقليمية ،وتوقيع أقصى العقوبات
على جريمة التسلل إلى البالد.
ج ــاء ذل ــك خ ــال جــولــة تفقدية
للوزير العلي ،إلــى قــاعــدة صباح
األحمد البحرية ،وعدد من المراكز
الحدودية البرية الجنوبية للبالد،
وم ــواق ــع مـنـشــآت نـفـطـيــة ،يرافقه
عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـ ــوك ـ ــاء ال ـم ـســاع ــدي ــن
ذوي االخـتـصــاص ،لــاطــاع على
االستعداد والجاهزية والتدقيق
على بعض السلبيات التي تعوق
الحدود البحرية ،ومناقشة السبل
ال ـك ـف ـي ـلــة ب ـح ـل ـهــا ،ح ـيــث كـ ــان في
استقباله الوكيل المساعد لقطاع
أمن الحدود باإلنابة اللواء مبارك
العميري ،ومساعد المدير العام
لـ ـ ــإدارة ال ـعــامــة لـخـفــر الـســواحــل
العميد صالح الفودري ،وعدد من
القيادات األمنية في اإلدارة العامة
لخفر السواحل.
وقـ ـ ــال ال ـع ـل ــي إن "رج ـ ـ ــال خفر
ال ـس ــواح ــل ه ــم ال ـع ـيــون ال ـســاهــرة
لحفظ وتأمين الحدود البحرية من
أي محاوالت تستهدف أمن الوطن
ً
وأمــان المواطنين" ،مشيرا إلى أن
أمن وسالمة الحدود لها األولوية
في المنظومة األمنية الشاملة.

سالمة الحدود
أولوية في
المنظومة
تطوير األمن البحري
األمنية
وشــدد على أن أمن الكويت كل
ً
الشاملة
ال يتجزأ ،مؤكدا ضرورة التعاون
والتنسيق بين المؤسسة األمنية
وأمن الكويت
مـمـثـلــة ف ــي اإلدارة ال ـعــامــة لخفر
ال ـســواحــل ،وال ـج ـهــات الحكومية
كل ال يتجزأ

ذات ال ـص ـلــة ،وه ــي إدارة المسح
البحري التابعة لوزارة المواصالت،
ومؤسسة الموانئ الكويتية ،من
أجل تأمين وتطوير العمل األمني
البحري.
وأكــد العلي أنــه لن يسمح بأي
قصور في األداء األمني أو تكرار
واقعة التسلل التي حدثت االسبوع
الماضي ،منوها الى انه ال تهاون
مــع الـمـقـصــريــن فــي أداء الــواجــب
تجاه حماية الوطن ،وتحقيق أمن
وأمان المواطنين والمقيمين.

المنظومة الرادارية
واس ـت ـمــع وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة إلــى
شــرح موجز من العميد الفودري
عــن عمل المنظومة الــراداريــة في
تأمين المياه اإلقليمية ،كما اطلع
عـلــى آل ـيــة عـمــل غــرفــة العمليات،
ونظم التشكيالت البحرية ،وكيفية
ال ـت ـص ــدي لـ ـمـ ـح ــاوالت ال ـت ـهــريــب
والتسلل ،وآلية التوقيف والتفتيش
والتدقيق في المياه اإلقليمية.
وف ـ ــي ن ـه ــاي ــة ج ــول ـت ــه ب ـقــاعــدة
ص ـب ــاح األح ـم ــد ال ـب ـحــريــة ،أع ــرب
العلي لمنتسبي القاعدة عن تقديره
ً
للجهود المبذولة ،مؤكدا أن رجال
خفر السواحل هم العيون الساهرة
لحفظ وتأمين الحدود البحرية من
أي محاوالت تستهدف أمن الوطن
وأمان المواطنين.

الحدود الجنوبية
وواصــل جولته بــزيــارة عدد
مــن ال ـمــراكــز ال ـحــدوديــة الـبــريــة
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث كـ ـ ـ ــان فــي
استقباله المدير العام لــإدارة
ال ـعــامــة ألم ــن الـ ـح ــدود الـعـمـيــد
مجبل فهد بن شوق ،ومساعده
العميد وليد السعيد ،واستمع
إلى إيجاز عن أهم اختصاصات

ً
متفقدا القاعدة البحرية
العلي
وم ـ ـهـ ــام اإلدارة الـ ـع ــام ــة ألم ــن
الحدود البرية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــي بـ ـيـ ـقـ ـظ ــة
وج ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــة رج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال األمـ ـ ـ ـ ــن
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــوديـ ـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــراكـ ــز
الـحــدوديــة الـبــريــة ،وبـمــا لمسه
من إنجازات أمنية وتقنية على
مستوى عال تحققت على أرض
الــواقــع بـســواعــد أبـنــاء الكويت
ال ـم ـخ ـل ـص ـيــن األوفـ ـ ـي ـ ــاء ،ال ــذي ــن
يــواص ـلــون الـلـيـ ــل بــالـنـهــار من
أجل أمن الوطن وأمان مواطنيه،
م ــؤك ــدا أن ال ـمــؤس ـســة األم ـن ـيــة
تسخر كل إمكاناتها والتعاون

تعيين  208من األطقم الباكستانية
المستعان بها في احتواء «كورونا»

ً ً
ً
«الصحة» تعمل إلنهاء تعيين  196طبيبا وممرضا وفنيا ...وتطلق «اسألني»
•

عادل سامي

كـشـفــت م ـص ــادر مطلعة أن وزارة الصحة
قامت بتعيين عــدد كبير مــن الـطــواقــم الطبية
الباكستانية الذين وصلوا إلى البالد في الثلث
األخ ـيــر مــن أكـتــوبــر ال ـمــاضــي ،للمساهمة في
احتواء جائحة "كوفيد  "19في الكويت.
وقالت المصادر ،لـ "الجريدة" ،إنه تم تعيين
 208من هــؤالء ما بين طبيب وممرض وفني
باكستاني هم إجمالي الدفعة األولى من الوفد
الطبي الباكستاني التي وصلت إلى البالد 22
أكتوبر الماضي ،بواقع  15طبيبا متخصصا
و 41فنيا و 152ممرضا وممرضة.
وأشـ ــارت إلــى أن "الـصـحــة" تعمل اآلن على
االنتهاء من إجراءات تعيين الدفعة الثانية من
الطواقم الطبية الباكستانية التي وصلت إلى
الكويت أواخــر ديسمبر الماضي والذين يقدر
ً
ً
ً
عددهم بـ 196طبيبا وممرضا وفنيا ،لالستعانة
بخدماتهم وخبراتهم في مرافق الوزارة.
فــي مـجــال اإلصــابــات بالجائحة أعلنت
وزارة الصحة تسجيل  534إصابة جديدة
بـ ـم ــرض "ك ــوف ـي ــد  "19خ ـ ــال الـ ـ ـ ــ 24ســاعــة
الماضية ،ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحاالت
المسجلة في البالد إلى  160ألفا و 901حالة،
ولم تسجل أي حالة وفاة.

وأكــدت الــوزارة شفاء  439حالة من المرض
خــال الـ ــ 24ســاعــة الـمــاضـيــة ،ليرتفع إجمالي
حاالت الشفاء إلى  153ألفا و 746حالة ،وبنسبة
 95.6فــي ال ـم ـئــة ،عـقــب ال ـتــأكــد م ــن تـمــاثــل تلك
الحاالت للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية
الالزمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
وأوضحت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية
في أقسام العناية المركزة بلغ  50حالة ،ليصبح
بــذلــك المجموع الكلي لجميع ال ـحــاالت التي
ثـبـتــت إصــابـتـهــا بــال ـمــرض وم ــا زالـ ــت تتلقى
الرعاية الطبية الالزمة  ،6203مضيفة أن عدد
المسحات التي تم إجــراؤهــا خــال ال ــ 24ساعة
الماضية بلغ  ،8978ليبلغ مجموع الفحوصات
منذ بداية الجائحة حتى اآلن مليونا و 455ألفا
و 481فحصا ،لتبلغ نسبة اإلصابات الجديدة
من المسحات  5.9في المئة.
في مجال اخــر ،وفــرت وزارة الصحة خدمة
"اســألـنــي" فــي مــركــز الـكــويــت للتطعيم بــأرض
الـمـعــارض بـمـشــرف ،لـلــرد على االستفسارات
والتساؤالت المتعلقة بالتطعيم ضد فيروس
"كورونا" ،قبل تلقي اللقاح.
وتتيح منصة "اسألني" الفرصة للتواصل مع
أطباء الصحة الوقائية للرد على استفسارات
وتـســاؤالت الراغبين في تلقي اللقاح ،ومــا إذا
كان التطعيم يتعارض مع بعض األدوية التي

يتناولها المرضى ،واآلثار الجانبية المتوقعة
عقب الحصول على اللقاح.
وأ ك ــد عضو اللجنة المنظمة فــي مركز
ا لـكــو يــت للتطعيم د .حسين ا لـشـخــص أن
هذه الخدمة تساعد في توجيه كبار السن
حول كيفية التسجيل المسبق عبر منصة
التطعيم الواقي من فيروس "كورونا" ،والرد
على التساؤالت فيما يخص اآلثار الجانبية
البسيطة للقاح وكيفية التعامل معها.
وأوضح أن خدمة "اسألني" تسمح ،سواء
لـلـمــراجــع نفسه أو غـيــره مــن األه ــل وكـبــار
السن ،التواصل مع أطباء الصحة الوقائية،
لــاسـتـفـســار ع ــن األدويـ ـ ــة ال ـتــي يـتـنــاولـهــا
الشخص ،وما إذا كانت تتعارض مع اللقاح
أم ال ،إلى جانب االستفسار عن المخاوف من
وجود أمراض أو عمليات جراحية مجدولة
وتعارضها مع التطعيم من عدمه.
وذك ـ ـ ــر أن ه ـ ــذه ال ـم ـن ـص ــة ت ـت ـي ــح أي ـضــا
لكبار السن أو غيرهم معرفة طرق وآليات
التسجيل في المنصة الخاصة بالتطعيم
المضاد لـ"كوفيد  ،"19إلى جانب استشارة
الطبيب حول األعراض الجانبية للتطعيم،
وهـ ــل ت ـك ــون ت ـلــك األع ـ ـ ــراض الـبـسـيـطــة من
الجرعة األولــى أم من الثانية ،وغيرها من
االستفسارات والتساؤالت.

ً
الكويت رئيسا إلقليم الشرق األوسط
في الجمعية الطبية العالمية
أول دولة عربية وخليجية تفوز بالمنصب
فازت الكويت ،ممثلة بالجمعية الطبية الكويتية ،للمرة الثانية
على التوالي ،برئاسة إقليم الشرق األوســط وشمال إفريقيا في
االنتخابات التي نظمتها الجمعية الطبية العالمية.
وذكر أمين صندوق الجمعية الطبية ،د .محمد العبيدان ،في تصريح
ً
صحافي ،أن الفوز برئاسة اإلقليم ُيعد من األمور المهمة جدا في رسم
السياسات واالستراتجيات الطبية العالمية ،واألخذ بالتجارب الطبية
الرائدة من مختلف أرجاء دول العالم ،بما يعود بالفائدة على المنظومة
الصحية الكويتية وتطويرها إلى األفضل ،وكذلك نقل هذه الخبرات
إلى إقليم الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،بما يجعل الكويت مبادرة
ورائدة في المجال الطبي على مستوى اإلقليم.
وأضاف أن وصول الجمعية الطبية الكويتية إلى هذا المنصب
يعكس صوتها في هذا المنبر العالمي ،بما يخدم القضايا الصحية
والطبية ،ويضع بصمة الخلفية اإلسالمية والعربية بما يتوافق مع
أصول وأخالقيات الطب ،مهديا هذا الفوز لسمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
وقال إن الجمعية الطبية خاضت انتخابات منصب رئيس إقليم
الشرق األوسط وشمال إفريقيا في الجمعية الطبية العالمية وسط
منافسة بين دول اإلقليم ،وتعد الكويت أول دولة عربية وخليجية
تترأس هذا اإلقليم.

محمد العبيدان

تأخر رواتب 1000
موظف في «اإلضافي»
تقدم عــدد مــن الموظفين
العاملين على بند اإلضافي
فــي وزارة الصحة بشكوى،
ل ـع ــدم ص ــرف روات ـب ـه ــم منذ
أكثر من  5شهور.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـن ـ ـهـ ــم
لـ"الجريدة" ،إن أكثر من 1000
من موظفي الدوام اإلضافي
ف ــي ع ــدد م ــن المستشفيات
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــراك ـ ـ ــز ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ل ــم
يـ ـتـ ـق ــاض ــوا روات ـ ـب ـ ـهـ ــم م ـنــذ
أغسطس الماضي.
وط ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــب ال ـ ـم ـ ــوظ ـ ـف ـ ــون
العاملون في عدد من األقسام
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ،م ـ ـثـ ــل :الـ ـ ـح ـ ــوادث
العامة والعيادات الخارجية
والمستوصفات ،المسؤولين
ف ــي وزارة ال ـص ـحــة بـســرعــة
صــرف رواتـبـهــم ومكافآتهم
لسد احتياجات ومتطلبات
أسـ ـ ــرهـ ـ ــم ،ورفـ ـ ـ ــع ال ـم ـع ــان ــاة
الــواقـعــة عليهم ج ــراء تأخر
صرف مكافآتهم.

مع كل الجهات المعنية لحماية
أمن الحدود البريــة والبحرية.

المنشآت النفطية

ً
كـمــا زار وزي ــر الــداخـلـيــة ع ــددا
من مواقع المنشآت النفطية ،تابع
خاللها اإلجراءات والنظم المعمول
ب ـهــا ف ــي ال ــدخ ــول والـ ـخ ــروج إلــى
المواقع النفطية.
وفي نهاية الجولة ،ثمن الدور
الكبير ال ــذي يـقــوم بــه رج ــال أمــن
ً
الحدود ،مؤكدا أنهم الدرع الواقي
للوطن ضد كل من تسول له نفسه
العبث بأمن البالد.

لن نسمح بأي
قصور في
األداء األمني
وال تهاون مع
المقصرين في
أداء الواجب
تجاه حماية
الوطن

فرض شرائح « »AISو«»ISPS
الذكية على القطع البحرية
أجــرى الــوزيــر العلي اتـصــاال هاتفيا مــع وزيــر الــدولــة لشؤون
اإلسكان ووزيــر الدولة لشؤون الخدمات د .عبدالله معرفي ،فور
االنتهاء من زيــارة اإلدارة العامة لخفر السواحل ،لالستفادة من
التكنولوجيا المتطورة في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية.
واتفق الــوزيــران على إمــداد "الداخلية" بشرائح « »AISو«»ISPS
الــذك ـيــة لـفــرضـهــا عـلــى جـمـيــع الـقـطــع ال ـب ـحــريــة ،وه ــي ذات نـظــام
تكنولوجي متقدم في تحديد المواقع والبيانات.
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محليات
ً
المنفوحي :تخصيص  11موقعا للمدن العمالية في  ٣مناطق
ةديرجلا

•
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بمساحة  150ألف متر لكل موقع ...وتقرير أمام «البلدي» الستكمال اإلجراءات
محمد الجاسم

طرحها
كمزايدة
لينفذها
القطاع الخاص
بهدف معالجة
تداعيات سكن
العزاب

ك ـشــف ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـبـلــديــة
ال ـك ــوي ــت أح ـم ــد ال ـم ـن ـفــوحــي عــن
تـ ـخـ ـصـ ـي ــص  11م ــوقـ ـع ــا ل ـل ـمــدن
العمالية بمساحة  150ألف متر
مربع لكل موقع.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــوح ـ ــي ،خ ـ ــال
االج ـت ـم ــاع الـ ــذي عـقــدتــه الـلـجـنــة
التنسيقية الـعـلـيــا فــي الـبـلــديــة،
ب ـح ـض ــور ن ـ ـ ــواب الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
وع ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن ف ــي
البلدية ،أن اللجنة سترفع تقريرا
لـلـعــرض عـلــى الـمـجـلــس الـبـلــدي
خــال أسبوعين ،الستكمال آلية
التخصيص ،حيث تــم توزيعها
على  3مواقع بالمنطقة الشمالية،
و 3م ــواق ــع بالمنطقة الــوسـطــى،
ف ـض ــا ع ــن  5م ــواق ــع بــالـمـنـطـقــة
الجنوبية ،مشيرا إلى أنه سيتم
طــرحـهــا ك ـمــزايــدة لتنفيذها من

قبل القطاع الخاص ،والتي تأتي
تـنـظـيـمــا لـسـكــن الـ ـع ــزاب ،والـحــد
مــن التحديات االجتماعية التي
تواجه المجتمع.
وأشار إلى أن االجتماع تناول
ع ــددا مــن الـبـنــود ،كالبحث فيما
ي ـت ـع ـلــق بـ ـم ــدن ال ـ ـعـ ــزاب وع ـق ــود
النظافة المستقبلية ،موضحا أن
اللجنة تناولت تخصيص مواقع
لـلـمــدن الـعـمــالـيــة لسكن ال ـعــزاب،
بعد التنسيق مــع وزارة المالية
والجهات الحكومية إلنشاء تلك
المواقع.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه ت ـم ــت م ـنــاق ـشــة
اقتراح لجنة النظافة لالستعانة
بمكتب استشاري عالمي لوضع
الشروط المرجعية لعقود النظافة
المستقبلية ،مــن أجــل تطويرها
ورفع مستوى الخدمة وجودتها،

مؤكدا أن اللجنة أوصت بتكليف
نائب المدير العام لشؤون قطاع
ال ـخــدمــات ،بالتنسيق مــع قطاع
ال ـت ـطــويــر وال ـم ـع ـل ــوم ــات ،وضــع
ت ـص ــور حـ ــول االس ـت ـع ــان ــة بــأحــد
الـمـكــاتــب االسـتـشــاريــة العالمية
لوضع الشروط المرجعية لعقود
النظافة المستقبلية ،وا لـعــرض
عـلــى الـلـجـنــة ،فـضــا عــن تكليف
قطاع المالية واإلدارية التنسيق
مع وزارة المالية لطلب الموافقة
على توفير اعـتـمــادات مالية في
حدود  100ألف دينار.
ولفت إلــى أن البلدية ماضية
ف ــي ت ـطــويــر أع ـمــال ـهــا بمختلف
القطاعات ،وتسعى إلــى تحقيق
مشاريع نوعية وتحديات هامة
ستساهم في إحداث نقلة نوعية
في جودة الخدمات التي تقدمها.

ً
المنفوحي مترئسا اجتماع اللجنة التنسيقية بالبلدية

العتل :االرتقاء بأساليب التصميم الهندسي
وتسخير الذكاء الصناعي لما بعد «كورونا»

نقابة المهندسين الهندية منحته العضوية الفخرية
منحت جمعية المهندسين
ال ـه ـن ــدي ــة ال ـع ـض ــوي ــة ال ـف ـخــريــة
ل ــرئ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة الـمـهـنــدسـيــن
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة ورئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ات ـ ـحـ ــاد
الـمـهـنــدسـيــن ال ـعــرب المهندس
ف ـي ـصــل ال ـع ـت ــل ،ك ـ ــأول مـهـنــدس
كــوي ـتــي ي ـن ــال هـ ــذه ال ـع ـضــويــة؛
ل ـ ـج ـ ـهـ ــوده ف ـ ــي تـ ـط ــوي ــر ودع ـ ــم
الـعــاقــات البلدين وخــاصــة في
المجاالت المهنية-الهندسية.
ُ
أعـ ـ ـل ـ ــن ذل ـ ــك خ ـ ــال م ـش ــارك ــة
ال ـع ـت ــل فـ ــي "الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ال ــدول ــي
ال ـثــالــث لـلـتـحــديــات الـهـنــدسـيــة
في دول الخليج" ،والــذي نظمه
فرع الجمعية الهندية بالكويت،
مـســاء امــس االول ،وتـحــدث فيه
العتل كضيف شرف ،الى جانب
نـ ـح ــو  20مـ ــن ال ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن
يتقدمهم نــا ئــب ر ئـيــس مجلس

الـتـكـنــولــوجـيــا وال ـع ـلــوم لــواليــة
تاليمندو مــديــر بــرنــامــج الهند
لألقمار الصناعية د .ماليسوامي
ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرواي ،وم ـ ـم ـ ـثـ ــل االتـ ـ ـح ـ ــاد
ا ل ــدو ل ــي للمنظمات الهندسية
د .غــونــوراجــا ،وممثل السفارة
الهندية فــي الكويت السكرتير
األول فهد خان.
ودع ــا الـعـتــل ،فــي كلمته أمــام
الـمــؤتـمــر ،ال ــى تـطــويــر التصميم
الهندسي لتلبية متطلبات ما بعد
"كورونا" ،الفتا الى أن التصاميم
ال ـه ـنــدس ـيــة الـ ــواجـ ــب ت ـطــويــرهــا
ت ـش ـت ـم ــل ك ـ ــل مـ ـن ــاح ــي ومـ ــرافـ ــق
الحياة ،انطالقا من المعيشية الى
المرافق العامة وكذلك تكنولوجيا
ال ـ ــذك ـ ــاء الـ ـصـ ـن ــاع ــي ،سـ ـ ـ ــواء فــي
الـ ـمـ ـع ــدات ال ـط ـب ـيــة وغ ـي ــره ــا مــن
مجاالت الحياة.

فيصل العتل

وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن مـ ـ ـن ـ ــا قـ ـ ـش ـ ــة
الـتـحــديــات ،الـتــي تــواجــه العمل
الـ ـهـ ـن ــدس ــي ب ـم ـن ـط ـق ـت ـن ــا ،رغ ــم
أهميتها فإنها لن تكون خارج

إطـ ـ ـ ــار الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـه ـنــدس ـي ــة
ح ــول ال ـعــالــم ،وخ ــاص ــة ف ــي ظل
كــوف ـيــد  ،19والـ ـتـ ـط ــورات الـتــي
نشهدها في تجدد هذا الفيروس
والـمـعـطـيــات ال ـجــديــدة ل ــه ،مما
يحتم علينا خلق بيئة جديدة
تتوافق ومتطلبات مواجهة هذا
الفيروس.
وق ـ ـ ـ ــال :إن أس ـ ـلـ ــوب ال ـح ـي ــاة
الجديد فــي ظــل كــورونــا ،يحتم
علينا نحن المهندسين أن نوفر
بيئة معيشية تتوافق ومتطلبات
المواجهة مع كوفيد وتطوراته،
ب ــدء ا مــن بـيــوت المعيشة التي
سيتطلب األمر إعادة تصميمها،
وخ ـ ـتـ ــامـ ــا بـ ــال ـ ـمـ ــرافـ ــق الـ ـع ــام ــة
والـخــاصــة الـتــي ال بــد أن نأخذ
ً
بالحسبان تطويرها تصميميا
ل ـل ـم ـن ـشــآت ال ـح ــدي ـث ــة ،أو حـتــى

القائمة حاليا ،مضيفا أن هذا
يـضــع عـلــى عــا تــق المهندسين
أع ـب ــاء ج ــدي ــدة تـتـطـلــب الـمــزيــد
مـ ــن ال ـج ـه ــد وت ـس ـخ ـي ــر ال ــذك ــاء
االص ـط ـن ــاع ــي وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
عموما لهذا األمر.
ودع ـ ـ ــا ال ـع ـت ــل الـ ـ ــى االرت ـ ـقـ ــاء
بــأســال ـيــب تـعـلـيـمـنــا الـهـنــدســي
ليتوافق مــع متطلبات التقييم
العالمي ،موضحا أن بيئة العمل
الهندسي في دول الخليج ،كما
ف ــي غ ـيــرهــا م ــن الـ ـ ــدول ،تتطلب
منا جميعا االهتمام بالتعليم
وال ـس ـعــي ال ــى تـحـقـيــق الـتـكــامــل
ببرامج التعليم الهندسي لوضع
قاعدة اعتراف عالمي نطمح أن
تكون على أجندة االتحاد الدولي
للمنظمات الهندسية.

ً
«الزراعة» :الكويت خالية تماما من «رعام الخيول»
أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
ً
تلقيها إعالنا من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية
ً
" "OIEيفيد بخلو الكويت تماما من مرض "الرعام" الذي
ً
يصيب الحيوانات وخصوصا الخيول.
وقالت الهيئة ،في بيان أمــس ،إن خلو الكويت من
مرض "الرعام" بمنزلة إنجاز لها وثمرة جيدة لجهود
متواصلة خالل الفترة األخيرة.
وأضاف البيان أن المنظمة العالمية نشرت هذا اإلعالن

على موقعها الـخــاص على اإلنـتــرنــت باللغة اإلنكليزية
وأكدت عزمها نشر اإلعالن باللغتين الفرنسية واإلسبانية.
وأوضح أن مرض "الرعام" من األمراض الخطيرة التي
ً
تهدد الثروة الحيوانية ،وخصوصا الخيول وله مسميات
معد يصيب
أخرى مثل السقاوة أو داء الخيل ،وهو مرض ٍ
الخيل ويحمل الـمــرض جرثومة تدعى "Burkholderia
 "malleiتنقله عبر األغذية والمياه الملوثة.
وأك ــد حــرص الهيئة على مكافحة األم ــراض الوبائية

التي تؤثر على الثروة الحيوانية عبر تطبيق كل الخطط
الوقائية والتطعيمات الــدوريــة والتنسيق المستمر مع
منظمة الصحة الحيوانية ومتابعة أحدث التطورات التي
تستجد فــي مـجــال األوب ـئــة والــوقــوف على أح ــدث خطط
العالج.
ً
وأشار إلى أن الهيئة لن تدخر جهدا للحفاظ على الثروة
الحيوانية في دولة الكويت وتذليل كل العقبات من أجل
نموها وازدهارها.

«المكاتب الهندسية» و«الشباب»:
تدريب حديثي التخرج بـ «المطالع»
السلمان :نطمح للتوسع بتعيين المهندسين الكويتيين والمهنيين
أعلن رئيس اتحاد المكاتب
الهندسية والــدور االستشارية
م .بــدر السلمان اتفاق االتحاد
مع وكيل وزارة الدولة لشؤون
ال ـش ـب ــاب بـمـكـتــب ال ــوزي ــر على
تــوقـيــع مــذكــرة تـفــاهــم لتمكين
ال ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـت ـي ـيــن حــديـثــي
الـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــرج مـ ـ ــن ال ـت ـخ ـص ـص ــات
الهندسية وا لـمـهــن الهندسية
الـمـســانــدة مــن خــال توظيفهم
ف ــي ال ـم ـكــاتــب الـهـنــدسـيــة الـتــي
ستدخل ضمن أعمال التصميم
واإلش ـ ـ ـ ـ ــراف بـ ـمـ ـش ــروع مــدي ـنــة
المطالع السكنية.
وذكــر السلمان ،في تصريح
صحافي أم ــس ،أنــه اجتمع مع
وك ـيــل الـ ـ ــوزارة بـمـكـتــب الــوزيــر
ّ
الربيع بمكتبه حيث
د .مشعل
ت ــواف ــق ال ـط ــرف ــان ع ـلــى تـحــديــد
آليات التعاون بينهما بما في
ذلك أعداد الخريجين وتهيئتهم
لـ ـلـ ـعـ ـم ــل فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع
ال ـت ـن ـم ــوي مـ ــن خ ـ ــال ب ــرن ــام ــج
تـ ــدريـ ــب ُي ـ ـشـ ــرف عـ ـل ــى إدارت ـ ـ ــه
وتنفيذه خبراء وأكاديميون.
وأك ـ ــد ال ـس ـل ـمــان أن االت ـح ــاد
يـ ـطـ ـم ــح ال ـ ـ ــى ت ــوسـ ـي ــع ق ــاع ــدة
تعيين المهندسين الكويتيين
والمهنيين في المهن الهندسية
المساندة حديثي التخرج ومن
مـخـتـلــف الـتـخـصـصــات للعمل
فـ ــي الـ ـمـ ـش ــاري ــع االسـ ـتـ ـش ــاري ــة
الـتــي تـطــرحـهــا ال ــدول ــة ،مشيرا
الـ ــى م ـســاعــي االت ـ ـحـ ــاد لــوضــع
اشتراطات وضوابط للتشغيل

«تعاونية مشرف» تطور كوادرها
الوظيفية بدورات تدريبية

الفهد أثناء تكريم الموظفين

خطة واسعة
للتطبيق
خالل عام
بهدف كسب
المزيد من
المهارات
الفنية

علي الفهد

فـ ــي خـ ـط ــوة ت ـع ـك ــس حـ ـ ــرص إدارة ج ـم ـع ـي ــة م ـش ــرف
التعاونية على التطوير المستمر في جميع المجاالت
بـشـكــل ع ـ ــام ،وال ـت ـطــويــر اإلداري بـشـكــل خ ـ ــاص ،عـقــدت
الجمعية الـ ــدورة الـتــدريـبـيــة المتخصصة فــي مـهــارات
ال ـح ــاس ــب اآلل ـ ــي ب ـمــركــز ت ــدري ــب م ـش ــرف ال ـت ــاب ــع إلدارة
الجمعية ،وتم التدريب بشكل ذاتي بالكامل عبر متدربين
من بين صفوف الموظفين ذوي الخبرة في مجال الدورة
التدريبية.
وأعلن رئيس مجلس اإلدارة ،علي الفهد ،أثناء تكريم
ُ
الموظفين ،أن ا ل ــدورة التدريبية الحالية تعد الخطوة
األولى في خطة واسعة ُوضعت وسيتم تطبيقها خالل
عام كامل ،وتهدف إلى كسب المزيد من المهارات الفنية،
ود ع ــم وتنمية ق ــدرات الموظفين ،عبر دورات تدريبية
مـتـخـصـصــة ف ــي جـمـيــع ال ـم ـج ــاالت ،وف ــق الـتـخـصـصــات
المختلفة وحاجات كل قسم وإدارة ،وتتنوع الدورات من
تسويق ونظم معلومات واألمن والسالمة وغيرها.
واختتم الفهد أن الموارد البشرية هي اللبنة األساسية
ف ــي أي مـنـظــومــة نــاج ـحــة ،وال ـت ـطــويــر ال ــدائ ــم لـهــا يــدعــم
استمرار النجاح والتميز ،مؤكدا أن "تعاونية مشرف" ال
تتردد في مواصلة التطوير الذاتي ،خصوصا لموظفيها.

السلمان والربيع خالل اللقاء
الـ ـفـ ـعـ ـل ــي لـ ـح ــديـ ـث ــي الـ ـتـ ـخ ــرج
بالقطاع الخاص من خالل عقود
المشاريع التي تطرحها الدولة،
الف ـت ــا ال ــى ال ـع ـمــل ع ـلــى تـعــديــل
م ــواص ـف ــات وشـ ـ ــروط الـتـعــاقــد
وال ـلــوائــح إلل ــزام المستشارين
والـمـقــاولـيــن الــذيــن يـتـعــاقــدون
مــع مؤسسات ووزارات الدولة
بـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب وت ـ ــأهـ ـ ـي ـ ــل ح ــدي ـث ــي
التخرج ثم العمل في المشاريع
الـتــي يـتــم الـتـعــاقــد عليها وفــق
شروط وضوابط محددة.

ّ
صناع العمل

ّ
الربيع
من جانبه ،أكد الوكيل
ً
أن ال ـم ـك ـت ــب وضـ ـ ــع ع ـ ـ ـ ــددا مــن
الـمـشــاريــع الـتــي أدرج ــت ضمن
الـخـطــة اإلنـمــائـيــة لـلــدولــة بعد
أن كلفه مجلس الوزراء بتنفيذ
ال ـس ـيــاســة الــوط ـن ـيـ ّـة لـلـشـبــاب،
ومنها مشروع "صناع العمل"

ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـه ـ ــدف ال ـ ـ ـ ــى ت ــوظـ ـي ــف
الشباب الكويتيين في القطاع
ال ـخ ــاص ب ـعــد اج ـت ـي ــازه ل ــدورة
ً
تــدريـبـيــة ،مــوضـحــا أن المكتب
تواصل مع عــدد من القطاعات
ال ـت ـجــاريــة ف ــي ال ـكــويــت بقصد
معرفة احتياجاتهم من العمالة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـت ــوفـ ـي ــر وظـ ــائـ ــف
م ـن ـ ّـاس ـب ــة ل ـخ ــري ـج ــي مـ ـش ــروع
ُ
"صناع العمل".
ّ
ورحـ ـ ـ ــب الـ ــربـ ــيـ ــع ب ــاالتـ ـف ــاق
ال ــذي تــم بـيــن الـمـكـتــب واتـحــاد
المكاتب الهندسية ،الفتا إلى أن
الجانبين سيعمالن على وضع
خطة استراتيجية تشترك بها
عدد من المؤسسات الحكومية
لتغيير بعض اللوائح والقرارات
لتمكين الشباب الكويتيبن حتى
يكون أحد أهم المستفيدين من
مشروع مدينة المطالع وبقية
المشاريع التنموية في الدولة.

«األزيرق» يستمر حتى نهاية يناير
قــال الفلكي والـمــؤرخ عــادل الـسـعــدون ،إن بــرد "األزيـ ــرق" ،الــذي
يــأتــي ع ــادة فــي  24يناير ويستمر حتى نهاية الـشـهــر ،حــل قبل
موعده بيومين.
وأضــاف السعدون ،في تصريح لــ"كــونــا" ،أن "األزي ــرق" يتصف
ببرودة شديدة تزرق معه الوجوه واألطراف ،وتدمى أنوف الماشية
واإلبل ،ويقال إنه "مبكي الحصني" (أي الثعلب).
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متابعة نيابية لرسالة ناصر الصباح السرية للخالد

الحميدي :اقتالع الفساد الخطوة
األولى للتعاون مع رئيس الوزراء

الشاهين :تتعلق بحرمة األموال العامة وعلى رئيس الوزراء إعالم الشعب بفحواها
محيي عامر

صباح الخالد
والنيابة
العامة
مدعوان لبيان
الحقائق

ف ــي م ـ ـ ــوازاة ت ــرق ــب ص ــدور
مرسوم تسمية رئيس الوزراء
الجديد ،أثار ما طرحه النائب
د .حسن جوهر بشأن رسالة
سرية أرسلها الراحل الشيخ
ن ــاص ــر صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد قـبــل
وفــاتــه مــن على فــراش الموت
إل ـ ــى رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ص ـبــاح
ال ـ ـخـ ــالـ ــد ت ـ ـ ـسـ ـ ــاؤالت ن ـي ــاب ـي ــة
وش ـع ـب ـيــة ،وم ـطــال ـبــة بكشف
ف ـحــواهــا وم ــا تــم ات ـخ ــاذه من
إجراء ات بشأنها.
وخ ـ ـ ــال لـ ـق ــاء ت ـل ـف ــزي ــون ــي،
ً
قـ ــال ج ــوه ــر م ــوج ـه ــا حــديـثــه
إلــى الخالد :ما الرسالة التي
أوصلها إليك بظرف مختوم
ومكتوب عليه «س ــري» ،وهو
على فراش الموت بتاريخ 19
نوفمبر  2020الساعة 10:25
مساء والتي تسلمها مكتبك،
وما فحواها؟ وماذا كان يطلب
مـنــك؟ وم ــا األمــانــة والــوصـيــة
ال ـ ـتـ ــي أوص ـ ـ ـ ــاك ب ـ ـهـ ــا؟ اك ـش ــف
تفاصيلها للشعب الكويتي.
ُ
وأض ـ ـ ــاف« :إذا ك ـل ـف ــت م ــرة

أخـ ـ ـ ــرى ب ـت ـش ـك ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـجــديــدة ،أو لــم تـكـلــف ،فهذا
الـمــوضــوع برقبتك أم ــام الله
والـ ـن ــاس ،ف ـهــل ن ـفــذت وصـيــة
ً
الشيخ ناصر؟» ،مؤكدا أنه إذا
تم تكليف الخالد مــرة أخرى
«فسأواجهه بهذا الموضوع».
م ــن ج ــان ـب ــه ،ن ـش ــر ال ـنــائــب
الـ ـس ــاب ــق د .ع ـ ـ ــادل ال ــدم ـخ ــي
ً
ً
مقطعا قديما له حول الرسالة
التي بعثها الشيخ ناصر إلى
الخالد في  19نوفمبر ،والتي
سأله فيها عن عدم تتبع أموال
صـ ـن ــدوق ال ـج ـي ــش ،وأس ـب ــاب
ع ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـ ــرد عـ ـل ــى ال ـس ـل ـط ــات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة والـ ـ ـت ـ ــي أرسـ ـل ــت
ً
خطابا بهذا الشأن.

أمر خطير
وب ـ ـشـ ــأن مـ ــا أثـ ـ ـ ــاره جــوهــر
والدمخي ،ظهر النائب أسامة
الشاهين في بث مباشر يؤكد
أن م ــا ت ــم ط ــرح ــه أمـ ــر خطير
يجب متابعته وا لـتــأ كــد منه،

ناصر صباح األحمد
ً
مستدركا« :وأعني بذلك رسالة
الـشـيــخ نــاصــر ،الـتــي أرسلها
إلـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وه ــي
بمنزلة وصية تتعلق بحرمة
األم ــوال العامة كما يبدو من
الـسـيــاق ،وعلينا الـعـثــور عن
أج ــوب ــة حـ ــول األس ـئ ـل ــة ال ـتــي
تثار».

أسامة الشاهين
وت ـ ـسـ ــاء ل ال ـش ــاه ـي ــن :م ــاذا
ف ـعــل ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخــالــد
بـهــذه الــرســالــة؟ وهــل وصلت
إ لــى النيابة العامة بصفتها
جهة تحقيق وادعاء فيما ورد
ً
بها؟ مضيفا« :أظن أن الشيخ
صباح الخالد والنيابة العامة
مدعوان لبيان هذه الحقائق،

٥

برلمانيات

وأذكـ ـ ــر ن ـف ـســي وال ـمــواط ـن ـيــن
بأن األموال العامة هي أموال
ً
الشعب طبقا لما ينص عليه
الدستور الكويتي».

أك ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب ب ـ ـ ــدر
ال ـح ـم ـي ــدي أن ال ـت ـع ــاون
مع رئيس الوزراء القادم
مــرتـبــط بــإقــرار القوانين
ال ـ ـم ـ ـه ـ ـمـ ــة لـ ـلـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
ومواجهة الفساد.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـح ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــدي:
«ن ـص ـي ـح ــة لـ ـم ــن ي ـت ـس ـلــم
رئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة
الـتـنـفـيــذيــة :ت ـعــاونــك مع
السلطة التشريعية على
إقـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن ال ـت ــي
تصب في مصلحة الوطن
والـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،واقـ ـت ــاع
جذور الفساد من البالد،
الخطوة األولى للتعاون
واإلصالح».
مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،أك ــد
ال ـح ـم ـيــدي أن «ال ـمــواطــن
ي ـع ــان ــي ح ـت ــى فـ ــي جـلــب
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــزلـ ـ ـي ـ ــة
ُ
لـ ـلـ ـك ــوي ــت ،ألنـ ـه ــا ت ــره ــق
ميزانيته بسبب ضعف
متخذ القرار والميل إلى
إرضاء بعض الدول على

بدر الحميدي

حساب المواطن الــذي ال
حول له وال قوة في هذه
المسألة».

 5نواب لمنح األئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين بدالت ومكافآت
ً
ً
•  450دينارا لحاملي الدكتوراه و 200للماجستير •  250دينارا للمؤذن تزاد كل عام  10دنانير

قدم النواب أسامة الشاهين ود .حمد المطر
ود .عبدالعزيز الصقعبي ود .بدر الداهوم وفايز
الـجـمـهــور اقـتــراحــا بـقــانــون بـشــأن مـنــح األئـمــة
والخطباء والمؤذنين الكويتيين المعينين في
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية مكافآت مالية
على المستوى الوظيفي.
ونص االقتراح بقانون في المادة األولى على
أن يمنح األئمة والخطباء والمؤذنون الكويتيون
المعينون في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول
الـمــرتـبــات الـعــام الـشــاغـلــون لــوظــائــف المسجد
م ـك ــاف ــأة م ـس ـتــوى وم ـك ــاف ــأة تـشـجـيـعـيــة وب ــدل
دروس وأنـشـطــة دعــويــة وف ــق ال ـجــدول المرفق
بهذا القانون.
وفي المادة الثانية :يمنح األئمة والخطباء

وال ـم ــؤذن ــون الـكــويـتـيــون الـمـعـيـنــون فــي وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية من حاملي شهادة
الدكتوراه مكأفاة المؤهل العلمي وقدرها 450
ً
دينارا ،و 200دينار لحاملي شهادة الماجستير
بـشــرط أن تـكــون ال ـش ـهــادات معتمدة مــن جهة
االختصاص.
وتضمنت ال ـمــادة الثالثة :يمنح المؤذنون
ً
الكويتيون مكافأة تشجيعية قدرها  250دينارا
تزداد كل عام بمقدار  10دنانير.
وفي المادة الرابعة :استثناء من شرط المؤهل
الـعـلـمــي ي ـعــامــل األئ ـم ــة ال ـكــوي ـت ـيــون ال ــذي ــن تم
تعيينهم بوقت سابق بقرار من وزارة األوقاف
والـ ـش ــؤون اإلس ــام ـي ــة ب ــدرج ــة إمـ ــام وخـطـيــب،
ويـحـصـلــون عـلــى الـمـكــافــآت الـ ــواردة بــالـجــدول
المرفق.

وج ــاء فــي ال ـمــادة الـخــامـســة :يلغى كــل حكم
يتعارض مع أحكام هذا القانون .في حين نصت
الـمــادة الـســادســة :على رئيس مجلس ال ــوزراء،
والوزراء  -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون
أنــه وهــب الـلــه الـبــاد مكانة رفيعة بين جميع
دول العالم بحفظ كتاب الله والدعوة إلى الدين
اإلسالمي الحنيف وتطبيق الشريعة اإلسالمية
السمحة ،والعمل على نشر الوسطية في تطبيق
تعاليم الدين اإلسالمي ،ونبذ الكراهية والفتنه
والطائفية ،والتوعية والتحذير من خطر اإلرهاب
األسود على المنطقة العربية خاصة ودول العالم
عامة ،ونشر األفكار اإليجابية البناءة التي ّ
تقوم
المجتمع وتعمل على نشر روح المحبة والتآلف
بين جميع فئاته.

جدول مسميات وظائف اإلمامة والخطابة التخصصية
الوظيفة

شروط شغل الوظيفة

فئات مكافأة
المستوى الوظيفي

مكافأة
تشجيعية

بدل دروس
وأنشطة دعوية

موجه أول إمامة وخطابة

مؤهل جامعي تخصصي
 17 +سنة خبرة

750

550

300

موجه إمامة وخطابة

مؤهل جامعي تخصصي
 13 +سنة خبرة

650

500

275

إمام وخطيب أول

مؤهل جامعي تخصصي
 9 +سنوات خبرة

600

450

250

إمام وخطيب

مؤهل جامعي تخصصي
 5 +سنوات خبرة

550

400

225

إمام

مؤهل جامعي تخصصي
 +سنتين خبرة

500

350

200

إمام مبتدئ

مؤهل جامعي تخصصي
 +اجتياز االختبار بنجاح

450

300

175

المطيري :كويتيون
استمرأوا حلب
موارد الدولة

صالح المطيري

أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب
د.صـ ـ ــالـ ـ ــح الـ ـمـ ـطـ ـي ــري
ب ــال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ــذي ــن
ح ـق ـق ــوا أه ــدافـ ـه ــم فــي
مــواج ـهــة الـصـعــوبــات
والعقبات.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري:
يـ ـسـ ـتـ ـح ــق ك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
الكويتيين رفع القبعة
لهم كونهم عصاميين
واج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــوا ال ـ ـص ـ ـعـ ــاب
وال ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــر إلـ ـ ـ ــى أن
وص ـ ـ ـلـ ـ ــوا أله ـ ــدافـ ـ ـه ـ ــم،
عـ ـل ــى الـ ـنـ ـقـ ـي ــض م ـمــن
استمرأوا حلب موارد
الدولة منذ االستقالل
ل ـت ـض ـخ ـي ــم ث ــرواتـ ـه ــم
بـ ـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ـ ــم كـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــل مـ ــن
الحكومات السابقة.

وأض ــاف ــت :لـمــا ك ــان للمسجد دور كبير في
التوعية وترسيخ تلك المبادئ والقيم لدى الفرد
والمجتمع وذلك من خالل دور األئمة والمؤذنين
الكويتيين فيها ،ولما عرفت به دولة الكويت من
رعاية وتكريم لألئمة والمؤذنين وحفظة كتاب
ّ
الله عز وجل والرعاية الكريمة لهم من حضرة
صاحب السمو أمير البالد حفظه الله ورعاه .وتم
ً
تقديم هذا االقتراح تشجيعا للشباب الكويتيين
ً
على االنخراط بهذه الوظيفة التي تشهد عزوفا
ً
كبيرا من خريجي كلية الشريعة اإلسالمية بدولة
الكويت رغم مكانتها العظيمة ،لذا روعــي دعم
ً
ً
هذه الوظائف ماديا تشجيعا لهم ومعونة لهم
على مصاعب الحياة وغالء المعيشة ،كما أن في
ذلك دعما وتشجيعا على التطور المهني لألئمة
والخطباء والمؤذنين.

بدر الداهوم وحمد المطر

6
محليات
ّ
«األشغال» تسلم مبنى «االختصاصات الطبية» إلى «الصحة»
ةديرجلا

•
العدد  / 4640األحد  24يناير 2021م  11 /جمادى اآلخرة 1442هـ

local@aljarida●com

الضياف لـ ةديرجلا  :المعهد المنجز لتدريب األطباء أقيم على مساحة  15ألف متر مربع
•

سيد القصاص

يحتوي على
العديد من
غرف التدريب
والمختبرات
بمختلف
التخصصات

المبنى مزود
بأحدث األجهزة
الذكية ويتوافق
مع اشتراطات
هيئة البيئة

سـ ـلـ ـم ــت وزارة األ ش ـ ـغـ ــال
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــى "ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــر
الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــم ل ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـكـ ــويـ ــت
لـ ــاخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة"
لوزارة الصحة ،بعد إنجازه،
وه ـ ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــروع مـ ـخـ ـت ــص
بـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب األطـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاء ،ح ـي ــث
يـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
غرف المحاضرات والتدريب،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
المختبرات التي تساعد على
تدريب األطباء ،كما يحتوي
على المكاتب اإلدارية لألمين
ال ـعــام واألم ـن ــاء الـمـســاعــديــن
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد ،وال ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ـ ــج
االخـ ـتـ ـص ــاصـ ـي ــة ال ـم ـت ـن ــوع ــة
ا لـتــي يـقــوم ا لـمـعـهــد بتدريب
األطباء علها.
وقالت مهندسة المشروع،
م .ريم الضياف ،خالل جولة
ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" ع ـلــى الـم ـب ـنــى،
إن م ـشــروع ا لـمـعـهــد يـقــع في
م ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــوي ــخ ال ـص ـح ـيــة
ع ـل ــى م ـس ــا ح ــة  15أ ل ـ ــف مـتــر
مربع ،بينما مساحة مباني
المشروع  73ألف متر مربع،
ويقع بجانب المقر الرئيسي
لـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـصـ ـح ــة ،وي ـت ـك ــون
الـمـبـنــى مــن ســرداب ـيــن ودور
أرضي و 8أدوار ،ثالثة منها
مـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــررة لـ ــاخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــات
ال ـط ـب ـي ــة ال ـم ـت ـن ــوع ــة بـتـكـلـفــة
إجمالية للمشروع بلغت 20
مليونا  635ألف دينار.
وأ شـ ـ ــارت إ لـ ــى أن ا لـمـبـنــى
ي ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدم م ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــد ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت
لالختصاصات الطبية إلقامة
األنشطة المختلفة ،وتدريب
األط ـ ـبـ ــاء ل ـم ــا ب ـع ــد ال ـت ـخ ــرج،
وأ ش ـ ــرف ع ـل ـيــه ج ـه ــاز وزارة
األشغال العامة ،و هــو مبنى
ص ـمــم ع ـلــى ش ـكــل ب ـي ـضــاوي
يتوسطه بهو داخلي ،تعلوه
قبة سماوية بمساحة 1000
مـ ـت ــر م ـ ــرب ـ ــع ،مـ ـصـ ـن ــوع ــة مــن
مادة " ،"Etfeوهي عبارة عن
وسـ ـ ــادات ه ــوائ ـي ــة ،وال ـه ــدف
من استخدام تلك المادة في

ريم الضياف
ا لـقـبــة هــو تقليل ا ل ــوزن على
المبنى.
وبينت الضياف أن المبنى
ت ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــه نـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــورة م ــائـ ـي ــة
ع ـل ــى ش ـك ــل ش ـع ــار ال ـص ـيــدلــة،
وبــالـنـسـبــة ل ـ ــأدوار الـثـمــانـيــة
حرص المصمم على أن يكون
لـ ـك ــل دور  4فـ ـ ــرا نـ ـ ــدات ت ــأ خ ــذ
الشكل الحلزوني ،و كــل طابق
يتمركز حــول المبنى بــدر جــة
 22در جـ ـ ــة و نـ ـص ــف ،م ــن أ ج ــل
أن ت ـع ـط ــي ا ل ـش ـك ــل ا ل ـج ـم ــا ل ــي
ال ـ ــذي ي ــوج ــد ف ــي ال ـم ـب ـنــى مــن
ا ل ـ ــدا خ ـ ــل ،م ـب ـي ـن ــة أن ا ل ـم ـب ـنــى
م ــزود بــأ جـهــزة ذ كـيــة مرتبطة
م ــع بـعـضـهــا ال ـب ـعــض ،إضــافــة
إلى أنه متوافق مع اشتراطات
الهيئة العامة للبيئة.

أثاث المبنى
وأو ضـحــت أن أ ثــاث المبنى
ت ـ ــم انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاؤه بـ ـشـ ـك ــل دق ـ ـيـ ــق،
ح ـ ـيـ ــث ي ـ ـت ـ ـكـ ــون مـ ـ ــن ج ـ ــزأي ـ ــن،
ج ــزء لـ ـ ــإدارات ال ـع ـل ـيــا ،وآخ ــر
لمكاتب التدريب والمختبرات
وال ـقــاعــات ،وت ــم اخـتـيــار أثــاث
األدوار ا لـ ـعـ ـلـ ـي ــا مـ ـ ــن ا ل ـ ـنـ ــوع
الكالسيكي ،وتم استيراد هذا
األث ـ ـ ــاث م ــن إيـ ـط ــالـ ـي ــا ،وب ـق ـيــة
األدوار عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن م ـك ــا ت ــب
إداري ـ ــة وم ـخ ـت ـبــرات وغ ـيــرهــا،
ف ـت ــم اس ـت ـي ــراده ــا م ــن أم ـيــركــا

مبنى االختصاصات الطبية
ل ـت ـكــون عـمـلـيــة ل ـه ــذا الـمـبـنــى،
إضافة إ لــى المكتبة ولوبيات
المبنى.
وقالت إن المعهد مخصص
لتدريب األطباء بعد التخرج،
لذلك تم إنشاء المشروع لكي
يـ ـت ــواف ــر ل ـل ـط ـب ـي ــب ال ـم ـت ـخ ــرج
داخل المبنى كل شيء يحتاج
إليه من قاعات تدريب ،إضافة
إلـ ــى ال ـم ـخ ـت ـب ــرات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة،
والـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــرح الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــص
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــؤت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرات ،وق ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــات
االجتماعات المختلفة ،ويوجد
بــالـمـخـتـبــرات جـمـيــع األجـهــزة
ال ـت ــي ي ـح ـت ــاج إل ـي ـه ــا األط ـب ــاء
الخريجون للتدريب عليها.

محطة لمعالجة
نواتج المختبرات
أشـ ــارت ال ـض ـيــاف إل ــى أن المبنى
يوجد به محطة معالجة في السرداب
ل ـل ـت ـع ــام ــل مـ ــع نـ ــواتـ ــج ال ـم ـخ ـت ـب ــرات
الموجودة في المبنى ،ومعالجتها.
ولفتت إلى أن تلك المحطة صممت
فــي الـمـبـنــى ،وت ــم تنفيذها ليتوافق
مع اشتراطات الهيئة العامة للبيئة،
مـبـيـنــة أن ال ـم ـع ـهــد ي ـح ـتــوي ع ـلــى 8
مختبرات تخدم المعهد.

صالة أفراح بالعقيلة تدخل الخدمة مطلع 2022

َ َ
معلم إنشائي جميل ...مساحته  1000متر مربع
●

جورج عاطف

ع ـل ـم ــت "ا لـ ـ ـج ـ ــر ي ـ ــدة" أن وزارة
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة مـمـثـلــة في
قطاع التخطيط والتطوير اإلداري
باشرت األعـمــال الخاصة بإنشاء
وتـنـفـيــذ صــالــة أفـ ــراح جــديــدة في
م ـن ـط ـق ــة ال ـع ـق ـي ـل ــة عـ ـل ــى م ـســاحــة
 1000مـتــر م ــرب ــع ،لـتـنـضــم مطلع
ال ـعــام المقبل إل ــى ال ـصــاالت التي
ستدخل الـخــدمــة ،وتـكــون متاحة
أ م ــام المواطنين الستغاللها في
مناسباتهم االجتماعية المختلفة.
ووفـقــا لمصادر "ال ـشــؤون" فإن
ال ـصــالــة ه ــي ت ـب ــرع م ــن اإلع ــام ــي
ح ـ ـي ـ ــدر الـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــزاع ،م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدة أنـ ـه ــا
ً
ً
ً
سـتـكــون معلما إنـشــائـيــا جميال،
لكونها ّ
شيدت وفق أحــدث الطرز
المعمارية ،مع احتفاظها بالتراث
الكويتي األصيل.
وقالت المصادر ،إنه "بناء على
الـ ـق ــرار الـ ـ ـ ــوزاري رقـ ــم /77أ لسنة
 ،2014ال ـ ـص ـ ــادر ب ـ ـشـ ــأن شـ ــروط
وضــوابــط انـشــاء صــاالت األف ــراح،
والـ ـ ـ ــذي ي ـح ــث فـ ــي إحـ ـ ــدى م ـ ــواده
ً
ً
على أن يكون التبرع عمال خيريا

ً
ت ـطــوع ـيــا يـنـطـلــق م ــن الــرغ ـبــة في
تحقيق التكافل االجتماعي بين
أفراد المجتمع ،تقوم الــوزارة فور
ان ـت ـهــاء ال ـب ـنــاء وال ـتــأث ـيــث بتسلم
ال ـصــالــة وإدارت ـ ـهـ ــا وال ـت ـك ـفــل بــأي
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات صـ ـي ــان ــة ل ـ ـهـ ــا ،ل ـت ـك ــون
ً
جاهزة دائما الستقبال المناسبات
المختلفة".
وأضــافــت أن "الـمـتـبــرع الــراغــب
في إنشاء صالة أفراح عليه التقدم
بكتاب رسـمــي إلــى الـ ــوزارة ،التي
تـقــوم بــدورهــا بمخاطبة البلدية
لتخصيص قطعة األرض بمساحة
مـنــاسـبــة ح ـســب حــاجــة المنطقة
للصالة".
إلى ذلك ،كشفت المصادر ،بشأن
الصاالت الثالث (دشتي بالدسمة،
وال ـ ـ ـجـ ـ ــري ب ــالـ ـمـ ـنـ ـق ــف ،وال ـ ـ ـ ـ ــوزان
بــال ـســال ـم ـيــة) أن ال ـ ـ ـ ــوزارة تـعـكــف
ً
حاليا على االنتهاء من االجراءات
الخاصة بايصال التيار الكهربائي
الـيـهــا ،مــن ثــم ت ـكــون مـتــاحــة أمــام
ال ـج ـم ـهــور ،وت ـن ـضــم إل ــى سلسلة
ً
الصاالت القائمة حاليا والموزعة
على مناطق البالد كافة.

مؤتمر «الصفوف األمامية...
ملحمة صمود» ينطلق  8فبراير
ضمن فعاليات مهرجان تكريم الصفوف األولى
ق ــال ع ـضــو مـجـلــس إدارة
ج ـم ـع ـيــة ال ـ ـعـ ــافـ ــات ال ـع ــام ــة
محمد الموسوي ،إن المؤتمر
االف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراضـ ـ ـ ــي "ال ـ ـ ـص ـ ـ ـفـ ـ ــوف
األم ــام ـي ــة ...مـلـحـمــة صـمــود"
سينطلق  8فـبــرا يــر المقبل،
ويستمر عـلــى م ــدى يومين،
حـ ـي ــث يـ ـسـ ـتـ ـع ــرض تـ ـج ــارب
الجهات الحكومية والخاصة
ومؤسسات المجتمع المدني
في مواجهة فيروس كورونا.
وأض ـ ـ ــاف الـ ـم ــوس ــوي ،فــي
ت ـصــريــح ،أن الـمــؤتـمــر يــأتــي
ضـ ـم ــن فـ ـع ــالـ ـي ــات م ـه ــرج ــان
تكريم الصفوف األول ــى ،مع
اح ـت ـف ــاالت الـ ـب ــاد بــاألع ـيــاد
الــوط ـن ـيــة؛ لـتـسـلـيــط ال ـضــوء
ع ـلــى ج ـه ــود ت ـلــك ال ـص ـفــوف
ً
فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ،م ــؤك ــدا
أن ه ـ ـنـ ــاك ت ـ ـجـ ــارب نــاج ـحــة
وتحديات واجهت الصفوف
األمــامـيــة ودروس ــا مستفادة
"ع ـل ـي ـنــا عــرض ـهــا لـلـجـمـهــور
مـمــا يـســاهــم فــي نـشــر ثقافة

ال ـع ـم ــل الـ ـتـ ـط ــوع ــي" ،م ـش ـيــرا
إلى أن المؤتمر يعزز اللحمة
الوطنية ويرسخ الكثير من
ال ـم ـفــاه ـيــم االي ـج ــاب ـي ــة ال ـتــي
ترتقي بالوطن.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن مـ ـ ـ ــا يـ ــز يـ ــد
ع ـ ـلـ ــى  15ج ـ ـهـ ــة س ـت ـج ـت ـمــع
ع ـبــر االن ـت ــرن ــت الس ـت ـعــراض
تـ ـ ـج ـ ــاربـ ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـن ـ ــاجـ ـ ـح ـ ــة ف ــي
مــواج ـهــة كــوفـيــد  ،19مــؤكــدا
أهمية إبراز دور تلك الجهات
في مواجهة الفيروس الفتاك
وكـيـفـيــة ال ـحــد مـنــه وتــوعـيــة
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ ع ـلــى
الصحة العامة.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن ج ـل ـس ــات
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر س ـت ـل ـق ــي الـ ـض ــوء
عـلــى االجـ ـ ــراءات االح ـتــرازيــة
التي يجب االلـتــزام بها بعد
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ال ـت ـط ـع ـيــم،
فـ ـ ـض ـ ــا ع ـ ـ ــن بـ ـ ـع ـ ــض اآلثـ ـ ـ ـ ــار
الـ ـسـ ـلـ ـبـ ـي ــة ل ـ ـع ـ ــدم االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام
ب ـ ـ ـ ــاالج ـ ـ ـ ــراءات االحـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة
وتحديدا التباعد االجتماعي.

أدوار المشروع ومكوناتها
ذكــرت الضياف أن مشروع معهد االختصاصات الطبية يتكون من سردابين ودور
أرضــي و 8أدوار علوية ،ويوجد في الــدور الثامن جناح األمين العام وأجنحة األمناء
المساعدين للمعهد ،وقاعة متعددة األغــراض ،بينما الــدور السابع مخصص لــإدارة
المالية للمعهد .وأضافت :وفيما يخص األدوار من الرابع إلى السادس فهي للتخصصات
الطبية ،كل جناح فيها يتكون من سكرتارية ،ورئيس التخصص ومساعده ،الفتة إلى
أن المختبرات الموجودة في الــدور الثاني هي عبارة عن  8مختبرات تخدم المعهد،
والدور األول به المسرح ،وهو يسع ألكثر من  500شخص ،وبه أيضا كافتيريا ،وقاعات
المحاضرات والورش.
ويضم الدور األرضي المكتبة الطبية وإدارة العالقات العامة ،والكافيتريا الرئيسية
التي تخدم رواد المبنى بالكامل ،وبالنسبة للسراديب ،يوجد بها مواقف السيارات
وتتسع لـ  520سيارة ،ويوجد في الدور األرضي مواقف سيارات تتسع لـ  120سيارة.

«الشؤون» :تطور نوعي ببرامج «تمكين»
لمنتسبي العمل التطوعي
«الخيرية» تستعد لتقييم مجموعة العمل المالي بدورة «الحوكمة»

جانب من األعمال اإلنشائية لصالة العقيلة

في إطار استعدادات الجمعيات
والهيئات الخيرية في البالد ألي
تقييم مرتقب من جانب مجموعة
ال ـع ـم ــل الـ ـم ــال ــي ،أع ـل ـن ــت الـهـيـئــة
ال ـخ ـي ــري ــة اإلس ــامـ ـي ــة الـعــالـمـيــة
ت ـك ـث ـي ــف جـ ـه ــوده ــا ال ـت ــدري ـب ـي ــة
والتوعوية للقياديين في مجال
حوكمة المؤسسات غير الربحية.
وقالت الهيئة ،في بيان ،أمس،
إنها قامت في هذا الصدد بمبادرة
"تمكين" لتطوير أداء العاملين
في الحقل الخيري بالشراكة مع
وزارة الـشــؤون االجتماعية ،إلى
جانب "دورة الحوكمة المؤسسية
ف ــي ال ـمــؤس ـســات غ ـيــر الــربـحـيــة"
التي نظمتها الهيئة عبر تطبيق
" ،"ZOOMبحضور أكـثــر مــن 55
ً
مشاركا من الكويت وبعض دول
الخليج.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت الــوك ـي ـلــة
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـت ـن ـم ـي ــة
االجتماعية بوزارة الشؤون هناء
الـهــاجــري إنــه "عـلــى مــدى عامين
منذ توقيع بــروتــوكــول التعاون

«اإلعالم» :انتهاء المرحلة األولى من حلقات
استراتيجية «»2026 - 2021

ً
بن ناجي :نظمنا  22حلقة نقاشية بحضور  200موظف و 15مشاركا

المرحلة الثانية
خالل أيام بمشاركة
وزراء سابقين
ومؤسسات مدنية
وأكاديميين

أع ـل ــن وك ـي ــل وزارة اإلعـ ـ ــام الـمـســاعــد
ل ـق ـط ــاع ال ـت ـخ ـط ـيــط اإلع ــام ــي والـتـنـمـيــة
الـ ـمـ ـع ــرفـ ـي ــة ،م ـح ـم ــد بـ ــن نـ ــاجـ ــي ،ان ـت ـه ــاء
الـمــرحـلــة األول ــى مــن الـحـلـقــات النقاشية
الهادفة إلنجاز استراتيجية وزارة اإلعالم
(.)2026-2021
و قــال بن ناجي ،في تصريح صحافي
أ مــس ،إن العمل على بلورة استراتيجية
مهنية و طـمــو حــة ل ـلــوزارة يـهــدف للقيام
بالدور االعالمي على أكمل وجه لتحقيق
رؤي ــة "ك ــوي ــت ج ــدي ــدة  "2035م ــع تمكين
الـ ـ ـ ــوزارة م ــن ايـ ـص ــال رســال ـت ـهــا بـمـهـنـيــة
وم ـ ـصـ ــداق ـ ـيـ ــة ع ـ ـبـ ــر الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوادر ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
المحترفة.
وأوض ـ ـ ــح أن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة "اإلع ـ ـ ــام"
هي القاعدة التي ترتكز عليها لتحقيق
األهـ ـ ــداف ،م ـش ــددا ع ـلــى ض ـ ــرورة تـحــديــد
ال ـم ـســار الـ ــذي تـسـلـكــه ال ـ ـ ــوزارة ف ــي بـنــاء
استراتيجيتها.
وذكر أنه تمت إقامة  22حلقة نقاشية
بحضور كل قطاعات الوزارة ،وبما يزيد
عـ ـل ــى  200م ــو ظ ــف و 15مـ ـش ــار ك ــا مـمــن
أنـيــط بـهــم تسهيل مـهـمــة الـفــريــق وطــرح

االستفسارات وجمع المعلومات ،إضافة
الى مشاركة وكالء القطاعات والمديرين
واإلشرافيين بالوزارة.
وب ـ ّـي ــن أن ــه ت ـمــت مـنــاقـشــة ن ـقــاط ال ـقــوة
والضعف في قطاعات الوزارة كافة ،وأهم
الفرص والتحديات التي تواجهها ،إضافة
الــى طــرح ال ــرؤى واسـتـعــراض التطلعات
المستقبلية لـلـقـطــا عــات ا لـمـخـتـلـفــة ،بما
ي ــواك ــب ب ــرن ــام ــج ع ـمــل ال ـح ـكــومــة ورؤيـ ــة
(كويت جديدة .)2035
ولفت بن ناجي إلى أن المرحلة الثانية
مــن الـحـلـقــات الـنـقــاشـيــة ستنطلق خــال
األيـ ــام الـقـلـيـلــة الـمـقـبـلــة بـمـشــاركــة وزراء
إعـ ـ ــام ســاب ـق ـيــن وم ــؤسـ ـس ــات الـمـجـتـمــع
المدني وأكاديميين ومتخصصين ،وذلك
بغية الوصول إلى استراتيجية تشاركية
تعكس البعد ا لـحـضــاري لـلـبــاد ،وتلبي
تطلعات المجتمع وتسهم فــي التطوير
واالرتقاء بإعالم الدولة الرسمي.

هناء الهاجري

ب ـيــن ال ـ ـ ــوزارة وال ـه ـي ـئــة الـخـيــريــة
ً
ً
لمسنا تطورا نوعيا في البرامج
التدريبية الـتــي قدمتها مـبــادرة
تمكين لمنتسبي العمل الخيري
والقطاع الحكومي".
وأض ــاف ــت ال ـه ــاج ــري أن أول ــى
ال ـ ـ ــدورات الـتــدريـبـيــة ل ـهــذا الـعــام
ت ـ ـهـ ــدف إلـ ـ ــى تـ ـع ــزي ــز اتـ ـج ــاه ــات
الـ ـ ـح ـ ــوكـ ـ ـم ـ ــة ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـس ـ ـيـ ــة ف ــي

الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات غ ـ ـيـ ــر ال ــربـ ـحـ ـي ــة
والتوعية بأهميتها ودورهــا في
دعــم عمل تلك المؤسسات وفقا
للتوصيات والمتطلبات الدولية،
وزي ـ ـ ـ ــادة ق ــدرتـ ـه ــا ع ـل ــى ال ــرق ــاب ــة
والتقييم الــذاتــي مــن أجــل خدمة
العمل الخيري.
بـ ــدورهـ ــا ،ق ــال ــت م ــدي ــرة إدارة
الـجـمـعـيــات الـخـيــريــة وال ـم ـبــرات
ف ــي ال ـ ـ ــوزارة ه ــدى ال ــراش ــد "إنـنــا
نتطلع إلــى اإلف ــادة من البرنامج
التدريبي لمبادرة تمكين خالل
عام  2021في عملية التقييم من
جانب مجموعة العمل المالي التي
تستعد لها الكويت ومؤسساتها
الخيرية".
أم ـ ـ ــا ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام لـلـهـيـئــة
الـخـيــريــة ب ــدر الصميط فوصف
دورة الحوكمة المؤسسية بأنها
"انطالقة قوية للبرنامج التدريبي
لمبادرة تمكين خالل عام ،2021
ب ـهــدف ت ــدري ــب منتسبي العمل
الخيري وإثــراء معارفهم وتنمية
مهاراتهم".

رجل أمن يطلق النار على مواطن
حاول طعنه

ً
المتهم طعن هنديا في «صناعية الفحيحيل» والذ بالفرار
●

محمد الشرهان

ف ـ ــي ح ـ ــادث ـ ــة عـ ـل ــى ط ــريـ ـق ــة أف ـ ــام
"األكشن" ،أقدم رجل أمن يتبع اإلدارة
العامة للمرور فــي األحـمــدي ،صباح
أم ــس ،عـلــى إط ــاق ال ـنــار عـلــى متهم
ح ــاول طعنه فــي الطريق الـعــام ،بعد
مطاردة ماراثونية أقدم خاللها المتهم
على االصـطــدام بــدوريــة الـمــرور التي
كانت تطارده ،إثر طعنه وافدا آسيويا
في "صناعية الفحيحيل".
وفي التفاصيل ،التي رواها مصدر
أمني لـ "الجريدة" ،أن إحــدى دوريــات
المرور التابعة لقسم الحركة المرورية
فــي إدارة م ــرور األح ـم ــدي كــانــت في
مهمة رو تـيـنـيــة بمنطقة الفحيحيل
الصناعية ،عندما شاهد قائد الدورية
أحــد األش ـخــاص بـحــال غير طبيعية
ويـقــود مركبته باستهتار ورعــونــة،
فطلب مــن الـمــواطــن الـتــوقــف ،إال أنــه
لم يمتثل للتعليمات ،قبل أن يتوقف
الحقا أمــام أحد محال البنشر ،ونزل
مــن مركبته حامال سكينا ســدد بها
طعنة نــافــذة لعامل البنشر دون أي
سبب ،والذ بالفرار ،وعليه طلب قائد

ال ــدوري ــة دوري ـ ــات إس ـن ــاد ال ــى موقع
الحادث.
وط ـ ــاردت ال ــدوري ــات الـمـتـهــم ال ــذي
سلك طريق الفحيحيل السريع ،وعند
محاولة إيقافه اصطدم بدورية المرور
ونزل من مركبته وهو يحمل السكين
ويتوجه الى قائد الدورية الذي أطلق
عيارين ناريين بالهواء لتحذيره ،إال أن
المتهم واصل التقدم نحو رجل األمن،
محاوال طعنه ،فبادره بطلقة استقرت
في قدمه ،وتمت السيطرة عليه.
وأوضـ ــح ال ـم ـصــدر أن رج ــال األمــن
نقلوا المتهم ال ــى مستشفى الـعــدان،
وأبلغوا وكيل النائب العام الــذي أمر
بتسجيل عــدة قضايا بحقه ،أبــرزهــا
قـضـيـتــا شـ ــروع بــالـقـتــل بـحــق الــوافــد
اآلسيوي ورجل المرور ،كما تم تسجيل
قضية إتالف أموال أميرية ،وقد طلب
وك ـيــل ال ـن ـيــابــة ح ــراس ــة م ـش ــددة على
الـمـتـهــم فــي مستشفى ال ـع ــدان لحين
تشافيه والتحقيق معه.
وذك ــر أن ال ــواف ــد اآلس ـي ــوي أصيب
بطعنة نــافــذة بــالـمـعــدة ،وأج ــري ــت له
عملية جــراحـيــة لــوقــف الـنــزيــف الــذي
أصيب به ،وحالته الصحية مستقرة.
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جامعة الخليج نظمت مؤتمر «تحفيز الطالب للتعليم عن بعد»
ةديرجلا
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الفعالية االفتراضية سلطت الضوء على ما يضمن بيئة تعليمية تشاركية ومحفزة عبر اإلنترنت
ً
نظمت جامعة الخليج مؤتمرا
لزيادة تحفيز الطالب
ومشاركتهم في التعليم عن
بعد ،ناقشت خالله ضمانات
البيئة التعليمية التشاركية
والمحفزة عند التدريس عبر
اإلنترنت.

المشاركون
قدموا أفكارهم
واستراتيجيات
التدريس المختلفة
التي تستخدم
التكنولوجيا لدعم
التعلم

عقد برنامج التربية في جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا
الـمــؤتـمــر الـطــابــي الـثــالــث تحت
عـ ـن ــوان "زي ـ ـ ــادة تـحـفـيــز ال ـطــاب
ومشاركتهم في التعليم عن بعد"،
الذي أقيم على منصة "Microsoft
 "Teamsمؤخرا ،بمشاركة طلبة
وخـ ــري ـ ـجـ ــي بـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـت ــرب ـي ــة
م ــن ق ـســم ال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة في
الجامعة ،وذ لــك لمناقشة كيفية
تحفيز الـطــاب ومشاركتهم في
التعليم عبر اإلنترنت ،من خالل 9
ندوات قدمها الطلبة والخريجون،
ت ـنــاولــت م ــوض ــوع ال ـمــؤت ـمــر من
زوايا متنوعة.
وذكرت جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا في بيان صحافي
ّ
أم ــس أن الـمــؤتـمــر ســلــط الـضــوء
على االعتبارات الرئيسية الالزمة
لضمان بيئة تعليمية تشاركية
ومحفزة عند التدريس في فصول
غير تقليدية عبر اإلنترنت.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـج ــامـ ـع ــة إلـ ـ ــى أن
الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن خـ ـ ـ ــال ال ـم ــؤت ـم ــر
االفـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي قـ ـ ـ ّـدمـ ـ ــوا أفـ ـك ــاره ــم

واس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــات ال ـ ـتـ ــدريـ ــس
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم
التكنولوجيا لدعم تعلم الطالب،
إلى جانب عرض بعض األساليب
والـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ال ـت ــي
يستخدمها المعلمون في فصول
التعلم عن بعد.
وتـ ــاب ـ ـعـ ــت أن ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوات فــي
ً
ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر شـ ـمـ ـلـ ــت عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا م ــن
المواضيع مثل "تأثير التحفيز
فــي أنـشـطــة التعلم اإللـكـتــرونــي"
والـتــي قدمتها كوثر الموسوي،
ون ـ ــدوة "اس ـتــرات ـي ـج ـيــات لــزيــادة
مـ ـش ــارك ــة ال ـ ـطـ ــاب فـ ــي الـتـعـلـيــم
اإللكتروني في المدارس اإلعدادية
والثانوية" بمشاركة ليلى فرحات
وش ـهــد ال ـم ـطــوع ،بــاإلضــافــة إلــى
مــوضــوع آخــر جــاء تحت عنوان
"اسـتـخــدام التطبيقات لتحسين
ال ـت ـع ـلــم ع ــن بـ ـع ــد" ق ــدم ــه نــاصــر
شهادة ومحمد الشخص.
واس ـت ـط ــردت :طــرحــت ك ــل من
عائشة المخيزيم ومــريــم متعب
نـ ــدوة ب ـع ـنــوان "ت ـعــزيــز مـشــاركــة
الـطــاب عبر اإلنـتــرنــت مــن خالل

األنشطة التعاونية" ،إلــى جانب
ندوة تحت عنوان "موقع المعلم
ل ـل ـتــواصــل م ــع ال ـط ــاب وأول ـي ــاء
األمـ ـ ــور" قــدمـتـهــا زهـ ــرة ال ـع ـيــان،
بــاإلضــافــة إل ــى ن ــدوة "ال ـمــدرســة
االف ـت ــراض ـي ــة :تـطـبـيـقــات الـتـعـلــم
للتعليم اإللكتروني" شاركت فيها
ريم ميتل وسنيت نيباراي.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة أن
الـمــؤتـمــر تـضـمــن ن ــدوة تحدثت
حــول "أدوات التعلم اإللكتروني
واستراتيجيات مشاركة الطالب"
قدمتها مالك خلف ،باإلضافة إلى
نــدوة "اسـتـخــدام تقنية الفصول
ال ــدراسـ ـي ــة ال ـم ـع ـكــوســة إلشـ ــراك
الـطــاب فــي الـمــدرســة اإلعــداديــة"
شـ ـ ــاركـ ـ ــت فـ ـيـ ـه ــا فـ ـ ـ ــرح م ـس ــام ــح
ورزان ص ــوان ،ع ــاوة على نــدوة
"اس ـت ـخــدام اسـتــراتـيـجـيــة تعليم
ال ـ ـكـ ــرة ال ـخ ـي ــال ـي ــة فـ ــي ال ـف ـص ــول
الــدراسـيــة عبر اإلنـتــرنــت لتقديم
درس أك ـثــر فــاعـلـيــة مــن االكـتـفــاء
بــأس ـلــوب ال ـل ـعــب" طــرحـتـهــا يــارا
ً
زوكاري ،وأخيرا ندوة "تطبيقات
الـ ـ ــويـ ـ ــب الـ ـتـ ـف ــاعـ ـلـ ـي ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم

اإللـكـتــرونــي للفصول الــدراسـيــة
ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت" قــدمـتـهــا ع ــذوب
الظفيري.

مشاركات في المؤتمر

نتائج المؤتمر
وأضـ ـ ـ ــاف بـ ـي ــان ال ـج ــام ـع ــة أن
الـمــؤتـمــر ع ــرض أح ــدث النتائج
وأكـ ـث ــره ــا إثـ ـ ـ ــارة ل ــاه ـت ـم ــام فــي
الـتــدريــس والتعلم عــن بعد ،كما
أت ـ ـ ــاح الـ ـف ــرص ــة ل ـل ـم ـه ـت ـم ـيــن فــي
الجامعة لمشاركة مناهجهم في
إدارة ال ـف ـصــول ع ــن ب ـعــد وط ــرق
ال ـتــدريـ ّـس وأف ـضــل الـمـمــارســات،
كـمــا مــثــل الـمــؤتـمــر فــرصــة مهمة
لـلـطـلـبــة ل ـب ـنــاء ع ــاق ــات ف ــي هــذا
الـمـجــال مــن خ ــال ال ـتــواصــل مع
ال ـخــري ـج ـيــن ذوي ال ـخ ـب ــرة ،مما
يـســاعــد بـشـكــل أك ـبــر ف ــي تطوير
االبتكار التعليمي.

تناقض الفت
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت رئ ـي ـســة
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ل ـل ـم ــؤت ـم ــر

األسـ ـ ـت ـ ــاذة ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي قـســم
ال ـ ـل ـ ـغـ ــة اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزيـ ــة ب ـج ــام ـع ــة
ا لـخـلـيــج ،د .فلورنتينا حليمي:
منذ بداية وبــاء فيروس كورونا
ك ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك تـ ـن ــاق ــض الف ـ ــت فــي
الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـب ـح ـث ـيــة ال ـحــدي ـثــة
وخبرات التدريس حول التعليم
اإللكتروني ،إال أن هذا التناقض
ً
أظهر أنه مفيد أيضا.

ولفتت حليمي إلى أنها خالل
فصل الصيف من العام الماضي،
تـمـكـنــت م ــن ح ـضــور ف ـصــول في
التطوير المهني أل عـضــاء هيئة
التدريس عبر اإلنترنت ،قدمتها
جــام ـعــة هـ ــارفـ ــارد ،ورك ـ ــزت على
تقنيات مـحــددة لــزيــادة مشاركة
ال ـط ــاب ف ــي ال ـف ـصــول الــدراس ـيــة
عن بعد ،وذلــك بالنسبة لمرحلة

البكالوريوس والدراسات العليا.
وقالت :مع اقترابنا من نهاية
ال ـف ـصــل ال ــدراس ــي ال ـحــالــي على
نحو إيجابي ،فقد قررنا تنظيم
مؤتمرنا الثالث بقيادة الطلبة،
مع إبراز التعاليم وخبرات التعلم
المكتسبة خالل الفصل األول من
عام .2020

« :»AUKالعبد في قائمة «ستانفورد» «اتحاد بريطانيا» لـ ةديرجلا  :االنتهاء من تدقيق مستحقات أساتذة
ألفضل  %2من الباحثين العالميين نسعى لزيادة
المخصصاتالعليا «التجارية» و«األساسية» للفصل الصيفي
قدم العديد من مطالبات طلبة الدراسات
•

العميد المشارك :مواصلة بحث التحكم في إشارات المرور لتطبيقه بالكويت
ُ
أدرج العميد الـمـشــارك لكلية
ال ـه ـن ــدس ــة والـ ـعـ ـل ــوم الـتـطـبـيـقـيــة
( )CEASفــي الـجــامـعــة األمـيــركـيــة
بالكويت ( )AUKد .محمد العبد،
ضـ ـم ــن أفـ ـض ــل  2فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
الـبــاحـثـيــن العالميين فــي قائمة
أصــدرهــا مجموعة من الباحثين
فــي جامعة سـتــانـفــورد والسفير
بي في Stanford University and
Elsevier BV
وذكرت " "AUKأن "العبد يعمل
ف ــي م ـج ــال ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي
وهندسة الحاسوب ،واهتماماته
الـ ـبـ ـحـ ـثـ ـي ــة ت ـ ـتـ ــركـ ــز ف ـ ـ ــي مـ ـج ــال
ال ـخ ــوارزم ـي ــات ال ـم ـس ـتــوحــاة من
الطبيعة ،والـتــي يمكن تطبيقها
لـ ـ ـح ـ ــل مـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــات الـ ـتـ ـحـ ـسـ ـي ــن
الهندسي".
وأش ـ ــارت الـجــامـعــة ،فــي بـيــان
صحافي ،أمــس إلــى أن التطبيق
المذكور "يعد من التطبيقات ذات

األهمية في المجال الهندسي ،إذ
إن معظم ا لـمـشـكــات الهندسية
ت ـت ـط ـلــب ض ـب ــط ب ـع ــض مـعــايـيــر
الـتـصـمـيــم ال ـه ـنــدســي ،لتحسين
أهداف معينة (مثل تقليل التكلفة
وترشيد الطاقة وزيادة اإلنتاجية
إلى أقصى حد)".
وت ـ ــاب ـ ـع ـ ــت ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة "عـ ـن ــد
م ـقــارن ـت ـهــا ب ــال ـط ــرق الــريــاض ـيــة
ال ـ ـكـ ــاس ـ ـي ـ ـك ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ـ ـ ــإن م ـ ـ ــا وراء
ال ـخــوارزم ـيــات لــديــه ال ـق ــدرة على
الــوصــول إلــى حلول شبه مثالية
(أفضل إعداد لمعايير التصميم)
في وقــت أقــل دون معرفة محددة
حول بنية المشكلة األساسية".
وقال العبد" :أتطلع إلى مواصلة
بحثي حــول التحكم فــي إش ــارات
الـ ـم ــرور لـتـطـبـيـقــه ف ــي ال ـك ــوي ــت"،
مـشـيــرا إل ــى أن ــه "يـمـكــن أن يــؤدي
تحسين دورات مرور اإلشارة إلى
تقليل تأخير المركبات ،وتحسين

محمد العبد

تـ ــدفـ ــق ش ـب ـك ــة ال ـ ـم ـ ــرور وت ـق ـل ـيــل
اسـتـهــاك الـطــاقــة" ،آمــا مواصلة
ب ـح ـث ــه ح ـ ــول ت ـح ـس ـيــن ال ـمــدي ـنــة
الــذكـيــة ،وال ــذي بــدأ مــع زم ــاء من
الـ ـي ــاب ــان وت ـط ـب ـي ـقــه ف ــي ال ـكــويــت
لتحسين استخدام الطاقة".

●

حمد العبدلي

كشف رئيس االتحاد الوطني لطلبة الكويت في المملكة المتحدة
ناصر الغانم عن عدد من المطالبات التي يسعى االتحاد إلى إنجازها
خــال الفترة المقبلة ،والـتــي قدمها لـعــدد مــن المسؤولين بالدولة،
وأبــرزهــا مــا يخص مبتعثي وزارة التعليم العالي بـشــأن المطالبة
بإسراع تنفيذ قرار زيادة المخصصات الشهرية للطلبة كونها مستحقة
لهم ،إضافة إلى اإلسراع في صرف بدل الفيزا ،لما له من أهمية كبيرة
للطلبة والتخفيف من أعبائهم المالية.
وقــال الـغــانــم ،لــ"الـجــريــدة" ،إن االتـحــاد طــالــب أيـضــا بــإعــادة النظر
فــي قــرار زي ــادة معدل القبول للطلبة الراغبين فــي استكمال دراســة
الماجستير ،ومساواتهم بدول االبتعاث األخرى في المعدل التراكمي،
وكذلك إدراج قائمة الجامعات المميزة لطلبة الطب.
وطالب وزارة التعليم العالي بضرورة إرشاد ومتابعة الطلبة الذين
يدرسون على نفقتهم الخاصة ،وحصولهم على ضمان لمقعد الجامعة
في حال اجتياز شــروط االنضمام للبعثة ،وكذلك تشكيل لجنة بين
التعليم العالي والملحق الثقافي واالتحاد.
وأش ــار إلــى أن االت ـحــاد طــالــب أيـضــا بـعــدد مــن المطالبات لطلبة
الدراسات العليا ومبتعثي ديوان الخدمة المدنية كإقرار بدل الفيزا
والتأمين الصحي ،وتبني جهة االبتعاث الرسوم الخاصة بحضانة
أبناء المبتعثين الذين تقل أعمارهم عن  ٣سنوات ،تحقيقا لتوفير
أفضل السبل للمبتعثين لزيادة التحصيل العلمي.

«العلوم الصحية» في المراجعة و«التكنولوجية» بالتدقيق
●

أحمد الشمري

عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" م ــن م ـص ــادر مـطـلـعــة في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
أنه تم االنتهاء من التدقيق والمراجعة النهائية
لكشوفات مستحقات أعضاء هيئة التدريس
في كلية الدراسات التجارية للفصل الدراسي
الصيفي الماضي من قبل إدارة الشؤون المالية،
فضال عن قرار توقيع صرفها من إدارة الهيئة،
ومــن ثــم رفعها إلــى إدارة الــرقــابــة المالية في
الهيئة للتدقيق النهائي قبل تحويلها إليداعها
في البنوك إلنجاز عملية الصرف.
وكـشـفــت الـمـصــادر عــن االنـتـهــاء والتدقيق
ً
أيـضــا مــن كشوفات مستحقات أعـضــاء هيئة
التدريس في كلية التربية األساسية للفصل
الـصـيـفــي ،بـعــد سـحــب بـعــض األس ـم ــاء منها،
ً
نظرا لوجود مالحظات لم يتم االنتهاء منها،
ً
ً
م ــوض ـح ــا أن ـه ــا "ح ــالـ ـي ــا ف ــي طـ ــور ال ـمــراج ـعــة
النهائية ،ولم يتم توقيع قرار صرفها من إدارة
الهيئة".

وتابعت أن "كشوفات أعضاء هيئة التدريس
ل ـك ـل ـيــة ال ـع ـل ــوم ال ـص ـح ـيــة ان ـت ـه ــت م ــن عـمـلـيــة
المتابعة والتدقيق عليها من قبل إدارة الشؤون
المالية ،وهي حاليا في طور المراجعة النهائية،
ولم يتم اعتماد توقيع صرفها من إدارة الهيئة".
"التكنولوجية" و"التمريض"
وأوض ـح ــت ال ـم ـصــادر أن كـشــوفــات أعـضــاء
كليتي ا ل ــدرا س ــات التكنولوجية والتمريض
مازالت تحت التدقيق في إدارة الشؤون المالية،
وبمجرد االنتهاء منها يتم تحويلها إلى إدارة
الهيئة ،العتمادها وتحويلها للرقابة المالية
للتدقيق عليها بشكل نهائي قبل صرفها.
وفيما يخص عملية صــرف المخصصات
المالية للفصل الصيفي ،أضافت المصادر ،أن
عملية صرفها ستكون على دفعتين ،األو لــى
براتب شامل واحد ،وفي أبريل الراتب الشامل
ال ـثــانــي ف ــي الـمـيــزانـيــة ال ـجــديــدة خ ــال أبــريــل
المقبل.
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مصرع مواطن َوإصابة
شخصين بحادثي مرور

ضبط وافدين في السالمية
يبيعان «ليريكا» و«نيرفاكس»
•
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إصابة خليجي و 3وافدين في حريقين
بالجهراء والسالمية

محمد الشرهان

تمكن رج ــال األم ــن فــي قـطــاع األم ــن ال ـعــام ،مـســاء أمــس
األول ،من ضبط وافدين مصريي الجنسية وبحوزتهما
أدو ي ــة خــا صــة بمهنة الصيدلة ،ويعمالن على توزيعها
بشكل غير قانوني.
وفي التفاصيل ،التي روا هــا مصدر أمني لـ"الجريدة"،
أن عدة بالغات وردت إلى مخفر السالمية ،تفيد بوجود
شـخــص يـعـمــل عـلــى إع ـطــاء ال ـم ــارة أش ـيــاء غـيــر مـعـلــومــة،
وي ـت ـس ـلــم م ـن ـهــم م ـبــالــغ مــال ـيــة ف ــي س ــاح ــة ت ــراب ـي ــة داخ ــل
المنطقة ،في مشهد يثير الريبة والشك.
وا ضــاف المصدر ا نــه فــور تلقي البالغات توجه رجال
األ مــن إلى الموقع ،وتم ضبط المتهم االول ويدعى (م.م)
مصري الجنسية أثناء توزيعه لحبوب "ليريكا" وعقار
"ن ـيــرفــاكــس" مـقــابــل مـبــالــغ مــالـيــة ،واع ـت ــرف الـمـتـهــم على
شريكه الثاني ويدعى (ع.ظ) مصري الجنسية ،حيث أرشد
عن مكانه وتم ضبطه ،مشيرا إلى أن رجال األمن أحالوا
المتهمين والمضبوطات إلى جهات االختصاص التخاذ
اإلجراء ات القانونية بحقهما.

إحدى السيارات بعد الحادث
لقي مواطن بالعقد الثاني من عمره حتفه وأصيب شخصان
آخران بجروح متفرقة جراء حادثي مرور وقعا مساء أمس األول
على طريقي الدائري الخامس وشارع دمشق.
وفــي تفاصيل الـحــادث األول ،قــال مدير ادارة العالقات العامة
واالعالم بقوة االطفاء العام العقيد محمد الغريب أن غرفة عمليات
قوة اإلطفاء العام تلقت بالغا يفيد بوجود حادث تصادم مروري
على طريق الدائري الخامس مقابل منطقة اليرموك ،فتم تحريك
مركز إطفاء الفروانية ،حيث تبين وجود شخصين محشورين داخل
حطام المركبتين أحدهما فارق الحياة جراء الحادث ،واستخدم
رجال االطفاء معدات القطع الهيدروليكية إلخراج الشخص المصاب
وتسليمه الى فنيي الطوارئ الطبية ،حيث تم نقله الى المستشفى
لتلقي العالج ،فيما سلمت جثة قائد المركبة االخــرى الــى رجال
االدلة الجنائية ،وتم نقلها الى إدارة الطب الشرعي.
وفي تفاصيل الحادث الثاني ،قال مصدر أمني إن غرفة عمليات
ً
وزارة الداخلية تلقت بالغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبة
ودراجة نارية على طريق شارع دمشق مقابل منطقة السرة ما أسفر
عن إصابة قائد الدراجة النارية بجروح خطيرة نقل على إثرها الى
المستشفى لتلقي العالج.

محليات

تحديث قائمة الشركات المؤهلة
إلصدار التأمين اإلجباري للمركبات
أص ـ ـ ــدرت وحـ ـ ــدة تـنـظـيــم
التأمين بالتعاون مع قطاع
المرور والعمليات تحديثا
بقائمة الشركات المعتمدة
ال ـم ــؤه ـل ــة إلصـ ـ ـ ــدار وث ـي ـقــة
التأمين بشأن المسؤولية
الـ ـ ـم ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـن ـ ــاشـ ـ ـئ ـ ــة ع ــن
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادث الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــرور ض ــد
الـغـيــر "ال ـتــأم ـيــن اإلج ـبــاري
للمركبات".
وذ كـ ـ ــرت اإلدارة ا ل ـعــا مــة

لـلـعــاقــات واإلع ــام األمـنــي
بوزارة الداخلية ،في بيان،
أن هــذا التحديث يأتي في
إط ــار الـتـنـسـيــق وال ـت ـعــاون
ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــرك ب ـ ـ ـيـ ـ ــن وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ووحـ ـ ــدة تـنـظـيــم
التأمين لتطوير اإلجراء ات
واآلليات الخاصة بإصدار
وثائق تأمين المركبات.

آثار حريق الجهراء
أصيب خليجي وثالثة وافدين بحروق متفرقة
وحــاالت اختناق وإجـهــاد ح ــراري ،جــراء حادثي
حــريــق مـنـفـصـلـيــن وق ـعــا م ـســاء أم ــس األول في
منطقتي الجهراء والسالمية ،وأسفرا كذلك عن
خسائر مادية جسيمة لحقت بالموقعين.
وفــي تفاصيل الـحــادث األول ،قــال مدير ادارة
ال ـعــاقــات الـعــامــة واإلعـ ــام ب ـقــوة اإلط ـف ــاء الـعــام
الـعـقـيــد مـحـمــد ال ـغــريــب إن غــرفــة عـمـلـيــات قــوة
اإلطـفــاء الـعــام تلقت بــاغــا يفيد بــانــدالع حريق
منزل بمنطقة الجهراء ،فتم تحريك مركزي إطفاء
الجهراء والـجـهــراء الحرفي الــى الموقع ،وتبين
أن الحريق اندلع بغرفة بالدور االرضي للمنزل
ال ـم ـكــون م ــن دوريـ ـ ــن ،وأن ه ـنــاك شـخـصــا داخ ــل
الغرفة المشتعلة ،فتم العمل على إنقاذه وتبين
انــه مواطن خليجيي ،وأصيب بحروق متفرقة.
كما جرى إخماد الحريق ومنع تمدده الى مواقع
أخ ــرى مــن الـمـنــزل ،الفـتــا إل ــى أن ضـبــاط مراقبة
التحقيق في حــوادث الحريق انتقلوا الى موقع

الحادث للمعاينة وتحديد أسباب اندالع الحريق.
وفي تفاصيل الحادث اآلخر ،قال العقيد الغريب
إن غرفة عمليات قــوة اإلطفاء العام تلقت بالغا
يفيد بنشوب حريق في بناية بمنطقة السالمية،
فتم تحريك مركزي إطفاء السالمية والبدع الى
الـمــوقــع ،وتبين أن الـحــريــق نشب فــي شقة تقع
بالدور الثالث في بناية مكونة من  9أدوار ،الفتا
إلى أن رجال االطفاء عملوا على إخالء السكان ثم
شرعوا في إخماد الحريق الذي التهم أثاث الشقة
وحالوا دون امتداده الى الشقق المجاورة وباقي
أدوار البناية.
وذكر أن الحادث أسفر عن إصابة ثالثة وافدين
من سكان البناية بحاالت اختناق وإجهاد حراري
وت ــم عــاجـهــم ف ــي نـفــس ال ـمــوقــع م ــن قـبــل فنيي
الطوارئ الطبية.

زوايا ورؤى
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التأديب الفوري
ّ
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com

العقاب الفوري بدفع المخالفة فور ارتكابها هو العالج
المطلوب لكثير من مخالفات المرور اليوم ،سواء في ظاهرة
االستهتار والرعونة وتخويف قائدي المركبات ،أو المخالفات
األخرى.
أول العمود :متى ترى مراكز إيــواء النساء المعنفات النور
رغم إقرارها بقانون؟
***
ظــاهــرة االستهتار والــرعــونــة فــي قـيــادة الـسـيــارات أصبحت
بـحــاجــة لــوقـفــة ومـعــالـجــة مــن قـبــل وزارة الــداخـلـيــة الـتــي تبدي
تقاعسا واضحا في معالجتها .كيف؟
ً
مسألة العقاب الفوري غائبة تماما من بين أساليب ضبط
ً
أنظمة السير في الطرق لدينا ،بل نجد أحيانا وجــود دوريــات
المرور تتفرج على استعراضات قوة يقودها شباب مستهترون
في الشارع وبشكل مخيف ومــن دون حــراك من رجــال الشرطة،
ً
ً
ومــن أكـثــر األمـثـلــة وضــوحــا الـطــرق السريعة ومــا ُيسمى زورا
"شارع الحب" الذي هو شارع المهازل وعدم احترام قواعد المرور،
ً
وخصوصا في الفترات المسائية ،شارع يتمد من ضاحية عبدالله
السالم وينتهي بعد تمديده من قبل الشباب إلى مناطق جنوب
ال ـســرة! ومــن الـطــريــف أنـنــي سئلت مــرة مــن شــاب يـقــود سيارة
خليجية ونحن وقوف عند اإلشارة "يالشيخ وين شارع الحب"!
الشاهد أن العقاب الفوري بمعنى دفع المخالفة فور ارتكابها
هو العالج المطلوب لكثير من مخالفات الـمــرور الـيــوم ،سواء
في ظاهرة االستهتار والرعونة وتخويف قائدي المركبات ،أو
المخالفات األخرى الواضحة للعيان مثل تغييم زجاج السيارة
بشكل تــام أو الـقـيــادة لـسـيــارات تفتقد أبـســط ش ــروط السالمة
والمتانة وما أكثرها.
العقاب الفوري موجود في العديد من الدول العربية واألجنيبة
التي يجري نظام مرور السيارات فيها بشكل رائع ومحترم.
يجب إعــادة هيبة رجــال الشرطة في الـشــارع كما كانت منذ
قـبــل ،والهيبة المطلوبة تـبــدأ بنبذ عــدد مــن سلوكيات بعض
أف ــراد الـمــرور مــن استخدام الموبايالت ،والجلوس فــي سيارة
الدورية دون القيام بأي جهد وغير ذلك ،كما يجب فرض هيبة
الـقــانــون باعتماد إيـقــاف الـسـيــارات المخالفة ألي سبب ينص
عليه القانون والمخالفة الفورية عليها ودون انتظار دفعها مع
تجديد دفتر السيارة.

ةديرجلا
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ذكرى بدء تحرير الكويت
وشهداؤنا األبرار

هربرت ريموند ماكماستر*

بايدن سيفيد العالم بحفاظه على سياسة ترامب تجاه الصين
ً
نـ ـظ ــرا إل ـ ــى ت ـص ــرف ــات ال ــرئ ـي ــس ال ـســابــق
دون ــال ــد ت ــرام ــب مـنــذ االن ـت ـخــابــات األخ ـي ــرة،
ال سيما تشجيع مـنــا صــر يــه عـلــى مهاجمة
مبنى الكابيتول ،من المبرر أن تميل إدارة
الرئيس جو بايدن إلى التخلي عن سياسات
ترامب ،لكن سيكون الرفض الشامل لمقاربته
ً
ً
ً
خطأ فــادحــا ،فثمة حاجة مثال إلــى الحفاظ
ع ـلــى ع ـنــاصــر م ــن س ـي ــاس ــات ت ــرام ــب تـجــاه
الصين.
طـ ّـبــق ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـصـيـنــي أجـنــدة
ّ
متوسعة ،فاستغل سياسة التعاون
عدائية
األم ـيــرك ـيــة ،فـقــد سـبــق أن ط ــرح فــريــق األم ــن
الـقــومــي األم ـيــركــي فــرضـيــات جــديــدة وأكـثــر
واقعية حول أهداف الحزب الشيوعي الصيني،
منها الفكرة القائلة إن "المنافسة االستراتيجية
ً
بين الواليات المتحدة والصين ستستمر نظرا
إلــى االخ ـتــاف فــي طبيعة وأهـ ــداف األنظمة
السياسية واالقتصادية بين البلدين.
تــأكــدت صـحــة ه ــذا التقييم حـيــن تابعت
الصين سياساتها االقتصادية والعسكرية
الـعــدائـيــة ،وال شــك أن إدارة بــايــدن ستبتكر
ً
ط ــرق ــا خ ــاص ــة ب ـه ــا لـتـحـسـيــن إط ـ ــار الـعـمــل
االستراتيجي ،لكن ستكون استمرارية تلك
المقاربة أساسية .يستطيع مستشارو بايدن
تقوية إطار العمل عبر تصحيح ثالث نقاط
مغلوطة بشأنه.
تتعلق النقطة األول ــى بارتباط العدائية
ال ـص ـي ـن ـيــة ال ــراهـ ـن ــة ب ـت ــوت ــر الـ ـع ــاق ــات بـيــن
ً
واشنطن وبكين أو اعتبارها ردا على وضع
الصين في مصاف خصوم الواليات المتحدة
خالل عهد ترامب ،لكنها فكرة مغلوطة وهي
تـشـتــق م ــن الـنــرجـسـيــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،أي
الـمـفـهــوم الـقــائــل إن ق ــادة ال ـحــزب الشيوعي
الـصـيـنــي ال يـحـمـلــون أي طـمــوحــات أو قــوة
ً
إرادة إال ردا على الواليات المتحدة .يكشف
اسـ ـتـ ـط ــاع س ــري ــع ح ـ ــول تـ ـح ــرك ــات ال ـح ــزب
الشيوعي الصيني في الفترة األخيرة خطأ
هذه الفكرة.

ً
ل ـن ـف ـكــر مـ ـث ــا بـ ــإقـ ــدام ال ـص ـي ــن ع ـل ــى قـمــع
المعلومات المرتبطة بتفشي فيروس كورونا
واضطهادها لألطباء والصحافيين الذين
حاولوا تحذير العالم ،ففي المرحلة الالحقة،
حاول الحزب الشيوعي الصيني إعطاء طابع
بطولي لطريقة تعامله مع الوباء المستجد،
حـتــى أن بكين فــرضــت عـقــوبــات اقتصادية
على أستراليا ألنها تجرأت على اقتراح إجراء
تحقيق حول أصل الفيروس.
ً
خارجيا ،عمد الجيش الصيني في السنة
الماضية إلى استهداف الجنود الهنود على
طــول حــدود الهيمااليا ،وتـصــادم مع مركب
ص ـيــد ف ـي ـت ـنــامــي وأغ ــرق ــه ف ــي ب ـحــر الـصـيــن
ّ
بطائراته القتالية
الجنوبي ،وهــدد تــايــوان ً ّ
وس ـف ـنــه ال ـحــرب ـيــة ،وداخ ـل ـي ــا ،ك ــث ــف ال ـحــزب
الشيوعي الصيني جـهــوده لتطوير دولته
ً
البوليسية المتطورة تكنولوجيا وتوسيع
حملته القمعية ضــد ا لـحــر كــة الديمقراطية
الـمـحــاصــرة فــي هــونــغ كــونــغ ،وتــابــع حملة
اإلب ــادة الثقافية ضــد جـمــاعــات اإليـغــور في
"شينغيانغ".
ي ـج ــب أن تـ ـب ــدأ إدارة ب ــاي ــدن ب ـمــراج ـعــة
سياستها تجاه الصين عبر االعـتــراف بأن
الواليات المتحدة ليست السبب في عدائية
الحزب الشيوعي الصيني وأن تلك العدائية
ليست ّ
مجرد مشكلة أميركية ،بل يطرح هذا
ً
ً
ال ـح ــزب ت ـهــديــدا عـلــى ال ـعــالــم ال ـحــر عـمــومــا.
بعبارة أخرى ،لن تضطر الدول لالختيار بين
واشنطن وبكين ،بل بين السيادة والرضوخ.
تتعلق الفكرة المغلوطة الثانية بتخلي
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ع ــن الـ ـتـ ـع ــاون ال ــدول ــي
لمجابهة عدائية الحزب الشيوعي الصيني
وتطبيق مقاربة أميركية أحادية الجانب ،لكن
يعتبر إطار العمل االستراتيجي التحالفات
ً
ً
والـ ـش ــراك ــات ع ــام ــا أس ــاس ـي ــا وي ـش ــدد على
أهمية تقاسم "رؤية مشتركة لتعزيز الحرية
َ
واالن ـف ـتــاح فــي منطقة الـمـحـيــطـيــن الـهـنــدي
والـ ـه ــادئ" .تـ ّ
ـوســع نـطــاق الـتـعــاون مـنــذ عــام

محمد أحمد المجرن الرومي
ّ
 ،2017وقــد اتـضــح ذلــك عبر تجديد صيغة
ال ـت ـحــالــف ال ــرب ــاع ــي (ب ـي ــن ال ـه ـنــد وال ـي ــاب ــان
وأس ـتــرال ـيــا وال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة) وتـنــامــي
التعاون بين وكاالت إنفاذ القانون واألوساط
االس ـت ـخ ـب ــاري ــة ضـ ــد ال ـ ـحـ ــرب اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
وعمليات التجسس السيبراني التي تقوم
بها الصين.
ً
أخ ـيــرا ،تتعلق الـفـكــرة المغلوطة الثالثة
باعتبار المنافسة بين ا لــوال يــات المتحدة
والصين خطيرة أو حتى غير مسؤولة بسبب
َ
ستعمل هــذا المصطلح
"فــخ ثيوسيديدز"ُ :ي
للتعبير عــن احتمال وقــوع صــراع بين قوة
نــاش ـئــة (ال ـص ـي ــن) وقـ ــوة ف ــي ط ــور ال ـتــراجــع
(الواليات المتحدة) .يستغل الحزب الشيوعي
الصيني مفاهيم ذلك الفخ عبر لوم واشنطن
على محاولة كبح مسار الصين ،ووفق هذا
ُ
السيناريو ،ال تعتبر بكين عدائية بل إنها
تدافع عن الشعب الصيني بكل بساطة.
لتجنب هذا الفخ ،يجب أال تختار الواليات
المتحدة أسلوب التصادم أو التأقلم الجامد،
بل أن تسمح بالمنافسة الشفافة ،كتلك التي
تـصـفـهــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـخــاصــة بمنطقة
َ
الـمـحـيــطـيــن الـهـنــدي وال ـه ــادئ ،وذل ــك بمنع
حتى أنها قد تعزز
تصعيد الوضع بال مبررّ ،
التعاون مع الصين بدل تجنبه.
يـجــب أن تـثــق إدارة بــايــدن بـقــدرة العالم
ال ـ ـحـ ــر عـ ـل ــى مـ ـن ــافـ ـس ــة الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي
الـصـيـنــي ون ـم ــوذج ــه االسـ ـتـ ـب ــدادي الـمـبـنــي
ع ـل ــى ج ـم ــع ال ـ ـثـ ــروات ع ــن ط ــري ــق ال ـت ـج ــارة.
فـ ــي ال ـس ـن ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،واج ـ ـهـ ــت الـ ــواليـ ــات
ً
ً
ال ـم ـت ـح ــدة اخـ ـتـ ـب ــارا ص ـع ـب ــا ب ـس ـبــب تـفـشــي
الــوبــاء وال ــرك ــود االق ـت ـصــادي واالنـقـســامــات
االجـتـمــاعـيــة وال ـص ــراع ــات الـسـيــاسـيــة ،لكن
أثبتت الجمهورية األميركية قــوة ّ
تحملها
ً
مجددا وهي تستطيع أن تتعاون مع الشركاء
للدفاع عن العالم ّ
الحر في وجه عدائية الحزب
الشيوعي الصيني.
* «واشنطن بوست»

ماثيو كارنيتشينغ*

عصر ميركل قد يكون بداية كل شيء!

ً
لم يكن اسم أنجيال ميركل مطروحا بين المرشحين خالل مؤتمر
حزبها الديمقراطي المسيحي يــوم السبت الماضي ،حتى أنها لم
تصعد على المسرح في أي لحظة ،ومــع ذلــك ّ
خيم حضورها على
الحدث كله.
ّ
قرر الحزب في ذلك اليوم دعم مرشحها المفضل أرمين الشيت،
رئيس وزراء والية شمال الراين وستفاليا ،يشير هذا القرار إلى ّ
توجه
"االتحاد الديمقراطي المسيحي" نحو التمسك بمسار ميركل على
المدى القصير ،حتى أن هذا الحدث كان بمثابة اعتراف رسمي بأن
ميركل تركت وراءها بصمة راسخة في أكبر حزب سياسي ألماني ،ومن
ُ
المتوقع أن تحدد هذه البصمة مسار الحزب خالل السنوات المقبلة.
يعترض عدد كبير من المحافظين األلمان على سياسات ميركل
في ملف الالجئين واالقتصاد وحتى طريقة التعامل مع وباء كورونا.
َ
في آخر سنتين ،حصل هذا المعسكر على فرصتين إلنهاء عهد ميركل
لكنه فشل في المرتين.
وعندما سنحت الفرصة إلرجاع الزمن إلى الوراء وتجديد المقاربة
الديمقراطي المسيحي" للتعامل مع
المحافظة التقليدية في "االتحاد
ِ
ّ
المسائل االجتماعية واالقتصادية ّ ،فضل مندوبو الحزب التمسك
بالمقاربة الوسطية الشاملة التي تبنتها ميركل.
يواجه الشيت مهمة صعبة تقضي بتوحيد صفوف الحزب لدعمه
قبيل مجموعة من االستحقاقات االنتخابية المحلية في المرحلة
المقبلة ،وحتى لو اضطر للتنحي وفتح المجال أمــام رئيس وزراء
واليــة بافاريا المحبوب ،ماركوس ســودر ،في السباق على منصب
المستشار األلماني ،من المستبعد أن تتخلى كتلة المحافظين في
ألمانيا عن استراتيجية ميركل.
يكفي أن نلقي نظرة سريعة على سجل المستشارة األلمانية لمعرفة
السبب ،فطوال  16سنة ،نجحت ميركل في السيطرة على السياسة
األلمانية عبر تجاوز االنقسام األيديولوجي ،ربما خسر الحزب دعم
بعض المحافظين بسبب مقاربتها (انتقل بعضهم إلى حزب "البديل
من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف) لكن ّ
توسعت شعبيته في المقابل،
ال سيما وسط النساء :إنها فئة أساسية لتحقيق الفوز في االنتخابات.
ً
ً
كــان تصويت يــوم السبت اعـتــرافــا واضـحــا بـضــرورة أن يتطور
يتماشى مع المجتمع األلماني إذا
"االتحاد الديمقراطي المسيحي" بما ّ
أراد الحفاظ على هيمنته ،وذلك عبر تبني مقاربة ليبرالية أكثر مرونة
في مواضيع عدةّ .
يسمي الكثيرون هذه االستراتيجية "الميركلية".

ً
ميركل أوال ثم الحزب

فوز الشيت على فريدريش ميرتس،
للوهلة األولــى ،قد ال يبدو ّ
ً
المحافظ التقليدي الذي كان المرشح األوفر حظا في معسكر اليمين
ِ
ً
داخــل "االتـحــاد الديمقراطي المسيحي" ،قويا بما يكفي ،فقد فاز
الشيت بــ %53من األصــوات مقابل  %47لصالح ميرتس ،لكن في
عصر السياسات المفككة ،حيث يتحدد مصير بعض االنتخابات
الوطنية عبر عدد صغير من األصــواتُ ،يعتبر التفوق بفارق %5
ً
ً
ساحقا .لكن لم يكن الشيت الشخص الوحيد الذي ّ
تفوق على
فوزا
ً
عقود ،فقد خسر أيضا منذ سنتين أمام
ميرتس ،خصم ميركل منذ
ّ
أنغريت كرامب كارينباور ،المرشحة األولى التي اختارتها ميركل
الستالم منصبها بعدها ،بعبارة أخرى ،تقررت وجهة الجدل المرتبط
بمسار "االتحاد الديمقراطي المسيحي" في المستقبل المنظور.
لم تترك ميركل أي مجال للشك يوم السبت ،فقد عرض ميرتس،
بعد ساعات قليلة على خسارته ،االنضمام إلى حكومتها كوزير
ً
ّ
المقرب من ميركل،
اقتصاد ،وهو منصب يشغله راهنا بيتر ألتماير
ً
لكنها رفضت هذه الفكرة سريعا عبر المتحدث باسمها على اعتبار
أنها ال تخطط إلجراء أي تعديل وزاري.
تـحــرص ميركل اآلن على تحقيق مكاسب سياسية ن ــادرة في
األنظمة الديمقراطية َالبرلمانية من خالل تحديد توقيت رحيلها
َ
من السلطة واختيار خلفها وأجندة حزبها على المدى
الطويلْ .
ُ
ف
سواء تعلقت المسألة بالسياسة الخارجية أو االقتصاد ،لم يخ ِ
الشيت ّنيته تطبيق سياسات مستوحاة من مقاربة ميركل.
حتى موقف الشيت من المندوبين كان يحمل لمسة "ميركلية"
ً
بامتياز ،فـصـ ّـرح خــال المؤتمر الحزبي" :قــد ال أكــون رجــا يحب
االستعراض ،لكني أرمين الشيت ويمكنكم أن تثقوا بذلك".
ً
ّ
ّ
واقع ال يتكلم
شجع الشيت زمالءه المحافظين أيضا على تقبل ٍ
ً
عنه الجميع ،فقال" :ينجذب الكثيرون إلــى أنجيال ميركل أوال ثم
"االتحاد الديمقراطي المسيحي" ،وال يمكن نقل المصداقية التي
ً
ً
تتمتع بها ميركل محليا وخارجيا من زعيم إلى آخر ،بل ال بد من
اكتسابها".
ال يحكم التاريخ على القادة السياسيين ً
بناء على إنجازاتهم
ً
أثـنــاء وجــودهــم فــي السلطة فحسب ،بــل يتأثر هــذا الـ ُـحـكــم أيضا
بــاسـتـمــراريــة نـفــوذهــم فــي المرحلة الــاحـقــة ،وق ــد اتـخــذ "االتـحــاد
ً
الديمقراطي المسيحي" خطوة كبرى تمهيدا لوضع ميركل في
مصاف كبار الشخصيات من أمثال هلموت كول ومارغريت ثاتشر،
ً
ومن الواضح إذا أن عصر ميركل ال يوشك على االنتهاء ،حتى أنه
قد يكون بداية كل شيء.
* «بوليتيكو»

الجهود التي بذلتها الكويت بناء على قرارات مجلس األمن
الكويتيين وتسليمهم إذا
بإلزام العراق للبحث عن مصير األسرى
ً
كانوا أحياء أو تسليم جثامينهم إذا كانوا أمواتا أعطت ثمارها،
فمؤخرا تم العثور على رفات بعض الشهداء ،وذلك بعد مرور
ثالثة عقود من الزمان وبعد عودة الكويت ألهلها.
مــرت الــذكــرى التاسعة والـعـشــرون لـبــدء عملية تحرير
الكويت من الغزو العراقي الغاشم ،ففي ليلة السابع عشر
من يناير  ١٩٩١بــدأت عملية التحرير بالضربات الجوية
التي شنتها قــوات التحالف الــدولــي ،وكانت تلك الغارات
التي انتهت بتحرير الكويت في  ٢٦فبراير من العام نفسه،
وبعد احتالل دام  ٧أشهر عــادت الكويت ألهلها منصورة
بإذن الله ،وقد استبشر الكويتيون ببداية الضربات الجوية
وعم الفرح أنحاء الكويت والعالم أجمع ،وبدأت التكبيرات
تشق عنان السماء.
شارك في الضربات الجوية سالح الطيران الكويتي إلى
ً
جانب القوات الجوية لدول التحالف ،وخصوصا األشقاء
فــي دول الـخـلـيــج ال ـعــربــي .لــم يـكــن تـحــريــر الـكــويــت بعد
الشهور السوداء التي خيمت على الكويت وعلى المنطقة
بــأكـمـلـهــا ،ب ــل ج ــاء الـتـحــريــر م ــن ال ـلــه سـبـحــانــه وتـعــالــى
وتضحيات أبناء وبنات الكويت البواسل الذين بذلوا
حياتهم رخيصة في سبيل الوطن وتحريره من الغزاة.
أث ـن ــاء االحـ ـت ــال اخ ـت ـطــف ال ـعــديــد م ــن أب ـن ــاء الـكــويــت
وكــانــوا أس ــرى أخ ــذوا إلــى ال ـعــراق ،حيث تــم قتلهم ولم
يعرف مصير أي شخص ،ورغم مرور السنوات الطويلة
الختفائهم وانتظار ذويهم ليعرفوا مصير أبنائهم جاء ت
ً
ً
األن ـب ــاء بــالـعـثــور عـلــى  ١٣جـثـمــانــا ط ــاه ــرا مــن الـشـهــداء
ً
فاستبشر أهلهم خـيــرا للعثور على أحبائهم حتى لو
كانوا موتى ،فعلى األ قــل يستطيعون دفنهم في بلدهم
وبين أهلهم.
ج ـ ــاء ت ال ـج ـه ــود ال ـت ــي بــذل ـت ـهــا ال ـك ــوي ــت وبـ ـن ــاء على
ق ــرارات مجلس األم ــن بــإلــزام ال ـعــراق للبحث عــن مصير
األسرى الكويتيين وتسليمهم إذا كانوا أحياء أو تسليم
ً
جثامينهم إذا كانوا أمواتا ،وهذا ما تم مؤخرا من العثور
على رفات الشهداء ،وذلك ِبعد مرور ثالثة عقود من الزمان
وبعد عودة الكويت ألهلها.
وإن دل ذ لــك علي شــيء فإنه يــدل على قيمة اإلنسان
ً
ال ـكــوي ـتــي وال ـب ـح ــث ع ــن م ـص ـيــره ح ـتــى ل ــو غـ ــاب ع ـق ــودا
طويلة ،وذلك جعل أهالي الشهداء الذين عانوا كل هذه
السنوات تطمئن قلوبهم بعد أن تسلموا أحبابهم الشهداء
وشيعوهم لمثواهم األ خـيــر .ر حــم الله شهداء نا األ بــرار
بواسع رحمته وأسكنهم فسيح الجنان ،ونأمل أن نسمع
ً
أخبارا عن بقية المفقودين والشهداء.

سعود وعبدالله
عندما يذكر ا ســم سعود أحمد العصفور (أ بــوأ حـمــد)
تجد اإلشادة بشخصه وأخالقه ظاهرة سواء في منطقة
الـشــامـيــة حـيــث يـسـكــن أو غـيــرهــا مــن الـمـنــاطــق اإلش ــادة
به كشخص محبوب وطيب ويساعد كل من يلجأ إليه،
ً
ً
ً
وأ نــا أعتبر نفسي فقدت أ خــا وصديقا حبيبا  ،رحم الله
أخانا العزيز سعود وأسكنه فسيح الجنان ،وألهم أهله
وأصحابه ومحبيه الصبر والسلوان.
في المقال السابق تحدثت عن أخ عزيز غادر دنيانا
الـفــانـيــة هــو ال ـمــرحــوم خــالــد صــالــح الـسـعـيــد (ب ــو ولـيــد)
ً
ً
ً
وال ـيــوم أيـضــا أرث ــي أخ ــا وصــدي ـقــا عــزيــزا هــو الـمــرحــوم
عبدالله االصقه (بومصعب) وهو من سكان الشامية منذ
الخمسينيات وبفقد األ خــو يــن خــا لــد السعيد وعبدالله
اال صـقــه فـقــدت د يــوا نـيــة األخ يعقوب الصقر (بوفيصل)
بــالـنــزهــة عـضــويــن مــن روادهـ ــا األع ـ ــزاء ،ال ـلــه يــرحــم األخ
عبدالله واألخ خــا لــد ويسكنهما ا لـجـنــة ،ويلهم أهلهما
وأص ـحــاب ـه ـمــا ال ـص ـبــر والـ ـسـ ـل ــوان ،و"إن ـ ــا ل ـلــه وإنـ ــا إلـيــه
راجعون".

جوزيب بوريل وفيرنر هوير*

أوروبا يجب أن تكون قوة مناخية عالمية
سيكون مؤتمر المناخ
لهذا العام أقل تركيزا
على القواعد الجديدة
المتعددة األطراف وأكثر
اهتماما بضمان قيام أكبر
عدد ممكن من البلدان
بتعزيز التزاماتها ،فخالل
أيام سيناقش وزراء
خارجية االتحاد األوروبي
كيفية تحديد االتجاه
العام لضمان النجاح في
غالسكو ،وكيفية تطوير
الدبلوماسية المناخية
ودبلوماسية الطاقة
لتعزيز األبعاد الخارجية
للصفقة الخضراء
األوروبية.

االتحاد األوروبي
كان رائدا عالميا في
قضية المناخ لعقود
وتمسك بطموحاته
حتى خالل أزمة
«كوفيد»19

بكل حماس ولهفة ،يراقب العالم طرح
ل ـقــاحــات م ــرض ف ـي ــروس ك ــورون ــا 2019
(كوفيد )19ويتطلع إلى العودة إلى الحياة
الطبيعية بعد عام من اإلغالق ،ولكن هناك
خطر آخر داهم يهدد البشرية ولن نجد له
لقاح أبدا :تغير المناخ.
كانت الصور المروعة لحرائق الغابات
في كاليفورنيا والفيضانات المدمرة في
بـنـغــاديــش نــذيــرا لـنــا بـمــا يـنـتـظــرنــا إذا
فشلنا في معالجة األزمة المناخية ،وفي
غياب تحرك حاسم ،ستتوالى مثل هذه
الكوارث بشكل أكثر تكرارا وتدميرا ،عالوة
على ذلكُ ،ي َـعـد تغير المناخ واحدا من أكبر
التحديات الجيوسياسية التي تواجهنا،
إذ يـتـسـبــب تـغـيــر ال ـم ـنــاخ ف ــي اسـتـفـحــال
الصراعات من خالل تغذية عدم االستقرار
السياسي واالجتماعي ،ويخلق ضغوطا
تدفع الناس إلى الهجرة ،في حين يؤدي
إلى تفاقم الظلم العالمي ويعرض حقوق
اإلنسان والسالم للخطر ،وخصوصا في
الدول الهشة.
أوضــح العلماء أن تحقيق هدف الحد
م ــن ارت ـ ـفـ ــاع م ـت ــوس ــط درج ـ ـ ــات الـ ـح ــرارة
العالمية بما ال يتجاوز  1.5درجة مئوية
فــوق مـسـتــويــات مــا قـبــل الـصـنــاعــة -وهــو
الهدف الــذي حــدده اتفاق باريس -يعني
أن العالم ال يستطيع أن يطلق من ثاني
أكسيد الـكــربــون أكـثــر مــن  580غيغا طن
أخ ــرى ،فـهــذه هــي ميزانيتنا الكربونية
إل ــى األب ــد ،وم ــع ذل ــك بـمـعــدل االنـبـعــاثــات
ال ـعــال ـم ـيــة ال ـح ــال ــي الـ ــذي يـبـلــغ ن ـحــو 37
غيغا طــن سنويا ،سنستنفد ميزانيتنا
بحلول عام  .2035لهذا ،يتعين علينا أن
نعمل على إزالة الكربون دون إبطاء ،وألن
درجات الحرارة العالمية ارتفعت بالفعل
بنحو  1.1درجة مئوية ،مع ارتفاع درجات
ال ـ ـحـ ــرارة ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـنــاطــق إلــى
مستويات أعلى كثيرا ،فإن السنوات العشر
المقبلة تمثل الفرصة األخيرة المتاحة لنا
لمعالجة المشكلة.
كان االتحاد األوروبي رائدا عالميا في
هذه القضية لعقود من الزمن ،وقد تمسك
بطموحاته حـتــى خ ــال أزم ــة كــوفـيــد،19
فبين أمور أخرى ،أطلق االتحاد األوروبي
مـ ــا أس ـ ـمـ ــاه ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
للمفوضية األوروب ـيــة فــرانــس تيمرمانز

ب ـحــق "خ ـط ــة الـتـحـفـيــز األك ـث ــر اخ ـض ــرارا
فــي الـعــالــم" .مــن خــال الصفقة الخضراء
األوروب ـي ــة ،زاد االت ـحــاد األوروبـ ــي أيضا
هــدف خفض االنبعاثات لعام  2030إلى
 ،%55والتزم بتحقيق الحياد الكربوني
بحلول عام .2050
ل ــدع ــم ه ـ ــذا الـ ـجـ ـه ــد ،واف ـ ـقـ ــت ال ـب ـل ــدان
األعـ ـض ــاء ع ـلــى ت ـحــويــل ب ـنــك االسـتـثـمــار
األوروبـ ـ ـ ــي إلـ ــى ب ـنــك االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
للمناخ ،وكما هو مبين في خريطة طريق
بنك المناخ للفترة  ،2025-2021تستهدف
مجموعة بنك االستثمار األوروبي تعبئة
ت ــري ـل ـي ــون ي ـ ــورو ( 1.2ت ــري ـل ـي ــون دوالر
أم ـي ــرك ــي) لــاسـتـثـمــار ف ــي تـغـيــر الـمـنــاخ
واالستدامة البيئية خالل الفترة من 2021
إلــى  .2030إنــه األول بين بـنــوك التنمية
المتعددة األطــراف في العالم الذي ينظم
عملياته بشكل كامل بما يتفق مع اتفاق
باريس.
ولكن يتعين على أوروبا أن تعمل على
تكميل هــذه الـجـهــود الــداخـلـيــة بسياسة
خ ــارج ـي ــة اس ـت ـب ــاق ـي ــة ،ف ـف ــي ع ــال ــم حـيــث
يمثل االتـحــاد األوروب ــي أقــل مــن  %8من
االن ـب ـعــاثــات الـعــالـمـيــة ،لـيــس مــن الـجــائــز
أن ت ـكــون ج ـهــودنــا الـمـنــاخـيــة مـقـتـصــرة
على قارتنا ،فــإذا سمحنا بتلبية الطلب
المتنامي على الطاقة في إفريقيا وأجزاء
من آسيا من خالل بناء المزيد من محطات
توليد الطاقة التي تعمل بــإحــراق الفحم
والغاز بتمويل من الصين أو دول أخرى،
فـســوف يتبخر أي أم ــل فــي نـجــاحـنــا في
ال ـح ــد م ــن ظ ــاه ــرة االح ـت ـب ــاس الـ ـح ــراري
ال ـك ــوك ـب ــي .ي ـج ــب أن ن ـع ـمــل ع ـل ــى إق ـن ــاع
شركائنا العالميين باعتناق طموحنا ،كما
يتعين علينا أن ندفعهم إلى -أو نساعدهم
على -اتخاذ التدابير الالزمة.
لتحقيق َهــذه الغاية ،ينبغي ألوروبــا
َ
أن ت ـض ــع ِث ـ ــق ـ ــلـ ـ ـه ــا ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي وراء
ق ـض ـيــة الـ ـمـ ـن ــاخ ،ل ـت ـص ـبــح ق ـ ــوة عــالـمـيــة
فــي دبلوماسية الـمـنــاخ .يجب علينا أن
نجمع بين جهودنا المناخية والسياسة
الواقعية ،مع إدراك الروابط التي ال تقبل
ال ِـجـدال بين اإلبداع والتنمية المستدامة،
فمن خالل اإلبداع واالبتكار فقط نستطيع
أن نضمن مستقبل أوروبا كقوة قادرة على
المنافسة وأن نـتـصــدى لـتـحــدي المناخ

داخ ـ ــل ح ــدودن ــا وخ ــارجـ ـه ــا ،ومـ ــن خــال
اإلبداع واالستثمار األخضر فقط يصبح
بوسعنا تعزيز المرونة االقتصادية في
إفريقيا وخارجها.
الواقع أن أوروبا تمتلك األدوات الالزمة
إلحداث الفارق عالميا ،فباعتباره واحدا
مــن أكـبــر األسـ ــواق والـتـكـتــات الـتـجــاريــة
في العالم ،يملك االتحاد األوروبي القدرة
على وضع القواعد والمعايير التي تحكم
استيراد السلع والخدمات ،ونحن لدينا
بالفعل مجموعة واسـعــة مــن االتفاقيات
ال ـت ـج ــاري ــة والـ ـش ــراك ــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
م ــع ب ـل ــدان وم ـنــاطــق ف ــي مـخـتـلــف أن ـحــاء
العالم؛ ُ
وي َـعـد االتحاد األوروبــي وبلدانه
األعـضــاء المانح الرئيسي على مستوى
العالم لمساعدات التنمية والمساعدات
اإلنسانية.
أخـيــرا ،مــع بنك االستثمار األوروب ــي،
يملك االتحاد األوروبي تحت تصرفه أكبر
جهة إقراض متعددة األطراف.
إن بنك االستثمار األوروبي في حاجة
ماسة إلى المزيد من القوة المالية ،فوفقا
لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية،
يستلزم تحقيق األهداف المناخية وأهداف
التنمية المستدامة سد فجوة االستثمار
ال ـس ـنــويــة ال ـتــي ت ـقــرب م ــن  2.5تــريـلـيــون
دوالر ،وال نستطيع أن نعتمد على القطاع
ال ـعــام وح ــده فــي أي م ـكــان ،ول ـكــن بشكل
خــاص فــي المناطق األقــل نـمــوا ،وبوسع
بنك االستثمار األوروبي ،بصفته مؤسسة
تمويل عــامــة ورائ ــدا فــي مـجــال السندات
الخضراء ،أن يؤدي دورا مهما في إعادة
توجيه التمويل ا لـخــاص نحو مشاريع
استثمارية مستدامة على مستوى العالم،
وفي ضمان جــدوى جميع المشاريع من
الناحية االقـتـصــاديــة (مــن خــال خبراته
المصرفية والهندسية).
لـ ـك ــي ي ـت ـس ـن ــى لـ ــه أن ي ـخ ـل ــف ت ــأث ـي ــرا
عــالـمـيــا ،يتعين عـلــى االت ـحــاد األوروب ــي
أن ي ـن ـش ــر بـ ـق ــوة كـ ــل األدوات ا ل ـم ـتــا حــة
تحت تصرفه .على سبيل الـمـثــال ،يجب
أن يـجــري تصميما وتنفيذا لكل جهود
االتحاد األوروبي الحالية لمعالجة الضرر
االج ـت ـم ــاع ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي ال ـن ــاج ــم عــن
كوفيد 19في المناطق المجاورة مع وضع
األجندة المناخية األوسع في الحسبان.

عالوة على ذلك ،ينبغي لبنوك التنمية
األخ ــرى أن تـحــذو ح ــذو بـنــك االسـتـثـمــار
األوروبي من خالل مواءمة عملياتها مع
أه ــداف بــاريــس ،مــن أجــل تأمين مسارات
تنمية منخفضة ال ـكــربــون وقـ ــادرة على
تحمل تأثيرات تغير المناخ (أو كحد أدنى،
تجنب تقويض االنتقال األخضر).
سـ ـيـ ـشـ ـك ــل مـ ــؤت ـ ـمـ ــر األمـ ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
الـمـعـنــي بـتـغـيــر ال ـم ـنــاخ ( )COP26ال ــذي
من المقرر أن تستضيفه مدينة غالسكو
فــي شـهــر نــوفـمـبــر عــامــة بـ ــارزة فــي رفــع
سقف الطموحات العالمية ،وعلى عكس
م ــؤتـ ـم ــرات الـ ـمـ ـن ــاخ الـ ـس ــابـ ـق ــة ،س ـي ـكــون
مؤتمر هذا العام أقل تركيزا على القواعد
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة الـ ـمـ ـتـ ـع ــددة األطـ ـ ـ ـ ــراف وأكـ ـث ــر
اهتماما بضمان قيام أكبر عدد ممكن من
ً
البلدان -وخصوصا أكبر البلدان إصدارا
لالنبعاثات -بتعزيز التزاماتها .خالل أيام
سيناقش وزراء خارجية االتحاد األوروبي
ك ـي ـف ـيــة ت ـحــديــد االتـ ـج ــاه الـ ـع ــام لـضـمــان
ال ـن ـج ــاح ف ــي غ ــاس ـك ــو ،وك ـي ـف ـيــة تـطــويــر
دبـلــومــاسـيـتـنــا الـمـنــاخـيــة ودبـلــومــاسـيــة
الطاقة لتعزيز األبعاد الخارجية للصفقة
الخضراء األوروبية.
يـ ـج ــب أن يـ ـك ــون ال ـت ـع ـج ـي ــل بــال ـع ـمــل
المناخي وإدارة انتقال الطاقة في صميم
سـيــاســة االت ـح ــاد األوروب ـ ــي الـخــارجـيــة،
وفـ ـ ــي ج ــوه ــر ع ـم ـل ـن ــا مـ ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــاء فــي
مختلف أنحاء العالم ،وفــي هــذا الصدد،
نرحب بقرار الرئيس األميركي جو بايدن
بالعودة إلى االنضمام إلى اتفاق باريس
في أول يوم له في منصبه ،إذ إن ما نفعله
اليوم سيحدد المسار لعقود مقبلة ،ونحن
نجعل  2021عاما فــارقــا حيث
نعتزم أن
َ
تضع أوروبا ِثـقـلها الدبلوماسي والمالي
الـكــامــل وراء الـكـفــاح الـعــالـمــي ضــد تغير
ال ـم ـنــاخ ،وع ـلــى حــد تعبير األم ـيــن الـعــام
لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ،هذه
هي "القضية الفارقة في عصرنا".
* جوزيب بوريل نائب رئيس
المفوضية األوروبية ،وممثل االتحاد
األوروبي األعلى للشؤون الخارجية
والسياسة األمنية ،وفيرنر هوير رئيس
بنك االستثمار األوروبي.
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.201

5.687

4.676

2.415 2.715 3.304

المحفظة الوطنية نحو التصفية أو المبادلة مع «األجيال»
بعد مكاسب حققها السوق وترقيته إلى مؤشرات عالمية
كـ ـشـ ـف ــت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـعــة
ً
ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" أن أطـ ــرافـ ــا من
الـجـهــات الـمـشــاركــة فــي عمل
المحفظة الوطنية تطرقت إلى
ّ
إمكان حل المحفظة الوطنية،
التي أسست عام  2008بقرار
من مجلس الــوزراء لمجابهة
ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات األزمـ ـ ـ ـ ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
العالمية ،أو إدرا ج ـهــا ضمن
األص ــول الـتــي تـتــم مبادلتها
مـ ـ ـ ــع ص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوق اح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي
األجـ ـ ـي ـ ــال ل ـت ــوف ـي ــر ال ـس ـي ــول ــة
لصندوق االحتياطي العام.
وأوضـ ـح ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،أن
بعض الجهات المساهمة في
رأس ـم ــال الـمـحـفـظــة الــوطـنـيــة
ا ل ـ ـبـ ــا لـ ــغ  1.5مـ ـلـ ـي ــار د ي ـ ـنـ ــار،
ن ــاقـ ـش ــت م ـ ــع ج ـ ـهـ ــات أخ ـ ــرى
انتفاء الحاجة إ لــى استمرار
عـ ـم ــل ال ـم ـح ـف ـظ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة،
الـ ـت ــي أسـ ـس ــت م ــن أج ـ ــل دع ــم
وا س ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار س ـ ـ ــوق األوراق
المالية ،على خلفية المكاسب
التي حققها السوق على مدار
ال ـس ـنــوات ال ـمــاض ـيــة ،إضــافــة
إلـ ــى ن ـج ــاح الـ ـس ــوق ف ــي نـيــل
ث ـق ــة ال ـم ــؤس ـس ــات األج ـن ـب ـيــة
ً
بـ ـع ــد مـ ــا بـ ـ ــات م ـ ــدرج ـ ــا ع ـلــى
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م ــؤش ــرات عــال ـم ـيــة ل ــأس ــواق
ال ـ ـنـ ــاش ـ ـئـ ــة ،وه ـ ـ ــي "ف ــوتـ ـس ــي
راسل" و"ستاندرد آند بورز"
و"مورغان ستانلي".
و ب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــت أن ا لـ ـمـ ـحـ ـفـ ـظ ــة
الــوطـنـيــة أدت ال ــدور الـمـنــاط
بها ،والتي أسست من أجله،
بالتالي يمكن حلها أو تغيير
استراتيجية عملها مــن دعم
وا س ـ ـت ـ ـقـ ــرار ل ـ ـسـ ــوق األوراق
الـ ـم ــالـ ـي ــة إل ـ ـ ــى اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
خاصة للجهات المساهمة.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ح ــل
المحفظة الوطنية بيد مجلس
ال ــوزراء الــذي أقــر تأسيسها،
م ـب ـي ـن ــة أن ـ ـ ــه تـ ـم ــت م ـن ــاق ـش ــة
الـ ـم ــوض ــوع ،وإم ـ ـكـ ــان ع ــرض
األمر على الحكومة للبت فيه
خالل الفترة المقبلة.
وأفادت بأن جهات حكومية
أش ـ ـ ــارت إلـ ــى أنـ ـه ــا ال تـمـتـلــك
س ـيــولــة كــاف ـيــة إلم ـك ــان ش ــراء
حصص ومساهمات أ طــراف
ً
أخرى ،خصوصا وسط العجز
الحاصل في الموازنة العامة
لـ ـل ــدول ــة واتـ ـ ـخ ـ ــاذ إج ـ ـ ـ ــراء ات
عديدة لتدبير "الكاش" الالزم
لتغطية المصروفات وترشيد

انخفاض سعر تأجير المكاتب اإلدارية
العقيل لـ ةديرجلا  :توقعات بارتفاع المعروض وتدني الطلب
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ذكـ ـ ــر ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
ال ـك ــوي ـت ـي ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة أح ـمــد
ال ـع ـق ـي ــل أن قـ ـط ــاع ال ـم ـكــاتــب
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ش ـ ـهـ ــد مـ ـتـ ـغـ ـي ــرات
كبيرة خــال األزم ــة الصحية
ال ـتــي شـهــدهــا ال ـعــالــم ،والـتــي
ال تـ ــزال تـلـقــي بـظــالـهــا على
معظم القطاعات االستثمارية
والعقارية.
وقــال العقيل ،لــ"الـجــريــدة"،
إن ا لـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــب عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى قـ ـ ـط ـ ــاع
ال ـم ـك ــات ــب اإلداري ـ ـ ـ ــة انـخـفــض
بشكل مـلـحــوظ خ ــال الفترة
الماضية ،حيث إن العديد من
المستثمرين تــو جـهــوا نحو
تقليص المساحات التأجيرية،
إض ــاف ــة إل ــى خـ ــروج بعضهم
م ـ ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ،ل ـ ـهـ ــدف تـقـلـيــل

أحمد العقيل

المصاريف لمواجهة الركود
الحاصل.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن سـ ـع ــر ال ـم ـتــر
التأجيري كان يتراوح بين 8
و 11دينارا ،وشهد انخفاضا
ل ـي ـتــراوح بـيــن  7و 9دنــانـيــر،

م ـتــوق ـعــا أن ي ــرت ـف ــع ال ـع ــرض
وينخفض الطلب خالل الفترة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،فـ ــي ظـ ــل اس ـت ـم ــرار
جــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا وتـبـعــاتـهــا
السلبية على معظم األسواق.
وبـيــن أن معظم القطاعات
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــة تـ ـ ـ ــأثـ ـ ـ ــرت جـ ـ ـ ــراء
أزم ـ ـ ــة كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،إذ ارت ـف ـع ــت
ن ـســب ال ـش ــواغ ــر إض ــاف ــة إلــى
انخفاض في القيم االيجارية،
ح ـي ــث ك ـ ــان أكـ ـث ــر ال ـق ـط ــاع ــات
تــأثــرا م ـحــات بـيــع الـتـجــزئــة،
مـضـيـفــا أن ان ـت ـعــاش الـقـطــاع
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري م ـ ــرتـ ـ ـب ـ ــط ب ـ ــأزم ـ ــة
كورونا وسياسات الحكومة
تـ ـج ــاه االقـ ـتـ ـص ــاد ،ح ـي ــث مــن
المفترض أن يكون هناك دعم
وحـ ــزم تـحـفـيــزيــة لـلـقـطــاعــات
االسـتـثـمــاريــة الـمـنـتـجــة ،وأن
ت ـكــون ه ـنــاك ح ـلــول وإص ــاح
اقتصادي شامل.

عمليات اإلنفاق لديها.
وذك ـ ـ ــرت الـ ـمـ ـص ــادر أن ـ ــه ال
مـ ـ ـخ ـ ــاوف عـ ـل ــى الـ ـ ـس ـ ــوق مــن
تصفية المحفظة مــن جانب
األط ــراف الـمــؤسـســة فــي حــال
ات ـخ ــاذ ه ــذا الـ ـق ــرار ،إذ يمكن
تـنـفـيــذ ذل ــك ع ـبــر آل ـي ــات عمل
وا سـتــرا تـيـجـيــات استثمارية
مـ ـن ــا سـ ـب ــة ال تـ ـلـ ـق ــى ب ـت ــأ ث ـي ــر
ً
سلبي على السوق ،خصوصا
م ــع وجـ ــود مــؤس ـســات مــالـيــة
أجـنـبـيــة ومـحـلـيــة ع ـلــى م ــدار
فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرات زم ـ ـن ـ ـيـ ــة مـ ـحـ ـس ــوب ــة
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن مـ ـ ــع مـ ــراج ـ ـعـ ــات
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة فــي
عمليات الترقية.
وقـ ــالـ ــت إن هـ ـن ــاك دراسـ ـ ــة
إلمكان نقل المحفظة الوطنية
مـ ـ ــن ت ـ ـحـ ــت يـ ـ ــد االحـ ـتـ ـي ــاط ــي
ال ـعــام إل ــى ص ـنــدوق األج ـيــال
المقبلة من أجل تدبير مزيد
مــن السيولة لسد العجز في
الموازنة العامة للدولة.
يذكر أن المحفظة الوطنية
أس ـ ـسـ ــت بـ ـ ـق ـ ــرار م ـ ــن م ـج ـلــس
الوزراء ،بمساهمة عدة جهات
حكومية برأسمال مصرح به
يبلغ  1.5مليار دينار.

 1.4مليار دينار مصروفات الجهات
الحكومية الملحقة في  9أشهر
«المالية» :اإلدارة الضريبية اعتمدت  67مكتب تدقيق
●

ً
 77مليونا ،وذلك للفترة من  1أبريل حتى
 31ديـسـمـبــر  2020م ــن واق ــع نـظــم مالية
الـحـكــومــة ،قــالــت م ـصــادر ل ــ"ال ـجــريــدة" إن
اصالحات الميزانية باتت ضــرورة ملحة
لضبط اإلنفاق.
يذكر أن مجلس الوزراء طلب من وزارة
المالية ،في يونيو الماضي ،التنسيق مع
كافة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية
كل منها بنسبة ال تقل عن  %20في السنة
ال ـم ــال ـي ــة ،ف ــي ظ ــل ه ـب ــوط أسـ ـع ــار الـنـفــط
وتفشي فيروس كورونا.
من جانب آخر أصــدرت "المالية" قرارا
وزاريـ ـ ـ ــا ب ـش ــأن ت ـح ــدي ــث ق ــائ ـم ــة بـمـكــاتــب
التدقيق المعتمدة لدى اإلدارة الضريبية،

جراح الناصر

ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تـنـبـيــه وزارة الـمــالـيــة
ب ـضــرورة شــد ال ـحــزام فــي ان ـفــاق الجهات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة كـ ـ ــافـ ـ ــة ،وم ـ ـن ـ ـهـ ــا ال ـم ـل ـح ـق ــة،
أظـهــرت بـيــانــات "الـمــالـيــة" األخ ـيــرة زيــادة
الـ ـمـ ـص ــروف ــات عـ ــن االيـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ل ـل ـه ـي ـئــات
الحكومية ذات الميزانيات الملحقة بمبلغ
 1.37م ـل ـيــار دي ـن ــار خ ــال ال ـ ــ 9أش ـه ــر من
الميزانية للسنة المالية .2021/2020
وبـيـنـمــا كـشـفــت ال ـب ـيــانــات أن إجـمــالــي
اإلي ـ ـ ـ ــرادات ب ـلــغ  65.7م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،في
حـيــن أن إجـمــالــي الـمـصــروفــات بـلــغ 1.44
مليار دي ـنــار ،إضــافــة الــى ان االل ـتــزام بلغ

تحت رقــم  3لسنة  2021حــددت بموجبه
المكاتب المعتمدة لديها .وتضمن القرار
الــذي أصــدره وزيــر المالية خليفة حمادة
أسماء  67مكتبا معتمدا لدى كل من إدارة
الـخـضــوع الـضــريـبــي والـتـخـطـيــط وإدارة
الفحص والمطالبات الضريبية بالوزارة.
ون ــص ال ـق ــرار ف ــي م ــادت ــه االول ـ ــى على
اعـتـمــاد مكاتب التدقيق الـ ــواردة بالقرار
الوزاري للتعامل معها بصفتها ممثلة عن
الهيئات المؤسسة والشركات الخاضعة
للقوانين المعمول بها في الكويت ،على
أن يستمر العمل بهذه القائمة ما لم يرد
عليها أي تغيير بالحذف أو التعديل.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تباين أداء المؤشرات ...وقفزة كبيرة لـ «أبوظبي»
مكاسب أقل لـ «دبي» والكويت وخسائر متفاوتة لقطر والسعودية والبحرين
●

علي العنزي

تباين أداء مؤشرات أســواق المال بدول مجلس
التعاون الخليجي ،خالل تعامالت األسبوع الماضي،
وجــاء ت محصلتها نموا متفاوتا في  4مؤشرات،
وخـســارة لثالثة أخــرى ،ولكن بنسب أقــل ،وتصدر
األداء ســوق أبوظبي بنمو استثنائي عريض بلغ
نسبة  6.5في المئة ،تاله مؤشر سوق عمان ،الذي
سجل مكاسب كبيرة أيضا وقياسية له بلغت  3في
المئة ،واستقر مؤشر سوق دبي على ارتفاع بنسبة
 1.2فــي المئة ،واكتفى راب ــع الـمــؤشــرات الخضراء
(مؤشر بورصة الكويت العام) بنصف نقطة مئوية،
في المقابل خسر مؤشر سوق قطر المالي نسبة 1.6
في المئة ،وفقد مؤشر سوق البحرين المالي نسبة
نصف نقطة مئوية ،واستقر السوق السعودي على
اللون األحمر كذلك ،وسجل خسارة محدودة بلغت
ُعشري نقطة مئوية فقط.

أبوظبي ونمو كبير
ً
ً
سجل مؤشر أبوظبي نموا كبيرا هو األفضل بين
م ــؤش ــرات األسـ ــواق الـمــالـيــة ب ــدول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي خالل هذا العام ،وقفز بنسبة  6.5في المئة،

رغم عمليات جني األرباح التي تمت بنهاية األسبوع،
وحقق أعلى اقـفــال لــه خــال  15عــامــا ،وكــانــت بداية
الصعود مدعومة بإعالن بعض الشركات في قطاعي
الـبـنــوك واالت ـص ــاالت بالسماح بــزيــادة نسبة تملك
المستثمر األجنبي والتي قفزت بأسهم أبوظبي األول،
وأبوظبي التجاري بنسبة  6في المئة ،بينما ربح
سهم االتصاالت نسبة  11في المئة ،كما ربحت اسهم
عقارية ،وعلى رأسها سهم الــدار العقارية ،لينتهي
مؤشر ســوق أبوظبي المالي إلــى ارتـفــاع ب ـ 344.58
نقطة ،ويقفل على مستوى  5611.3نقطة ،مسجال
افضل بداية سنوية له ،ومحققا ارتفاعا بنسبة 12.5
في المئة لعام  2021قبل ان يكتمل الشهر األول منه.

مؤشر عمان يربح %3
ارت ــد مــؤشــر س ــوق عـمــان ال ـمــالــي ،وبـعــد حــالــة من
التذبذب صاحبته بداية العام ،حقق خــال األسبوع
الماضي ارتفاعا كبيرا له هو األفضل خالل عدة اشهر
بنسبة  3فــي المئة تـعــادل  108.69نقطة ،ليصل إلى
مستوى  3747.53نقطة ،ويـعــود الــى الـلــون األخضر
كمحصلة اول  3أسابيع من العام الجديد ،ووسط تدفق
اكبر لنتائج الشركات العمانية لعام  ،2020وانتهت
يوم الخميس الماضي  57شركة من اعــان نتائجها

لعام  ،2020بتراجع اجمالي بنسبة  20في المئة نمت
أرباح  20شركة منها ،وتراجعت أرباح  37كان منها 10
شركات خاسرة فقط ،وكان ذلك بالرغم من أزمة كورونا،
كما دعمت أسعار النفط نمو أسعار األسهم العمانية
التي عانت ّ
األمرين خالل الفترة الماضية ،بسبب توسع
عجز موازنة السلطنة والتي اقرت إصالحات عريضة
منذ  2016حتى هذا العام ،بهدف االبتعاد قليال عن
االعتماد الكلي على مــوارد النفط وعائداته وتنويع
مصادر الدخل في االقتصاد العماني.

دبي والكويت ومكاسب جديدة
سجلت مــؤشــرات بــورصــة الكويت نموا متفاوتا،
وربح مؤشر البورصة العام نسبة نصف نقطة مئوية
ت ـع ــادل  30.89نـقـطــة لـيـصــل ال ــى م ـس ـتــوى 5687.17
نـقـطــة ،بينما اسـتـقــر مــؤشــر ال ـســوق األول عـلــى ثلث
نقطة خضراء فقط هي  18.3نقطة ليقفل على مستوى
 6201.09نقطة ،وكان الدعم من أسهم السوق الرئيسي
ورئ ـي ـســي  50ت ـحــديــدا ال ــذي حـقــق ن ـمــوا بـنـسـبــة 1.7
فــي المئة ،تـســاوي  82.38نقطة ليقفل على مستوى
 4843.97نقطة.
وتــراج ـعــت سـيــولــة بــورصــة الـكــويــت بنسبة 21.4
في المئة مقارنة باألسبوع األسبق ،وارتفع النشاط

مقـارنـة نمـو مـؤشـرات أسـواق المـال الخـليجيـة خـالل األسبوع المنتهي في 2021/01/٢١

بنسبة  5.8فــي الـمـئــة ،بينما تــراجــع ع ــدد الصفقات
بنسبة  7.3في المئة ،وكان األداء متقاربا في العديد
من البورصات الخليجية ،حيث لوحظ تراجع سيولة
سوق األسهم السعودي كذلك ،وكان التحول مستمرا
في السوق الكويتي على األسهم في السوق الرئيسي
التي واصلت انطالقتها ،خصوصا اسهم التوزيعات
وبعد قرار نقل خمسة منها للسوق األول ،بينما شهدت
األسـهــم القيادية فــي الـســوق األول اسـتـقــرارا واضحا
وانتهت بمكاسب محدودة جدا لم تزد على نسبة 1
في المائة ،خصوصا سهمي بيتك والوطني اللذين
تصدرا السيولة األسبوعية.
وفــي دبــي ،حقق مؤشر ســوق دبــي المالي وبدعم
من اخبار سوق أبوظبي وشركاته ،التي تستعد لرفع
نـسـبــة تـمـلــك األج ــان ــب ،ن ـمــوا وس ـطــا بـنـسـبــة  1.2في
المئة ،أي  33.27نقطة ،ويقفل على مستوى 2735.61
نقطة ،بالرغم من الزيادة الكبيرة بإصابات "كورونا"
في اإلمارات العربية والمتحدة جنبا الى جنب توسع
كبير في تطعيم لقاح الوباء كأفضل بلد عربي توزيعا
للقاح حتى اليوم.

خسائر محدودة

بدأت بنسبة  1.6في المئة في السوق القطري ،والذي
سـجــل ن ـمــوا ج ـيــدا ف ــي ب ــداي ــة ال ـع ــام بـعــد المصالحة
الخليجية األخيرة ،ليعود ويخسر بنهاية األسبوع
الماضي  177.48نقطة ،ويقفل على مستوى 10736.35
نقطة.
وف ــي الـسـعــوديــة تــراجــع "تــاســي" م ــرة أخ ــرى ،بعد
أن المس  8900نقطة ،وانتهى أسبوعه مستقرا على
خسارة ُعشري نقطة مئوية ،وهو مشابه ألداء أسعار
النفط الـتــي انتهت إلــى مــا بــدأتــه األسـبــوع الماضي،
واستقر برنت على مستوى  55دوالرا للبرميل ،لينتهي
مؤشر السوق السعودي الرئيسي على خسارة 22.19
نقطة ،وعلى مستوى  8876.49نقطة بانتظار تدفق
أكبر لنتائج شركاته للعام الماضي ،والذي أعلنت منها
 11شركة حتى اآلن ،وبتراجع إجمالي بلغ  4في المئة
فقط ،ونمت أربــاح  4شركات مقابل تراجع  7شركات
منها واحدة خاسرة فقط.
وخسر مؤشر سوق البحرين المالي نصف نقطة
مئوية ،أي  6.72نقاط ليقفل على مستوى 1452.72
نقطة ،ليبقى بانتظار بيانات شركاته للعام الماضي،
والربع األخير منه.

سجلت ثالثة مؤشرات خليجية خسائر متفاوتة

مـلـخـص تـداوالت السوق الكويتي العام خـالل األسـبـوع المنتـهـي فـي 2021/01/٢١
عـدد
الصـفـقـات
(صفقة)

إقـفـال
المـؤشــر
العــام

إقـفـال
المـؤشــر األول

إقـفـال
المـؤشــر
رئيـسـي 50

عـدد
جـلـسـات
الـتــداول

2021/01/14

226.414,725.05 1.300.264.161.00

54.618.00

5.656.28

6.182.79

4.761.59

5

2021/01/21

178.005.706.88 1.375.272.986.00

50.649.00

5.687.17

6.201.09

4.843.97

5

75.008.825.00

48.409.018.16-

3.969.00-

30.89

18.30

82.38

0.00

%5.8

%21.4-

%7.3-

%0.5

%0.3

%1.7

%0.0

مـؤشـر الســوق

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـوظـبـي

دب ــي

2021/01/14

5.656.28

8.898.68

10.913.83

3.638.84

1.459.44

5.266.72

2.702.34

2021/01/21

5.687.17

8.876.49

10.736.35

3.747.53

1.452.72

5.611.30

2.735.61

الفـرق

30.89

22.19-

177.48-

108.69

6.72-

344.58

33.27

الفـرق

التغير ()%

%0.5

%0.2-

%1.6-

%3.0

%0.5-

%6.5

%1.2

التغير ()%

األسـبـوع

الكميـة المتـداولـة
(سهم)

القيمـة
المتـداولـة
(ديـنـار)

١٢
اقتصاد
ُ ِّ
حفز إبداعات الشباب الكويتيين في َ«ت َم َّكن»ْ
«الوطني» ي
ةديرجلا

•
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• انطالق فعاليات النسخة الثانية من البرنامج برعاية ودعم استراتيجي من البنك
• الصقر« :الوطني» ضخ خالل السنوات الماضية استثمارات كبيرة في برامج مجتمعية لتمكين الشباب

عصام الصقر

َ َّ
تم تدشين برنامج «ت َمك ْن»
لتدريب الكويتيين ،خالل
حفل أقيم في مقر «الوطني»
الرئيسي ،مع اتباع إرشادات
السالمة وقواعد التباعد
االجتماعيُ ،وعقدت حلقة
نقاشية مع المتدربين بحضور
اإلدارة التنفيذية للبنك ،في
إطار حرصها على دعم كل
المبادرات التي تساهم في
تمكين وتنمية شباب الكويت
وإعدادهم ليكونوا قادة
المستقبل.

شيخة البحر
انطلقت األسبوع الماضي فعاليات النسخة
َ َّ ْ
الجديدة من برنامج "ت َمكن" لتدريب الكويتيين
مــن حملة ال ـش ـهــادات الـجــامـعـيــة ،وال ــذي يأتي
بــرعــايــة ودعـ ــم اس ـتــرات ـي ـجــي م ــن ب ـنــك الـكــويــت
الوطني للعام الثاني على التوالي ،وبتنظيم من
شركة .Creative Confidence
ويستضيف البنك المتدربين البالغ عددهم
ن ـحــو  40م ـتــدربــا ف ــي م ــواق ــع ت ــدري ــب مختلفة
بمقره الرئيسي قــرابــة ثالثة أشـهــر ،ابـتــداء من
 20يناير وحتى  8أبريل  ،2021حيث يقدم البنك
للمتدربين ال ـ ــدورات الـتــي تعمل عـلــى تطوير
مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل.
وت ـ ــم ت ــدش ـي ــن ال ـب ــرن ــام ــج خ ـ ــال ح ـف ــل أق ـيــم
فــي مـقــر الـبـنــك الــرئـيـســي ،وات ـبــع كــل إرش ــادات
السالمة وقــواعــد التباعد االجتماعيُ ،
وعقدت
حلقة نقاشية مــع المتدربين بحضور اإلدارة
التنفيذية للبنك ،فــي إطــار حرصها على دعم
كل المبادرات التي تساهم في تمكين وتنمية
الـشـبــاب الكويتيين وإع ــداده ــم لـيـكــونــوا قــادة
المستقبل.
وج ــاء فــي مقدمة حـضــور الحلقة النقاشية
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـم ـج ـمــوعــة ب ـنــك ال ـكــويــت
الوطني عصام الصقر ،ونائب الرئيس التنفيذي
لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر،
والــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لبنك الـكــويــت الــوطـنــي –
الكويت صالح الفليج ،ونائب الرئيس التنفيذي
ل ـب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي – ال ـك ــوي ــت سـلـيـمــان
ال ـ ـمـ ــرزوق ،وال ـم ــدي ــر ال ـع ــام ل ـل ـم ــوارد الـبـشــريــة
لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبالني،
والمدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية
الشخصية محمد العثمان.

«الوطني» نموذج يحتذى
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى هـ ـ ــامـ ـ ــش الـ ـحـ ـلـ ـق ــة
النقاشية التي ُعقدت خالل
ت ــدش ـي ــن الـ ـب ــرن ــام ــج أك ــد
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـ ـم ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة بـ ـن ــك
الـ ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي
ع ـ ـص ـ ــام ال ـص ـق ــر
أن دعــم برنامج
َ َّ ْ
تـ ـ َـمـ ــكـ ــن يــأتــي
ضمن الـتــزام
الـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــك

سليمان المرزوق

صالح الفليج

• الصقر :ملتزمون بدعم التنمية المستدامة التي تركز على إعداد جيل يتمتع بروح اإلبداع واالبتكار
• البحر للمتدربين :ارفعوا سقف طموحاتكم إلى عنان السماء وكونوا مساهمين فاعلين في تنمية الكويت
ّ
• الفليج :نسخر كل إمكاناتنا لدعم مبادرات تعليم وتأهيل كوادرنا الوطنية لسوق العمل
• المرزوق :تطوير موظفينا يشكل الدعامة األساسية لريادة «الوطني» وتميزه
بمسؤوليته المجتمعية ودوره الوطني نحو
تحقيق التنمية ا لـمـسـتــدا مــة ا لـتــي تعتمد في
األساس على إعداد جيل يتمتع بروح االبتكار
والعمل الجاد والقدرة على تحمل المسؤولية.
وأضاف الصقر أن "الوطني" ،الذي يعد أكبر
ً
مؤسسات القطاع الخاص الكويتي ،يلتزم دائما
بتقديم نـمــوذج لباقي الـمــؤسـســات فــي القيام
بدورها الوطني ومسؤولياتها تجاه المجتمع
وتأهيل الكوادر الوطنية ،الفتا إلى أن البنك ضخ
خالل السنوات السابقة استثمارات كبيرة في
برنامج مجتمعية لتمكين الشباب.
وشـ ــدد ع ـلــى أن ال ـب ـنــك ي ــؤم ــن ب ــأن الـتـنـمـيــة
المستدامة تضمن استمرار نمو أعمال البنك
وربحيته فــي المستقبل ،لــذ لــك تمثل مواصلة
دعم مبادرات التعلم والتدريب وصقل مهارات
الشباب ركيزة أساسية لتحقيق تلك التنمية.
وطالب المتدربين بضرورة التحلي بالمثابرة
واإلص ــرار لبلوغ أهدافهم المستقبلية ،مشيرا
إلــى أن تلك األهــداف لن تتحقق ســوى بالجهد
والعمل الدؤوب.

تطوير رأس المال
البشري ركيزة أساسية
لتحقيق نمو مستدام
شيخة البحر

تأهيل قادة المستقبل

االستثمار في العنصر البشري
من جانبها ،أكدت نائبة الرئيس التنفيذي
لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر
أن تـطــويــر رأس ال ـمــال ال ـب ـشــري يـعــد ركـيــزة
أساسية لتحقيق نمو مستدام ،مشيرة إلى
أن غياب كوادر مؤهلة على نحو جيد يعني
عدم القدرة على إدارة ثروات البالد.
وأوضحت البحر أن الحكومات بشكل عام
تحاول جاهدة االستثمار في التعليم ،ولكن
ه ـنــاك ف ـجــوة كـبـيــرة بـيــن مــا يـحـتــاجــه ســوق
العمل و مـخــر جــات التعليم الحكومي ،لذلك
هـنــاك ض ــرورة ملحة تتطلب االستثمار في
العنصر البشري عــن طــر يــق التعليم الجيد
ال ــذي يحتاجه ســوق الـعـمــل ،مشيرة إلــى أن
القطاع الـخــاص هــو مــن يخلق فــرص العمل
الـحـقـيـقـيــة ول ـي ــس ال ـق ـطــاع ال ـح ـكــومــي ال ــذي
ل ــن ي ـكــون ب ـم ـقــدوره تــوفـيــر ف ــرص عـمــل لكل
الخريجين الجدد.

ً
شكرا للبنك الوطني

وأكدت أن هناك حاجة لكي تلبي مخرجات
التعليم متطلبات ســوق العمل الحالية التي
تطورت وأصبحت تبحث عن الكفاء ات وذوي
الخبرة في مجاالت التقنية الحديثة التي تشمل
الذكاء الصناعي وأنظمة الروبوت والبرمجة
وكذلك الرقمنة ،داعية المتدربين إلى ضرورة
الـعـمــل بـجــد ورف ــع سـقــف طـمــوحــاتـهــم ليكون
عنان السماء ،وأن يكونوا مساهمين حقيقيين
وفاعلين في التنمية االقتصادية للكويت.

م ــن جــان ـبــه ،أك ــد الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لبنك
الـكــويــت الــوطـنــي – الـكــويــت صــاح الفليج أن
التدريب والتطوير يشكالن ،وعلى مدار تاريخ
البنك الطويل ،حجر الزاوية وركيزة أساسية
الستراتيجياته المتعاقبة والقائمة على أساس
تنمية الكادر البشري.
وأض ــاف الفليج أن "الــوطـنــي" لــديــه العديد
من األنشطة والبرامج التدريبية التي تبدأ مع
الموظفين في أولــى مراحل توظيفهم بالبنك،
وت ـع ـم ــل ع ـل ــى االرتـ ـ ـق ـ ــاء ب ـق ــدرات ـه ــم وت ـســاعــد
عـلــى تـطــويــرهــم وتأهيلهم لـيـكــونــوا ق ــادة في
المستقبل.
وأفـ ـ ـ ــاد ب ـ ــأن ال ـب ـن ــك ل ــدي ــه أفـ ـض ــل ال ـب ــرام ــج
التدريبية ،مثل أكاديمية الوطني التي تم إعداد
محتواها التدريبي وفقا للمعايير العالمية،
وبمشاركة أعرق الجامعات والمعاهد العالمية،
إضافة إلى برنامج ريــادة األعمال الــذي يدعم
الطالب وبرنامج تحدي االبتكار الذي تنظمه
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،والذي يهدف
إلى تطوير وتنمية الطاقات البشرية االبتكارية
فــي مــؤسـســات الـقـطــاع ال ـخــاص ،وذل ــك بهدف
تعزيز ثقافة اإلبداع والنمو المعرفي.

يعمل على تطويرهم وتدريبهم باعتبارهم من
االستثمارات الهامة والقيمة للبنك.

تحفيز الشباب الكويتيين
َ َّ ْ
ويـتـطـلــب بــرنــامــج تـ َـمــكــن ال ـتــزامــا كــامــا من
المتدربين ،فهو بمنزلة تجربة وظيفية بدوام
كامل ،حيث يهدف البرنامج إلى تطوير المهارات
الشخصية ال ــازم ــة ل ـخــوض الـحـيــاة العملية،
بــاإلضــافــة إل ــى تحفيز الـشـبــاب الـكــويـتــي على
استكشاف اإلمكانات والطاقات الكامنة بداخلهم،
وإطالق العنان إلبداعات الكوادر الشابة.
ويعتمد البرنامج على نموذج التعليم المدمج
عبر الحضور الشخصي والتدريب عبر اإلنترنت
بــاسـتـخــدام الـمـنـصــات االلـكـتــرونـيــة واألدوات
التفاعلية للتعليم عن ُبعد ،كما يركز على العديد
من المحاور وورش العمل التي تتناول االبداع
واالب ـت ـك ــار ،والـتـفـكـيــر الـتـصـمـيـمــي ،وتـصـمـيــم
نموذج األعمال ،واالستكشاف الوظيفي وابتكار
حلول لتجنب المخاطر.

إقبال الفت على البرنامج
وبسبب النجاح الكبير الذي حققه البرنامج
في نسخته األولى ،شهدت طلبات المشاركة في
البرنامج إقباال الفتا ،حيث بلغ عدد المتقدمين
 ،600وتم إجراء ما يقارب  150مقابلة شخصية،
ليتم بعد ذلك زيادة عدد المتدربين حاليا إلى 40
متدربا ،باإلضافة إلى تطوير منهجية وتصميم
المواد التعليمية عبر استضافة خبراء عالميين
وإق ــام ــة ورش ع ـم ــل ،ب ـه ــدف تـحـفـيــز ال ـطــاقــات
اإلبداعية للمتدربين.

التدريب والتطوير
يشكالن حجر الزاوية
تطوير المهارات
الستراتيجيات البنك
وعلى هامش حفل تدشين البرنامج أ كــدت
«الوطني» والطاقات اإلبداعية
المتعاقبة على مدار
س ـم ـيــة الـ ـج ــاس ــم ،م ــؤس ـس ــة ش ــرك ــة Creative
بدوره ،طالب نائب الرئيس التنفيذي لبنك  ،Confidenceس ـعــادت ـهــا ب ـشــراكــة ودعـ ــم بنك
تاريخه الطويل
ّ
الكويت الوطني – الكويت سليمان الـمــرزوق الكويت الوطني لبرنامج تمكن للعام الثاني
صالح الفليج المتدربين بضرورة التحلي بالشغف لتحقيق عـلــى ال ـتــوالــي ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه ط ــوال  3أشـهــر

في ختام حفل االستقبال عبر المتدربون عن شكرهم لبنك الكويت الوطني على دعم
واحتضان البرنامج وتقديم خبرات البنك العريقة لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم إلى سوق
العمل على نحو احترافي بما يتمتع به من أسلوب مؤسسي يتسم بالحرفية العالية.
الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يدعم مختلف المبادرات االجتماعية التي تتوافق
مع خطة التنمية الوطنية للكويت ،والتي من بينها تمكين الشباب وتعزيز التعليم ،إيمانا
من البنك بأن الشباب هم ثروة الكويت الحقيقية وأساس لتنمية البالد.

التطور الوظيفي المنشود ،مشيرا إلى أن تنمية
ال ـم ـهــارات الشخصية عـبــر اإلل ـح ــاح فــي طلب
المعرفة عامل حاسم في تبوؤ أعلى المناصب
القيادية بالمستقبل.
وشدد المرزوق على أن بنك الكويت الوطني
يحفز الطاقات اإلبداعية داخل موظفيه ،وهو ما
يضع البنك في مكانة رائــدة على المستويين
ً
المحلي واإلقليمي ،مشيرا إلى أن ما يميز بيئة
العمل في "الوطني" هو تشجيع روح التعاون
والعمل المتناغم بين الموظفين.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن "ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي" ي ـع ـت ـب ــر كـ ـ ـ ــوادره
ال ـب ـشــريــة ال ــدع ــام ــة األس ــاس ـي ــة ل ـت ـم ـيــزه ،لــذلــك

سيعمل البرنامج على تأهيل المتدربين وصقل
مهاراتهم لسوق العمل الحقيقي ،حيث يشكل
تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين
الذين يحتاجون إلى دعم في مواجهة تحديات
التوظيف أو تأسيسهم ألعمالهم الخاصة ،وذلك
بسبب تطوير المهارات المطلوبة ،إضافة إلى
الخبرات.
وتعد  Creative Confidenceشركة استشارات
وتدريب كويتية متخصصة في تحفيز االبتكار
واإلبـ ـ ـ ـ ـ ــداع ،وتـ ــوفـ ــر ت ـ ـجـ ــارب ت ــدري ـب ـي ــة عـمـلـيــة
للخريجين الكويتيين بـهــدف تنمية وتطوير
الكوادر الوطنية الشابة.

لقطة جماعية لإلدارة التنفيذية مع المتدربين
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اقتصاد

● إطالق ورشة لتعريف العمالء بماهيات القروض االستهالكية واإلسكانية
محمد اإلتربي

تحذيرات من
مخاطر «الفوركس»
والعمالت
االفتراضية وتحفيز
على االدخار
والتوفير

يطلق بنك الكويت المركزي
خالل أيام أوسع حملة من نوعها
ت ـهــدف لــرفــع الــوعــي المصرفي
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ل ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة ي ـت ـح ـق ــق
معها اسـتـفــادة الجميع مــن كل
حقوقهم وتجنبهم أي إخالل بما
عليهم من واجبات ،ويأتي ذلك
ضمن اهتمام «المركزي» الدائم
بحقوق عمالء القطاع المصرفي،
وتوعيتهم بالتعامل مع البنوك
ً
وتـ ـع ــزي ــزا ل ـل ـث ـقــافــة االئ ـت ـمــان ـيــة
والمالية والمصرفية لدى عمالء
القطاع والمجتمع.
وعالوة على ذلك ،تعنى هذه
الخطوة والمبادرة من «المركزي»
بتخطي المفهوم الرقابي البحت
على البنوك ،إذ امتدت يد البنك
إل ــى تــوعـيــة الـعـمــاء وتثقيفهم
وتـ ـع ــريـ ـفـ ـه ــم ب ـ ـمـ ــا ع ـل ـي ـه ــم مــن
حقوق وواج ـبــات ،كذلك حماية
الـحـســابــات الـمـصــرفـيــة وآلـيــات
تقديم الشكاوى ومهام القطاع
ا ل ـم ـصــر فــي ودوره ف ــي تحفيز
االقتصاد وتنميته.
وم ـ ــن أبـ ـ ـ ــرز وأهـ ـ ـ ــم األهـ ـ ـ ــداف
ال ـ ـمـ ــرجـ ــوة مـ ــن مـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـب ـنــك
المركزي التي وجه إلى تنفيذها
ال ـم ـح ــاف ــظ د .م ـح ـم ــد ال ـه ــاش ــل
مايلي :
 -1اإلدراك وا ل ـف ـه ــم ا لــد ق ـيــق
للمبادئ األساسية في المجال
المالي والمصرفي.
 -2تـعــزيــز ورف ــع ق ــدرة عمالء
البنوك على استخدام الخدمات

المصرفية االس ـت ـخــدام األمـثــل،
ورف ــع درج ــة الــوعــي بـيــن عمالء
البنوك مــن خــال تعريفهم بما
لهم وما عليهم من واجبات وما
يتوجب اتخاذه من احتياطيات
ل ـت ـج ـن ــب أي س ـ ـ ــوء اسـ ـتـ ـخ ــدام
للمنتجات والخدمات المصرفية
أو اإلخالل بالتزاماتهم.
 -3ت ـم ـك ـيــن أف ـ ـ ــراد ال ـشــري ـحــة
المستهدفة مــن االسـتـفــادة مما
تقدمه البنوك من خدمات إلدارة
مدخراتهم وممتلكاتهم بشكل
سليم.
 -4زيــادة مستويات الشمول
الـمــالــي وتـعــزيــز أس ــس وركــائــز
االستقرار المالي واالقتصادي.

مفاصل أساسية
ً
وس ـي ــرك ــز «ال ـ ـمـ ــركـ ــزي» وف ـق ــا
لـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات م ـ ـحـ ــافـ ــظ ال ـب ـن ــك
د .ال ـ ـه ـ ــاش ـ ــل ع ـ ـلـ ــى الـ ـت ــوعـ ـي ــة
وال ـت ـع ــري ــف ب ـمــاه ـيــات ال ـقــرض
بـشـتــى أن ــواع ــه سـ ــواء الـتـمــويــل
االستهالكي واإلسكاني ،وتبيان
اآلثــار والتبعات المترتبة على
هذه العالقة التعاقدية.
كما ستشمل عمليات التوعية
والتثقيف أهم وأبرز التعديالت
الجوهرية على األسس والقواعد
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـك ــم م ـ ـنـ ــح الـ ـتـ ـم ــوي ــل
االستهالكي واإلسكاني،
كذلك تسليط الضوء على أبرز
السلبيات التي بدأت تنتشر في

أسواق موازية بدون ترخيص،
وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال أطـ ـ ـ ـ ــراف ت ـس ـت ـغــل
بعض األوضــاع وهــي عمليات
«تكييش» القروض وما يترتب
عليها من أضرار بالغة الحقة.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا س ـ ـت ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن ورشـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوع ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــز عـ ـل ــى
أن ـ ـ ــواع ال ـب ـط ــاق ــات الـمـصــرفـيــة
وعمليات الحماية من الجرائم
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـت ــي أخ ـ ــذت في
ً
االن ـ ـت ـ ـشـ ــار أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا مـ ــن خ ــال
ع ـ ـصـ ــابـ ــات دولـ ـ ـي ـ ــة ت ـس ـت ـخ ــدم
ً
ح ـ ـيـ ــا ت ـق ـن ـي ــة وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة
وأرقـ ــام م ـصــارف محلية كذلك
«لـ ــوغـ ــوهـ ــات» ال ـب ـن ــك مـ ــن أج ــل
خــداع العمالء والحصول على
م ـع ـل ــوم ــات ح ـس ــاب ــات ـه ــم ،إل ــى
جانب تحذيرات من عصابات
االحتيال المالي وجرائم السطو
اإللكتروني وقرصنة الحسابات
عبر االتصاالت المشبوهة.
ً
وتـ ـتـ ـضـ ـم ــن أيـ ـ ـض ـ ــا م ـ ـبـ ــادرة
إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ت ـن ـم ـيــة
وتـعــزيــز مـفــاهـيــم االدخ ـ ــار عبر
المنتجات المتاحة في القطاع
المصرفي وتشجيع العمالء على
تنمية مدخراتهم وهي مبادرة
متماشية مــع تــداع ـيــات األزم ــة
ال ـت ــي أربـ ـك ــت ال ـم ــراك ــز الـمــالـيــة
ً
للجميع أفرادا ومؤسسات ،مما
يستوجب الميل نحو االدخار.
فــي مـقــا بــل تشجيع الجميع
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى االدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،سـ ـيـ ـطـ ـل ــق
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء

ج ـم ـلــة ت ـح ــذي ــرات م ــن مـخــاطــر
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ف ـ ــي ال ـم ـن ـت ـج ــات
ال ـع ــال ـي ــة ال ـم ـخ ــاط ــر الـ ـت ــي يـتــم
تــرويـجـهــا عـبــر اإلن ـتــرنــت مثل
العمالت االفتراضية «الفوركس»
وغيرها ،السيما أنه يتم إبراز
«مـحــاســن» ه ــذه الـعـمــات فقط
دون إثـ ــارة م ـخــاطــرهــا ،والـتــي
ينجذب وراءها كثيرون وتكون
الـ ـخ ــاتـ ـم ــة مـ ــأسـ ــاويـ ــة نـتـيـجــة

الخسائر الباهظة والسريعة.

شمولية وتنوع
وحرص البنك المركزي على أن
تتميز ورشة التوعية بالشمولية
واالبـتـكــار والتنوع بحيث تشمل
عـمـلـيــات ال ـتــوع ـيــة ك ــل ال ـخــدمــات
المقدمة مــن الـبـنــوك ،وال تقتصر
الـتــوعـيــة فـقــط عـلــى جــانــب واحــد

من المجال المصرفي ،وأن تشمل
ال ـخ ــدم ــات ال ـتــي تـقــدمـهــا الـبـنــوك
التقليدية واإلســامـيــة مــع تقديم
وتوفير كل النصائح واإلرشــادات
فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا ال ـتــي
تخص جرائم االحتيال اإللكتروني،
كــذلــك ال ــدع ــوات المشبوهة ســواء
لالستثمار في األدوات الخطيرة
أو المجهولة .وستستهدف العملية
جـمـيــع ش ــرائ ــح الـمـجـتـمــع س ــواء

ال ـع ـمــاء وغ ـيــر ال ـع ـمــاء ال سيما
أن ـه ــا س ـت ـكــون مـتـكــامـلــة لـنــاحـيــة
الرسالة والمضمون من التوعية
المصرفية والمالية وباستخدام
ما يناسبهم من وسائل ،كذلك لغة
ً
خطاب مناسبة وواضحة وصوال
إلى توفير التوعية كذلك ألصحاب
الهمم بخصوص الخدمات التي
توفرها البنوك والقطاع المصرفي
ً
عموما لهم.

 7مليارات دوالر قيمة تمويل مشروع السكك الحديدية في الكويت
 104مليارات استثمارات في مبادرات النقل العام بالشرق األوسط
تستثمر الحكومات في الشرق األوسط  104مليارات
دوالر في مبادرات النقل العام الرئيسية لدفع المدن الذكية
في المستقبل .وعلى سبيل المثال ،في اإلمارات ،تستثمر
دبي  5مليارات لتوسيع نظام السكك الحديدية (المترو)،
وتقوم دول أخرى في الشرق األوسط بتمويل خطوطها
الحديدية بمبالغ ضخمة ،بما في ذلك  10.7مليارات دوالر

في قطر ،و 71مليارا في السعودية ،و 7مليارات في األردن،
ومثلها بالكويت.
ويقول موقع «غلوب واير» إن مثل هذه االستثمارات
في قطاع السكك الحديدية قد تتزايد حسب المتطلبات
المستقبلية .فمع نمو النقل الحضري والمحلي ،تزداد
الحاجة إلــى دمــج األنظمة المتقدمة واآللية في السكك

ال ـحــديــديــة لتحسين عـمـلـيــات ال ـق ـط ــارات .ول ــذل ــك ،فــإن
اسـتـخــدام أنظمة الكبح اآلل ــي فــي الـقـطــارات المستقلة
واسـتـخــدام  ATOفــي النقل بالسكك الحديدية سيفيد
العبي السوق ألنظمة فرامل السكك الحديدية.
وتقوم حكومات الدول المعنية بتخصيص ميزانية
ضـخـمــة لـتـحـسـيــن ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة ال ـحــال ـيــة للسكك

النفط يتراجع  %1مع ارتفاع اإلصابات
بـ«كوفيد  »19في الصين

ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  36سنتا ليبلغ  55.40دوالرا
انـخـفــض سـعــر بــرمـيــل النفط
ً
الكويتي  36سنتا ليبلغ 55.40
ً
دوالرا فــي ت ـ ــداوالت أم ــس األول
ً
مقابل  55.76دوالرا في تداوالت
ً
ي ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس ال ـم ــاض ــي وف ـق ــا
ل ـل ـس ـع ــر ال ـم ـع ـل ــن م ـ ــن م ــؤس ـس ــة
البترول الكويتية.
وفـ ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة،
هــوت أسـعــار النفط أمــس األول،
لتتراجع أكثر عن أعلى مستوى

ً
في  11شهرا الذي بلغته األسبوع
ال ـمــاضــي إذ ت ـت ـعــرض لـضـغــوط
ب ـف ـعــل م ـ ـخـ ــاوف مـ ــن أن ال ـق ـيــود
ال ـج ــدي ــدة ال ـم ـفــروضــة لمكافحة
ج ــائـ ـح ــة كـ ـ ــورونـ ـ ــا ف ـ ــي ال ـص ـي ــن
ستكبح الطلب على الــوقــود في
أكبر مستورد في العالم للخام.
ون ــزل ــت ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة لـخــام
غرب تكساس الوسيط األميركي
ً
 65سـنـتــا أو م ــا ي ـع ــادل  1.2في

ً
المئة إلى  52.48دوالرا للبرميل
ً
ب ـ ـعـ ــد أن تـ ــرا ج ـ ـعـ ــت  18س ـن ـت ــا
الخميس الماضي.
وهبطت العقود اآلجـلــة لخام
ً
ب ــرن ــت  58س ـن ـت ــا أو م ــا ي ـع ــادل
ً
 1.03في المئة إلى  55.52دوالرا
ً
للبرميل ،لتمحو مكسبا بواقع
ِسنتين حققته الخميس الماضي.
وقـ ـ ـ ــال جـ ـيـ ـف ــري هـ ــالـ ــي ك ـب ـيــر
مـ ـحـ ـلـ ـل ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق لـ ـ ـ ــدى أونـ ـ ـ ــدا

ً
«تـمــاشـيــا مــع مــزيــد مــن األج ــواء
ال ـحــذرة الـتــي أظهرتها األس ــواق
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي آسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،تـ ــراجـ ــع
العقدان.»...
وأضاف «يترك االنخفاض هذا
الصباح العقدين عند منتصف
ن ـطــاق ـي ـه ـمــا ف ــي أس ـب ــوع ـي ــن .مــن
ا لـمـحـتـمــل أن ي ـكــو نــا منكشفين
على تصحيحات أعمق إذا أظهرت
الـبـيــانــات الــرسـمـيــة لـمـخــزونــات
الـ ـخ ــام األم ـي ــرك ـي ــة هـ ــذا ال ـم ـســاء
ً
ارتفاعا غير متوقع».
وتـ ـت ــرق ــب ال ـ ـسـ ــوق ال ـب ـي ــان ــات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة لـ ـمـ ـخ ــزون ــات ال ـن ـفــط
ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن إدارة م ـع ـلــومــات
ال ـطــاقــة األم ـيــرك ـيــة بـعــد بـيــانــات
ل ـل ـق ـط ــاع ك ـش ـف ــت ي ـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء
الـ ـم ــاض ــي زي ـ ـ ـ ــادة م ـف ــاج ـئ ــة 2.6
م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل فـ ــي م ـخ ــزون ــات
الخام األميركية األسبوع الماضي
م ـقــارنــة م ــع تــوق ـعــات المحللين
بانخفاض  1.2مليون برميل.
وعـ ـ ـ ــزز تـ ـع ــاف ــي الـ ـطـ ـل ــب ع ـلــى
الـ ـ ــوقـ ـ ــود ف ـ ــي الـ ـصـ ـي ــن م ـك ــاس ــب
السوق في أواخر العام الماضي
بينما تخلفت الواليات المتحدة
وبــريـطــانـيــا عــن االن ـت ـعــاش ،لكن
ذلك المصدر من الدعم يتبدد إذ
أدت موجة جديدة من اإلصابات
ب ــ«كــوف ـيــد  »19إل ــى ف ــرض قـيــود
جديدة الحتواء االنتشار.
من جهة ثانية ،ارتفعت أرباح
ريــاي ـنــس إنــداس ـتــريــز  12.6في
المئة في الشهور الثالثة األخيرة
مــن  ،2020إذ تــراجـعــت نفقاتها،
ح ـت ــى م ــع ت ـس ـج ـيــل ال ـم ـج ـمــوعــة
ً
ً
الهندية نــزوال حــادا في إيــرادات
النشاط الغالب على أعمالها من
النفط إلى البتروكيماويات.
وقالت ريالينس ،إن أرباحها
الـمـجـمـعــة ارت ـف ـعــت إل ــى 131.01
مليار روبية « 1.79مليار دوالر»
فــي ربــع السنة المنتهي يــوم 31
ديسمبر كانون األول من 116.4
مـلـيــار روب ـيــة فــي الـفـتــرة نفسها
قبل عام.
وتشير بيانات «آي.بي.إي.إس»
مــن رفينيتيف إ ل ــى أن متوسط
ت ــوق ـع ــات الـمـحـلـلـيــن كـ ــان لــربــح
 110.09مليار روبية.
وانخفض إجمالي النفقات 22
في المئة ،في حين تراجع إجمالي
إي ــرادات ريالينس من العمليات
 21فــي المئة إلــى  1.24تريليون
روبية.

ال ـح ــدي ــدي ــة .وتـمـتـلــك ال ـه ـنــد رابـ ــع أك ـب ــر ن ـظ ــام للسكك
الحديدية في جميع أنحاء العالم ،بعد الواليات المتحدة
وروسيا والصين ،وتستثمر دول ،مثل الهند والصين
والفلبين وتايلند ،مواردها النقدية في تعزيز السكك
الحديدية.
وفي الهند ،من المحتمل أن تجتذب مشاريع السكك

الحديدية التي أعلنتها الحكومة لقطارات الركاب وإعادة
تـطــويــر مـحـطــات الـسـكــك الـحــديــديــة اسـتـثـمــارات تزيد
على  7.5مليارات دوالر في السنوات الخمس المقبلة
وفي سنة األســاس ،أي  ،2019استحوذت منطقة آسيا
والمحيط الـهــادئ على أكبر حصة فــي الـســوق ،تلتها
أميركا الشمالية وأوروبا.
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ً
َ
«وربة» يحصد جائزتي «األسرع نموا في قطاع
الشركات» و«أفضل بنك إسالمي رقمي» 2020

من مؤسسة Global Banking & Finance Review
الستراتيجيته
القوية في
جذب العمالء
الرقميين
ودليل على
الفوائد
الملموسة
المكتسبة

الجائزتان
تشكالن
إضافة جديدة
لسجل البنك
وتؤكدان
تفوقه في
تقديم خدمات
مصرفية
رقمية مبتكرة

الغانم

مـ ـ ــع س ـ ـعـ ــي ب ـ ـنـ ــك وربـ ـ ـ ـ ــة ال ـم ـس ـت ـم ــر
والمتطور لتعزيز مكانته ،أثمرت جهود
ً
إدارتــه عن االنتقال إلى القيادة محليا،
بحصوله على جائزتين مرموقتين على
مستوى الكويت ،من مؤسسة «Global
 »Banking & Finance Reviewالعالمية
للعام الثاني على التوالي.
وتـ ـحـ ـم ــل ج ــائ ــزت ــا «ورب ـ ـ ـ ـ ــة» أه ـم ـي ــة
م ـصــرف ـيــة خ ــاص ــة ،ف ــإح ــداه ـم ــا جــائــزة
ً
األسـ ـ ـ ــرع ن ـ ـمـ ــوا ل ـق ـط ــاع الـ ـش ــرك ــات فــي
الكويت  ،2020والثانية جــائــزة أفضل
بنك إسالمي رقمي  2020عن أدائه خالل
الـعــام الـمــاضــي ،مــا يحمل نقلة نوعية
ع ـلــى ط ــري ــق الـمـسـتـقـبــل ال ـ ــذي يـنـشــده
م ـســؤولــو «وربـ ـ ــة» ،ويــؤكــد قــدرتــه على
تطويع التحديات وتوظيفها في خدمة
قفزته إلى الصدارة.
ً
ً
ومصرفيا ،تأتي الجائزتان تتويجا
لجهود مسؤولي البنك الواسعة خالل
السنوات الماضية ،سـ ً
ـواء على صعيد
تعزيز بنية أعماله ،بالحدود التي نقلت
ً
«ورب ــة» إلــى ال ـصــدارة محليا ،أو لجهة
التحول السريع لــركــوب قطار الحداثة
بمبادرات رقمية.
ولعل ما يزيد من أهمية فوز «وربة»
بـهــاتـيــن ال ـجــائــزت ـيــن اس ـت ـنــاده ـمــا إلــى
م ـعــاي ـيــر ش ـم ـلــت :قـ ــوة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ل ـجــذب ال ـع ـمــاء الــرقـمـيـيــن وخــدمـتـهــم،
والنجاح في جعل العمالء يستخدمون
ال ـعــروض والـمـنـتـجــات الــرقـمـيــة ،ونمو
أعداد العمالء الرقميين ،واتساع نطاق
ال ـم ـن ـت ـجــات ال ـخ ــاص ــة ف ــي الـمـجـمــوعــة
ال ـم ـصــرف ـيــة ل ـل ـش ــرك ــات ،ووجـ ـ ــود دلـيــل
على الفوائد الملموسة المكتسبة من
المبادرات الرقمية التي يطلقها البنك،
إضافة إلى تصميم الموقع أو التطبيق
وطريقة استخدامه .كما تقوم المجلة
العالمية باختيار الفائزين بـنـ ً
ـاء على
تقييم لجنة تحكيم ر فـيـعــة المستوى
م ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي مـ ـج ــال االسـ ـتـ ـش ــارات
المالية والتكنولوجيا الرقمية.
وبهذه المناسبة ،قال شاهين الغانم،
الرئيس التنفيذي في «وربة»« :يسعدنا
حصول البنك على هاتين الجائزتين
مــن مؤسسة حيادية عالمية مرموقة،

األمر الذي يعكس قدرة موظفي (وربة)
على االر ت ـقــاء بمكانته المصرفية ،من
خالل محاولة تقديم خدماته المصرفية
الرقمية المميزة».
وأكـ ـ ــد أن ال ـب ـن ــك أصـ ـب ــح ف ــي قــائ ـمــة
الـمـتـصــدريــن فــي ال ـســوق الـكــويـتــي من
ً
ح ـيــث األسـ ـ ــرع نـ ـم ــوا ب ـيــن ال ـب ـن ــوك في
القطاع المصرفي للشركات ،ومن خالل
طرحه أكثر من خدمة ومنتج مصرفي
رقمي ألول مرة في الكويت.
وت ــاب ــع« :ت ـتــرجــم ه ــات ــان الـجــائــزتــان
حـ ـج ــم االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار الـ ـ ــذي ن ــوظـ ـف ــه فــي
التقنيات الرقمية المبتكرة ،وتعكسان
تركيزنا االستراتيجي في مجال تحسين
تجربة العمالء».
وأكد أن» للخدمات المصرفية الرقمية
دورا بارزا في مساندة عمالئنا ،السيما
مع تداعيات أزمة فيروس كورونا على
المعامالت المباشرة .ملتزمون بطرح
المزيد من االبتكارات الرقمية الحديثة»،
ولطالما أشادت جهات مانحة متعددة
بتطبيق «وربة» للهاتف الجوال.
وبـ ـ َّـيـ ــن أن ـ ــه إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـخ ــدم ــات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة الـ ـي ــومـ ـي ــة الـ ـت ــي ي ــوف ــره ــا
«وربــة» يتمتع التطبيق بمنصة سهلة
االسـ ـتـ ـخ ــدام ،وبـسـلـسـلــة م ــن ال ـع ــروض
ُ
وال ـمــزايــا والـمـنـتـجــات تـعــد األول ــى من
نوعها في السوق ،والتي من شأنها أن
تعزز من تجربة العمالء.
وأض ـ ـ ــاف أن ـ ــه ب ـف ـضــل الـ ـل ــه وج ـه ــود
العاملين فــي الـبـنــك ،تمكن «ورب ــة» من
االس ـت ـح ــواذ عـلــى ثـقــة عـمــائــه م ــن فئة
قـ ـط ــاع الـ ـش ــرك ــات ،وأصـ ـب ــح وجـهـتـهــم
األولى للحصول على التمويالت المالية
ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـج ــاالت أو ال ـخــدمــات
المصرفية المميزة التي يقدمها البنك،
وس ــرع ــة إن ـج ــاز ال ـم ـع ــام ــات ،ونـتـيـجــة
لهذا نجح البنك في قيادة قطاع تمويل
الشركات.
وأك ــد الـغــانــم أن ال ـفــوز بالجائزتين
ً
يأتي تقديرا للعمل المتفاني ،والجهود
المتميزة التي يبذلها موظفو «وربــة»
ً
على الدوام ،وحافزا لهم لالستمرار في
تقديم منتجات وخدمات مصرفية رقمية
مبتكرة للشركات واألف ــراد ،مشيرا إلى

شاهين الغانم

«أننا مستمرون ،بإذن الله ،في االرتقاء
بخدمات القطاع المصرفي اإلسالمي،
ع ـبــر م ــواك ـب ــة ال ـت ـغ ـي ـيــرات ال ـم ـس ـت ـمــرة،
وتــوفـيــر خــدمــات ومـنـتـجــات مصرفية
مبتكرة».
وأوضح أن «وربة» قام خالل السنوات
الماضية بتسريع وتيرة برنامج التحول
ال ــرق ـم ــي ،وات ـخ ــذ خ ـط ــوات مـهـمــة نحو
تحقيق األه ــداف طويلة األج ــل ،والتي
تتمثل في االستعداد للجيل القادم من
الخدمات الرقمية األكثر تطورا ،لضمان
الحفاظ على مكانته الريادية في السوق
الكويتي.
وأف ــاد الـغــانــم بــأن البنك يسعى إلى
االستمرار في تحقيق النمو والنجاح
والـتـقــدم فــي مـجــال االبـتـكــار والتطوير
والتقنية المصرفية ،والنمو السريع في
األرباح عن طريق تقديم أفضل الخدمات
وال ـم ـن ـت ـجــات ال ـم ـتــواف ـقــة م ــع الـشــريـعــة
اإلسالمية ،واألكثر مالءمة للعمالء من
ً
حيث مرونة التعامل ،أخذا في االعتبار
متغيرات السوق ومتطلباته المستمرة.
واختتم الغانم بأن السنوات األخيرة
شهدت ارتفاعا كبيرا في قاعدة عمالء
«وربـ ـ ـ ــة» ال ــذي ــن ي ـس ـت ـخــدمــون ال ـح ـلــول
الـمـصــرفـيــة الــرقـمـيــة ،س ــواء عـبــر موقع
البنك اإللكتروني ،أو من خالل خدمات
تطبيق «وربة».

متوافق مع الشريعة
« »KIBأفضل بنك ً
اإلسالمية واألسرع نموا في المنطقة
حصد جائزتين من مجلة «كابيتال فاينانس إنترناشونال»
ً
تقديرا لجهوده المستمرة والرامية
نـحــو تـقــديــم أفـضــل تـجــربــة للعمالء،
وأحدث الحلول والمنتجات المصرفية
اإلسالمية ،حصل بنك الكويت الدولي
( ،)KIBع ـل ــى ج ــائ ــزت ـي ــن مـ ــن مـجـلــة
«كــابـيـتــال فــايـنــانــس إنـتــرنــاشــونــال»،
ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـمــالــي
وال ـم ـص ــرف ــي ،وه ـم ــا :ج ــائ ــزة «الـبـنــك
ً
اإلس ــام ــي األسـ ــرع ن ـم ــوا ف ــي الـشــرق
األوسط وشمال إفريقيا» لعام ،2020
للعام الخامس على التوالي ،وجائزة
«أفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة
اإلسالمية في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا» لعام  ،2020للعام السادس
على التوالي.
ونال « »KIBهاتين الجائزتين بعد
أن أجمعت لجنة التحكيم المستقلة،
ال ـت ــي ض ـم ــت ف ــي ع ـضــوي ـت ـهــا نخبة
مــن الـمـحــرريــن المتخصصين ،على
اختياره ً
بناء على عدة معايير رئيسية
ك ــان أول ـه ــا ع ــدد ال ـتــرش ـي ـحــات الـتــي
حصل عليها ،إلى جانب أدائه المالي
المتميز ،رغــم ال ـظــروف االقتصادية
الـتــي يعيشها ال ـعــالــم ،وق ــدرت ــه على
إدارة المخاطر وخدمة العمالء دون
أي تقصير خالل أزمة فيروس كورونا،
ومــا يتميز بــه باستمرار مــن ابتكار
وإبداع تمثل في تقديم أفضل الخدمات
الـمـصــرفـيــة اإللـكـتــرونـيــة الـمـتـطــورة،
وح ــرص ــه عـلــى خــدمــة الـمـجـتـمــع في
مختلف األوقات ،باإلضافة إلى الريادة
فــي الـســوق ،واالستجابة لمتطلبات
ال ـع ـمــاء م ــن خ ــال مـنـحـهــم خــدمــات
رقـ ـمـ ـي ــة تـ ـن ــاس ــب أس ـ ـلـ ــوب ح ـيــات ـهــم
العصري وتتجاوز توقعاتهم.
ّ
وعبر نائب رئيس مجلس اإلدارة،
الرئيس التنفيذي في البنك ،رائد جواد
بوخمسين ،عــن مــدى سعادته بفوز
ً
« »KIBبهاتين الـجــائــزيــن عــامــا بعد
اآلخــر ،مما يؤكد نجاح استراتيجية
ّ
التحول الرقمي الجديدة التي يتبناها
البنك ،وسعيه إلى أن يكون المصرف
اإللكتروني األول في البالد.
ً
وصرح بوخمسين قائال« :يحرص
ً
« »KIBدائـ ـم ــا عـلــى تـقــديــم مجموعة

شــام ـلــة م ــن ال ـخ ــدم ــات والـمـنـتـجــات
الـمـتــوافـقــة مــع الـشــريـعــة اإلســامـيــة،
إلى جانب ابتكار الحلول المصرفية،
وتبني التطورات الرقمية التي تلبي
احتياجات العمالء المختلفة ،وتناسب
أسلوب حياتهم في مختلف الظروف
واألوقـ ـ ـ ـ ــات ،م ـمــا ي ـع ـكــس قـ ــوة الـبـنــك
المتنامية ودوره الريادي في القطاع
المالي المحلي ،خصوصا خالل أزمة
«كورونا» ،حيث استمر البنك في خدمة
عمالئه عن ُبعد ،وتلبية احتياجاتهم
على أكمل وجه ممكن».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ب ــوخـ ـمـ ـسـ ـي ــن« :ي ـس ـعــى
ً
« »KIBدائ ـمــا البتكار الـخــدمــات التي
تسهل التجربة المصرفية للعمالء،
وتمكنهم من إتمام معامالتهم دون
ً
الحاجة لزيارة الـفــروع» ،موضحا أن
هــذا التوجه ساعد البنك على كسب
رضا عمالئه واستقطاب عمالء جدد،
وبالتالي سرعة نموه وتوسيع قاعدة
عمالئه ،هذا باإلضافة إلى أنه ساهم
في تعزيز مكانة البنك على الساحة
المصرفية المحلية واإلقليمية ،وأهله
للفوز بهاتين الجائزتين بكل جدارة».
ومن الخدمات والمنتجات الجديدة
ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا « »KIBخـ ــال األش ـهــر
القليلة الماضية 7 ،خدمات إلكترونية
جديدة تمكن العمالء من إتمام العديد
مــن مـعــامــاتـهــم عـبــر مــركــز االتـصــال
الذي يعمل على مدار الساعة.
كما ط ـ ّـور البنك تطبيق الهواتف
ّ
الــذكـيــة ال ــذي يمكن الـعـمــاء مــن فتح
ال ـح ـســابــات ال ـم ـصــرف ـيــة ،إل ــى جــانــب
الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل فـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة ال ـم ـق ــاص ــة
الكويتية لتحويل األربـ ــاح مباشرة
ً
ً
إل ــى حساباتهم إلـكـتــرونـيــا ب ــدال من
زيارة مقر الشركة لتحصيل الشيكات.
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى إطـ ــاق م ــوق ــع الـبـنــك
اإللكتروني بتصميم جديد وتزويده
بخدمة المحادثة الكتابية «»Live Chat
للتواصل مع موظفي البنك عبر خدمة
االتصال المرئي .VIVR
ً
وحـ ــرصـ ــا مـ ــن « »KIBع ـل ــى راحـ ــة
الـعـمــاء ،وضـمــان سالمتهم السيما
خــال فـتــرة انتشار الـفـيــروس ،حدث

رائد بوخمسين

ً
الـبـنــك مـيــزة حـجــز الـمــواعـيــد مسبقا
المتاحة عبر تطبيق الهواتف الذكية
ومــوق ـعــه اإلل ـك ـت ــرون ــي ،لـتـتــوافــق مع
ال ـج ـيــل ال ـث ــان ــي م ــن ن ـظ ــام Q-Matic
التفاعلي إلدارة قوائم االنتظار بنجاح.
هـ ـ ــذا ،إل ـ ــى ج ــان ــب ت ــوف ـي ــر أج ـه ــزة
الـخــدمــة الــذات ـيــة الـمـعــروفــة بـ ـ «PACI
 »KIOSKف ــي عـ ــدد م ــن ف ـ ــروع الـبـنــك
لـ ـمـ ـس ــاع ــدة الـ ـعـ ـم ــاء عـ ـل ــى ت ـحــديــث
بياناتهم ،والتوقيع اإللكتروني على
ال ـم ـع ــام ــات ال ـم ـصــرف ـيــة ،بــاإلضــافــة
إل ــى تــوفـيــر خــدمــة اإلص ـ ــدار ال ـفــوري
للبطاقات في الفروع.
ومن اإلنجازات الرئيسية األخرى
الـتــي حققها « »KIBخــال هــذا الـعــام،
تــدش ـيــن خـطـتــه ال ــرام ـي ــة إلـ ــى إعـ ــادة
هيكلة شـبـكــة ف ــروع ــه لـتـتـمــاشــى مع
ال ـت ـحـ ّـول الــرقـمــي ال ـجــديــد ،حـيــث قــام
البنك بافتتاح فرعين بأسلوب عصري
وحــديــث ،هـمــا :ف ــرع مجمع اي مــول،
وم ـج ـمــع  89مـ ــول ،وي ـض ـمــان أح ــدث
أجهزة السحب اآللي واألجهزة المزودة
بشاشات لمس تفاعلية ،باإلضافة إلى
أجهزة الـ  iPadالتي تمكن العميل من
تصفح منتجات الـبـنــك ،والـحـصــول
على إجــابــات لمختلف استفساراته
بمساعدة موظفي البنك خالل وجوده
في الفرع.

«بيتك» :إنجاز  140مليون عملية مصرفية عبر  KFHonlineفي 2020
بلغ عــدد العمليات المصرفية اإللكترونية
التي نفذها عمالء بيت التمويل الكويتي (بيتك)،
عبر ( )KFHonlineعلى الموقع اإللكتروني أو
عبر تطبيق الموبايل ،نحو  140مليون عملية
مصرفية خ ــال ال ـعــام الـمــاضــي  ،2020بنسبة
نمو بلغت  18في المئة مقارنة بنفس الفترة من
العام السابق.
وشملت العمليات المصرفية اإللكترونية:
تسجيل الدخول ،والتحويالت المالية المحلية
والخارجية ،وإنشاء ودائع ،وإضافة مستفيدين،
واس ـت ـع ــام ع ــن رص ـي ــد ،وط ـلــب دف ـتــر شـيـكــات،
وف ـت ــح ح ـس ــاب ال ــذه ــب ،وإج ـ ــراء ع ـم ـل ـيــات بيع
وش ــراء وت ــداول الــذهــب ،وطلب التمويل ،وفتح
ح ـس ــاب ،وط ـلــب ب ـطــاقــة ال ـخ ـيــر ،وعـ ــرض الــرقــم
السري الخاص بالبطاقات االئتمانية وبطاقات
الـسـحــب اآلل ــي ،وتـفـعـيــل الـبـطــاقــات المصرفية
الـجــديــدة ،والتبليغ عــن بطاقة مـفـقــودة ،ســواء

كانت ائتمانية أو سحب آلي ،ومعرفة االلتزامات
التمويلية وعدد األقساط ،واالطالع على الخطط
االسـتـثـمــاريــة ،وخــدمــة الـحـصــول على ملخص
أرصدة الحسابات والودائع ،وغيرها الكثير من
الخدمات المصرفية االلكترونية.
وقـ ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـخــدمــات الـمـصــرفـيــة
لــأفــراد للمجموعة فــي «بـيـتــك» ،خــالــد يوسف
الشمالن ،إن «النمو في إقبال العمالء المتزايد
ع ـلــى االس ـت ـف ــادة م ــن خ ــدم ــات وح ـل ــول «بـيـتــك»
الــرقـمـيــة ،يــؤكــد ك ـفــاءة ال ـخــدمــات وال ــري ــادة في
توفير الحلول المصرفية عبر الموبايل والقنوات
البديلة ،لتمكين العمالء من إنجاز معامالتهم
على مدار الساعة ،ومن أي مكان داخل الكويت
وخارجها.
ون ــوه الـشـمــان ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،بــأن
ً
ً
النمو يؤكد أيضا أن «بيتك» يمضي قدما في
استراتيجية التحول الرقمي ،التي قطع فيها

أشــواطــا كبيرة جعلت منه الــوجـهــة الرئيسية
ل ـل ـع ـم ــاء ال ـب ــاح ـث ـي ــن عـ ــن خـ ــدمـ ــات م ـصــرف ـيــة
الكترونية عصرية وسهلة.
وأضـ ــاف أن «ب ـي ـتــك» ي ـحــرص عـلــى مــواصـلــة
تطوير الخدمات المصرفية الرقمية ،واالنفراد
بطرح حلول مالية مبتكرة يمكن إنجازها عبر
قنوات الخدمة الذاتية من خالل الموبايل أو عبر
البرمجيات التفاعلية ،وأجهزة الــ ،XTMوفروع
 KFH Goالذكية ،وباالستفادة من تكنولوجيا
الروبوت ،والذكاء االصطناعي ،لمواصلة تعزيز
تـجــربــة الـعـمــاء الــذيــن يتطلعون ال ــى خــدمــات
مصرفية سريعة وسهلة.
ً
وأشار إلى أن «بيتك» نجح مؤخرا في اطالق
خدمة فتح حساب مصرفي «اونالين» للمواطنين
والمقيمين لالنضمام لعمالء «بيتك» دون زيارة
ً
الـفــرع ،مبينا أنها تتيح لعمالء «بيتك» الجدد
ممن ليس لديهم أي حسابات مصرفية في البنك

إمـكــانـيــة فـتــح حـســاب مـصــرفــي «أون ــاي ــن» عبر
تطبيق  KFHonlineعلى الهاتف النقال بمنتهى
السهولة واألمان ،مع تنفيذ التوقيع الكترونيا،
وذلك عبر خدمة التوقيع الرقمي بالتعاون مع
الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأوضح الشمالن أن عمالء «بيتك» استفادوا
م ــن ب ــاق ــة مـتـكــامـلــة م ــن ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
ال ــرق ـم ـي ــة ،ح ـي ــث اس ـت ـخ ــدم ــوا خ ــدم ــة مـتــابـعــة
التحويالت المصرفية بنظام سويفت «SWIFT
 »GPIإلكترونيا عبر  ،KFHOnlineوخدمة ربط
ال ـح ـس ــاب ب ــرق ــم الـ ـت ــداول م ــع ش ــرك ــة الـمـقــاصــة
الكويتية ،وخدمة التحويل إلى حساب «بيتك»
لـ ـلـ ـت ــداول ،وإيـ ـ ـ ــداع ال ـش ـي ـك ــات ع ـب ــر ال ـم ــوب ــاي ــل،
وال ـس ـحــب ال ـن ـقــدي دون بـطــاقــة مــن خ ــال «QR
 »Codeعـبــر الـبـطــاقــة الـمــدنـيــة أو رق ــم الـهــاتــف،
وخــدمــة فـتــح حـســاب الــذهــب «اون ــاي ــن» ،وبيع
وشراء الذهب الكترونيا ،وخدمة «بيتي أونالين»

الـتــي تمكن الــوالــد مــن إدارة حـســابــات أبـنــائــه،
ً
وخــدمــة  Skiplinoلحجز المواعيد إلكترونيا
في الفروع المصرفية ،وخدمة ال ــ Chatbotعبر
منصاته المختلفة ،والموقع اإللكتروني للبنك
وال ـهــواتــف الــذك ـيــة ،وخــدمــة االشـ ـع ــارات Push
 Notificationالمهمة أثناء السفر في حال عدم
تــوفــر خــدمــة الــرســائــل الـنـصـيــة ،وخ ــدم ــة KFH
 Payل ـلــدفــع اإلل ـك ـت ــرون ــي ،وغ ـيــرهــا الـكـثـيــر من
الـخــدمــات الرقمية وحـلــول الــدفــع ذات الكفاء ة
العالية المتوفرة على  ،KFHonlineأو عبر فروع
.KFH Go
وأض ــاف أن «بيتك» نجح بتطوير خدمة3D
 ،Secureبحيث تتم عملية التحقق عبر تقنية
ر مــز التحقق ( )OTPا ل ــذي يصل للعميل حتى
لو كان خارج الكويت عبر الـ SMSأو عبر خدمة
اإلشعارات  Push Notificationفي تطبيق «بيتك»
على الموبايل».

 stcالراعي الرئيسي لبطولة الدواثلون للركض و«الدراجات»
أع ـل ـنــت شــركــة االت ـص ــاالت
الـكــويـتـيــة  stcرعــايــة بطولة
الـ ـ ــدواث ـ ـ ـلـ ـ ــون فـ ـ ــي ن ـس ـخ ـت ـهــا
األولى ،والتي تنطلق بتنظيم
من نادي الكويت للترايثلون.
وبـ ـ ــاع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارهـ ـ ــا الـ ـ ــراعـ ـ ــي
ال ـ ــرئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي ل ـ ـ ـهـ ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــدث
الرياضي المتميز ،والذي أقيم
فــي مــديـنــة ال ـكــويــت لــريــاضــة
المحركات ،بمشاركة أكثر من
 100متسابق ومتسابقة.
وأع ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة ع ــن
س ـعــادت ـهــا ب ـهــذه ال ـم ـشــاركــة،
ً
والـ ـت ــي ت ــأت ــي ان ـس ـج ــام ــا مــع
استراتيجيتها لدعم القطاع
الرياضي المحلي واألنشطة
التي تسهم في تعزيز الحياة
الصحية.
وأك ــدت  ،stcفــي بـيــان لها،
أن هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ت ــأت ــي

ً
استكماال لألنشطة العديدة
ً
ال ـتــي تــدعـمـهــا ،ح ــرص ــا على
ت ــأك ـي ــد ري ــادتـ ـه ــا فـ ــي م ـجــال
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة
بالمجال الرياضي ،ومواصلة
النهج الذي تتبعه الشركة منذ
إطالق استراتيجيتها لتمكين
التحول الرقمي واالبتكار.
وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،أش ــارت
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ـ ــه لـ ـ ــدى
مـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا فـ ـ ــي ال ـف ـع ــال ـي ــة
ح ـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ــت عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق
جـمـيــع االل ـت ــزام ــات الصحية
وت ـع ـل ـي ـمــات وزارة ال ـص ـحــة،
ب ـش ــأن ال ـت ـبــاعــد االج ـت ـمــاعــي
وع ــدم االخ ـت ــاط ،األم ــر الــذي
تطبقه على جميع ممارسات
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة داخ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـقـ ــارهـ ــا
وفروعها وخارجها.
وخالل الفعالية ،قام فريق

عمل العالقات العامة في ،stc
بقيادة دانة الجاسم ،وحضور
أحـمــد الـنــويـبــت ،بالمشاركة
في تكريم الفائزين ،بحضور
رئيس نادي الكويت لرياضة
الترايثلون عيسى الكندري،
وحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــور ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ م ـ ـبـ ــارك
الفيصل عضو مجلس إدارة
اللجنة األولمبية الكويتية.
وبهذه المناسبة ،قالت دانة
الجاسم ،المديرة العامة إلدارة
ات ـص ــاالت ال ـشــركــات فــي ،stc
إن «رعــايــة هــذا الـحــدث تأتي
ض ـمــن ع ــدد م ــن ال ـم ـشــاركــات
التي قامت بها  – stcالكويت
منذ إ ط ــاق السمة التجارية
الجديدة مطلع عام  ،2020مما
ً
يجعلها أكثر تميزا».
وأعـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـجـ ـ ــاسـ ـ ــم ع ــن
امـتـنــان  stcوتـقــديــرهــا لــدور

دانة الجاسم

المنظمين والـمـشــاركـيــن في
إنجاح هــذا الحدث المتميز،
واعدة بمواصلة تقديم الدعم،
وتعزيز المشاركة المجتمعية
لـمـثــل هـ ــذه ال ـف ـعــال ـيــات الـتــي

تــدفــع نـحــو الـنـمــو المستدام
في النشاط البدني والصحة
بشكل عــام ،وكذلك أن «نكون
م ـص ــدر إل ـه ــام ل ـل ـش ـبــاب ،بما
يساعدهم على تبني أسلوب
حياة أكثر صحة».
وأشـ ـ ــارت ال ـجــاســم إل ــى أن
دعــم  stcلهذه الفعالية يأتي
ً
انـطــاقــا مــن القيم األساسية
التي تؤمن بها الشركة ،والتي
ت ـت ـم ـثــل فـ ــي دع ـ ــم ال ـم ـنــاف ـســة
ال ـش ــري ـف ــة ،وال ـت ـش ـج ـيــع على
الــريــاضــة ،والـتـحـلــي بــالــروح
ال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة وق ـ ـ ـيـ ـ ــم الـ ـعـ ـم ــل
الجماعي فــي مختلف أو جــه
الحياة.
وتابعت« :نؤمن بأن وجود
اس ــم كـبـيــر مـثــل  stcف ــي مثل
هــذه الفعاليات يمنح زخما
أكـ ـ ـب ـ ــر ،وي ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن ح ـمــاســة

المتسابقين ،لــذا نسعى إلى
تعزيز مشاركاتنا ،تشجيعا
للمشاركين ،وكذلك للمجتمع
الكويتي».
واخ ـ ـ ـت ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــت ال ـ ـ ـجـ ـ ــاسـ ـ ــم:
ً
«انـطــاقــا مــن استراتيجيتنا
ل ـل ـت ـحــول ال ــرق ـم ــي وال ـت ـط ــور
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر ع ـ ـ ـبـ ـ ــر ت ـ ـعـ ــزيـ ــز
ت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت
وشـ ـبـ ـك ــات ال ـج ـي ــل ال ـخــامــس
لـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـت ــرفـ ـي ــه
ل ــدى األفـ ـ ــراد ،واالح ـت ـيــاجــات
التجارية لدى الشركات ،فإن
 stcتـحــرص على دعــم كــل ما
هو رائد ومتميز في مختلف
ال ـق ـطــاعــات ،الس ـي ـمــا الـقـطــاع
الرياضي».

خالد الشمالن

«الكويت للتأمين» تجري
فحص  PCRلموظفيها

نظمت شركة الكويت للتأمين
إج ــراء فحص  PCRللكشف عن
فيروس كورونا لجميع العاملين
لديها ،والفروع التابعة لها ،في
المقر الرئيسي ،مع االلتزام بكل
معايير السالمة ،بهدف توفير
بيئة صحية آمنة ،ورفع مستوى
االط ـ ـم ـ ـئ ـ ـنـ ــان بـ ـي ــن ال ـم ــوظ ـف ـي ــن
ف ــي م ـك ــان ال ـع ـم ــل ،إض ــاف ــة إلــى
المساهمة في رصد حاالت ممن
ال تظهر عليهم أعراض ،لسرعة
عالجها والحد من انتشارها.
وفي هذا السياق ،نوه الرئيس
التنفيذي لــ»الـكــويــت للتأمين»،
ســامــي ش ــري ــف ،ع ــن اإلج ـ ــراءات
االحـتــرازيــة والتدابير الوقائية
ال ـ ـتـ ــي اتـ ـخ ــذتـ ـه ــا ال ـ ـشـ ــركـ ــة فــي
مواجهة هــذا الــوبــاء ،والحد من
انتشاره ،ملتزمة بكل الـقــرارات
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة عــن
الجهات الرسمية المختصة.
وأع ـ ـ ـ ــرب ش ــري ــف عـ ــن ش ـك ــره
وت ـ ـقـ ــديـ ــره لـ ـلـ ـك ــوي ــت؛ ح ـك ــوم ــة
وشعبا ،ولجميع الطواقم الطبية
وال ـه ـي ـئ ــات ال ـت ـمــري ـض ـيــة ،الـتــي

أث ـب ـت ــت ش ـجــاع ـت ـهــا وك ـفــاء ت ـهــا
وق ــدرت ـه ــا ال ـعــال ـيــة ع ـلــى ســرعــة
الـتـعــامــل ف ــي الـمــرحـلــة الــراهـنــة
ومستجدات مواجهة الفيروس.
كذلك شكر الـكــوادر الوطنية
المخلصة ،لتعاونها المتواصل
فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ال ـ ـشـ ــراكـ ــة
المجتمعية الفاعلة ،بما يحفظ
صـ ـح ــة وس ـ ــام ـ ــة ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمقيمين في الكويت.
ً
وأض ـ ـ ـ ــاف أي ـ ـضـ ــا أن ن ـتــائــج
ف ـح ــوص ــات  PCRال ـت ــي أجــريــت
ً
ألكثر من  280موظفا في الشركة
أس ـ ـفـ ــرت ج ـم ـي ـع ـهــا عـ ــن ن ـتــائــج
سـلـبـيــة ،وت ــم ات ـخــاذ اإلجـ ــراءات
ال ــازم ــة ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى ســامــة
الجميع.
ً
وخ ـ ـتـ ــامـ ــا ،ت ـق ــدم ــت ال ـش ــرك ــة
بـ ــال ـ ـش ـ ـكـ ــر والـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــر لـ ـم ــرك ــز
الجارالله األلماني التخصصي،
ولـفــريــق الـمـســح الـمـتـنـقــل ،على
اس ـت ـجــاب ـت ـهــم ل ـط ـلــب «ال ـك ــوي ــت
للتأمين» بعمل مسحات للكشف
عـ ــن الـ ـفـ ـي ــروس ل ـل ـعــام ـل ـيــن فــي
الشركة.

ةديرجلا
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اقتصاد

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

مشكلة الكويت ليست في شح مواردها بل سوء إدارتها
عودة التصنيفات االئتمانية العالية قد تكون كارثية بالقرار الخطأ
طالب «الشال» بعدم إعطاء
تقارير وكاالت التصنيف
االئتماني أقل أو أكثر مما
تستحق« ،فالمعني بعالج
حالة المريض هو اإلدارة
فإن صلحت،
العامة للبلدً ،
فستعود تلقائيا التصنيفات
الجيدة للكويت ،والشواهد
الجديدة ال توحي بصالح
اإلدارة العامة».

ً
قد يكون كافيا
لعودة التصنيف
إلى األعلى بيع
مؤسسة البترول
احتياطي األجيال
القادمة

أفاد تقرير الشال االقتصادي
األسبوعي بأنه يجب أال نعطي
ت ـ ـقـ ــاريـ ــر وكـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـت ـص ـن ـيــف
االئ ـت ـم ــان ــي أق ـ ــل أو أكـ ـث ــر مـمــا
تستحق ،فالمعني بعالج حالة
ال ـم ــري ــض ه ــو اإلدارة ال ـعــامــة
ل ـل ـب ـل ــد ،فـ ـ ــإن ص ـل ـح ــت اإلدارة
ً
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،فـ ـسـ ـتـ ـع ــود ت ـل ـق ــائ ـي ــا
التصنيفات االئتمانية الجيدة
للكويت ،والشواهد الجديدة ال
توحي بصالح اإلدارة العامة.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـتـ ـق ــري ــر إن وك ــال ــة
"ستاندرد آند بورز" في تقرير
 15الـ ـ ـج ـ ــاري ث ـب ـت ــت تـصـنـيــف
ال ـكــويــت االئ ـت ـمــانــي ال ـس ـيــادي
عـ ـن ــد ا لـ ـم ــر تـ ـب ــة ( ،)AA-و ه ــو
نفس تصنيف يوليو الفائت،
وكـ ــانـ ــت ال ــوك ــال ــة قـ ــد خـفـضــت
التصنيف من ( )AAإلى ()AA-
في مارس الفائت ،ثم أتبعته في
يوليو الفائت بتغيير النظرة
المستقبلية من "مستقرة" إلى
"سلبية".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف "جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت ـث ـب ـي ــت
الـتـصـنـيــف رب ـم ــا ألن الــوكــالــة
خـ ـفـ ـض ــت تـ ـق ــدي ــراتـ ـه ــا ل ـع ـجــز
الـ ـم ــوازن ــة ال ـع ــام ــة م ــن  40فــي
المئة من حجم الناتج المحلي
اإلجـ ـم ــال ــي فـ ــي ت ـق ــري ــر يــول ـيــو
الفائت ،إلى  30في المئة للسنة
المالية الحالية  2021/2020في
تقريرها الحالي".
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن مـ ــا ت ــذك ــره
الــوكــالــة ح ــول المستقبل ،أهــم
مــن تثبيت التصنيف الهابط،
ً
فهي ال ترى جهدا يبذل إلطفاء
ً
حريق المالية العامة ،وال جهدا
يبذل لفهم اختالالت االقتصاد
الـهـيـكـلـيــة ،لــذلــك مــن المحتمل
خ ـفــض آخ ــر لـلـتـصـنـيــف خــال
األشهر الستة إلى الـ 12القادمة.
ف ـ ــاالعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد ع ـ ـلـ ــى الـ ـنـ ـف ــط
ال ـم ـه ـي ـم ــن عـ ـل ــى ك ـ ــل م ـف ــاص ــل
االق ـت ـصــاد ،ألن ــه يـشـكــل  50في
المئة من حجم الناتج المحلي
اإلج ـم ــال ــي ،و 90ف ــي الـمـئــة من
حـصـيـلــة ال ـ ـصـ ــادرات ،و 90في

ال ـم ـئــة م ــن إي ـ ـ ــرادات ال ـم ــوازن ــة،
البد من مواجهته ،تلك الهيمنة
صحيحة في أحوال رواج سوق
النفط ،وهــي صحيحة منذ أن
هبطت أسعار النفط بشدة في
خريف  ،2014وهي صحيحة في
ظروف جائحة "كورونا" ،بينما
كــل مــن دول م ـج ــاورة للكويت
ت ـح ــرك ــت فـ ــي ات ـ ـجـ ــاه تـخـفـيــف
االعتماد على النفط.
وذكــر التقرير "كــل ما فعلته
اإلدارة العامة في الكويت ،هو
االن ـت ـظ ــار ح ـتــى ج ـفــت سـيــولــة
االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،وس ـ ـ ــواء

بطريق مباشر أو غير مباشر،
ب ـ ــدأت ال ـس ـحــب م ــن احـتـيــاطــي
األج ـي ــال ال ـقــادمــة ،س ــواء ببيع
أص ـ ــول غ ـي ــر س ــائ ـل ــة ع ـل ـي ــه ،أو
ب ــوق ــف ال ـت ـح ــوي ــل ال ـم ـس ـت ـحــق
لــه  -10فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي
اإليـ ـ ـ ـ ــرادات الـ ـع ــام ــة -أو سـحــب
مــا تــم التحويل لــه فــي سنوات
ســاب ـقــة .أو بــاخـتـصــار شــديــد،
مشكلة الكويت ليست في شحة
مــواردهــا ،فهي تملك ما يكفي،
إنما بسوء إدارة تلك الـمــوارد،
ف ـ ـ ــاإلدارة ال ـعــامــة تـت ـصــرف في
حــدود شــراء الوقت على الزمن

ً
 1469دينارا معدل األجر الشهري
للكويتيين في القطاعين
ذكر "الشال" أن آخر اإلحصاءات الصادرة عن اإلدارة
المركزية لإلحصاء حول أعداد العمالة في الكويت ،كما
فــي نهاية الــربــع الثالث مــن عــام  ،2020مصنفة وفقا
للعدد والجنس والجنسية واألجــور واألعـمــار ...إلخ،
تشير إلى أن حجمها بلغ نحو  2.035مليون عامل من
غير احتساب العمالة المنزلية ( 2.119مليون عامل في
نهاية الربع الثاني .)2020
وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع
العائلي -البالغة نحو  673ألف عامل ،يصبح المجموع
نحو  2.709مليون عامل ( 2.799مليون عامل في نهاية
الربع الثاني  ،)2020أي بانخفاض بنحو  90ألف عامل
ربـمــا بسبب الـجــائـحــة ،وتـبـلــغ نسبة الـعـمــالــة المنزلية
نحو  24.9في المئة من إجمالي العمالة في الكويت كما
في نهاية الربع الثالث من عام  24.3( 2020في المئة من
إجمالي العمالة في نهاية الربع الثاني .)2020
وبلغ معدل األجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية
في القطاع الحكومي نحو  1863دينارا ( 1846دينارا في
نهاية الربع الثاني  ،)2020وبلغ ذلك المعدل لإلناث نحو
 1300دينار ( 1295دينارا في نهاية الربع الثاني ،)2020
بفارق بحدود  43.3في المئة لمصلحة أجور الذكور.
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين
في القطاع الحكومي نحو  748دينارا ( 743دينارا في
نهاية الربع الثاني  ،)2020وبلغ لإلناث غير الكويتيات
نحو  677دينارا ( 677دينارا في نهاية الربع الثاني
 )2020بفارق لمصلحة الذكور بحدود  10.5في المئة،
أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير
الكويتيين.
ويبلغ معدل األجر الشهري للكويتيين من الجنسين
في القطاع الحكومي نحو  1529دينارا ( 1520دينارا
في نهاية الربع الثاني  ،)2020ويبلغ نفس المعدل لغير

الكويتيين نحو  713دينارا ( 711دينارا في نهاية الربع
الثاني  ،)2020بفارق بين المعدلين بحدود  114.5في
المئة لمصلحة الكويتيين.
ويبلغ معدل األجر الشهري للذكور الكويتيين في
القطاع الخاص نحو  1477ديـنــارا ( 1472ديـنــارا في
نهاية الربع الثاني  ،)2020أي أدنــى بنحو  20.7-في
المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي ،ويبلغ
ذلك المعدل لإلناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو
 931دينارا ( 922دينارا في نهاية الربع الثاني ،)2020
أي أدنــى بنحو  28.4-فــي المئة مــن معدل زميالتهن
في القطاع الحكومي ،وال شك في أن مخصصات دعم
العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفوارق.
ويبلغ معدل األجر الشهري للذكور غير الكويتيين في
القطاع الخاص نحو  286دينارا ( 281دينارا في نهاية
الربع الثاني  ،)2020أي نحو  38.2في المئة من مستوى
زمالئهم في القطاع الحكومي ،ويبلغ معدل األجر الشهري
لإلناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو  399دينارا
( 396دينارا في نهاية الربع الثاني  ،)2020وهو أعلى من
مـعــدل أجــر الــذكــور غير الكويتيين فــي القطاع الخاص
بنحو  39.5في المئة ،ولكنه أدنى من معدل زميالتهن في
القطاع الحكومي بنحو  41.1-في المئة.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص ،يبلغ
معدل األجــر الشهري للكويتيين الــذكــور نحو 1781
ديـنــارا ( 1765ديـنــارا في نهاية الربع الثاني ،)2020
ولإلناث الكويتيات نحو  1241دينارا ( 1235دينارا
في نهاية الربع الثاني  ،)2020ويتسع الفارق لمصلحة
الذكور إلى  43.5في المئة.
ويبلغ معدل األجر الشهري للذكور غير الكويتيين
 298دينارا ( 293دينارا في نهاية الربع الثاني ،)2020
ويبلغ لإلناث غير الكويتيات نحو  460دينارا (456

الـ ـقـ ـصـ ـي ــر ،تـ ــاركـ ــة ال ـم ـش ـك ــات
الحقيقية تتفاقم حتى تصبح
غير قابلة للحل".
وتــذكــر الــوكــالــة أن الـسـمــاح
للحكومة بــاقـتــراض  20مليار
دي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار س ـ ـي ـ ـسـ ــاعـ ــد فـ ـ ـ ــي س ــد
الحاجة لتمويل عجز الموازنة،
ولـ ـك ــن االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي إنـ ـك ــار
وجــود مشكالت هيكلية وعدم
عــاج ـهــا ،س ـي ــؤدي إل ــى ظـهــور
كل المشكالت على السطح مرة
أخرى بحلول عام .2024
وتـعـتـقــد ال ــوك ــال ــة أن ت ــؤدي
بيئة االقتصاد الكلي الضعيفة

دينارا في نهاية الربع الثاني  )2020ويصبح الفارق
لمصلحة اإلناث نحو  54.1في المئة.
ً
وي ـب ـلــغ م ـعــدل األجـ ــر ال ـش ـهــري لـلـكــويـتـيـيــن ذكـ ــورا
ً
وإناثا في القطاعين نحو  1469دينارا ( 1459دينارا
في نهاية الربع الثاني  ،)2020ويبلغ لغير الكويتيين
نحو  315دينارا ( 310دنانير في نهاية الربع الثاني
 ،)2020والبد من إعادة التذكير بأن كل هذه األرقام ال
تشمل العمالة المنزلية التي ســوف تترك أثــرا كبيرا
لألدنى على معدالت أجور غير الكويتيين لو أخذت في
االعتبار ،كما أنها ال تشمل أثر مخصصات دعم العمالة
للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عــدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي
ً
وفقا لنفس المصدر نحو  328.1ألف عامل ( 323.4ألفا
في نهاية الربع الثاني  ،)2020ويبلغ عددهم في القطاع
الخاص نحو  72.8ألفا ( 73.3ألفا في نهاية الربع الثاني
 ،)2020أي أنها عمالة موزعة إلى نحو  81.8في المئة
عمالة حكومية و 18.2في المئة عمالة قطاع خاص.
وت ـب ـلــغ ن ـس ـبــة ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـق ـطــاع
الحكومي مــن حملة الـشـهــادات الجامعية نحو 42.7
فــي الـمـئــة ،إضــافــة إلــى نـحــو  4.4فــي الـمـئــة مــن حملة
الشهادات ما فوق الجامعية ،ونحو  14.6في المئة لمن
يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية ،ونحو
 21.5في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها،
أي أن نحو  83.3في المئة من موظفي القطاع الحكومي
من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه.
ورغم ذلك ،ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة،
إمــا بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة ،أو
بسبب ضعف المستوى التعليمي ،أو بسبب االنفصال
بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ،أو حتى
بسبب انتشار شهاداته المضروبة.

إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــط عـ ـ ـل ـ ــى ج ـ ـ ــودة
األص ــول ،بما يــؤدي إلــى زيــادة
حجم الـقــروض غير المنتظمة
وتكلفة المخاطر إلى ما يقارب
الضعف ،أو بمعنى آخــر ،فشل
اإلدارة العامة في عالج مشكالت
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـك ـل ــي سـيـنـعـكــس
بــال ـســوء عـلــى وحـ ــدات الـقـطــاع
الخاص المحلية.
ول ـف ــت إلـ ــى أن ك ــل م ــا ت ـقــدم
ال ع ــاق ــة ل ــوك ــاالت الـتـصـنـيــف
االئ ـت ـمــانــي ب ــه ،إن ـمــا توصيف
ل ـ ـحـ ــالـ ــة االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ال ـم ـح ـل ــي
الـ ـم ــري ــض ،ويـ ـج ــب أال نـعـطــي

ت ـ ـقـ ــاريـ ــر وكـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـت ـص ـن ـيــف
االئ ـت ـم ــان ــي أق ـ ــل أو أكـ ـث ــر مـمــا
تستحق ،فالمعني بعالج حالة
ال ـم ــري ــض ه ــو اإلدارة ال ـعــامــة
ل ـل ـب ـل ــد ،فـ ـ ــإن ص ـل ـح ــت اإلدارة
ً
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،فـ ـسـ ـتـ ـع ــود ت ـل ـق ــائ ـي ــا
التصنيفات االئتمانية الجيدة
للكويت ،والشواهد الجديدة ال
توحي بصالح اإلدارة العامة.
وأضــاف "عــودة التصنيفات
االئ ـت ـمــان ـيــة ال ـعــال ـيــة ق ــد تـكــون
كـ ـ ــارث ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ال ـ ـخ ـ ـطـ ــأ،
فالتصنيف اال ئـتـمــا نــي يعني
ال ـ ُـم ـق ــرض ـي ــن أو ال ـم ـت ـعــام ـل ـيــن

ً
ً
األج ــان ــب مــال ـيــا وت ـج ــاري ــا مع
الكويت ،وهم المعنيون بتقرير
ً
الـتـصـنـيــف ،وق ــد ي ـكــون كــافـيــا
لـعــودتــه لــأعـلــى بـيــع مؤسسة
ال ـب ـتــرول الـكــويـتـيــة احـتـيــاطــي
األجـ ـي ــال ال ـق ــادم ــة ك ـمــا يــوحــي
تقرير الوكالة ،وسيصبح خطأ
جسيم فــي بـعــده االق ـت ـصــادي،
ً
والح ـ ـ ـقـ ـ ــا ال ـ ـمـ ــالـ ــي ،إن ت ـب ـن ـتــه
الحكومة الكويتية".

ً
 673ألفا عدد العمالة المنزلية
في نهاية الربع الثالث من 2020
أشـ ــار "الـ ـش ــال" إل ــى أن ن ـحــو رب ــع إجـمــالــي
العمالة الوافدة في الكويت منزلية ،بلغ عددها
كما في نهاية الربع الثالث من عام  2020وفق
جــداول اإلدارة المركزية لإلحصاء نحو 673
ألــف عــامــل ( 680ألـفــا فــي نهاية الــربــع الثاني
 ،)2020وموزعة مناصفة تقريبا بين الذكور
البالغ عددهم نحو  329ألفا ،واإلن ــاث البالغ
عددهن نحو  344ألفا.
ويتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند
بنحو  224ألف عامل ( 225ألفا في نهاية الربع
الثاني  ،)2020بينما تتصدر الفلبين عمالة
اإلناث بنحو  143ألفا ( 148ألفا في نهاية الربع
الثاني  ،)2020وتتصدر الهند أرقــام العمالة
المنزلية من الجنسين بنسبة  47.9في المئة
من إجمالي العمالة المنزلية ،تليها الفلبين
بنسبة  21.4في المئة من اإلجمالي.
وبشكل عــام ،تستحوذ أربــع جنسيات هي
الهند والفلبين وبنغالدش وسريالنكا على
نحو  94.2في المئة من إجمالي عدد العمالة
المنزلية من أصل  10جنسيات ،بينما تحتل
الجنسيات الست األخرى ألعالها  2.3في المئة
وألدناها  0.2في المئة.
وض ـمــن ال ـ ــدول الـعـشــر ال ـم ـصــدرة للعمالة
المنزلية  3دول افريقية ،تتصدرها أثيوبيا
بنصيب  2.3في المئة من جملة تلك العمالة،
ثم بنين وساحل العاج بنسبة  0.3في المئة
لكليهما.
ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات
ً
الـعـمــالــة ال ــواف ــدة األخـ ــرى وف ـقــا لجنسياتها،
سيبلغ عــدد العمالة اإلجـمــالــي مــن الجنسية

الهندية نحو  845ألفا ( 883ألفا في نهاية الربع
الثاني  ،)2020أي ما نسبته  31.2في المئة من
جملة العمالة شامال العمالة الكويتية ،ونحو
 36.6في المئة من جملة العمالة الــوافــدة ،أي
تحتل الصدارة في الحالتين.
تـلـيـهــا ف ــي ال ـتــرت ـيــب ال ـث ــان ــي ال ـع ـمــالــة من
الجنسية المصرية ،وبإجمالي عمالة بنحو
 495أل ـفــا ( 516أل ـفــا فــي نـهــايــة الــربــع الـثــانــي
 ،)2020وبنسبة  18.3فــي المئة مــن إجمالي
الـعـمــالــة ،ونـحــو  21.4فــي الـمـئــة مــن إجمالي
العمالة الوافدة.
يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية
بنحو  401ألف عامل ( 397ألفا في نهاية الربع
ال ـثــانــي  )2020وبـنـسـبــة  14.8ف ــي ال ـم ـئــة من
إجمالي العمالة ،وقــد ترتفع تلك النسبة إذا
كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.
وتـ ــأتـ ــي بـ ـنـ ـغ ــادش فـ ــي ال ـم ــرت ـب ــة ال ــراب ـع ــة
بإجمالي عمالة بحدود  254ألف عامل (261
ألفا في نهاية الربع الثاني  ،)2020أو ما نسبته
 9.4فــي المئة مــن إجمالي العمالة ونحو 11
في المئة من إجمالي العمالة الوافدة ،وتحتل
الفلبين الـمــرتـبــة الـخــامـســة بــإجـمــالــي عمالة
بحدود  216ألفا ( 224ألفا عامل في نهاية الربع
الثاني  ،)2020بنسبة  8في المئة من إجمالي
الـعـمــالــة ،وبـنـحــو  9.4فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي
العمالة الوافدة.

معظم مؤشرات أسواق العالم تحسن أداؤها خالل 2020
قال "الشال" إن أداء معظم مؤشرات أسواق العالم تحسن خالل
عام  ،2020مقارنة بارتفاع أكبر ألداء عام  ،2019فمؤشر "مورغان
ستانلي كابيتال إنترناشيونال" ( )MSCIللعالم كسب نحو 14.1
في المئة مع نهاية عام  ،2020مقارنة بارتفاع أكبر للمؤشر نفسه
في عام  2019بنحو  25.2في المئة.
وشمل االرتفاع مؤشر " "MSCIللواليات المتحدة ،الذي ارتفع
بما نسبته  19.2في المئة ،ويعتبر وزن السوق األميركي ودرجة
تأثيره كبيرين جدا على بقية األسواق العالمية ،كما ارتفع المؤشر
الشامل لألميركيتين بنسبة بلغت نحو  17.6في المئة.
أمــا مؤشر " "MSCIالشامل ألوروبــا فقد ارتفع بنسبة  3.1في
المئة ،وارتفع المؤشر ذاته -إذا استثنينا المملكة المتحدة -بنحو
ً
ً
ً
 8.9في المئة ،وجاء أداء آسيا موجبا ومعاكسا تماما ألداء عام
 ،2019فمؤشر " "MSCIآلسيا /الهادئ ارتفع بنحو  17.1في المئة
مقارنة بارتفاع في عام  2019بنحو  16.3في المئة ،وارتفع المؤشر
الياباني بنحو  12.2في المئة.
وارتفع مؤشر أسواق العالم بنحو  5.2في المئة لو استثنينا
منه الواليات المتحدة األميركية ،ويعكس ذلك ثقل السوق األميركي
في تكوين المؤشر كما أسلفنا.
والخالصة كانت ارتـفــاع  8مــؤشــرات ،وانخفاض  8مؤشرات،
ً
وضمن األخيرة أداء بورصة الكويت طبقا لمؤشر الشال ،لتحل

في المركز الثالث عشر بانخفاض بلغت نسبته نحو  11.9في
المئة مقارنة بارتفاع بلغ نحو  28.9في المئة ،وبالمركز الثالث
بين هذه األسواق لعام .2019
وتجدر اإلشارة إلى أن متوسط االنخفاض لألسواق بمجملها
بلغ نحو  1.6-في المئة في نهاية عام  ،2020مقارنة بارتفاع بلغ
نحو  19.7في المئة في نهاية عام .2019
ً
واحتلت بورصة الكويت المرتبة قبل األخيرة ضمن  12سوقا
ً
ً
ماليا في الشرق األوسط في خسارة مؤشرها وفقا لمؤشر الشال،
وذلك من دون تعديل ألثر سعر صرف العمالت مقابل الدوالر.
وبلغ معدل النمو /الخسارة غير المرجح لمؤشرات تلك األسواق
نحو  3.2-في المئة ،بعد ارتفاع بنسبة بلغت نحو  8.5في المئة
في عام .2019
وحقق السوق التركي المركز األول خــال عــام  2020بارتفاع
بنحو  29.1في المئة ،بعد ارتفاع بنحو  25.4في المئة نهاية عام
 ،2019تاله السوق الباكستاني بارتفاع بنحو  7.4في المئة بعد
ارتفاع بنحو  9.9في المئة نهاية عام  ،2019ثم السوق السعودي
بارتفاع بنحو  3.6في المئة ،بعد ارتفاع بنحو  7.2في المئة في
نهاية عام  ،2019بينما حقق السوق المصري أكبر تراجع بنحو
 22.3فــي المئة ،بعد أن حقق ارتفاعا فــي عــام  2019بنحو 7.1في المئة.
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تتنوع الشرائح
المستهدفة ببرامج
األكاديمية بين
موظفي هيئة
األسواق وشاغلي
المناصب والوظائف
واجبة التسجيل
لدى األشخاص

مع إصــدار قرارها رقم ( )5لسنة ،2021
ت ـب ــدأ ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق ال ـم ــال أول ـ ــى مــراحــل
اإلع ــداد لتنفيذ مشروعها االستراتيجي
بإنشاء أكاديمية متخصصة فــي أســواق
المال ،وهي مؤسسة تعليمية وتدريبية
في مجال أســواق األوراق المالية ،تتمتع
بشخصية اعتبارية مستقلة غير هادفة
للربح ،تخضع لرقابة الهيئة وإشرافها.
وتـمـثــل «الـمـســاهـمــة الـفـعــالــة ف ــي رفــع
ك ـفــاءة أس ــواق ال ـمــال فــي دول ــة الـكــويــت»
ً
ً
هــدفــا ر ًئـيـسـيــا إلنـشــاء هــذه األكــاديـمـيــة،
ـداف أخـ ـ ـ ــرى :ك ـت ـطــويــر
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أه ـ ـ ـ ـ ٍ
وتنمية االقـتـصــاد المعرفي ذي الصلة
بقطاع أنشطة األوراق المالية ،وتأهيل الكوادر
ال ـب ـشــريــة ال ـعــام ـلــة ف ــي ذلـ ــك ال ـق ـط ــاع وتـنـمـيــة
مهاراتها وقدراتها ،وتوعية الجمهور بنشاط
األوراق المالية والمنافع والمخاطر وااللتزامات
المرتبطة باالستثمار في هذا النشاط وتشجيع
تنميته ،وتعزيز عملية التعاون مع أهم الجهات
التعليمية والمهنية الدولية ،وتبادل الخبرات
م ــع ال ـج ـهــات الــرقــاب ـيــة الـمـمــاثـلــة والـمـنـظـمــات
اإلقليمية والدولية المتخصصة في المجاالت
المتعلقة بتطوير أسواق المال.
هذا ،وتتوزع أنشطة األكاديمية وبرامجها
بين برامج تدريبية متصلة بأنشطة األوراق
المالية ،بما في ذلك برامج المراجعة للحصول
على الشهادة الخاصة باالختبارات التأهيلية
ـادات
ل ـل ــوظ ــائ ــف واج ـ ـبـ ــة ال ـت ـس ـج ـي ــل ،والـ ـشـ ـه ـ ً
المهنية العالمية بمختلف أنــواعـهــا ،إضــافــة
إل ــى بــرامــج تــوعـيــة ذات ص ـلــة ،وتــوف ـيــر مــركــز
معتمد لالختبارات التأهيلية المهنية ،وتقديم
اختبارات خاصة بموظفي الهيئة والمرشحين

لـشـغــل مـخـتـلــف وظــائ ـف ـهــا ،ف ـضــا ع ــن تــوفـيــر
مكتبة افتراضية إلكترونية ،وتنفيذ التحالفات
الالزمة مع الجامعات المحلية والعالمية لتقديم
البرامج األكاديمية للدراسات العليا والبرامج
التدريبية.
كـمــا تـتـنــوع ال ـشــرائــح الـمـسـتـهــدفــة بـبــرامــج
األك ــادي ـم ـي ــة ب ـي ــن م ــوظ ـف ــي ال ـه ـي ـئــة وشــاغ ـلــي
الـمـنــاصــب والــوظــائــف واج ـبــة التسجيل لــدى
األشـ ـخ ــاص ال ـم ــرخ ــص ل ـهــم وم ــوظ ـف ــي ه ــؤالء
األش ـ ـخـ ــاص ،إض ــاف ــة إلـ ــى مــوظ ـفــي ال ـشــركــات
المدرجة في بورصات األوراق المالية ،وحديثي
الـتـخــرج وال ـطــاب فــي المستويات التعليمية
المختلفة ،إضافة إلى شرائح مجتمعية مختلفة
وجمهور المعنيين والمهتمين بأنشطة األوراق
المالية على وجه العموم.
وي ـتــولــى اإلشـ ـ ــراف ع ـلــى إدارة األكــادي ـم ـيــة
مجلس أمناء يعين أو ينتدب أعضاؤه الخمسة
من قبل مجلس مفوضي الهيئة ،بموجب قرار

ي ـص ــدر ع ـنــه مـ ــدة سـنـتـيــن قــاب ـلــة لـلـتـجــديــد
لمرتين ،وله جميع الصالحيات والسلطات
الالزمة إلدارة األكاديمية.
ه ــذا ،وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أن إنـشــاء هــذه
ـات
األكــادي ـم ـيــة يـمـثــل اس ـت ـجــابــة السـتـحـقــاقـ ٍ
آن واحــد ،فمن ناحيةٍ
قانونية وتنموية ًفي ٍ
أولـ ــى يــأتــي ت ـن ـف ـيــذا ألح ـك ــام ال ـب ـنــد ( )10من
ال ـمــادة ( )5مــن قــانــون إنـشــاء الهيئة رقــم ()7
لسنة  2010وتعديالته ،والذي تضمن «إنشاء
أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليمية أو
تــدريـبـيــة فــي مـجــال أس ــواق األوراق المالية،
تتمتع بالشخصية االعتبارية ،وتخضع لرقابة
وإشراف الهيئة وحدها.
وت ـن ـظــم هـ ــذه ال ـمــؤس ـســة ب ـمــوجــب لــوائــح
وقـ ــواعـ ــد تـ ـص ــدره ــا ال ـه ـي ـئ ــة» ،ك ـم ــا يـتـمــاشــى
م ــن ن ــاح ـي ــةٍ أخ ـ ــرى م ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـهـيـئــة
 ،2021/2018والتي تتضمن مبادرة «إنشاء معهد
متخصص ُيعنى بتدريب العاملين في أسواق
المال وأنشطة األوراق المالية وتنمية االقتصاد
الـمـعــرفــي (،)Knowledge-Based Economy
وال ـتــي ت ـنــدرج ب ــدوره ــا فــي إط ــار اإلس ـه ــام في
تحقيق الـتــوجـهــات الـتـنـمــويــة لــدولــة الـكــويــت
والمنبثقة من الرؤية السامية في التحول إلى
مركز مالي إقليمي رائد ،وذلك من خالل مشاريع
ع ــدة ســاهـمــت إل ــى حــد بعيد فــي قـطــع أش ــواط
مهمة في مسار إيجاد بيئة استثمارية جاذبة
تمتلك مـقــومــات الـكـفــاءة والـنــزاهــة والشفافية
المطلوبة ،وتطوير قطاع أسواق المال من خالل
توجهات عــدة ،يمثل إنشاء «أكاديمية أســواق
المال» المتخصصة بالتعليم والتدريب المهني،
المتوافقة مــع المعايير الدولية أحــد أهــم تلك
التوجهات في المرحلة الحالية.
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انطالق أعمال لجنة الملتقى بالجمعية االقتصادية
ان ـ ـ ـط ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــت أع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال لـ ـجـ ـن ــة
الملتقى االقتصادية بالجمعية
االقتصادية الكويتية لسنة ،2021
وهــي إحــدى اللجان التي أقرها
مجلس إدارة الجمعية الجديد
ب ــرئ ــاس ــة ع ـب ــدال ــوه ــاب الــرش ـيــد
ضمن خطته للدورة القادمة.
وتتضمن أعمال اللجنة التي
وضـ ـع ــت ب ــرن ــام ـج ـه ــا ال ـس ـن ــوي
بتنظيم فعاليات ولـقــاء ات تقام
ً
أسبوعيا كل يوم ثالثاء ألعضاء
الجمعية ومنسبيها لمناقشة
القضايا االقتصادية من مختلف
جوانبها والمتصلة بـهــا ،وبما
ي ـخــدم الـمـصـلـحــة ال ـعــامــة ودعــم
الجانب االقتصادي.
وأف ــاد رئـيــس اللجنة سلطان

ال ـج ــزاف ب ــأن أح ــد أه ــم األه ــداف
الرئيسية للجمعية االقتصادية
هو تسليط الضوء على القضايا
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وسـ ـب ــل تـحـسـيــن
بيئة األعمال االقتصادية ودعم
االبتكار من أجل تحقيق اقتصاد
مستدام.
ً
وأض ــاف الـجــزاف أنــه انطالقا
من هذا األسبوع ،سوف تبدأ هذه
الفعاليات التي «نستضيف من
خاللها نخبة من االقتصاديين
واألك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــراء
المهتمين بــا لـشــأن االقتصادية
بـ ـح ــوارات مـفـتــوحــة م ــع أع ـضــاء
ال ـج ـم ـع ـي ــة وضـ ـي ــوفـ ـه ــا ُيـ ـط ــرح
ويناقش خاللها مجمل القضايا
االقـتـصــاديــة المحلية والــدولـيــة

التي من شأنها أن تساهم بشكل
أو بــآخــر ف ــي تـحـسـيــن وتـطــويــر
االقتصاد الكويتي».
وأوضــح أن الملتقيات سوف
تساهم ،من خالل هذه اللقاءات،
في خلق بيئة تفاعلية بين فئات
المجتمع المختلفة والمؤسسات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة وال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـخ ــاص،
إضافة إلى إتاحة الفرصة لتبادل
ال ـخ ـب ــرات ال ـم ـعــرف ـيــة والـعـمـلـيــة
من خــال التواصل المباشر مع
األعضاء والضيوف.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن الـ ـمـ ـش ــارك ــة
م ـف ـت ــوح ــة ل ـل ـج ـم ـيــع ب ــدي ــوان ـي ــة
الجمعية االقتصادية الكويتية.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

سلطان الجزاف
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ﺗﻨﺒﺠﺲ ﻗﺼﻴﺪة اﻟﺸﺎﻋﺮة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﻫﺪى ّ
اﻟﺪﻏﺎري ﻣﻦ ﺣﻘﻮل ﺑﻠﺪﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺰﻳﻨﺔ ﺑﺄﺷﺠﺎر اﻟﺨﻮخ.

اﻟﻌﺪد  / ٤٦٤٠اﻷﺣﺪ  ٢٤ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢١م  ١١ /ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ١٤٤٢ﻫـ

ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﻔﻨﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﺑﻮﻃﺎر« ،اﻟﺬي
ﻳﻨﺎﻓﺲ ﺑﻪ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺪراﻣﻲ
ﻟﺮﻣﻀﺎن اﻟﻤﻘﺒﻞ.

١٩

أﻛﺪت اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أﻣﻞ اﻟﺮﻧﺪي ﺿﺮورة وﺿﻊ
اﻟﻤﺤﻔﺰات ﻓﻲ اﻹﺻﺪارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ﻟﺠﺬﺑﻬﻢ ،وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺮاءة.

ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻋﺮض » «Morbiusإﻟﻰ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﻄﻮﻟﺔ أدرﻳﺎ أرﺟﻮﻧﺎ وﻳﺘﻨﺎول ﻗﺼﺔ ﻣﺼﺎص دﻣﺎء
ﺗـ ـﻌ ــﺮض اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ــﻢ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﺗ ـﻘ ــﺐ ﻋــﺮﺿــﻪ
ً
" "Morbiusإ ﻟ ــﻰ ا ﻟ ـﺘــﺄ ﺟ ـﻴــﻞ ﻣ ـﺠ ــﺪدا ﺑ ـﻌــﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﺗﺄﺟﻴﻼت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻴﻌﺮض ﻓﻲ  21ﻳﻨﺎﻳﺮ .2022
ً
وﻛﺎن ﻣﻔﺘﺮﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻤﺜﻴﺮ،
اﻟﺬي ﻳﺘﺼﺪى ﻟﺒﻄﻮﻟﺘﻪ اﻟﻨﺠﻤﺎن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺎن ﺟﺎرﻳﺪ
ﻟﻴﺘﻮ وأدر ﻳــﺎ أرﺟﻮﻧﺎ ،وﻫﻮ أﺣﺪ إﻧﺘﺎﺟﺎت ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺎرﻓﻴﻞ ،ﻓﻲ دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،2020ﻟﻜﻦ ﺗﻢ
ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺎرس  2021ﺑﺴﺒﺐ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ ،ﺛﻢ
ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ  Sony Picturesﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﻋﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﻟﻴﺼﺪر ﻓﻲ  8أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2021ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار
ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﻲ  21ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.
و ﻳــﺪور اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺣﻮل ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺼﺎص اﻟﺪﻣﺎء
اﻷﺻﻠﻴﺔ " "Morbiusاﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب Marvel
 ،Comic Bookوﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺟﺎرﻳﺪ ﻟﻴﺘﻮ ،وأدرﻳﺎ
أرﺟــﻮﻧــﺎ ،وﻣــﺎت ﺳﻤﻴﺚ ،وﺟــﺎرﻳــﺪ ﻫــﺎرﻳــﺲ ،وﺟﻲ
ﻛ ــﻲ ﺳ ـﻴ ـﻤــﻮﻧــﺰ ،ﺗ ــﻮﻳ ــﺮﻳ ــﺲ ﺟ ـﻴ ـﺒ ـﺴــﻮن ،وﺗ ـﺸــﺎرﻟــﻲ
ﺷــﻮﺗــﻮﻳــﻞ ،ورﻳــﺎ ﻓﻴﻨﺪ ،وﻛ ــﻮري ﺟــﻮﻧـﺴــﻮن ،وﺗــﻮم
ﻓﻮرﺑﺲ ،وارﺷﻲ رﻳﻨﻮ ،واﻟﻤﺎدرﻳﺠﺎل ،وإﺑﺮاﻫﻴﻢ
ً
ﺑﻮﺑﻮﻻ ،وآدم ﻛﻮﻟﻴﻨﺰ ،وآدم اﻟﺤﺠﺮ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺸﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ "."imdb
وﻳﺪور اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ " "Morbiusﺣﻮل ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻋــﺎ ﻟــﻢ ﻛﻴﻤﻴﺎء ﺣـﻴــﻮ ﻳــﺔ ،ﻳــﺪ ﻋــﻰ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻣــﻮر ﺑـﻴــﻮس،
ﻋﻼج ﻣﺮض ﻧﺎدر ﻓﻲ اﻟﺪم ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺼﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ
ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺼﺎص دﻣﺎء ،واﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﻣﻦ إﺧﺮاج داﻧﻴﺎل اﺳﺒﻴﻨﻮزا ،وﺗﺄﻟﻴﻒ ﺟﻴﻞ ﻛﻴﻦ،
وﻣﺎت ﺳﺰاﻣﺎ ،وﺑﻴﺮك ﺷﺎرﺑﻠﺲ ،وروي ﺗﻮﻣﺎس.
وﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﻣـ ــﻮﻗـ ــﻊ
" "hollywoodreporterﻛﺸﻒ أن اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﺟﺎرﻳﺪ ﻟﻴﺘﻮ ،اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺄداء ﺷﺨﺼﻴﺔ ا ﻟـ Joker
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻴﻠﻢ  ،Suicide Squadﺷﻌﺮ ﺑﺎﻻﻧﺰﻋﺎج،
ﻋ ـﻨــﺪ ﻣــﺎ ﻗ ــﺎ ﻣ ــﺖ ﺷ ــﺮ ﻛ ــﺔ  ،Warner Brosﺑــﺎ ﺧـﺘـﻴــﺎر
ً
اﻟﻤﻤﺜﻞ ﺧﻮاﻛﻴﻦ ﻓﻴﻨﻴﻜﺲ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ ﻷداء اﻟﺪور.
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴــﺔ أﺧـ ــﺮى ،ﺗ ـﺸ ــﺎرك اﻟـﻨـﺠـﻤــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
أدر ﻳ ــﺎ أر ﺟــﻮ ﻧــﺎ ﻓــﻲ أ ﺣ ــﺪاث ﻓﻴﻠﻢ Underground
 6إ ﻟــﻰ ﺟــﺎ ﻧــﺐ ﺑــﺎ ﻗــﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣــﻦ ﻧـﺠــﻮم ﻫــﻮ ﻟـﻴــﻮود
رﻳ ــﺎن رﻳ ـﻨ ــﻮﻟ ــﺪز ،وﺑ ــﻦ ﻫ ـ ــﺎردي ،وﻣ ـﻴــﻼﻧــﻲ ﻟ ــﻮران،
ودﻳﻒ ﻓﺮاﻧﻜﻮ ،وﻛﻮري ﻫﻮﻛﻴﻨﺰ ،وﺷﻮﺑﻬﺎم ﺳﺮف،
وﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن روش ،وﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﺟﺎرﺳﻴﺎ روﻟﻔﻮ،
وﺳ ـﻴ ـﺘ ــﺎرا ﻋ ـﻄ ــﺎﺋ ــﻲ ،وﺟ ـﻴ ـﻤ ــﺲ ﻣ ـ ـ ــﻮراي ،وﻟ ـﻴ ـﺌــﻮر
راز ،وﻫﻴﻠﻴﻦ ﻛﺎردوﻧﺎ ،وﺑﺎﻳﻤﺎن ﻣﻌﺎدي ،وﺑﻬﺎرا
ﺟﻮﻟﺴﺘﺎﻧﻲ ،وﻣﻦ إﺧﺮاج ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﺎي ،وﺗﺄﻟﻴﻒ رﻳﺖ
رﻳﺲ وﺑﻮل ﻓﻴﺮﻧﻴﻚ.
و ﻳــﺪور اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﻮل ﺳﺘﺔ ﻣﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎء
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳ ــﺪﻋ ــﻮن ﻣــﻮﺗ ـﻬــﻢ ،وﻳ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻮن ﺑـﻌـﻤــﻞ ﻓــﺮﻳــﻖ
ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎﻟﻴﻦ.
أدرﻳﺎ أرﺟﻮﻧﺎ

ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ رﻳﺘﺸﻲ

ﻣﺎﻟﻮﻣﺎ

ً
ً
ُ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ رﻳﺘﺸﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺿﺪ زوﺟﻬﺎ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎ ٢٠٢٠ :أﻓﻀﻞ ﻋﺎم ﻟﻲ ﻓﻨﻴﺎ وﺷﺨﺼﻴﺎ
ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ رﻳﺘﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺿﺪ زوﺟﻬﺎ
ﺟﻴﻤﺲ ﻫﻴﺮدﻳﺠﻦ وواﻟﺪ اﺑﻨﻬﺎ ﻓﺮﻳﺪي ) ٦ﺳﻨﻮات(.
وأﺻﺪرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺮارا ﺑﺈﺑﻌﺎد زوج اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ وﻋﻦ اﺑﻨﻬﻤﺎ ،ﺑﻌﺪ أن رﻓﻌﺖ
رﻳﺘﺸﻲ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ زوﺟﻬﺎ ،اﺗﻬﻤﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻌﻨﻴﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وأﺷﺎرت رﻳﺘﺸﻲ إﻟﻰ أن زوﺟﻬﺎ ﻫﻴﺮدﻳﺠﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪﻳﺪة ،ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ
ﺗﺨﺎف ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ وﺳﻼﻣﺔ اﺑﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮﻳﺪي.
وأوﺿﺤﺖ أن ﺑﻮادر اﻟﻌﻨﻒ ﻇﻬﺮت ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ ،ﺑﻌﺪ ﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،٢٠١٩واﻋﺘﺪى ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻀﺮب ،وﺑﺼﻖ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ ،وﺳﺨﺮ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺸﻌﺮت أﻧﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق.
وﺗﺸﺘﻬﺮ رﻳﺘﺸﻲ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﺎ ﺑﺄﻓﻼم ﻧﺎﺟﺤﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ" :ﻛﺎﺳﺒﺮ" و"ذا أدﻣﺰ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ"،
وﻇﻬﻮرﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺎوز ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ أﻓﻼم ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ" :ﺑﻼك ﺳﻨﻴﻚ ﻣﻮان" و"ﺑﺎﻓﺎﻟﻮ ."٦٦

ﺑﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎت

ﺗﺼﺪر اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎ ﻏﻼف ﻣﺠﻠﺔ  Elleاﻟﺸﻬﻴﺮة ﻟﻴﻜﻮن أول ﻓﻨﺎن رﺟﻞ ﻳﺘﺼﺪر
ﻏﻼف ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺴﺎﺣﻖ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ورﻏﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ  ،٢٠٢٠اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻼﺗﻴﻨﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ
ً
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ٢٦ﻋﺎﻣﺎ أن ﻳﺤﻘﻖ ﻋﺪة ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﻼق ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻗﻮﻳﺔ أﺑﺮزﻫﺎ  Hawáiو Pa'Ti Lonelyﻣﻊ اﻟﻤﻄﺮﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ وﻳﻜﻨﺪ وﺟﻨﻴﻔﺮ ﻟﻮﺑﻴﺰ.
ووﺻــﻒ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺔ ﻗﺎﺋﻼ :أﻓﻀﻞ ﻋــﺎم ﻟﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن
ً
ً
ً
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎ وﻓﻨﻴﺎ وﺷﺨﺼﻴﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ :أﺷﻌﺮ ﻛﺄﻧﻨﻲ وﻟﺪت ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ .٢٠٢٠
وﺗﺎﺑﻊ :ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﺪاﻗﺎت ﺑﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ،ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﺟﺪا ،أﺷﻌﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎ
أﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻤﺠﺮد أن أﻋﻄﻴﻬﻢ ﻇﻬﺮي ﻳﻄﻌﻨﻮﻧﻨﻲ ،أﻓﻀﻞ
اﻟﺒﻘﺎء ﺑﺄﻣﺎن ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ أﺷﻌﺮ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ ﻣﻌﻬﻢ.

ﺑﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎت ﺗﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟـ ٢٠٢٠
ﻧﺎﻟﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎت ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻌﺎم  ،٢٠٢٠وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻮاﺋﺰ
ً
اﻟﺘﻔﺎﺣﺔ اﻟﺰرﻗﺎء ﻋﻦ ﻣﺴﻠﺴﻠﻬﺎ "اﻟﻌﻄﻴﺔ" أو " "The Giftاﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺼﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﺘﺘﺼﺪر ﻧﺠﻤﺘﻪ اﻟﺸﻬﻴﺮة أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪة.
ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻟﻴﻨﺎﻓﺲ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ "Lucifer
ً
" ،اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ واﺳﻌﺔ وﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺣﺼﻞ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪة
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ،ﻛﺸﻔﺖ ﺑﻴﺮﻳﻦ ﻣﺆﺧﺮا أﻧﻪ ﺳﻴﺠﻤﻌﻬﺎ دﻳﻮ ﻏﻨﺎﺋﻲ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ
ﻛﻨﺎن دوﻏﻠﻮ اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ُﻳﻄﺮح ﺿﻤﻦ أﻟﺒﻮﻣﻪ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
واﻧﺘﺸﺮت ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺧﺮا ﺻﻮرة ﺟﻤﻌﺖ ﺳﺎت ﻣﻊ ﺟﺪﺗﻬﺎ ،وأﺛﺎرت ﻫﺬه
اﻟﺼﻮرة ﺿﺠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ رأوا أن ﺟﺪة ﺳﺎت ﺟﻤﻴﻠﺔ واﻋﺘﺒﺮوا أن ﺣﻔﻴﺪﺗﻬﺎ ورﺛﺖ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ.

ﻓﻠﻚ
اﻟﺤﻤﻞ

 21ﻣﺎرس  19 -أﺑﺮﻳﻞ

ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺎ :اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪم أﻓ ـﻀــﻞ ﻣ ــﺎ ﻟــﺪﻳــﻚ ﻣﻦ
وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻫﺪﻓﻚ ﺑﺴﺮﻋﺔ.
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :اﻟ ـﺒ ـﻜــﺎء ﻋـﻠــﻰ اﻷﻃـ ــﻼل ﻟ ــﻢ ﻳﻌﺪ
ﻳﻨﻔﻌﻚ ﻓﺎﺑﺤﺚ ﻋﻦ ّ
ﺣﺐ آﺧﺮ.
ًّ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎّ :
ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺼﺪﻳﻘﻚ إذا ﻛﺎن وﻓﻴﺎ
ﻓﻌﺪد اﻷوﻓﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﻠﻴﻞ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.17 :

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻣﻦ ّ
ﺟﺮاء
َ
ﻋﻤﻠﻚ ﻓﻼ ﺗﻨﺲ ﻣﻦ ﻋﺎوﻧﻮك.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ  :أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻘﺴﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺒﻴﺐ
ً
ً
ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺎﻓﻬﺔ ،ﻓﻜﻦ ﻣﺘﻔﻬﻤﺎ وﺻﺒﻮرا.
ً ّ
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻤﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻷﻧﻚ ﻻ ﺗﻌﺮف
ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﻚ ﻟﺘﺴﻠﻴﺘﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.39 :

اﻟﺜﻮر

 20أﺑﺮﻳﻞ  20 -ﻣﺎﻳﻮ
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺑﺪا ﻧﺰاع ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺎﻋﺘﻤﺪ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ.
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :اﻟـﺘـﻔــﺎﻫــﻢ ﻣــﻊ اﻟـﺸــﺮﻳــﻚ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ
ﺑﺎﻟﻨﻘﺎش ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺤﻮار اﻟﻬﺎدئ.
ً
اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺎ :ﻛ ــﻼﻣ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺘــﺰن وﺗـﺼــﺮﻓــﺎﺗــﻚ
ً
اﻟ ــﻼﺋ ـﻘ ــﺔ ﻫ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺟـﻌـﻠـﺘــﻚ ﻣ ــﺮﻣ ــﻮﻗ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.38 :

اﻟﻌﻘﺮب

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺠﺎﻫﺪ ﻛﺜﻴﺮا ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ
ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ واﻟﻘﺪر ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻋﺪك.
ﻋ ــﺎﻃ ـﻔ ـﻴ ـ ًـﺎ :أﻳ ـﻨ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـ ّ
ـﻮﺟ ـﻬ ــﺖ ﻓـ ــﺈن ﺻ ــﻮرة
اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺮﺗﺴﻤﺔ أﻣﺎم ﻋﻴﻨﻴﻚ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :اﻟﺬي ّﻳﻔﻘﺪ ﺻﺒﺮه ﻳﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﻄﺄ ،ﻓﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻓﻮران دﻣﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.44 :

اﻟﺠﻮزاء

 21ﻣﺎﻳﻮ  21 -ﻳﻮﻧﻴﻮ
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﺑﺤﺚ داﺋﻤﺎ ﻋﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ
وأﻧﺠﺰﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﻫﺎ.
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﻣـﺘــﻰ ﺗـﻜــﻮن ﻓــﻲ ﺳـﻔــﺮ ﻻ ﺗـﻨـ َـﺲ أن
ﺗﺠﻠﺐ ﻣﻌﻚ ﻫﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﺒﻴﺐ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :أﺳﻠﻮﺑﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ُﻳﻈﻬﺮ ﺟﻤﺎل ﻓﻀﺎﺋﻠﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.53 :

اﻟﻘﻮس

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ

ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :رﻏــﻢ اﻟـﺘـﻨــﺎﻓــﺲ اﻟـﻘــﻮي ﻣــﻦ ﺣﻮﻟﻚ
ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻚ ﻫﻲ اﻷﻓﻀﻞ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ  :ﺗﺸﻌﺮ ﺑــﺄن ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة وﻻ
ﺟﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪون اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﺤﺒﻪ.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :وﻋ ــﻮد اﻟ ـﻨــﺎس أﻛـﺜــﺮﻫــﺎ ﻛــﺎذب
ً
ﻓﺎﺗﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ وﻻ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺷﻴﺌﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.28 :

اﻟﺴﺮﻃﺎن

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ  22 -ﻳﻮﻟﻴﻮ
ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴ ــﺎ :أﺣـ ـ ـ ّـﺐ ﻋ ـﻤ ـﻠــﻚ ﻷﻧـ ــﻪ اﻟــﻮﺳ ـﻴ ـﻠــﺔ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻀ ـﻌــﻚ ﻋ ـﻠ ــﻰ دروب
اﻟﻨﺠﺎح.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺑﻌﺪ ّ
ﺗﺬوﻗﻚ ﻣﺮارة اﻟﺤﺐ ﺳﻮف
ﺗﺄﺗﻲ أﻳﺎم ّ
ﺗﺘﺬوق ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻼوﺗﻪ.
ً
ّ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :أﻧﺖ وﻓﻲ ﻷﻫﻠﻚ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻚ،
ّ
وﻟﻜﻦ ﺗﻮخ اﻟﺤﺬر ﻣﻦ أﺣﺪﻫﻢ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :

اﻟﺠﺪي

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺳﻤﻌﺘﻚ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﺆﻛﺪ
ﻟﻚ ﻣﻬﺎرﺗﻚ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ.
ً ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺒﻮﺑﺎ ﺟﺪا ﻣﻦ
ً
أﻳﻀﺎ.
اﻟﺤﺒﻴﺐ ًﻓﺄﺣﺒﺒﻪ أﻧﺖ ّ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :اﻟﻜﺒﺮﻳﺎء ﺗﺠﻔﻒ اﻟﻘﻠﻮب ﻣﻦ
ً
اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻓﺎﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ وﻛﻦ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.2 :

اﻷﺳﺪ

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ
ّ
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺴﻠﻢ أﻣﻮر ﻋﻤﻠﻚ إﻟﻰ
ﻣﺒﺘﺪئ ﻗﺪ ﻳﻄﻴﺢ ﺑﻬﺎ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻣﻄﻠﺒﻚ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺒﻴﺐ
ﻳﺸﻌﺮ ﻣﻌﻚ وﻳﻘﻒ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻚ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻻ ﺗﻜﻦ ﻋﺒﺪ ﻃﻤﻌﻚ ،ﻓﺎﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﻛﻨﺰ ﻻ ﻳﻔﻨﻰ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.27 :

اﻟﺪﻟﻮ

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎّ :
ﻳﻘﻴﺪك اﻟـﺨــﻮف ﻣــﻦ اﻹﻗ ــﺪام ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮة.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :أﺣﺒﺐ ﺣﺒﻴﺒﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ،
وﺳﺎﻋﺪه ﺑﻌﻄﻔﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎّ :
ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺄﺧﻼﻗﻚ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﺑﻘﻠﺐ
ً
ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻓﺮﺣﺎ وﻣﺮﺗﺎح اﻟﻀﻤﻴﺮ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.56 :

اﻟﻌﺬراء

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮوم اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻌﻼ ﻓﻤﺎ
ﻋﻠﻴﻚ ﺳﻮى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻚ ﺑﺪﻗﺔ.
ً
ﻋ ــﺎﻃـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎ :ﻻ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل وﻻ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـ ّـﻮة ﻫ ـﻤــﺎ
اﻟـﻤـﻨـﺘـﺼــﺮان ،ﺑــﻞ ﺣـﺒـﻜـﻤــﺎ اﻟ ـﺼ ــﺎدق ﻫﻮ
اﻟﻤﻨﺘﺼﺮ.
ً
ّ
اﻟﻤﺴﺘﺒﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :اﻟﺘﺼﺮف
ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ روح اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.11 :

اﻟﺤﻮت

 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس
ً ّ
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺴﻠﺢ ﺑﺜﻘﺘﻚ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻚ وأﻗﺪم ﻋﻠﻰ
إﻧﺠﺎز أﻋﻤﺎﻟﻚ ﺑﺪون ﺗﺮدد.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ  :ﻻ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻠﺤﺐ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺤﺒﻮب.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺮدﻳﺌﺔ ﺳﻮف ﺗﻔﺴﺪ
أﺧﻼﻗﻚ إن ﺗﺎﺑﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﻼزﻣﺘﻬﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.22 :

ثقافات

١٨

توابل ةديرجلا

•
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ّ
هدى الدغاري :الشعر هويتي ونافذتي على العالم

شاعرة تونسية تنبجس قصيدتها من حقول بلدتها ّ
المزينة بأشجار الخوخ
قصائدها حالة إبداعية فريدة ،يعيشها ويستمتع بمناخاتها الدافئة كل عاشق للحرف والكلمة ،حين تتحدث عن نشأتها تتيقن أنها
مولودة تحت نجمة حظ ،من فرط روعة ذلك العالم الذي تربت في رحابه وال تزال ذاكرتها متعلقة به وسط حقول بلدتها المزينة
بأشجار العنب والخوخ وحكايات الجدات المفعمة بالخيال والجمال.
التونسية هدى ّالدغاري ،إن الشعر هويتها ونافذتها التي تطل منها
وفي حوار أجرته معها "الجريدة" من القاهرة ،قالت الشاعرة
ً
على العالم ،مؤكدة رغبتها في تطوير النص المرأة الشعري ،لتكون ذاتا فاعلة ومتحررة ،الفتة إلى أنها تكتب الشعر بلغة بسيطة كآلة
تصوير تقتنص الصور من الحياة ...وفيما يلي نص الحوار:
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

أرغب في تطوير
نص المرأة
ً
لتكون ذاتا فاعلة
ً
متحررة بعيدا عن
سلطة الرجل

● س ـنــوات الـنـشــأة األول ــى
ً
تترك أثرا في الشاعر ينعكس
ً
على إبداعه الحقا .حدثينا عن
ذلك من واقع تجربتك؟
ً
 أرى ن ـف ـســي دائ ـ ـمـ ـ ّـا وﺃنـ ــاﺃن ـ ـسـ ــج قـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــدي ،م ـ ــش ـ ــاءة.
ّ
أقطع مـســارب معتمة وأخــرى
مـ ـ ـضـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ك ـ ـهـ ــول ـ ـتـ ــي
وطـ ـف ــولـ ـت ــي .ط ـف ــول ـت ــي أش ـب ــه
ب ـص ـن ــدوق ال ـ ـجـ ـ ّـدات ال ـ ّـس ــاح ــر
الـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــيء بـ ــال ـ ـح ـ ـلـ ــوى وصـ ـ ــرر
وقوارير العطر ،ﺃحتمي
البخور ّ
ب ـهــا مـتـعــثــرة ب ــال ــذك ــري ــات ،قد
تـ ـعـ ـت ــرضـ ـن ــي ق ـ ـصـ ــص الـ ـح ــب
الـبــريـئــة ،عــرائــس الـقـطــن ،وقــد
تـ ـف ــاجـ ـئـ ـن ــي نـ ـفـ ـس ــي ب ـم ــري ـل ــة
الـ ـم ــدرس ــة وﺃن ـ ـ ــا أش ـ ــق ح ـقــول
العنب قبل الوصول إلى البيت،
أشجار السرو العالية ،عامالت
ّ
ّ
المحمالت بقفاف الزاد.
الفالحة
ّ
أتذكر معلمي وجملته التي
قالها ألبــي وبـقــي صــداهــا في
ص ـ ـ ــدري إلـ ـ ــى الـ ـ ـي ـ ــوم" :اب ـن ـت ــك
س ـي ـك ــون ل ـه ــا ش ـ ــأن فـ ــي عــالــم
ال ـك ـتــابــة" ...حـلــم سكنني منذ
ال ـط ـف ــول ــة وظ ـل ـل ــت أرع ـ ـ ــاه إل ــى
اآلن .الطفولة ماء الشعر الذي
ندعك به عجين اللغة ،فتنفتح
أمامنا مناخات دافئة ،حكايات
ال ـ ـ ـجـ ـ ــدات ،آم ــالـ ـن ــا وآالم ـ ـ ـنـ ـ ــا...
هشاشتنا.
ال ـط ـف ــول ــة ت ـم ـن ـح ـنــا الـ ـق ــدرة
ّ
ّ
ّ
وتحسس
الدائمة على الدهشة ّ
العالم على نحو شفاف .لهذا
ﺃعـ ـتـ ـق ــد ﺃن ال ـ ـشـ ــاعـ ــر مـ ـت ــى لــم
تـغــادره طفولته سيظل يقول
العالم ّ
بدهشة وبالتماع الفت،
فهي القادرة على حمايتنا من
ّ
ترهل الكتابة.
م ــا زل ـ ــت إل ـ ــى الـ ـي ــوم أت ــذك ــر
ّ
شـجــرة ال ـخـ ّـروب قبالة محطة
ال ـحــاف ـلــة ،ت ـلــك ال ـش ـج ــرة الـتــي

نحفر عليها أسماءنا ...إلى ّ
حد
هــذه اللحظة مــا زلــت أقيم في
طفولتي ،لم أبرح حقول بلدتي
الـ ـم ـ ّ
ـزيـ ـن ــة ب ــال ـع ـن ــب وأشـ ـج ــار
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــوخ ومـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا ت ـن ـب ـج ــس
قصيدتي.
تبح ُر قصائدك باحترافية
● ِ
ف ــي عــالــم ال ـعــاقــة بـيــن الــرجــل
والـمــرأة ...ما الــذي يحمله هذا
العالم من خفايا شائقة تجذبك
ً
إليها دائما؟
 ال تبحر قصائدي كلها فيبحر هذه العالقة .ﺃكتب قصائد
كـثـيــرة بـخـصــوصـيــة ال ــذك ــورة
وفـ ـ ـ ــي غ ـ ـيـ ــرهـ ــا ب ـخ ـص ــوص ـي ــة
الطبيعة ،كــأن أكــون شجرة ﺃو
ً
حباحب مضيئة ﺃو أكون مثال
ً
روحـ ـ ـ ــا خ ــال ـص ــة ت ـن ـص ــت إل ــى
العالم بال جنس محدد ،تغيب
فـيــه ال ــذك ــورة واألن ــوث ــة ألقــول
العالم بشفافية مفرطة.
لــم تكن الـعــاقــة بين الـمــرأة
ً
والـ ـ ــرجـ ـ ــل ش ــائـ ـق ــة دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا فــي
ً
ق ـصــائــدي ،ف ـ ّـي أي ـضــا مخالب
ومناورات المعتق في العشق.
ﺃعتقد ﺃن رغبتي الحقيقية
هــي اإلس ـهــام فــي تطوير نص
الـ ـ ـم ـ ــرأة الـ ـشـ ـع ــري مـ ــن كــون ـهــا
ً
ً
مـ ــوضـ ــوعـ ــا ل ـل ـش ـع ــر ﺃو ذات ـ ـ ــا
منفعلة داخل القصيدة إلى ذات
ّ
متحررة وخالقة لصور
فاعلة
ً
جريئة ،بعيدا عن سلطة الرجل:
حبيب مسيطر ب ــادئ بالحب
وح ـب ـي ـب ـتــه ت ـح ـم ـ ّـر وجـنـتـيـهــا
ً
وت ـص ـم ــت خـ ـ ـج ـ ــا ،أص ـب ـحــت
ً
ص ـ ــورا مـسـتـهـلـكــة .فـلـتـكــن في
ق ـصــائــدهــا ك ـمــا ف ــي قـصــائــده
متأرجحة بين ّ
القوة والضعف.
● فـ ــي ديـ ــوانـ ــك "س ـبــاب ـتــي
ً
ترسل نـيــرانــا خافتة" قصائد

طالب الرفاعي
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جريئة بأسلوب ﺃنيق ومن دون
ً
فـجــا جــة كـيــف تصنعين نصا
بهذا الجمال؟
ً
 صدقا ال ﺃعرف ﺇن كنت قدنـجـحــت ف ــي ص ـنــع ن ــص بتلك
ال ـ ـجـ ــرأة وب ــذل ــك ال ـج ـم ــال كـمــا
قلت ،فإن حصل ذلك فهذا قمة
ً
م ـب ـت ـغــاي .ع ـم ــوم ــا ﺃع ـت ـقــد أنــه
لـيــس عـلــى الـشــاعــر فــي جميع
ً
األحوال أن يقدم تحليال لشعره
أو يتحدث عن مكامن الجدة في
ً
قصائده ،فهذا ﹼ
يعد استحواذا
على دور الناقد.
ال ـ ـ ـنـ ـ ـ ّـص م ـ ـتـ ــن ج ـ ـمـ ــالـ ــي أو
ّ
مشهدية ّ
تشرع على تأويالت
عـ ـ ـ ّـدة ،ل ـيــس م ــن دور ال ـشــاعــر
ال ـحــديــث عـنـهــا لـكــن م ــا يمكن
ق ــول ــه ،إن ـنــي أق ـيــم ف ــي الـجـســد
إق ـ ــام ـ ــة ك ـ ــام ـ ــل ،ب ـ ــل ﺃك ـ ـتـ ــب مــن
ً
خالله من دون مراوغة ،بعيدا
عــن كــل ﺃش ـكــال وصــايــة اإلرث
الذكوري ،ﺇذ ال يمكن ﺃن نتحدث
عــن حــداثــة الـشـعــريــة العربية
ً
تـحــديــدا مــن دون التحدث عن
تعاطينا مع هذا الجسد الذي
نتحسس به العالم .فهو مصدر
ً
الـ ـل ــذة والـ ـشـ ـه ــوة وهـ ــو ﺃي ـضــا
مـكـمــن األل ــم ومــوضــع ال ـجــرح،
ً
فكيف ال نقوله شعريا!
ألقـ ــول ك ــام ــرأة م ـبــدعــة إنـنــا
أ م ــام مـعــا نــاة حقيقية نتيجة
مــا تـمــارســه الفحولة العربية
من اللبس المتعمد بين نص
الكاتبة المتحرر من المكبوت
وذات ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـ ـشـ ــاعـ ــرة م ـ ــن أج ــل
إخراسها.
إن ه ــذا ال ــوع ــي ال ـت ــام بـهــذه
اإلكراهات التي تواجهها المرأة
الخائضة في عوالم الجسد من
أجــل تحرير صوتها الشعري
وكسر شوكة الفحولة الزائفة
ً
ومــن أجــل أيـضــا جعل الجسد

الدغاري
هدى ّ
ً
مــو ضــو عــا للتعاطي الشعري
والجمالي واستنطاقي له في
قصائدي ليس للحديث فقط
عن رغباته ،وﺇنما استدعيته
إل ـ ـ ــى م ـ ـمـ ــارسـ ــة جـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـمــا
يحققه ذاك االتصال الجسدي
من انبجاس للروح وللمعنى.
● ال ـل ـغ ــة ت ـق ـن ـيــة ال ـك ـت ــاب ــة،
والـ ـص ــورة ال ـش ـعــريــة ،أي هــذه
العناصر تنشغلين بها أكثر
حين تكتبين القصيدة؟
ً
 ط ـب ـعــا مـعـنـيــة بــاالث ـن ـيــن،ّ
ّ
فاللغة صانعة الصور ،القطة
ل ـ ــاعـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــادي ولـ ـلـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل
ال ـي ــوم ـي ــة مـ ــن أج ـ ــل تـلـمـيـعـهــا
ّ
متحركة
وتقديمها في مشهديه
ّ
كــأن ـمــا الـتـقـطــت لـلـتـ ّـو بعدسة
الشعر بعين
كاميرا .هكذا أكتب
ّ
القطة ،وبلغة بسيطة كأنها آلة
تـصــويــر ،تقتنص ال ـصــور من
الحياة وتسكبها فــي قصيدة
بلغة ّ
حارة ،دافقة ،كأنما تخرج
ّ
ّ
ساخن.
ام
ٍ
للتو من حم ٍ
● بما أنك تكتبين قصيدة
الـنـثــر ،هــل هــي وحــدهــا ق ــادرة
على استيعاب ما بداخلك من
إبداع أم ربما تخوضين تجربة
الكتابة السردية ذات يوم؟
 ﺃنا شاعرة في المقام ّاألول
والشعر ّ
هويتي ونافذتي التي
ﺃط ـ ــل م ـن ـهــا ع ـل ــى الـ ـع ــال ــم .ﺃن ــا
أؤم ــن بـقــوة الشعر وحـضــوره
ّ
الـ ـ ــافـ ـ ــت ف ـ ــي وج ـ ـ ـ ــدان الـ ـن ــاس
ّ
رغـ ــم ال ــل ـغ ــط ال ـم ـح ـفــوف بـهــذا
القول وﺃؤمــن أكثر بحضوري
ال ـش ـع ــري الـمـلـتـمــع وس ـطــوتــه
على المتلقي.

الطفولة ماء
الشعر الذي ندعك
به عجين اللغة
غالف أحدث دواوينها

 ...وغالف آخر

ترسل»
«سبابتي
ُ
 ...وديوان ّ

ّ
دواوي ـنــك "يــا كــلــي الناقص يا
فداحتي الكاملة" ،هل تحرصين
عـلــى ه ــذه الـتــولـيـفــة ﺃم تخرج
القصيدة تلقائية؟
 تأتي القصيدة متى تشاءوك ـي ـف ـمــا ت ـش ــاء ال ك ـمــا ن ـشــاء.
ً
ّﺃم ــا كونها مــزيـجــا مــن تقاطع
ال ـم ـعــرفــة وال ـف ـن ــون ف ـت ـلــك ّهي
ق ـص ـي ــدة الـ ـنـ ـث ــر :ن ـه ــر ت ـغ ــذي ــه
ن ـ ـسـ ــوغ مـ ـتـ ـن ــوع ــة ،ف ـل ـس ـف ـيــة،
صوفية ،مسرح ...وعوالم شتى،
مــا يجعلها بــذاك الــزخــم وذاك
الــدفــق الهائل الــذي يسهم في
صنع إيقاعها الداخلي.
● يكتب الشاعر ليندهش
المتلقي وا لـفـيـسـبــوك وسيلة
سـ ـ ــري ـ ـ ـعـ ـ ــة ل ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــاس ت ـ ـفـ ــاعـ ــل
ال ـج ـم ـه ــور .هـ ــل ي ـت ـح ـقــق ذل ــك
إليك؟
بالنسبة ِ
 ال شك ﺃن مواقع التواصلاالجتماعي مثل التلفزيون في
فترة ما أو الصحافة المكتوبة
أو الـ ـ ـم ـ ــذي ـ ــاع ..ك ـل ـه ــا وس ــائ ــل
انـتـشــار وتـعــريــف بالكاتب أو
ال ـم ـط ــرب أو ال ـم ـســرحــي على
ّ
حد السواء .لكن علينا االنتباه
إل ــى ﺃن ان ـت ـش ــار ال ـك ــات ــب على
الـفـيـسـبــوك ال يـتـحـقــق بـكـثــرة
ّ
الـ ـ ـ ــ"اليـ ـ ـ ـك ـ ـ ــات" الـ ـمـ ـسـ ـن ــدة إل ــى
ّ
منشوره وإنما بعلو نصه ﺃو
ّ
جدة ما يكتبه وتميز تجربته.
● م ــا الـ ـمـ ـش ــروع ال ـش ـعــري
الذي تعكفين عليه اآلن؟
 ﺃشتغل على قصائد جديدةمـخـتـلـفــة ،ف ــي ان ـت ـظــار إص ــدار
جديد.

● من يقرأ قصائدك يلمس
حالة من الصوفية الممتزجة
بالفلسفة وكذا الفن التشكيلي
في رسمك مشاهد مدهشة
م ـث ـل ـمــا ال ـ ـحـ ــال فـ ــي أحـ ــدث

رثاء ...في ذكرى وفاة شقيقتي
د .عادل العبدالمغني

ب ـك ـي ــت ش ـق ـي ـق ـتــي م ــرت ـي ــن،
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ودع ـ ـت ـ ـنـ ــا
ل ـلــدراســة فــي بــريـطــانـيــا عــام
 ...١٩٦١والثانية عند وفاتها
في شهر يناير !٢٠١٧
ت ـعــود ال ــذك ــري ــات إل ــى عــام
 ١٩٦١ع ـ ـنـ ــد مـ ــا ك ـ ـ ــان ب ـي ـت ـنــا
ف ــي مـنـطـقــة "ب" بـ ـ "ا ل ـشــو يــخ
ال ـس ـك ـن ـي ــة" ،وك ــان ــت األس ـ ــرة
ف ــي ال ـم ـس ــاء م ـج ـت ـم ـعــة أم ــام
المذياع ،وذلك لالستماع إلى
نـتــائــج ام ـت ـحــانــات الـثــانــويــة
العامة التي كانت تعلن عبر
ً
إذاعـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ،نـ ـظ ــرا لـقـلــة

أعـ ـ ـ ــداد ال ـط ـل ـب ــة ال ـخ ــري ـج ـي ــن
آنذاك ،حيث كانت في الكويت
مدرستان فقط ،األولى ثانوية
ال ـش ــوي ــخ ل ـل ـب ـن ـيــن ،وال ـثــان ـيــة
ثانوية المرقاب للبنات ،فورد
اسـ ــم ش ـق ـي ـق ـتــي ف ــي اإلذاع ـ ـ ــة،
وك ــان تــرتـيـبـهــا الـســابــع على
خريجي المدرستين ،ففرحت
ً
ً
األسرة فرحا شديدا ،وانهالت
علينا االتصاالت من األقارب
واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـص ـ ــديـ ـ ـق ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
س ـم ـعــت االس ـ ــم ع ـب ــر اإلذاع ـ ــة
للتهنئة والمباركة بنجاحها
وتفوقها.
ـف شـقـيـقـتــي عند
و ل ــم ت ـك ـتـ ِ
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــد ف ـ ــي ال ـت ـح ـص ـي ــل
الدراسي الذي يؤهلها لشغل
أي وظيفة مناسبة ومرموقة
في ذ لــك ا لــو قــت ،وإنما رغبت
فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة دراس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا
ال ـ ـجـ ــام ـ ـع ـ ـّيـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج،
و كــان تحفظ المجتمع آنذاك
ي ـحــول دون ا ب ـت ـعــاث ا لـبـنــات
إل ــى الـ ـخ ــارج إال م ــا نـ ــدر ،إال
أن ا ن ـف ـتــاح وا لـ ــدي أ س ـفــر عن
م ــوافـ ـقـ ـت ــه عـ ـل ــى ط ـل ـب ـه ــا مــن
دون تـ ــردد ،ب ـشــرط أن تـكــون
دراستها في الخارج في كلية
خاصة للبنات ،فحصل له ما
أراد ،ح ـيــث ّأم ـن ــت ل ـهــا إدارة
الـ ـمـ ـع ــارف ،ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت،
ك ـل ـي ــة مـ ـن ــاسـ ـب ــة ف ـ ــي ج ــزي ــرة
"  "ISLE OF WIGHTق ـبــا لــة
ا لـجـنــوب ا لـبــر يـطــا نــي بوسط
بحر المانش ،وتمت إجراء ات
االبـ ـتـ ـع ــاث ب ـس ـه ــول ــة وي ـس ــر،
وكانت الدولة حينها تتحمل
تـكــالـيــف دراس ــة أبـنــائـهــا في
الخارج بسخاء تام ،وتوفير
ك ــل اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم م ــن سـكــن
ومـ ـلـ ـب ــس وم ـ ـ ـصـ ـ ــروف ج ـيــب
خاص!..

حزمت شقيقتي حقيبتها
وت ــوج ـه ــت ب ـص ـح ـبــة األسـ ــرة
إل ــى م ـط ــار ال ـك ــوي ــت ال ـقــديــم،
ً
الـ ــذي ت ـش ـغــل مــوق ـعــه حــال ـيــا
م ـن ـط ـق ـتــا ض ــاح ـي ــة ع ـبــدال ـلــه
ال ـ ـسـ ــالـ ــم والـ ـ ـن ـ ــزه ـ ــة ،وك ــان ــت
لـحـظــات ال ــوداع صـعـبــة ،فقد
ً
ً
انهمرت دموعنا مدرارا حزنا
على فراقها تحت سلم طائرة
ً
 B.O.A.Cاختصارا (للخطوط
ال ـ ـجـ ــويـ ــة الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ل ـمــا
وراء ا ل ـب ـحــار) ،لـكــن مــا بعث
االطـمـئـنــان فــي نـفــوسـنــا ،أنــه
كان معها عدد من الطالبات
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــات ب ـ ــالـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة...
واس ـ ـت ـ ـمـ ــر ال ـ ـتـ ــواصـ ــل م ـع ـهــا
ع ـبــر ال ــرس ــائ ــل واالتـ ـص ــاالت
وال ـ ــزي ـ ــارات ط ـ ــوال وج ــوده ــا
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارج ،ح ـ ـ ـتـ ـ ــى أت ـ ـمـ ــت
دراستها العليا بكلية البنات
في الجزيرة آنفة الذكر.
استغرقت الدراسة خمس
سـ ـ ـن ـ ــوات كـ ــام ـ ـلـ ــة ،وح ـص ـل ــت
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى شـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــادة عـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــا ف ــي
تدريس اللغة اإلنكليزية ،ثم
رجعت إ لــى الكويت ّ
ودر ســت
م ـ ــادة ال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة فــي
مدرستها التي ّ
تخرجت فيها
(ثانوية المرقاب) ،وعند هدم
ال ـمــدرســة انـتـقـلــت لـلـتــدريــس
فــي ثــانــويــة ال ـجــزائــر ،ثــم في
بـ ـع ــض ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس األخـ ـ ـ ــرى،
وت ـخـ ّـرج عـلــى يــدهــا الـمـئــات،
بــل اآلالف مــن الطالبات ،هن
اآلن أمهات َ
وج ّدات.
ك ــان ــت ش ـق ـي ـق ـتــي حــريـصــة
على تدريسي وفهمي لقواعد
الـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة وحـفـظـهــا،
ّ
و تــر جـمــة مــا استعصى علي
ف ـه ـم ــه ،ك ـم ــا ك ــان ــت حــري ـصــة
ع ـلــى ت ــدري ــس أبـ ـن ــاء وب ـنــات
أص ــدق ــاء ال ـعــائ ـلــة واألقـ ـ ــارب

الكتابة والدرب
واألصدقاء!

فــي منتصف السبعينيات ،كـنـ ُـت ضمن مجموعة أصــدقــاء
يجمعهم ويمشي بخطوهم عشق السير في دروب الفكر واإلبداع
والثقافة ،وكان أهم ما ّ
يميزهم هو مناقشتهم لجديد ما ُينشر
ألي منهم ،فما أن ينشر أحدهم قصة قصيرة ،أو قصيدة ،أو
مقالة أدبية ،حتى تنعقد أكثر من جلسة ومناقشة لتلك القصة
أو القصيدة ،ومؤكد أن التفاعل يزداد ويتسع إذا تم النشر عبر
قصصية أو رواية .ذاك الطقس األجمل
كتاب ،سواء كان مجموعة ِّ
خاللها المبدع خطو
من
يرى
زة
ومحف
عاكسة
ً
ً
ً
كان بمنزلة مرآة ً
قلمه ،ويواجه نقاشا منفتحا ونقدا موضوعيا تجاه ما يكتب،
ّ
يمكنه من تحسين مستواه من جهة ،ويطلعه ّمن جهة أخرى
على الكيفية التي يفكر ويقرأ بها اآلخر ما يسطره فكره!
دارت الـحـيــاة دورت ـه ــا ،وغـ ّـيــب دوالب ال ـمــوت بـعــض أولـئــك
األصــدقــاء األحــب ،واقتلع بلدوزر ثــورة المعلومات ،وشبكات
االجتماعي ،شجيرات الصداقات الــوارفــة ،ولألسف
التواصل ّ
تفككت وتقلصت تلك المجاميع الثقافية والفنية الكبيرة،
ّ
موقع
وتقزمت حتى انتهت إلى جملة على "الواتساب" ،أو على
ً
"تويتر" ،أو صورة على "االنستغرام" ،وحتى هذا غدا محكوما
بالشللية ،ولسان حاله يقول بوضوح" :شيلني ّ
وشيلك!" ،لكن
"لو خليت خربت" ،يبقى نفر من األصدقاء على ذهب معدنهم
ووصلهم واهتمامهم الذي ُيسعد القلب!
على أثــر نشر مقالي األسـبــوع الماضي المعنون بـ"أربعاء
اللطخة!" ،والــذي أشـ ُ
ـرت فيه إلــى أحــداث يــوم األربـعــاء  6يناير
ـاري بــاقـتـ ًحــام مبنى "الـكــابـيـتــول" ،وال ــذي بــرأيــي سيكون
ال ـجـ ً
تاريخا حاضرا ومثار نقاشات ال تنتهي ،ولربما لفترة ليست
بالقصيرة ،وأن على الواليات المتحدة األميركية إجراء أكثر من
عملية تجميل إلزالة اللطخة التي علقت بوجه ديمقراطيتها!
على أثر ذلك المقال ،تلقيت أكثر من اتصال ورسالة واتساب،
ّ
من أصدقاء أفاضل ،أكــن لهم كل المودة والتقدير واالحـتــرام،
وقد تباينت آراؤهــم حول المقال ،لكن ما استوقفني بين تلك
االتصاالت ،اتصال كريم من أحد رجاالت الكويت ،الذين كان لهم
شأن مشهود بالعمل السياسي في الكويت ومحيطها الخليجي
والعربي لعقود ،وبنبرة هادئة قال لي" :انتظر األربعاء ،وأقفز
لصفحة الثقافة لقراءة مقالك "...وتوقف لثوان قبل أن يضيف:
"الصحف الكويتية مليئة بكتاب أفــاضــل يكتبون فــي الشأن
السياسي واالجتماعي ،وليتك تبقى في ّ
تميزك في كتاباتك
ٌ
الثقافية ،فقليل عدد أولئك المحسوبين على الكتابة الثقافية
وال شــيء غيرها!" .شكرته وأبــديــت له امتناني الهتمامه بما
أكتب ،وشغلني رأيــه الكريم ،فهناك من يحسبك على مجالك
وال يريد لك إال أن تبقى في دائرة الثقافة ،سواء كان هذا على
شكل كتابات ،كالقصة القصيرة أو الرواية ،أو الكتاب الفكري
البحثي ،ما هو مهم أن تبقى بخطوك الذي بدأته على الدرب
وعلى الدرب ذاته!
أخذني اتصال ذلك العزيز إلى سنوات البدء ،في منتصف
السبعينيات ،يوم كان الطريق يومئ َّ
إلي ،وكنت أحث الخطو
على العطاء ومزيد من العطاء ،في القراءة والكتابة ،وكيف أن
قرابة أربعة عقود ونصف العقد قد انقضت على بدء الرحلة،
وأن محطات كثيرة عبرت بي وعبرت بها ،لكن األهم هو انعقاد
ليس بينك
صالت ال تنفرط بينك وبين اإلبداع والثقافة ،وهذا ً
وبين نفسك ًفقط ،بل هو بينك وبين من ينتظر حرفا وكلمة
وجملة وكتابا منك!
نعم يا صديقي ،لك الشكر الجزيل واالمتنان ،فأنت باتصالك
الكريم إنما قدمت لي وردة ندية ،وقلت لي ضمن مجموعة من
المحبين :عرفناك وحسبناك على الثقافة والدرب ،فال يزل بك
الخطو ،وال يأخذك صــراخ السياسة ،ولــو أنــه بــات يعلو على
كثير من األصوات!
نعم أيها الصديق ،في زمــن شبكات التواصل االجتماعي،
وفي زمن العبث بالصورة البائسة إلى أن تغدو مغرية ٌ،وحتى
لو تاهت عن أصلها ،وفي زمن الحسابات الباهتة ،قلة أولئك
الذين يواصلون السير على درب الكلمة الحقة والفعل اإلبداعي
الملتزم ،وكم هم بحاجة لمن يربت على أكتافهم ويصيح بهم
بصدق روحه :سيروا فتراب الدرب ِّ
مشرف ،ونحن على جابني
الطريق نرقب مروركم!

وفاة الروائي السوداني
إبراهيم إسحق في أميركا

خطاب قديم بخط سعاد العبدالمغني
ب ـط ــرق مـبـسـطــة وح ــدي ـث ــة لــم
تكن معروفة في ذلك الزمان،
اكتسبتها خالل دراستها في
بريطانيا.
مــاذا أ قــول يا شقيقتي في
ا لــذ كــرى الثالثة لرحيلك؟ إن
سلوتي وعزائي و مــا يخفف
ح ـ ــزن ـ ــي ،ه ـ ــو طـ ـي ــب أع ـم ــال ــك
ُ
سـ ــن أفـ ـع ــال ــك ال ـخ ـي ــري ــة،
وح ـ ـ ُ
شهد أنك االبنة البارة
أ
والله
ِ
أله ـلــك ،وسـمــا ب ـ ُّـرك بــوالــديــك
بنيت لهما مسجدين
عندما
ِ
ك ـب ـيــريــن م ــن م ــال ــك ال ـخ ــاص،
مجهزين بكل احتياجاتهما
ً
ثـ ـ ــوابـ ـ ــا لـ ـهـ ـم ــا ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
أع ـ ـمـ ــالـ ــك الـ ـخـ ـي ــري ــة ال ـ ـتـ ــي ال
ُ
ُ
ت ـ ـعـ ــد وال ت ـ ـح ـ ـصـ ــى؛ وا لـ ـت ــي
م ـن ـهــا كـ ـف ــاالت أيـ ـت ــام ودعـ ــاة
لـنـشــر اإلسـ ــام وح ـفــر اآلب ــار
والتبرعات لإلغاثة وصدقات
ل ـل ـف ـقــراء ،وغ ـي ــر ذل ــك الـكـثـيــر

ً
الكثير ،وتوصيني دائما بأن
أودعها باسم "فاعلة خير"!..
وا لـلــه نسأل أن تكون هذه
األعمال في ميزان حسناتك،
رح ـ ـمـ ــك ال ـ ـلـ ــه ي ـ ــا ش ـق ـي ـق ـت ــي،
وأسـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــك فـ ـ ــي عـ ـلـ ـيـ ـي ــن م ــع
األنبياء والصالحين.
ال ـصــورة بــالـمـنــاسـبــة ،أول
رس ــال ــة ب ـعــد س ـفــر شـقـيـقـتــي
ل ـ ـ ـلـ ـ ــدراسـ ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــي بـ ـت ــاري ــخ
.١٩٦١/ ١١ /١٥

توفي في الواليات المتحدة
األديـ ــب وال ــروائ ــي الـســودانــي
إبراهيم اسحق عن  75عاما،
وكـ ـ ـ ـ ــان قـ ـ ــد وصـ ـ ـ ــل األسـ ـ ـب ـ ــوع
الماضي إلــى أميركا للعالج،
ب ـعــد عـم ـل ـيــة ج ــراح ـي ــة إلزالـ ــة
ورم بالمخ أدت إلــى إصابته
بالشلل.
وإس ـح ــق م ــن ك ـبــار األدبـ ــاء
ال ـس ــودان ـي ـي ــن ،ولـ ــد بـمـنـطـقــة
"ودعـ ـ ـ ـ ــة" شـ ـم ــال دارفـ ـ ـ ـ ــور فــي
 ،1946وتلقى تعليمه األولــي
بالفاشر وأم درم ــان ،وتخرج
ف ــي مـعـهــد الـمـعـلـمـيــن ،1969
ومـعـهــد ال ــدراس ــات االفريقية
اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة الـ ـت ــاب ــع ل ـجــام ـعــة
الخرطوم .1984
وهـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض
مـنــذ الـثـمــانـيـنـيــات وع ــاد إلــى
ال ـ ـسـ ــودان عـ ــام  ،2006وعـمــل
بتدريس اللغة اإلنكليزية في
المدارس الثانوية ،مع نشاط
ف ــي ك ـتــابــة ال ـق ـصــة الـقـصـيــرة
بالصحف السودانية ،وشارك
فـ ــي لـ ـج ــان ت ـح ـك ـيــم عـ ـ ــدد مــن
الجوائز األدبية ،أبرزها جائزة
الطيب صالح لإلبداع الروائي.
وتقلد إسحق منصب رئيس
اتحاد الكتاب السودانيين عام
 ،2009وه ــو أيـضــا عـضــو في
مجلس تطوير وترقية اللغات
القومية في السودان.
وكتب الراحل روايته األولى
"ح ـ ـ ــدث فـ ــي ال ـ ـقـ ــريـ ــة" بـلـهـجــة
الـ ـ ــريـ ـ ــف الـ ـ ـ ـ ــدارفـ ـ ـ ـ ــوري ،ح ـيــث
أث ــارت ج ــدال وس ــط المثقفين
السودانيين ،وفي  1970كتب
الرواية الشهيرة "أعمال الليل
وال ـب ـل ــدة" ،وروايـ ـ ــة "م ـهــرجــان
المدرسة القديمة" في .1972
ون ـش ــرت ص ـحــف وم ـجــات

إبراهيم إسحق
ال ـخ ــرط ــوم إلس ـح ــق عـ ــددا من
القصص ،ورواية "أخبار البنت
مياكايا" ،و"الحكاية الشعبية
فـ ــي أف ــريـ ـقـ ـي ــا" ،ولـ ـ ــه رواي ـ ـ ــات
شهيرة أخرى منها "وبال في
كليمندو" ،ومؤلفاته في القصة
ال ـق ـص ـي ــرة م ـن ـهــا ال ـم ـج ـمــوتــة
الـقـصـصـيــة "نـ ــاس م ــن كــافــا"،
و"عـ ـ ــرض ـ ـ ـحـ ـ ــاالت كـ ـب ــاشـ ـي ــة"،
و"حكايات من الحالالت".
ولــه مؤلفات في الــدراســات
م ـن ـه ــا "ه ـ ـ ـجـ ـ ــرات ال ـه ــال ـي ـي ــن
مــن جــزيــرة الـعــرب إلــى شمال
أفريقيا وبالد السودان" ،التي
ح ــاز بـهــا درج ــة الماجستير،
وصـ ــدرت عــن مــؤسـســة الملك
فيصل في  ،1996إضافة إلى
"الحكاية الشعبية في أفريقيا".
وأسهم في نشر العديد من
المقاالت والــدراســات النقدية
في األدب والتراث ،ونال جائزة
اآلداب وا لـفـنــون التشجيعية
فــي مهرجان الثقافة واآلداب
والـ ـفـ ـن ــون الـ ـخ ــرط ــوم ،1979
ُ
ومـ ـ ـ ِـنـ ـ ــح شـ ـ ـه ـ ــادة الـ ــدك ـ ـتـ ــوراه
الـفـخــريــة مــن جــامـعــة الـفــاشــر
بالسودان في .2004

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

إبراهيم الحربي :التراجيديا ساحتي المفضلة
ٍّ
والكوميديا تحد أراهن عليه

خبريات
وفاة الشاعر اإلماراتي
عبدالله بن ذيبان الشامسي

كشف عن قرب انتهاء تصوير «بوطار» منتصف فبراير لعرضه في رمضان
وجديدة بالنسبة إليه ،نجاح العمل الذي يقدم قصة مميزة بصحبة أبرز نجوم
التجربة في هذا المسلسل مختلفة
يباشر الفنان إبراهيم الحربي تصوير مشاهده في
ً
الكوميديا ...وفيما يلي التفاصيل:
التراجيديا
معتبرا
عادة،
الكوميديا
باب
يطرق
ال
إنه
إذ
الدرامي
مسلسل «بوطار» ،الذي ينافس به خالل الموسم
ً
لرمضان المقبل .وفي حواره مع «الجريدة» أكد الحربي أن ساحته المفضلة ،ورغم ذلك قبل التحدي مراهنا على
عزة إبراهيم

«الكيلو »300
أول فيلم
خليجي
ُي َ
عرض على
منصة رقمية
قبل عرضه
بالسينما

استعددت
لخوض
رمضان
بـ «عرش
الطاووس»
ولكن تعطل
المشروع

• بـ ـع ــد س ـ ـن ـ ــوات م ـ ــن ت ـق ــدي ــم
ً
األعمال التراجيدية ُعـ َ
ـدت مجددا
لتقديم الكوميديا ...فما السبب؟
 م ـس ـل ـس ــل «بـ ـ ـ ــوطـ ـ ـ ــار» الـ ـ ــذيأش ـ ـ ـ ـ ــارك م ـ ــن خـ ــالـ ــه ب ــال ـم ــوس ــم
الـ ــدرامـ ــي ل ــرم ـض ــان ال ـم ـق ـبــل ،هو
ع ـمــل ك ــوم ـي ــدي ،ول ـك ـنــه ي ـت ــراوح
بـيــن ال ـجــديــة وال ـه ــزل والـضـحــك،
فهو بالنهاية يعتمد على قصة
محكمة أجادها وحبكها الكاتب
الـمـبــدع والـمـنـتــج بـنــدر السعيد،
ووظ ــف لـهــا كــل عـنــاصــر النجاح
من ممثلين أقوياء وطاقم كوميدي
جـمـيــل كــالـفـنــانـيــن داود حسين
ومحمد الحملي وعبدالله الخضر،
وبمشاركة الفنان محمد العجيمي،
والفنانة عبير الجندي ،وغيرهم
الـكـثـيــر م ــن ال ـن ـجــوم ،ول ــذل ــك فقد
انجذبت للقصة وأحببت المشاركة
بها وخاصة أني قدمت الكوميديا
من قبل ،وشاركت مع فنانين كبار
كالفنان القدير الراحل عبدالحسين
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرضـ ــا ،فـ ـض ــا ع ـ ــن ح ـبــي
للكوميديا ،ورغبتي في تحقيق
التنوع ألعمالي بعد سنوات من
تقديم األدوار التراجيدية.

مراهتة ٍّ
وتحد

• ه ـ ـ ــل تـ ـعـ ـتـ ـب ــر أن ع ـ ــود ت ـ ــك

لـلـكــومـيــديــا م ــن ب ــواب ــة «ب ــوط ــار»
ً
تحديا ومراهنة في موسم صعب؟
 أعتبر أن التراجيديا ساحتيالمفضلة ،وهي من أصعب أنواع
األداء ،ولكن عودتي للكوميديا مع
«بوطار» ٍّ
تحد أراهن على نجاحه،
في منافسة قوية وموسم يشهد
مواجهة أعتى النجوم واألعمال
واالنـتــاجــات الضخمة ،وخاصة
فــي ظــل الـسـنــوات األخ ـيــرة التي
ت ــراج ــع فـيـهــا م ـس ـتــوى األع ـم ــال
ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــديـ ــة بـ ـشـ ـك ــل م ـل ـح ــوظ
ف ــأصـ ـب ــح الـ ـعـ ـم ــل ق ــائـ ـم ــا ع ـلــى
االرتجال والخروج على النص،
كما أن النصوص في حد ذاتها
لم تعد تقدم للجمهور النكتة أو
الجملة الجديدة ،بل تنساق خلف
الجمهور بعدما كانت في السابق
ت ـق ــود ال ـج ـم ـهــور وتـ ـط ــرح عليه
الجديد من األفـكــار والتعبيرات
و«الـقـطــات» المبهرة ،ولذلك فإن
العمل الكوميدي الناجح في هذه
الـمــرحـلــة الـتــي تـمــر بـهــا الــدرامــا
مراهنة قوية لجميع صناعه.
• إذن أنت مع االلتزام الكامل
بالنص وعدم االرتجال مهما كان
ً
الممثل متمكنا من أدواته؟
 االرتجال مدرسة واتجاه فنيقام عليه عدد كبير من الفنانين
الـكـبــار أم ـثــال نجيب الريحاني

سامية الطرابلسي تنتهي
من تصوير «تماسيح النيل»

سامية الطرابلسي

انـتـهــت الـفـنــانــة التونسية ســامـيــة الـطــرابـلـســي مــن تصوير
مـشــاهــد دوره ــا فــي فيلم «تـمــاسـيــح الـنـيــل» بمدينتي األقـصــر
وأسوان.
الفيلم مــن بطولة حمدي الميرغني ومصطفى
خاطر وخــالــد الـصــاوي وبيومي فــؤاد وسامية
الطرابلسي وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد
ث ــروت ووي ــزو وسـلـيـمــان عـيــد ومـحـمــد جمعة
وب ــدري ــة ط ـل ـبــة ،وه ــو م ــن تــأل ـيــف ل ــؤي الـسـيــد
وإخراج سامح عبدالعزيز.
يـ ــذكـ ــر أن آخ ـ ـ ــر أعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان ــة س ــام ـي ــة
ال ـطــراب ـل ـســي ،ال ـج ــزء ال ــراب ــع م ــن المسلسل
التونسي «دنيا أخرى» الذي تدور أحداثه
فــي إطــار بين الكوميديا والــدرامــا حول
الطبقة الكادحة الفقيرة ،وما تتعرض له
من مواقف عصيبة.
مسلسل «دنـيــا أخ ــرى» الـجــزء الــرابــع من
ب ـط ــول ــة بـ ـس ــام ال ـ ـح ـ ـمـ ــراوي ،وســام ـيــة
ال ـ ـطـ ــراب ـ ـل ـ ـسـ ــي ،وك ـ ــري ـ ــم الـ ـغ ــرب ــي،
وش ـ ــادل ـ ــي عـ ـ ــرفـ ـ ــاوي ،ون ـع ـي ـمــة
الـ ـج ــان ــي ،وم ـح ـم ــد صــوي ـلــح،
ويحيى الفايدي ،وأروى بن
إسماعيل ،ولبنى السديري،
ونـ ـ ــور ال ــدي ــن بــوح ـج ـبــة،
والعمل من فكرة سامي
ال ـ ـف ـ ـهـ ــري ،وس ـي ـن ــاري ــو
وح ـ ـ ــوار أحـ ـم ــد الـصـيــد
ون ــور الــديــن بوحجبة،
وإخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدى
الجويني.

وفـ ـ ــؤاد ال ـم ـه ـنــدس وعـ ـ ــادل إم ــام
والـ ــراحـ ــل الـكـبـيــر عـبــدالـحـسـيــن
عـبــدالــرضــا ،ولـكــن االرت ـجــال في
موقف أو كلمة أو جملة ال يعني
ال ـ ـخـ ــروج ع ـل ــى الـ ـن ــص ،ف ـه ــؤالء
ال ـف ـنــانــون ك ــان ــوا يــرت ـج ـلــون في
بـعــض ال ـمــواقــف ثــم يوظفونها
فــي العمل إذا ثبت نجاحها مع
الجمهور ،ولكنهم كــانــوا األكثر
التزاما في الوقت ذاته ،ولذلك أنا
أؤي ــد احـتــرام الكاتب ال ــذي تعب
ع ـلــى كـتــابـتــه واالل ـ ـتـ ــزام الـكــامــل
بها ،وأداء دوري كفنان وممثل
أتـ ـقـ ـم ــص ال ـش ـخ ـص ـي ــة وأؤدي
الدور واالنفعاالت بصدق ،ولكن
تـمـكــن الـفـنــان ال يـعـنــي خــروجــه
عن النص.

تجربة جديدة
• ح ـ ـ ـ ــد ثـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن دورك
وشـ ـخـ ـصـ ـيـ ـت ــك فـ ـ ــي ال ـم ـس ـل ـس ــل
الجديد «بوطار»؟
 أن ــا صــاحــب فــرقــة «بــوطــار»األصلية للفنون الشعبية ،ويقوم
ال ـف ـنــان داود حـسـيــن بــاقـتـبــاس
اس ــم فــرقـتــي وعـمــل فــرقــة تحمل
نـ ـف ــس االس ـ ـ ـ ـ ــم ،وتـ ـنـ ـش ــأ ب ـي ـن ـنــا
صراعات ومواقف كوميدية في
هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ب ـم ـعــاونــة أع ـضــاء

الـفــرقـتـيــن ،وال ـع ـمــل ينتمي إلــى
نوعية «الفارس» وأعتبره تجربة
جديدة ومميزة وسيكون مفاجئا
للجمهور ،ويـقــدم ص ــورة راقية
وم ـم ـي ــزة ،إذ إن إن ـتــاجــه ضخم
بقيادة مخرج ذي رؤيــة جديدة
وه ــو ثــامــر ال ـع ـســاوي ،وسيتم
االنـتـهــاء مــن تصويره منتصف
الشهر المقبل.
• ا ع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدت أن تـ ـ ـط ـ ــل ع ـل ــى
ج ـ ـم ـ ـهـ ــورك ب ـع ـم ـل ـي ــن أو أك ـث ــر
بالموسم الواحد ولكن هذا العام
اكتفيت بعمل واحد ...فما السبب؟
 بــالـفـعــل ،كـنــت أقـ ــدم عملينعلى األقل وربما ثالثة أو أربعة،
ولكن مع انــدالع جائحة كورونا
قــررت أن أكتفي بعمل واحــد في
أجـ ــواء تحمل الـكـثـيــر مــن القلق
والـتــرقــب ،وك ــان مـقــررا أن أدخــل
ال ـم ــوس ــم ال ــرم ـض ــان ــي بصحبة
الفنانة القديرة حياة الفهد في
مسلسل «عرش الطاووس» الذي
يتناول أحداثا سياسية في حقبة
السبعينيات بطريقة رائعة ،ولكن
ظروف الحرب في أذربيجان التي
تم اختيارها لتصوير المشاهد
ال ـخــارج ـيــة ،حــالــت دون الـسـفــر،
وتـ ــم اس ـت ـب ــدال مـ ـش ــروع «ع ــرش
الطاووس» بـ «مارغريت» ،ولذلك
تحولت للمشاركة في «بوطار»،

إبراهيم الحربي

واك ـت ـف ـيــت ب ــه ل ـه ــذا الـ ـع ــام حتى
تتضح الصورة ،ويحل االستقرار
الصحي والنفسي من جديد.
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• وم ـ ـ ــا شـ ـ ـع ـ ــورك حـ ـي ــن تـجــد
الدراما الكويتية جاهزة لخوض
الـسـبــاق ب ـ  20مسلسال رغ ــم تلك
المخاوف؟
 أشعر بالتعجب واالطمئنانأيـ ـض ــا ،ف ــرغ ــم ك ــل ت ـل ــك ال ـظ ــروف
والمعوقات تقدم الدراما المحلية
هــذا الـكــم الضخم مــن اإلنتاجات
الــدرام ـيــة ،وه ــذا ش ــيء يــدعــو إلــى
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاؤل ،وه ـ ــو م ـج ـه ــود ج ـبــار
ي ـ ـش ـ ـكـ ــرون عـ ـلـ ـي ــه ،وتـ ـحـ ـي ــة ل ـكــل
الـعــامـلـيــن بــالـصـنــاعــة ،ول ـكــن في
الوقت نفسه أعذر من قرر تحجيم
وج ـ ـ ــوده أو ح ـت ــى الـ ـ ـخ ـ ــروج مــن
الموسم كالفنانة القديرة سعاد
عبدالله التي ألول مرة منذ سنوات
تـغـيــب ع ــن ال ـشــاشــة الــرمـضــانـيــة
وجمهورها ،ولكنها أيضا تعبر
عــن شوقها للجمهور ،وأنــا دائــم
التواصل معها ،ودائما ما تقول لي
إنها متألمة من مطالب الجمهور
لها بالعودة في الموسم القادم،
وتعبيرهم عــن شــديــد ارتباطهم
بها فــي الشهر الـمـبــارك ،ولكنها

أعربت عن صعوبة األمــر في ظل
الحجر الصحي على القادمين في
حال استقبال فنانين من الخارج،
وص ـعــوبــات الـتـصــويــر ومخاطر
التقاط العدوى ،مؤكدة أن لديها
مشروعا فنيا قريبا سيخرج للنور
بمجرد استقرار األوضاع.

السينما
• أن ــت حــريــص عـلــى الــوجــود
السينمائي ...ولكن أال تجد ذلك
مجازفة أن تشارك بـ «الكيلو »300
في ظل إغالق السينما؟
 لم يكن أحد يتوقع أن يستمراإلغالق عاما كامال كما هو الحال
اآلن ،كما أني عاشق للسينما وال
أت ــوان ــى ع ــن ال ـم ـشــاركــة ف ــي عمل
جــذب ـنــي ،وت ـجــربــة فـيـلــم «الكيلو
 »300أث ـ ــارت اه ـت ـمــامــي ،إذ أق ــدم
شخصية رجل ضرير يمر بمواقف
صعبة حتى يلتقي بأسرة تقلب
حياته ،وسيتم عرض الفيلم عبر
منصة إلكترونية فبراير المقبل،
لـيـكــون بــذلــك أول فـيـلــم خليجي
ي ـعــرض عـلــى مـنـصــة رقـمـيــة قبل
ع ــرض ــه بــال ـس ـي ـن ـمــا ،وأتـ ــوقـ ــع أن
يحظى بإعجاب وتقدير الجمهور
ويخفف عنهم وط ــأة إغ ــاق دور
العرض السينمائي.

انطالق برنامج تدريب الدفعة الثانية
بأكاديمية الفنون واإلعالم للشباب
انطلق في أكاديمية الفنون واإلعالم
ل ـل ـش ـبــاب ب ــرن ــام ــج الـ ـت ــدري ــب لـلـشـبــاب
المنتسبين للدفعة الثانية باألكاديمية،
والــذيــن تــم قبولهم أخ ـيــرا ،بعد إجــراء
المقابالت الشخصية واختبار القدرات
فـ ــي مـ ـج ــال الـ ـفـ ـن ــون وم ـ ـجـ ــال اإلع ـ ـ ــام،
ح ـيــث ت ــم ق ـب ــول  50م ـتــدربــا وم ـتــدربــة
على المســتويين المحلي والخارجي
مـ ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ومـ ـص ــر
وال ـج ــزائ ــر وارت ـي ــري ــا وسـلـطـنــة ع ـمــان،
وسيقوم بالتدريب نخبة من األساتذة
المتخصصين على المستويين المحلي
والخارجي.
وب ـ ـ ـنـ ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى قـ ـ ـ ــرار مـ ـج ـل ــس أمـ ـن ــاء
ُ
األكــادي ـم ـيــة ،سيتم الـتــدريــب عــن بـعــد،
ت ـمــاش ـيــا م ــع اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات االحـ ـت ــرازي ــة
وال ــوق ــائ ـي ــة ال ـت ــي تـطـبـقـهــا الـ ُّـس ـل ـطــات
الصحية في الدولة.
وأكد األمين العام لبرنامج أكاديمية
ال ـف ـن ــون واإلعـ ـ ـ ــام ل ـل ـش ـب ــاب ،ال ـم ـخــرج
عـ ـب ــدالـ ـل ــه عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرس ـ ــول ،أن ال ـل ـج ـنــة
الـفـنـيــة الـعـلـمـيــة فــي األكــادي ـم ـيــة أقــرت
ال ـ ـمـ ــواد ال ـت ــدري ـب ـي ــة ل ـلــدف ـعــة ال ـثــان ـيــة،
وس ـت ـك ــون مـ ـ ــواد الـ ـت ــدري ــب ف ــي م ـجــال
الفنـون (التمثيل واإلخــراج المسرحي،
مهارات كتابة السيناريو التلفزيوني،
ال ـتـ ـ ـ ــذوق ال ـمــوس ـي ـقــي ،الـسـيـنــوغــرافـيــا
الـمـســرحـيــة) ،وسـتـكــون م ــواد التدريب
في مجال اإلعالم (تحرير وكتابة الخبر
الـصـحــافــي ،كـتــابــة الـمـقــال الصحافي،

عبدالله عبدالرسول
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام اإللـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرون ـ ـ ــي ،ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر
الفوتوغرافي).
وأض ــاف عـبــدالــرســول بــأنــه بـنــاء على
تــوج ـي ـهــات وزي ـ ــر اإلعـ ـ ــام وزي ـ ــر ال ــدول ــة
لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ،فإن
األكاديمية ستشهد خالل المرحلة المقبلة
تنفيذ عدة مشاريع تطويرية تهدف إلى
فتح آف ــاق الـتــوســع والـتـعــاون والـشــراكــة
م ــع ال ـمــؤس ـســات وال ـم ـن ـظ ـمــات الـمـعـنـيــة
بــال ـف ـنــون واإلعـ ـ ــام الـمـتـعـلـقــة بــالـشـبــاب
على المستويين المحلي والخارجي ،مما

يعود بالنفع على مخرجات األكاديمية،
لتهيئتهم لسوق العمل ،كما أ كــد ا لــدور
الكبير لدعم الهيئة العامة للشباب لهذا
ال ـم ـش ــروع ال ـش ـبــابــي وال ـ ـ ــدور األس ــاس ــي
واالستراتيجي ألعضاء مجلس األمناء،
لـ ـيـ ـك ــون ه ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع صـ ــرحـ ــا ف ـن ـيــا
وإعالميا يرعى المواهب الشبابية.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
لبرنامج األكاديمية عبدالعزيز المجيبل،
إن األك ــادي ـم ـي ــة ن ـظ ـمــت خـ ــال األس ـب ــوع
الماضي لقاء مفتوحا مــع طلبة الدفعة
األول ــى لــأكــاديـمـيــة ،لــاسـتـمــاع آلرائـهــم
وأط ــروح ــات ـه ــم ل ـل ـبــرامــج ال ـت ــي تنظمها
األكاديمية في مجاالت الفنون واإلعــام
والمناقشة حــول تجربتهم فــي مجاالت
سوق العمل المتخصصة بمجال اإلعالم
والفنون.
ـار حــال ـيــا االن ـت ـه ــاء من
ـ
ـ
ـ
ج
«
ـه
ـ
ـ
ن
أ
وأك ـ ــد
ٍ
تـنـفـيــذ م ـش ــروع االس ـتــديــو الـتـلـفــزيــونــي
واالستديو اإلذاعي ،والذي نفذته الهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب ،لـ ـيـ ـك ــون م ـخ ـص ـصــا
لتدريبات وتطبيقات الشباب المنتسبين
لألكاديمية وفق التقنيات الحديثة ،دعما
لرعاية مواهب الشباب في مجاالت اإلعالم
والفنون».

ّ
أمل الرندي :القصص المتحركة تجذب الطفل وتشجعه على القراءة

«أتمنى أن يعود المسرح إلى سابق عهده ألنه يثري مخيلة الناشئة»
أكدت الكاتبة أمل الرندي
ضرورة وضع المحفزات في
اإلصدارات المعنية باألطفال
لجذبهم ،وتشجيعهم على
القراءة.

َمن يكتب
للطفل يجب
أن يكون
ً
موهوبا
ولديه القدرة
على الخيال

●

فضة المعيلي

أق ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــت رابـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــة األدب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الـكــويـتـيـيــن ،عـبــر صفحتها في
«إنستغرام» ،محاضرة افتراضية
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «ال ي ـك ـف ــي أن ن ـك ـتــب
للطفل»ّ ،قدمتها كاتبة أدب الطفل
أمــل الــرنــدي ،وحاورتها عضوة
مـجـلــس إدارة ا ل ــرا ب ـط ــة جميلة
سيد علي.
بداية ،قالت الرندي« :ال ننكر
أن هـ ـن ــاك ك ـث ـي ــرا م ــن ال ـق ـصــص
وأدباء الطفل ،ولكن توجد لدينا
مشكلة القراءة المستمرة ،لذا ال
يكفي أن نكتب للطفل ،بل يجب
أن نصل إليه ونوصل إليه القصة
ب ـش ـكــل م ـم ـتــع وثـ ـ ـ ّ
ـري وم ـنــاســب
للعصر.
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــدء ك ـت ـب ــت ل ــأط ـف ــال
 20ق ـ ـصـ ــة لـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـط ـف ــول ــة
الـ ـمـ ـبـ ـك ــرة ،وم ـن ـه ــا ق ـم ــت بـعـمــل
بعض القصص بطريقة الرسوم
المتحركة ،حتى يستمتع الطفل
بـهــا ،فتلك ا لـقـصــص المتحركة
تجذبه وتشجعه على ا ل ـقــراء ة،
وأي ـ ـض ـ ــا يـ ـص ــل إل ـ ـ ــى م ـض ـم ــون

القصة ،التي تشتمل على أغنية
ّ
تعبر عــن مفهوم القصة ،فكنت
حريصة على أن يستمتع الطفل
بـ ـتـ ـل ــك ال ـ ـق ـ ـصـ ــص ،وي ـس ـت ــوع ــب
مضامينها».

الفئة العمرية
وتناولت الرندي المواصفات
التي يجب أن يملكها الكاتب في
أدب الطفل ،قائلة إن «أول شيء
الموهبة وحدها ال تكفي ،يجب
أن يكون موهوبا ولديه القدرة
عـلــى ال ـخ ـيــال ،وأن يـعــرف الفئة
العمرية التي يريد أن يكتب لها».
وت ـ ـط ـ ــرق ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ــى االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام
اإلع ــام ــي ،ال ــذي يـجــب أن يكون
م ـس ـت ـم ــرا ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أه ـم ـيــة
االرتـ ـ ـق ـ ــاء ب ـث ـقــافــة ال ـط ـف ــل ال ــذي
يــؤدى إلــى إيصال نتائج ،الفتة
إلى أنه من هنا جاء ت لها فكرة
مبادرة «أصدقاء المكتبة» لتكون
نشاطا ثقافيا لمدة عام دراسي
ك ــام ــل ،ل ــذل ــك ح ــرص ــت ع ـل ــى أن
ت ـكــون تـلــك ال ـم ـبــادرة بــالـتـعــاون
مع دار «ذات السالسل» ،ومدرسة

«الـ ـبـ ـي ــان ث ـنــائ ـيــة الـ ـلـ ـغ ــة» ،وم ــن
ث ــم دع ـم ـه ــا ال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي
لـ ـلـ ـثـ ـق ــا ف ــة وا ل ـ ـف ـ ـن ـ ــون واآلداب
ب ــال ــرع ــاي ــة ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام ال ـث ــان ــي
م ــن الـ ـمـ ـب ــادرة ،وأص ـب ـحــت على
المستوى الـعــربــي ،مضيفة أنه
يـتــم االجـتـمــاع ي ــوم الـسـبــت من
كل أسبوع بعمل منظم مع بعض
ّ
ك ــت ــاب أدب الـطـفــل ف ــي الـكــويــت،
ومـ ـشـ ـي ــدة بـ ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـت ــرب ــوي ــة
ّ
ال ـتــي كــانــت ت ـحــث ال ـطــاب على
الحضور.

أطفال موهوبون
وأكــدت الــرنــدي أنها الحظت،
من خالل لقاء اتها المتكررة مع
األطـ ـف ــال ،أن ـه ــم ي ـح ـتــاجــون إلــى
مــن يــدعـمـهــم ويـشـجـعـهــم ،لذلك
ف ــي م ـ ـبـ ــادرة أصـ ــدقـ ــاء الـمـكـتـبــة
نـكـتـشــف األط ـف ــال الـمــوهــوبـيــن،
فأصبح لدينا أصدقاء المكتبة
يتم تكريمهم ،وأيضا في نهاية
ك ــل م ــوس ــم ،ث ــم أطـلـقــت مسابقة
«نجم مبادرة أصدقاء المكتبة»
أث ـنــاء جــائـحــة ك ــورون ــا ،وش ــارك

فيها أطـفــال مــن الــوطــن العربي،
وفاز أطفال من  ١٢دولة ،وحققت
ن ـج ــاح ــا كـ ـبـ ـي ــرا ،ولـ ـل ــه ال ـح ـم ــد،
وس ــاع ــدت ال ـك ـث ـيــر م ــن األط ـف ــال
باكتشاف مواهبهم وعمل شيء
إيجابي أثـنــاء األج ــواء السلبية
في ذلك الوقت .وأضافت :الحمد
لـلــه أن مــا مـ ّـيــز ال ـم ـبــادرة بشكل
عـ ـ ــام هـ ــو أن الـ ـطـ ـف ــل ي ـ ـقـ ــوم فــي
أثناء الموسم بكتابة وتلخيص
قـ ـص ــص ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ،ف ـي ـص ـب ــح لــه
دور إيجابي ،فالطفل يستطيع
فــي هــذه المرحلة أن ينتج بعد
أن يستمع إلــى الـقـصــة ،وأيـضــا
ال ـه ــدف م ــن ال ـم ـب ــادرة ه ــو بـنــاء
ج ـســر ت ــواص ــل م ــا ب ـيــن الـكــاتــب
المبدع والطفل.
وع ـمــا يـنـقــص ال ـط ـفــل ال ـيــوم،
ق ــال ــت الـ ــرنـ ــدي :مـشـكـلــة تنظيم
ال ـ ــوق ـ ــت ،ف ـع ـن ــدم ــا ن ـن ـظ ــم وق ــت
ال ـط ـفــل ،ب ـيــن الـ ـق ــراءة وال ـن ـشــاط
الرياضي والمدرسي ،سنتجنب
أشياء كثيرة ،منها السمنة التي
ي ـعــان ـي ـهــا ال ـك ـث ـيــر م ــن األطـ ـف ــال،
وأيـ ـ ـض ـ ــا االن ـ ـش ـ ـغـ ــال ب ــاأللـ ـع ــاب
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى أن ــه

أمل الرندي وجميلة علي
عندما يسرد ولــي األمــر القصة
ل ـط ـف ـل ــه ،ف ــإن ـه ــا تـ ـق ــوي ال ـعــاقــة
اإلنسانية بينهما».

أدباء الطفل
ّ
وبينت أنها حريصة ،في كل
قصة كتبتها ،على أن يكون في
بــدايـتـهــا مـلـخــص ،حـتــى تسهل
لولي األمــر عند اختيار القصة،
وأيضا اهتمت بطريقة اإلخراج،
مـشـيــرة إل ــى أن ــه يـجــب أن تكون
القصة جــاذبــة لــولــي األم ــر الــذي
يقرأها ،وأيضا الطفل المتلقي،
وكــل هــذا يساعد الطفل على أن
ي ـكــون مـبــدعــا .وتــابـعــت الــرنــدي

مـتـحــدثــة عــن مــوقــع الـكــويــت في
أدب الطفل ،قائلة« :أدباء الكويت
ل ـه ــم نـ ـش ــاط م ـم ـي ــز ،ذل ـ ــك ألن ـهــم
ي ـص ـن ـع ــون ق ـص ـص ـه ــم ،وك ـت ــاب ــة
ال ـق ـص ــة وح ــده ــا ال ت ـك ـف ــي ،فـهــم
ّ
يطبعون القصص أيضا ،والكتاب
لــديـهــم إخ ــاص كـبـيــر مــن حيث
اإلنتاج ،ولديهم نتاج أدبي ثري».
ّ
وتمنت أن يعود مسرح الطفل
إل ــى ســابــق عـهــده كـمــا ك ــان على
أيام رائدة مسرح الطفل عواطف
ال ـب ــدر ،مـشـيــرة إل ــى أن الـمـســرح
يجمع بين فكرة القصة والدراما
والـ ـض ــوء وال ـمــوس ـي ـقــى ،وي ـقــوم
ب ــدوره فــي إث ــراء مخيلة الطفل،
كما يساهم في تفاعله.

توفي الشاعر عبدالله بن
ذيبان الشامسي ،أحد
مشاهير الشعر النبطي
في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،عن عمر ناهز الـ76
عاما.
ّ
وقال رئيس اتحاد كتاب
اإلمارات ،سلطان
وأدباء
ُ
العميمي« :فجعت ساحة
الشعر النبطي في دولة
اإلمارات بوفاة الشاعر الكبير
عبدالله بن ذيبان الشامسي
عن عمر ناهز الـ  76عاما،
بعد مسيرة حافلة بالعطاء
واإلبداع الشعري».
وتابع في تغريدة عبر
«تويتر»« :برحيله فقدنا
شاعرا ترك أثرا كبيرا في
القصيدة المغناة باإلمارات،
خالص العزاء ألسرة الشاعر،
وذويه ،ولمحبي الشعر».
كما نعت وزيرة الثقافة
والشباب اإلماراتية نورة
الكعبي الشاعر الراحل قائلة:
«فقدت الساحة الثقافية
الشاعر المخضرم عبدالله
بن ذيبان الشامسي ،صاحب
تجربة شعرية فريدة،
اهتم بتوثيق تفاصيل
الطبيعة ،والبيئة ،والعمارة،
والعالقات االجتماعية ،حتى
تبقى محفورة في الذاكرة».

رحيل الكاتبة كوثر هيكل
والمنتج ميدو منيب

فقدت الساحة المصرية
الكاتبة كوثر هيكل ،زوجة
الفنان الراحل أبوبكر عزت،
بعد أن تعرضت ألزمة صحية
مفاجئة.
وأعلن الكاتب خالد منتصر،
على صفحته الشخصية
بموقع «فيسبوك» خبر وفاة
الكاتبة الكبيرة كوثر هيكل،
وهي أم زوجته.
وكتبت هيكل عددا من
األفالم منها «العاشقان،
العذراء والشعر األبيض،
ً
حبيبي دائما ،على ورق
سلوفان ،دمي ودموعي
وابتسامتي ،إمبراطورية
ميم» ،ومسلسالت «على نار
هادئة ،اللحظات األخيرة،
عصفور في القفص».
كما رحل المنتج ميدو منيب
نجل شقيق الراحل أحمد
منيب ،عن عمر ناهز  41عاما،
بعد تعرضه لنزيف في المخ.
يذكر أن الراحل أنتج لعدد
كبير من الفنانين خالل
الفترة الماضية ،منهم
ساندي ورنا سماحة
وإنجي وشذى ،وكان آخر
أعماله اإلنتاجية طرح
ألبوم المطربة الشابة إيمي
الطوخي.

الموت يغيب المجازف السينمائي
الشهير ريمي جوليين

ّ
غيب الموت المجازف
السينمائي الفرنسي الشهير
ريمي جوليين ،الذي أدى
دور البديل لعدد من نجوم
السينما في المشاهد
الخطيرة ،بينهم آالن ديلون
وروجر مور وشون كونري،
إذ توفي عن عمر يناهز 90
ً
عاما ّ
جراء إصابته بفيروس
كورونا المستجد.
وفارق جوليين الحياة في
غرفة العناية المركزة في
مونتارغيس
مستشفى ُ
بفرنسا ،التي أدخل إليها منذ
بداية الشهر الجاري.
وكانت مسيرة ريمي جوليين
المولود عام  1930بدأت في
 ،1964عندما َ
عرض عليه
مجازف آخر هو جيل دوالمار
المشاركة في تصوير فيلم
«فانتوماس» .وكان هذا الدور
ً
باكورة خمسين عاما من
العمل مع أعظم المخرجين،
من أبرزهم فرنسوا تروفو
وليوس كاراكس وتيرينس
يونغ وسيدني بوالك.
(أ ف ب)
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دوليات

«كاتيوشا» على مطار بغداد ...أول هجوم بعهد بايدن
•  20مليون دوالر من واشنطن لتحصين «الخضراء» • إقالة الكاظمي قائد «الصقور» تغضب ميليشيات طهران
استهدف هجوم صاروخي
مطار بغداد الدولي الذي يضم
قاعدة عسكرية تستخدمها
القوات األميركية باعتداء هو
األول من نوعه بعهد اإلدارة
األميركية الجديدة ،في حين
هددت ميليشيات مقربة من
طهران رئيس الحكومة
مصطفى الكاظمي بعد
إقالته رئيس "خلية الصقور
االستخباراتية" المعروف
بقربه من رئيس الوزراء
السابق نوري المالكي.

إطالق عملية ضد
«داعش» لالنتقام
من هجوم «ساحة
الطيران»

فـ ــي أول هـ ـج ــوم ي ـس ـت ـه ــدف الـ ـق ــوات
األميركية بالعراق ،بعهد الرئيس الجديد
ً
جــو ب ــاي ــدن ،ال ــذي تـسـلــم مـهــامــه رسـمـيــا
األربـ ـ ـع ـ ــاء الـ ـم ــاض ــي ،أع ـل ـن ــت ال ـس ـل ـطــات
الـعــراقـيــة ،أم ــس ،سـقــوط ثــاثــة صــواريــخ
"كاتيوشا" بمحيط مطار بغداد الدولي،
ال ـ ـ ــذي ي ـض ــم قـ ــاعـ ــدة ع ـس ـك ــري ــة ل ـل ـق ــوات
األميركية دون وقوع إصابات.
وذكرت السلطات العراقية في بيان أن
ثالثة صواريخ أطلقت باتجاه المطار في
ساعة متأخرة ليل الجمعة ـ السبت ،حيث
سقط صاروخان خارج المطار ،في حين
سقط الثالث على منزل أحد المواطنين
بحي الجهاد غربي العاصمة ،مما أسفر
عن أضرار مادية.
وشـ ـ ــدد ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم الـعـمـلـيــات
المشتركة اللواء تحسين الخفاجي على
ً
ً
ً
أن هناك جهدا استخباراتيا مكثفا لجمع
ً
المعلومات عــن منفذي االع ـتــداء ،مؤكدا
القيام بمالحقة كل من ساعد اإلرهابيين
على تنفيذ جرائمهم.
ً
وردا عـ ـل ــى سـ ـ ـ ــؤال ح ـ ــول اسـ ـتـ ـم ــرار
الـ ـخ ــروق ــات رغـ ــم ال ـت ــأه ــب األم ـ ـنـ ــي ،ق ــال
الخفاجي ،إن البالد تمر بظروف صعبة
وت ــواج ــه ال ـعــديــد م ــن ال ـت ـحــديــات .وأف ــاد
بإطالق عملية أمنية واسعة ضد السالح
المتفلت و"داع ــش" والجريمة المنظمة،
ً
مؤكدا عدم السماح بتكرار هذه االعتداءات.
وأظـ ـه ــرت ل ـق ـطــات م ـص ــورة اع ـت ــراض
مـنـظــومــة دفـ ــاع ج ــوي أمـيــركـيــة بـقــاعــدة
"فيكتوريا" للقذائف الصاروخية.
ول ــم تـعـلــن أي جـهــة مـســؤولـيـتـهــا عن
الـهـجــوم ،لكن المطار ال ــذي يضم قاعدة
فيكتوريا األميركية ّ
تعرض خالل الفترة
الماضية لهجمات صــاروخـيــة متعددة
نفذتها فصائل مسلحة مقربة من إيران.
وك ــان ــت "ك ـتــائــب ح ــزب ال ـلــه ـ ال ـع ــراق"
هــددت باستهداف مواقع وجــود القوات
ً
األمـيــركـيــة ،إذ لــم تنسحب امـتـثــاال لقرار
الـ ـب ــرلـ ـم ــان الـ ـق ــاض ــي ب ــإنـ ـه ــاء ال ــوج ــود
العسكري األجنبي في البالد.
وق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة الـعــراقــي فــؤاد
حسين ،أمس ،إن بالده ستطلب من إدارة
بايدن تحديد فريق تفاوضي لبحث بقاء
قواتها العسكرية في البالد.

 20مليون دوالر
ف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،أعـلـنــت واشـنـطــن

ت ـخ ـص ـيــص  20م ـل ـي ــون دوالر لـتــأمـيــن
"المنطقة الــدولـيــة" المعروفة بالمنطقة
الـخـضــراء حيث تقع الـسـفــارة األميركية
وسط بغداد أمس.
وجاء في بيان للسفارة األميركية في
ب ـغــداد أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة خصصت
المبلغ لدعم الحكومة العراقية في تأمين
المنطقة الدولية ،ويشمل الدعم "تمويل
فريق مــن المهندسين المدنيين إلجــراء
دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول
الـحــالـيــة إل ــى المنطقة الــدول ـيــة ،ووضــع
خطط لبوابات جديدة".
وأوضحت أن كبير مسؤولي الشؤون
الدفاعية فــي سـفــارة الــواليــات المتحدة
ً
ً
العميد جون تايكرت قدم تقريرا نهائيا
من فريق المسح إلى قائد الفرقة العراقية
ال ـخــاصــة ال ـم ـســؤولــة ع ــن أم ــن المنطقة
الدولية اللواء الركن حامد مهدي الزهيري.
وتابعت السفارة" :يمثل هذا التسليم
ً
ً
إنجازا مهما لتأكيد المشروع التعاوني
ً
الجاري حاليا لتعزيز أمن المنطقة الدولية
لبغداد وتأمين مقر الحكومة العراقية".
ً
وتمثل الـخـطــوة األميركية تحصينا
للكاظمي من تهديدات الجماعات المسلحة

اتهام الكاظمي
وع ـلــى وق ــع ال ـت ـعــديــات ال ـتــي أجــرهــا
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمعالجة
الخلل األمني بعد الهجوم المزدوج الذي
ن ـف ــذه "داع ـ ـ ــش" ب ـســاحــة ال ـط ـي ــران وســط
بغداد الخميس الماضي ،اتهم المتحدث
باسم "كتائب حزب الله العراقية" أبوعلي
الـعـسـكــري رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـمــدعــوم من
واشـنـطــن ،باستغالل الـمــأســاة لتصفية
الحسابات مع بعض قادة األجهزة األمنية.
واط ـلــق الـمـتـحــدث بــاســم الكتائب،
المرتبطة بإيران ،تهديدات بحق رئيس
ال ـ ـ ــوزراء وت ـع ـهــد ب ــأال يـمــر "اسـت ـغــال
جريمة ساحة الطيران" مــرور الكرام،
وجاء في بيان للعسكري ،أنه "إذا كان
وال ب ــد ،ف ــإن أول مــن يـجــب ط ــرده هو

كاظمي الغدر ،ومعه شلته المتواطئة
في جهاز المخابرات".
وذكــرت مصادر عراقية ،أن العسكري
كان يشير إلى إقالة الكاظمي قائد "خلية
الصقور" االستخبارية أبوعلي البصري،
الذي يعد أحد رجال رئيس الوزراء السابق
نوري المالكي .وتبنت منصات محسوبة
عـلــى الـفـصــائــل الـمــرتـبـطــة ب ــإي ــران اتـهــام
الكاظمي باستغالل انفجار ساحة الطيران
للتخلص من شخصيات مقربة من طهران
وحلفائها العراقيين داخل قوات األمن.
وعقد الكاظمي بعيد التفجير المزدوج
ً
ً
اجتماعا طارئا مع كبار قادة األمن ،ثم أقال
عقب االجتماع قــادة عسكريين وأمنيين
ً
كبارا ،منهم وكيل وزارة الداخلية لشؤون
االستخبارات الفريق الركن عامر صدام،
والـمــديــر الـعــام لالستخبارات ومكافحة
اإلرهـ ــاب عبدالكريم عبد فــاضــل ،وقائد
ق ــوات الـشــرطــة االت ـحــاديــة الـفــريــق الركن
جعفر البطاط.

ثأر الشهداء
مــن جــانــب آخ ــر ،أعـلــن جـهــاز مكافحة

اإلرهــاب إطــاق عملية "ثــأر الشهداء" في
بغداد ومحافظات أخرى لمالحقة عناصر
"داعش".
وقال البيان ،إن جهاز مكافحة اإلرهاب
بــدأ عمليته بتوجيه من رئيس ال ــوزراء،
وبوتيرة سريعة ،ووفق معلومات دقيقة
ً
وأوام ـ ـ ــر ق ـضــائ ـيــة ،م ـت ـع ـهــدا ب ـمــزيــد من
العمليات النوعية خالل الساعات المقبلة.
وجــاء اإلعــان عن العملية بعد تبني
"داعــش" التفجير المزدوج الــذي شهدته
ً
ساحة الطيران ،مما خلف  32قتيال ونحو
 110جرحى ،وهو األول من نوعه واألخطر
خــال نحو ثــاث سـنــوات فــي العاصمة
العراقية.
وأكد الكاظمي ،أمس األول ،أن حكومته
ً
لــن تسمح بـخــرق أمـنــي جــديــد ،مضيفا
أن ما جرى دليل على وجــود خلل يجب
اإلسراع في معالجته.
وتابع أن الحكومة أجرت تغييرات في
البنية األمنية والعسكرية ،وتعمل على
وضــع خطة أمنية لمواجهة التحديات
القادمة.
(بغداد ـ وكاالت)

السيسي للمصريين :أخبار تحديد النسل إيه؟ لبنان :سجال عون  -الحريري يهدد مبادرة الراعي

وعد بتحديث شامل للريف خالل  3سنوات
●

القاهرة  -حسن حافظ

وسط انقسام في الشارع المصري حول تقييم ثورة 25
يناير  2011التي تحل ذكراها العاشرة غدا ،خرج الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي ،أمس ،للحديث عن إنجازات
حكومته في مختلف القطاعات ،خصوصا قطاع السكك
الـحــديــديــة ،وال ــذي تـعــرض النـتـقــادات عــديــدة فــي اآلونــة
األخيرة ،ورد على المطالبين بجودة التعليم بسؤال عن
دور المواطنين في تحديد النسل ،في ظل التهام الزيادة
السكانية لمعدالت التنمية في أكبر دولــة عربية سكانا
( 101مليون نسمة).
الـسـيـســي وع ــد ب ـبــدء عـمـلـيــة تـطــويــر شــامـلــة للريف
المصري ستغير وجه مصر ،قائال خالل افتتاح مشروع
الفيروز لالستزراع السمكي ببورسعيد" :سندخل الريف،
وخالل ثالث سنوات سنخرج منه حاجة تانية خالص"،
مشددا على أن الدولة حريصة على إطالع الشعب المصري
باإلنجازات والتحديات أوال بأول ،وتابع" :إحنا ما بنبعش
الوهم للناس وال نعرفه".
وأشــار الرئيس المصري ،الذي تحدث بلهجة هادئة،
إلى رغبته في رفع مستوى المعيشة لجميع المصريين،
لكن النمو السكاني ال يــزال يمثل تحديا كبيرا ،وألقى
بالمسؤولية جزئيا على المواطنين ،عندما تطرق إلى
مطالب تطوير التعليم ،قائال" :أخبار تحديد النسل إيه؟
أطالبكم وتـطــالـبــونــي ...وال أنـتــم تعملوا الـلــي عايزينه

وتقولوا لي خلص ...زي ما بتقولوا أخبار التعليم إيه؟
إحنا بنمشي في كل القطاعات ...مع كل مشاكلنا ما نقدرش
نسيب قطاع ونركز معاه بــس ...أنتم مش هتستحملوا
كده".
ووجــه السيسي حديثه للمواطن المصري" :لــو أنت
طالبتني بكل شيء ،هطالب بشيء واحد بس ،لو سمحت
النمو السكاني أخباره إيه ،أنا بقول ده عشان أضايقكم
وال حاجة؟ ال والله ،ده موضوع الزم نهتم بيه كلنا على
مستوى الدولة ،حكومة ،قطاع مدني ،وأهل الدين واإلعالم،
دي قضية كبيرة مش محسساكم بكل الجهد ده".
وتابع" :والله العظيم بكل الجهد الجبار واإلنجازات اللي
ربنا وفقنا فيها ،مش قادرين نوصلكم إحساس حقيقي
مش بالعمل ،بالفلوس اللي هتدخل جيبك ...أنا عايز أرفع
من مستوى كل المواطنين ...بس دايما النمو السكاني
والزيادة مش هيدينا الفرصة دي" .ودافــع السيسي عن
مشروع القطار الكهربائي بين مدينتي السخنة والعلمين،
والذي يتكلف  360مليار جنيه ،األمر الذي أثار لغطا في
الـشــارع المصري مؤخرا حــول التكلفة في ظل الظروف
االقتصادية الصعبة ،قائال" :النقاش مقبول ونحترمه
ونقدره".
ولفت إلى أنه بنهاية  2021لن تكون هناك عربات قطار
قديمة فــي مصر ،فضال عــن أن مـشــروع القطار السريع
سينقل المواطن من مدينة أكتوبر (غربي القاهرة) إلى
أسوان في أربع ساعات فقط.

نائب في كتلة بري للرئيس :بيانك استغباء لعقولنا ...وكفى مماحكة
●

بيروت  -ةديرجلا

•

انفجر الـخــاف مــرة جــديــدة بين رئيس
الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة
المكلف سعد الحريري فيما كان الوسطاء
يـتـحــركــون عـلــى خــط تــرطـيــب الـعــاقــة بين
ال ـم ـع ـن ـي ـيــن األس ــاس ـي ـي ــن بـعـمـلـيــة تــألـيــف
الحكومة مما يعني أن "التشكيل" دخل مرحلة
ج ـمــود جــديــدة وس ــط االن ـق ـســام الـعـمــودي
والتباعد الشخصي والسياسي بين قصر
بعبدا و"بيت الوسط".
وفوجئ المراقبون باندالع المواجهة بين
ً
الفريقين تحديدا بعد ساعات من وساطة
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي الذي دعا إلى التالقي وحرك
مــوفــديــه بين "الــرئــاسـتـيــن" وبـكــركــي خالل
األيام الماضية.
واعـ ـتـ ـب ــرت مـ ـص ــادر س ـيــاس ـيــة مـتــابـعــة
لـ"الجريدة" ،أمس ،أن "عودة الخالف بين عون
ً
والحريري في هذا الوقت تحديدا سدد ضربة
قاضية لمساعي الراعي في وقت يرزح لبنان
تحت أزمة اقتصادية وصحية وهو بأمس
الحاجة إلى حكومة إنقاذية تبدأ اإلصالح".

ّ
 90مدينة روسية تلبي دعوة نافالني للتظاهر

ومــع تسريب أوس ــاط تـيــار "المستقبل"
معلومات عن ّ
تمسك الرئيس عون بالثلث
المعطل في الحكومة ما يؤدي إلى تعطيلها،
ق ــال ع ـضــو "ال ـل ـق ــاء ال ــدي ـم ـقــراط ــي" الـنــائــب
ً
هادي أبو الحسن ،أمس ،أن "هناك تعجيزا
يتعرض له الرئيس المكلف بهدف الضغط
ً
عليه لــاعـتــذار" ،معتبرا أن "جــل مــا يطمح
إليه رئيس الجمهورية هــو ضمان وجــود
وريثه السياسي في حال تأخير االنتخابات
النيابية والرئاسية للتحكم بزمام األمور".
كما غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير"
الـنــائــب أن ــور الخليل على "تــوي ـتــر" ،أمــس،
ً
قــائــا" :الـبـيــان ال ـصــادر عــن مكتب اإلع ــام
لرئاسة الجمهورية البارحة استغباء لعقول
الـلـبـنــانـيـيــن وحـ ــرق آلمـ ــال تــألـيــف حكومة
الـمـهـمــة واس ـت ـط ــراد لـلـمـكــابــرة والـتـعـنــت"،
ً
مضيفا" :فخامة الرئيس الدستور سماك
ً
ً
رئيس الدولة ورمزا لوحدة الوطن وحاميا
ً
للدستور .مستشاروك يجعلونك فريقا .كفى
مماحكة وكن لكل لبنان وأنقذ انهياره".
وب ــدأ الـخــاف بين الطرفين مــع إص ــدار
ً
رئاسة الجمهورية بيانا جاء فيه أن "الرئيس
عون لم يطلب الثلث المعطل في الحكومة"،

ً
مشيرا إلى أن "رئيس التيار الوطني الحر
النائب جبران باسيل ال يتدخل في التشكيل
كما أنــه ال ضـغــوط لـحــزب الـلــه على عــون"،
داعية "الرئيس الحريري ليقدم له تشكيلة
حكومية تراعي التمثيل العادل" .وأتى الرد
من "التيار األزرق" عبر المستشار اإلعالمي
للحريري حسين الوجه الذي قال" :هل نحن
أمام توضيح من رئاسة الجمهورية ،أم أمام
ً
نفي باسم الوزير جبران باسيل؟" ،مضيفا:
ً
"إذا كــانــت ال ـظــروف ضاغطة ج ــدا لتأليف
الحكومة ،فاألجدى بمن يعنيهم األمر السير
بـطــرح رئـيــس الحكومة المكلف الموجود
لــدى الرئاسة األول ــى الــذي يــراعــي التمثيل
ً
ً
العادل وفقا للدستور ،وليس وفقا للحصص
السياسية والحزبية".
إلــى ذلــك ،شهد لبنان تظاهرتين ،أمس،
احتجاجا على تردي األوضاع االقتصادية
ورفضا لتمديد فترة اإلقفال العام في إطار
مواجهة انتشار "كورونا".
وقـ ــام ع ــدد م ــن الـمـحـتـجـيــن ف ــي مدينة
ط ــرابـ ـل ــس شـ ـم ــال ال ـ ـبـ ــاد ب ـق ـطــع ع ـ ــدد مــن
الطرقات ،وكذلك فعل محتجون في مدينة
صيدا الجنوبية.

اعتقال العشرات وأنصار بوتين يتهمونهم بنشر «كورونا»
وزعيم الشيوعيين يصفهم بالفاشيين
رغم تهديد الشرطة بقمعهم ،ورغــم ضغوط
مــن الـسـلـطــات ،خ ــرج أم ــس ،أن ـصــار الـمـعــارض
أليكسي نافالني في تظاهرات في جميع أنحاء
روسيا ،تلبية لدعوة منه للمطالبة باإلفراج عنه،
ً
وتعبيرا عن الغضب من قمع الدولة ،ما ّأدى الى
اعتقال المئات.
ومن موسكو إلى فالديفوستوك ،نشر فريق
الـنــاشــط الشهير فــي مكافحة الـفـســاد ،والـعــدو
األول لسيد الكرملين ،والذي كان ضحية تسميم
مـفـتــرض خ ــال الـصـيــف الـمــاضــي ،دع ــوات إلــى
التجمع في  90مدينة روسية.
وفي العاصمة موسكو ،تجمع المحتجون في
ساحة بوشكين ،حيث اعتقلت شرطة مكافحة
ال ـش ـغــب ال ـت ــي ك ــان ــت م ـن ـت ـشــرة ب ــأع ــداد كـبـيــرة
العشرات ،ووضعتهم في حافالت السجن.
ّ
وانضمت يوليا نافالنايا ،زوجة نافالني الى
المتظاهرين في موسكو ،من أجل زوجها الذي
"ال يستسلم أبدا".

وجرت احتجاجات في أقصى شرق روسيا،
حـيــث خ ــرج آالف األش ـخــاص إل ــى ال ـشــوارع في
فالديفوستوك وخاباروفسك ،بينما نشرت قوات
كبيرة من الشرطة.
وش ـ ــارك ن ــاش ـطــون ل ـق ـطــات ف ـيــديــو لـضـبــاط
شرطة يضربون المتظاهرين في خاباروفسك،
ويدفعونهم إلــى داخــل حافلة صغيرة .كما تم
اعتقال حاكم المدينة السابق الشهير سيرغي
فورجال.
ورغـ ـ ــم ظـ ـ ــروف الـ ـب ــرد الـ ـش ــدي ــد ،ن ـ ــزل م ـئــات
المتظاهرين إلــى ال ـشــوارع فــي فالديفوستوك
وإي ــرك ــوتـ ـس ــك ،ورددوا هـ ـت ــاف ــات م ـث ــل "ن ـحــن
األقوياء" ،و"بوتين كاذب".
ولم يتم منح تصاريح للمظاهرات ،التي تم
إعالنها عبر وسائل التواصل االجتماعي ،وحذر
المتحدث بــا ســم الكرملين د يـمـتــري بيسكوف
الـجـمـهــور مــن الـمـشــاركــة فــي احـتـجــاجــات غير
مصرح بها.

وت ــم ح ـظــر ال ـت ـظــاهــرات ل ـعــدة أش ـهــر بسبب
ال ـل ــوائ ــح ال ــرام ـي ــة إل ــى ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى جــائـحــة
"كـ ــورونـ ــا" ،ك ـمــا قــامــت ال ـس ـل ـطــات أي ـضــا بقمع
مساعدي نافالني وأنـصــاره ،واعتقلت العديد
من مساعديه بمن فيهم السكرتيرة الصحافية
كيرا يارمش.
وكانت الشرطة وعدت بأن "تقمع بال تأخير"
أي تجمع غير مصرح به تعتبره "تهديدا للنظام
العام".
من جهته ،دان رئيس بلدية موسكو سيرغي
سوبيانين التظاهرات "غير المقبولة" في أوج
ً
انتشار "كورونا" ،متهما المتظاهرين بالمساعدة
في نشر الوباء.
بــدوره ،دان زعيم الحزب الشيوعي ،غينادي
زي ـغــانــوف ،مــن يـحــرض الـشـبــاب عـلــى الـخــروج
بحمالت احتجاجية غير مرخص بها ،وقال إن
هؤالء المحرضين بمنزلة "الفاشيين" ووصف
نافالني بأنه مستفز.

تدمير هدف جوي
معاد بسماء الرياض
ٍ

أعلن «تحالف دعم الشرعية في
اليمن» الذي تقوده السعودية،
أمس ،اعتراض وتدمير هدف
معاد ،فوق العاصمة
جوي
ٍ
السعودية الرياض ،يرجح أن
يكون مصدره اليمن املجاور،
في هجوم يأتي في وقت تعيد
إدارة الرئيس األميركي جو
بايدن النظر في تصنيف جماعة
«أنصار الله» الحوثية «منظمة
إرهابية» .وأفاد سكان وشهود
عيان بسماع دوي انفجار بسماء
حي السليمانية وسط الرياض
فيما يعتقد أنه اعتراض للقذيفة
الصاروخية .وكانت قوات
«التحالف» ،أحبطت عمليتني
إرهابيتني حاولت امليليشيا
الحوثية تنفيذهما أمس األول.

بدء عودة الحياة إلى سوق المالبس المستعملة قرب ساحة الطيران وسط بغداد أمس (أ ف ب)
ً
ومــؤشــرا على االسـتـعــداد ألي ــام ساخنة
ق ــادم ــة وسـ ــط ال ـت ـج ــاذب ب ـيــن الـفـصــائــل
المرتبطة بإيران ورئيس الحكومة المنفتح
على محيط العراق العربي والخليجي بعد
تأجيل االنتخابات المبكرة إلــى أكتوبر
المقبل.

سلة أخبار

تقارير حول عنف
جنسي في تيغراي

أفادت األمم املتحدة بتلقيها
تقارير وصفتها بـ«املقلقة» عن
وقوع عنف جنسي وانتهاكات
في منطقة تيغراي اإلثيوبية
حيث شنت حكومة رئيس
الوزراء آبي أحمد عملية عسكرية
في نوفمبر املاضي.
وتتحدث التقارير خصوصًا عن
إرغام أشخاص على اغتصاب
أفراد من عائالتهم وإرغام نساء
على ممارسة الجنس للحصول
«على سلع أساسية».
ودعت ممثلة األمم املتحدة
املكلفة بالعنف الجنسي املرتكب
خالل النزاعات براميال باتن
الخميس املاضي إلى تأمني
وصول إنساني كامل إلى
تيغراي وخاصة منطقة شير.

« »13+13الليبية
تجتمع بالمغرب

احتضنت مدينة بوزنيقة
الواقعة في ضواحي العاصمة
املغربية اجتماعا تشاوريًا للجنة
« »13+13الليبية التي تضم 13
عضوًا من مجلس النواب بزعامة
املستشار عقيلة صالح ومثلهم
من املجلس األعلى للدولة
املنبثق عن حكومة «الوفاق»
بزعامة فايز السراج أمس األول.
وناقش االجتماع الذي اختتم
أمس ،ملف املناصب القيادية
للمؤسسات السيادية املنصوص
عليها في املادة  15من االتفاق
السياسي الليبي املوقع عليه في
املغرب عام .2015
وتأتي هذه الجولة من املشاورات
بعد االجتماع التنسيقي بني
وفدي املجلسني في مدينة
طنجة املغربية والذي تم فيه
االتفاق على تشكيل لجنة
مصغرة الستكمال املشاورات
حول الضوابط املتفق عليها في
جلسات الحوار الليبي بشأن
شاغلي املناصب السيادية.

عشرات المصابين
بانفجار في غزة

ً
المتظاهرون وجها لوجه في مدينة أومسك الروسية أمس (رويترز)
وكانت تجمعات كبرى للمعارضة في موسكو
صيف  2019شهدت اعتقال آالف المتظاهرين
السلميين .وصــدرت بحق العديد منهم أحكام
بالسجن بتهم القيام بأعمال عنف ضد الشرطة،
رغم احتجاج منظمات غير حكومية.
ونافالني ( 44عاما) موقوف حتى  15فبراير
المقبل على األق ــل ،واعـتـقــل عند عــودتــه األحــد
الماضي من ألمانيا ،حيث أمضى خمسة أشهر
في رحلة عالج من التسميم.
وكــان أصيب فــي أغسطس الماضي بمرض

خطير فــي سيبيريا ،و تــم نقله إ لــى مستشفى
بـحــالــة طـ ــوارئ ف ــي بــرل ـيــن ،بـعــد تـعــرضــه على
ح ــد ق ــول ــه لـتـسـمـيــم ب ـغ ــاز األع ـ ـصـ ــاب م ــن قـبــل
االستخبارات الروسية.
وأكـ ــدت ثــاثــة مـخـتـبــرات أوروبـ ـي ــة إصــابـتــه
بتسمم ،لكن موسكو تنفي بشدة ذلك وتتحدث
عن مؤامرة .ومع أنه يدرك أنه قد يعتقل ،جازف
نافالني بالعودة إلى روسيا مع زوجته.
(موسكو ـ ـ وكاالت)

أصيب عشرات الفلسطينيني
بجروح مختلفة ،إثر انفجار
غامض وقع داخل أحد املباني
السكنية ،في بلدة بيت حانون
شمال قطاع غزة أمس.
وقالت وزارة الداخلية التابعة
لحركة «حماس» املسيطرة على
القطاع« :إن قوات من الشرطة
وأطقم الخدمات الطبية والدفاع
املدني التابعة لها وصلت إلى
مكان االنفجار ،وقامت بواجبها
في إخالء اإلصابات» ،مشيرة
إلى أنها «فتحت تحقيقًا ملعرفة
أسباب االنفجار».

ةديرجلا
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ً
إدارة بايدن تبدأ «انقالبا» على سياسات ترامب الخارجية

الرئيس األميركي يرسم صورة قاتمة لألزمة الصحية واالقتصادية ...وتعييناته تمر بسالسة
بسرعة قياسية بدأت إدارة
الرئيس األميركي جو
بايدن مراجعة تبدو شاملة
للسياسات الخارجية المثيرة
للجدل ،التي اعتمدها الرئيس
السابق دونالد ترامب ،وبينها
قضايا اعتبرت اإلدارة السابقة
أنها حققت فيها إنجازات
مثل أفغانستان وكوريا
الشمالية.

بدأت إدارة الرئيس األميركي
ال ـج ــدي ــد ج ــو ب ــاي ــدن م ــا يشبه
"االن ـ ـ ـقـ ـ ــاب" ع ـل ــى ال ـس ـي ــاس ــات
ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـلــرئ ـيــس ال ـســابــق
دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ،وذلـ ـ ـ ـ ــك فــي
األسبوع األول من تسلم الرئيس
السلطة ،فــي خـطــوة تظهر نية
سيد البيت األبيض مسح إرث
تــرامــب الـخــارجــي بــأســرع وقت
ممكن.
في هذا السياق ،أبلغت إدارة
بـ ــايـ ــدن الـ ـسـ ـلـ ـط ــات األف ـغ ــان ـي ــة
رغ ـب ـت ـهــا ف ــي م ــراج ـع ــة االت ـف ــاق
الموقع في  20فبراير الماضي
بين واشنطن وحــركــة طالبان،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا بـ ـ ـه ـ ــدف "تـ ـقـ ـيـ ـي ــم"
احترام المتمردين اإلسالميين
لتعهداتهم.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت إي ـ ـم ـ ـي ـ ـلـ ــي ه ـ ـ ـ ــورن،
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ــة بـ ــاسـ ــم م ـس ـت ـشــار
األم ــن الـقــومــي األم ـيــركــي جيك
سوليفان ،في بيان ،إن سوليفان
اتـصــل بنظيره األفـغــانــي حمد
الـلــه مهيب ،و"أبـلـغــه بــوضــوح"
نيته مراجعة االتفاق.
وأضــافــت أن سوليفان طلب
م ــن م ـه ـيــب خ ـصــوصــا "تـقـيـيــم
مـ ـ ــا إذا ك ـ ــان ـ ــت طـ ــال ـ ـبـ ــان ت ـفــي
ب ــال ـت ــزام ــات ـه ــا ق ـط ــع ال ـع ــاق ــات
مـ ـ ــع ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــات اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة،
وخفض العنف في أفغانستان،
والدخول في مفاوضات هادفة
مع الحكومة األفغانية وشركاء
آخرين".
ويـنــص االت ـف ــاق الـمــوقــع في
ال ـ ــدوح ـ ــة ،ول ـ ــم ت ـ ـصـ ــادق عـلـيــه
حكومة كابول ،التي لم تشارك
في المفاوضات ،على أن تسحب
الواليات المتحدة كل قواتها من
أفغانستان بحلول مايو ،2021
م ـقــابــل تـعـهــد "ط ــال ـب ــان" بـعــدم
الـسـمــاح لـمـجـمــوعــات إرهــابـيــة
ب ــال ـع ـم ــل مـ ــن الـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـت ــي
تسيطر عليها.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،أكـ ـ ــدت حــركــة
طالبان أنـهــا مــا زال ــت مصممة
على الوفاء بالتزاماتها بموجب
االت ـف ــاق الـمــوقــع مــع واشـنـطــن،
وق ــال مـحـمــد نـعـيــم ،الـمـتـحــدث
باسم الجناح السياسي للحركة،
وم ـقــره ق ـطــر" ،نـتــوقــع أن يبقى
الـطــرف اآلخــر ملتزما باحترام
االتفاق".
وك ـ ـ ــان وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فــي
إدارة بايدن أنتوني بلينكن أكد
خالل جلسة تثبيته الثالثاء في
مجلس الشيوخ" :نريد إنهاء ما
يسمى الحرب األبدية" ،لكنه شدد
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ع ـلــى ض ــرورة
"حـ ـم ــاي ــة الـ ـتـ ـق ــدم الـ ـ ـ ــذي تـحـقــق
للنساء وا لـفـتـيــات بأفغانستان
في السنوات العشرين األخيرة".
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أعـ ـلـ ـن ــت وزارة

الدفاع األميركية (البنتاغون) أن
أفغانستان كانت فــي صلب أول
محادثة هاتفية بين وزير الدفاع
ال ـجــديــد ل ــوي ــد أوس ـت ــن واألم ـي ــن
العام لحلف شمال األطلسي.
في اإلطار نفسه ،قال متحدث
بـ ــاسـ ــم ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة االمـ ـي ــركـ ـي ــة
إن ال ـ ــوزارة بـ ــدأت مــراج ـعــة ق ــرار
ت ـص ـن ـي ــف جـ ـم ــاع ــة ال ـح ــوث ـي ـي ــن
اليمنية "منظمة إرهابية" ،مضيفا
أنه رغم ذلك فإن الخارجية "تؤمن
بقوة بضرورة تغيير أنصارالله
س ـلــوك ـهــم" ،وحـمـلـهــم مـســؤولـيــة
ك ـب ـي ــرة لـ ـ ـ "ال ـ ـكـ ــارثـ ــة اإلن ـس ــان ـي ــة
والـ ـف ــوض ــى ال ـل ـت ـي ــن يـشـهــدهـمــا
اليمن".
وأك ــد ال ـم ـســؤول األم ـيــركــي أن
ب ــاده سـتــدعــم جـهــود المبعوث
األ م ـمــي لليمن مــار تــن غريفيث،
لحث أطراف النزاع على التوصل
إلى اتفاق سياسي لحل األزمة.
وك ـ ـ ـ ــان ب ـل ـي ـن ـك ــن ،ف ـ ــي ج ـل ـســة
استماعه في الكونغرس ،الثالثاء،
ذكر أن بالده ستوقف دعم الحملة
الـسـعــوديــة فــي الـيـمــن ،لكنه أكــد
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه أن واش ـن ـطــن
ستناقش هذا األمر مع شركائها
في الرياض.
مـ ـ ـ ــن ن ـ ــاح ـ ـي ـ ـت ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي األمـ ـي ــر
فيصل بن فرحان أمس إن المملكة
متفائلة بأن عالقتها بإدارة بايدن
ستكون "مـمـتــازة" ،مضيفا أنها
ستواصل التفاوض مع واشنطن
بـ ـخـ ـص ــوص االتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي
اإليراني.
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،أف ـ ـ ــادت الـمـتـحــدثــة
باسم البيت األبيض جين ساكي
ب ــأن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ال ت ــزال
لــديـهــا مصلحة حـيــويــة فــي ردع
كــوريــا الـشـمــالـيــة ،وان ـهــا ستبدأ
مــراجـعــة شــامـلــة لسياستها في
ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي وس ـت ـع ـمــل مــع
الحلفاء في هذا الشأن.
وفي أول اتصال هاتفي يجريه
مـ ــع زع ـ ـيـ ــم دولـ ـ ـ ــة أج ـن ـب ـي ــة مـنــذ
توليه مهامه على رأس الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ،ت ـح ــدث ب ــاي ــدن أمــس
األول مــع رئيس ال ــوزراء الكندي
جــاسـتــن تـ ــرودو ب ـشــأن ع ــدد من
الـ ـم ــوض ــوع ــات ووض ـ ـ ــع خـطـطــا
ل ـم ــواص ـل ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــاورات الـشـهــر
المقبل.
وخ ــال الـمـحــادثــة الـتــي قالت
أوتـ ـ ــاوا إن ـهــا اس ـت ـمــرت ن ـحــو 30
دقيقة ،بحث تــرودو وبــايــدن في
كل القضايا ،من وبــاء كوفيد 19
الذي أدى إلى إغالق الحدود بين
ال ـب ـلــديــن ،إل ــى إج ـ ـ ــراءات حـمــايــة
البيئة.
بدوره ،ذكر الرئيس المكسيكي
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
انـ ـ ــه نـ ــاقـ ــش الـ ـهـ ـج ــرة وج ــائ ـح ــة

بايدن خالل أول مؤتمر صحافي له في البيت األبيض أمس األول (رويترز)
"كـ ــورونـ ــا" وال ـت ـع ــاون ف ــي مـجــال
التنمية خالل اتصال هاتفي مع
بايدن ،مبينا أن االتصال بينهما
كان "لطيفا وساده االحترام" ،وإن
كل شــيء يشير إلــى أن العالقات
بين المكسيك والواليات المتحدة
ستكون جيدة وستفيد البلدين.
وفـ ـ ـ ــي ب ـ ـك ـ ـيـ ــن ،ن ـ ـفـ ــت ال ـص ـي ــن
ت ـق ــري ــرا ن ـش ــرت ــه ص ـح ـي ـفــة "وول
ستريت جورنال" عن دفعها نحو
ل ـقــاء عــالــي الـمـسـتــوى لتخفيف
التوترات مع الواليات المتحدة.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة ال ـص ـي ـن ـيــة
بــواش ـن ـطــن ،ف ــي ب ـيــان أمـ ــس" ،لــم
يـكـتــب الـجــانــب الـصـيـنــي أي ــا من
ال ــرس ــائ ــل الـ ـم ــذك ــورة ف ــي تـقــريــر
وول ستريت جــورنــال" ،مضيفة:
"الـعــا قــة المنطقية بـيــن الصين
وأمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا ت ـ ـ ـخـ ـ ــدم الـ ـمـ ـص ــال ــح
األس ــاس ـي ــة لـلـشـعـبـيــن ،وتــرتـقــي
ل ـل ـت ـط ـل ـعــات الـ ـع ــام ــة لـلـمـجـتـمــع
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،والـ ـصـ ـي ــن ت ـت ـم ـن ــى أن
ي ـع ـم ــل الـ ـج ــان ــب األم ـ ـيـ ــركـ ــي مــع
نـ ـظـ ـي ــره ال ـص ـي ـن ــي إلي ـ ـجـ ــاد حــل
وسـ ــط ،وإع ـ ــاء روح ال ــاص ــراع،
والالمواجهة ،واالحترام المتبادل
والتعاون الــذي يحقق المكاسب
للطرفين ،والتركيز على التعاون،
ومعالجة االخـتــافــات وتحقيق
الـنـمــاء المنطقي والـمـسـتـقــر في
عالقاتهما الثنائية".
ج ــاء ذل ــك ،بينما قــالــت وزارة
الــدفــاع التايوانية إن  8طــائــرات
من قاذفات القنابل ،و 4مقاتالت
صينية تــوغـلــت أمــس فــي الــركــن
ال ـج ـن ــوب ــي ال ـغ ــرب ــي م ــن مـنـطـقــة

تحديد الدفاع الجوي للجزيرة،
مـضـيـفــة أن ال ـق ــوات ال ـجــويــة في
تايوان تراقب التوغل.

صورة قاتمة
الـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،رسـ ـ ـ ـ ــم الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
األمـ ـي ــرك ــي ال ـج ــدي ــد ج ــو ب ــاي ــدن
صورة قاتمة لألزمة االقتصادية
والـ ـصـ ـحـ ـي ــة "الـ ـمـ ـتـ ـف ــاقـ ـم ــة" فــي
ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،ووق ـ ـ ــع
أول األوام ـ ـ ــر ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،واعـ ــدا
بتقديم مساعدة فورية لماليين
األميركيين العاطلين من العمل.
وق ـ ـ ـ ــال ب ـ ــاي ـ ــدن إن ال ـ ــوالي ـ ــات
ُ
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة "تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــان ـ ـ ــي" ،ح ــاض ــا
الــديـمـقــراطـيـيــن والـجـمـهــوريـيــن
ً
على "الـتـحــرك ســريـعــا" ،متوقعا
أن ُي ـس ـف ــر ك ــوفـ ـي ــد -19ع ــن أك ـثــر
مــن  600أل ــف وف ــاة فــي الــواليــات
ً
المتحدة ،الدولة األكثر تضررا في
العالم بسبب الجائحة ،وأضاف:
ُ
"العائالت تعاني الجوع .الناس
معرضون لخطر إخالء منازلهم.
ً
خسارة الوظائف ترتفع مجددا.
عـلـيـنــا ال ـت ـح ــرك" .ووقـ ــع سلسلة
قــرارات تستهدف مكافحة األزمة
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـط ــال مــاي ـيــن
األميركيين.
وطـ ـ ــرح ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
سبل معالجة أحد أبرز تجليات
األزمـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة الـنــاجـمــة
عـ ـ ــن وبـ ـ ـ ـ ــاء كـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــد -19وهـ ــي
األزمـ ــة ال ـغــذائ ـيــة ،عـبــر التعهد
بـ ـمـ ـس ــاع ــدات فـ ــوريـ ــة ل ـمــاي ـيــن
األميركيين العاطلين من العمل
وغير القادرين على تأمين لقمة

العيش ،والذين تكتظ بهم بنوك
الطعام.
وب ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ــار تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــت
"الكونغرس" على خطة المساعدة
الهائلة الطارئة البالغة قيمتها
 1900مليار دوالر ،والتي كشف
عنها األسبوع الماضي ،سيصدر
الرئيس الديمقراطي مرسومين؛
األول يهدف إلى زيادة المساعدة
ال ـغ ــذائ ـي ــة ف ــي الـ ـب ــاد لـمــواجـهــة
إحدى أسوأ األزمات في تاريخها
الحديث ،والثاني يستهدف تعزيز
الحقوق االجتماعية للعاملين في
وكاالت فدرالية.
ً
وال ي ـم ـلــك ح ــال ـي ــا  12مـلـيــون
ط ـفــل م ــا ي ـك ـفــي م ــن ال ـط ـع ــام فــي
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،حـيــث توفر
المدارس وجبات يومية للتالميذ
المتحدرين من عائالت فقيرة.
وم ــن ش ــأن ال ـم ــرس ــوم الـثــانــي
ال ــذي سـيـصــدره بــايــدن تحسين
ال ـشــروط االجـتـمــاعـيــة للعاملين
في الوكاالت الفدرالية .وسيصدر
ً
ب ـ ــاي ـ ــدن م ـ ــرس ـ ــوم ـ ــا "ف ـ ـ ــي األي ـ ـ ــام
الـمـئــة األول ـ ــى" مــن والي ـتــه يــرغــم
ال ـم ـت ـع ــاق ــدي ــن الـ ـخ ــاصـ ـي ــن عـلــى
ً
دف ــع رات ــب بقيمة  15دوالرا في
الساعة حدا أدنــى ،وأن يضمنوا
لموظفيهم "عطلة طارئة مدفوعة".
ومن بين التدابير االقتصادية
ً
العاجلة ،أصــدر بايدن مرسوما
ب ـفــرض إرج ـ ــاء ال ـم ـهــل الـنـهــائـيــة
لـ ـط ــرد م ـس ـتــأج ــريــن ل ــم يــدف ـعــوا
م ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــات الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــازل الـ ـت ــي
يقطنونها.
وي ـ ـع ـ ـيـ ــش ن ـ ـحـ ــو  18م ـل ـي ــون

ً
محاكمة ترامب تنطلق غدا والمناقشات بعد أسبوعين
ً
ً
تفتتح غ ــدا رسميا محاكمة الرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب ،لكن المناقشات لن تبدأ إال
بعد أسبوعين.
وستسمح مهلة األسبوعين هذه بين تسليم الئحة
االتهام غدا وبدء المناقشات ،بأال تحتكر المحاكمة
جلسات مجلس الشيوخ في بداية والية الرئيس جو
بايدن .وبهذه الطريقة يمكن لمجلس الشيوخ المضي
تثبيت تعيين أعضاء اإلدارة الجديدة.
وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس
الشيوخ ،الــذي سيحاكم ترامب بتهمة "التحريض
على التمرد"" :فــور صياغة الملفات سيبدأ عرض
حجج األط ــراف في األسـبــوع الــذي يبدأ في الثامن
من فبراير".
وأكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ،في
بيان ،بعد ذلك أن "المدعين العامين لدينا مستعدون
للدفاع عن قضيتهم أمــام أعضاء مجلس الشيوخ

الذين سيعملون قضاة خالل المحاكمة".
المئة
ً
ع ـم ـل ـيــا ،ه ـ ــؤالء "الـ ـم ــدع ــون" الــدي ـم ـقــراط ـيــون
مجلس النواب ،ويقودهم جيمي
المنتخبون في
ً
راسكين ،سيعبرون غدا أروقة الكونغرس لتقديم
الئـحــة االت ـهــام فــي قــاعــة مجلس الـشـيــوخ حيث
سيتلونها على أعضائه.
كـ ــان ش ــوم ــر ق ــد أوض ـ ــح أنـ ــه ب ـحــث م ــع زعـيــم
األغلبية الجمهورية ،ميتش ماكونيل ،الجدول
الزمني للجلسات ومدتها.
وك ــان الـسـيــاســي الـجـمـهــوري الـمـخـضــرم هو
من اقترح باالنتظار حتى منتصف فبراير لبدء
المناقشات.
وأشار ماكونيل ،الرجل البارع في االستراتيجية،
الى أنه من مصلحة إدارة بايدن االنتظار ،كما لفت
الى أن "الئحة االتهام التي أعدها مجلس النواب كانت
أسرع ومختصرة بشكل غير مسبوق".

وأضاف" :نحن بحاجة لمحاكمة كاملة وعادلة
يتمكن فيها الرئيس السابق من الدفاع عن نفسه،
ومجلس الشيوخ من النظر في كل قضايا الوقائع
وتلك القانونية والدستورية".
وحتى اآلن ،امتنع بايدن عن التدخل ،وشدد
ع ـلــى أن ــه ي ـعــود إل ــى ال ـكــون ـغــرس ت ـحــديــد طــرق
محاكمة الرئيس السابق.
والملياردير الجمهوري متهم بتحريض أنصاره
على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير،
فيما كان أعضاء الكونغرس مجتمعين للمصادقة
على فوز الرئيس الديمقراطي الجديد.
بعد أسبوع ،أصبح دونالد ترامب أول رئيس
في تاريخ الواليات المتحدة يتهم مرتين من قبل
مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون،
بهدف عزله.
كــانــت مـحــاكـمـتــه األولـ ــى فــي الـمـجـلــس جــرت

في نهاية  ،2019ألنه طالب أوكرانيا بالتحقيق
بشأن نجل جو بايدن ،لكن مجلس الشيوخ الذي
يسيطر عليه الجمهوريون قام بتبرئته.
وه ـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــرة ،يـ ـب ــدو ب ـع ــض ال ـج ـم ـهــوري ـيــن
المنتخبين أكثر ميال النتقاده .حتى ماكونيل
الذي كان أحد أقوى حلفائه خالل فترة رئاسته،
أعلن أنه ال يستبعد إدانته.
لكن الدستور يفرض تحقيق أغلبية الثلثين
إلدان ـ ـ ــة رئـ ـي ــس ،أي أنـ ــه ي ـن ـب ـغــي أن ي ـن ـضــم 17
سـيـنــاتــورا جـمـهــوريــا فــي مجلس الـشـيــوخ إلــى
الديمقراطيين الخمسين لتحقيق تلك األغلبية
المؤهلة ،وهو أمر غير مؤكد في هذه المرحلة.
وإذا ثبتت إدانــة ترامب ،فلن تتم إقالته ،ألنه
غادر البيت األبيض فعليا ،لكنه سيصبح غير
مؤهل لينتخب ،بعدما طرح فكرة ترشحه مجددا
للرئاسة في .2024

أم ـيــركــي ع ـلــى إع ــان ــات الـبـطــالــة.
وي ـف ـت ــرض ت ـمــديــد ال ـع ـمــل بـهــذه
التدابير حتى سبتمبر ،إضافة
إل ــى إم ـك ــان أخ ــذ عـطـلــة مــرضـيــة
مدفوعة حــال اإلصابة ب"كوفيد
 ."19وفي ديسمبر ،ارتفعت البطالة
إلى نسبة  6.7بالمئة ،أعلى بكثير
من نسبة  3.5بالمئة التي سجلت
العام الماضي قبل ظهور الوباء.

تعيينات
ال ــى ذلـ ــك ،وب ـعــد يــومـيــن على
تـ ـنـ ـصـ ـيـ ـب ــه ،يـ ـ ــواصـ ـ ــل ال ــرئـ ـي ــس
األم ـي ــرك ــي إب ـ ــراز أول ــوي ــات ــه عبر
قرارات رئاسية .وفي األيام الثالثة
األولـ ـ ـ ــى ل ــواليـ ـت ــه ،اتـ ـخ ــذ ب ــاي ــدن
المصمم على المضي سريعا في
ً
العمل ،نحو  30قرارا.
وث ـب ــت مـجـلــس ال ـش ـيــوخ أحــد
أبرز أعضاء حكومته؛ وزير الدفاع
لويد أوستن الــذي دخل التاريخ
ع ـنــدمــا أص ـب ــح أول وزي ـ ــر دف ــاع
أميركي أسود .
و بـ ـع ــد أداء ا ل ـي ـم ـي ــن  ،تـلـقــى
أوسـ ـت ــن ال ـب ــال ــغ ( 67ع ــام ــا) أول
إح ــاط ــة م ــن ال ـم ـخ ــاب ــرات كــوزيــر
لـلــدفــاع .وقــالــت "الـبـنـتــاغــون" إنه
رأس فيما بـعــد اجـتـمــاعــا بشأن
جائحة فيروس كورونا مع كبار
ق ــادة وزارة ال ــدف ــاع ال ــذي انـضــم
كـثـيــرون منهم لالجتماع بشكل
افتراضي.
وكــانــت أول مـكــالـمــة ألوسـتــن
مــع زعـيــم أجنبي كــوزيــر للدفاع
مع األمين العام لحلف األطلسي
ي ـنــس س ـتــول ـت ـن ـبــرغ ،م ـمــا يــؤكــد
األهمية التي توليها إدارة بايدن
للتحالف.
وب ــانـ ـتـ ـظ ــار ال ـت ـص ــدي ــق عـلــى
تعيين وز يــر الخارجية أنتوني
بـلـيـنـكــن ،واف ـق ــت لـجـنــة الـمــالـيــة
ب ـم ـج ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ األمـ ـي ــرك ــي
بــاإلج ـمــاع عـلــى تـعـيـيــن جــانـيــت
يلين في منصب وزيرة الخزانة،
لـتـصـبــح أول امـ ــرأة تـتــولــى هــذه
الحقيبة.
وتشير موافقة لجنة المالية
إلـ ــى أن ي ـل ـيــن س ـت ـفــوز بـسـهــولــة
بموافقة مجلس الشيوخ بكامل
أعضائه غدا.
وقــال البيت األبيض إن بايدن
كـلــف إدارت ـ ــه إعـ ــداد تقييم شامل
لخطر اإلرهاب المحلي ،وإن مكتب
مدير المخابرات الوطنية سيتولى
إعداد التقييم بالتعاون مع مكتب
التحقيقات االتحادي (إف .بي .آي)
ووزارة األمن الداخلي.
(واشنطن  -وكاالت)

دوليات
سلة أخبار
ترامب في أول تعليق:
سنفعل شيئًا

في أول تصريح بعد مغادرته
البيت األبيض ،ألمح الرئيس
السابق للواليات المتحدة
دونالد ترامب ،بشأن خططه
للمرحلة المقبلة من حياته.
وخالل تناوله وجبة العشاء
مع أصدقائه في نادي الغولف
الخاص به في ويست بالم
بيتش بفلوريدا ،قال ترامب
لصحيفة "واشنطن إكزامينر"
ً
األميركية ،ردا على سؤال
حول خططه المستقبلية في
عالم السياسة" :سنفعل شيئا
ما .لكن لم يحن الوقت لذلك".
وعلى الفور ،أوقف أحد
مساعدي ترامب السابقين،
والذي كان برفقته ،المحادثة
مع الصحيفة األميركية،
من دون تقديم مزيد من
التوضيحات.

ّ
 ...وفكر في استبدال وزير
العدل لتغيير االنتخابات

كشفت صحيفة "نيويورك
تايمز" ،أن الرئيس السابق
ّ
دونالد ترامب فكر في
استبدال وزير العدل باإلنابة
آنذاك جيفري ايه روزن،
بمحام في وزارة العدل
بإمكانه مساعدته على إجبار
مسؤولي جورجيا على إلغاء
نتيجة االنتخابات في الوالية.
وأضافت الصحيفة أن ترامب
لم يتراجع عن الخطوة إال
بعدما تم إبالغه بأن جميع
كبار المسؤولين في وزارة
العدل سيستقيلون بشكل
جماعي ،إذا مضى قدما
بالخطة.

عارضة أزياء ضمن
 13على «تويتر» بايدن

عبرت عارضة األزياء
األميركية الشهيرة كريسي
تيغن عن سعادتها بتلبية
الرئيس جو بايدن ،طلبها
بمتابعتها على موقع
التغريدات "تويتر" .وفوجئت
تيغن ( 35عاما) في يوم
تنصيب بايدن ،األربعاء
الماضي ،أنه انضم إلى قائمة
متابعيها على موقع التواصل
االجتماعي ،ورجحت تقارير
بأن ذلك حدث استجابة من
الرئيس لطلب منها .وكانت
كريس تيغن طلبت من بايدن
متابعة حسابها على "تويتر"
في يوم تنصيبه ،بعدما
أبلغته أن الرئيس السابق
دونالد ترامب ،حظرها من
جانب حسابه مدة  4سنوات.
وأصبحت تيغن من بين 13
شخصا فقط يتابعهم بايدن،
عبر "تويتر".

بايدن يعتذر لـ «الحرس»
وزوجته :أنا أمكم

قيادي بحزب إردوغان:
أصل بايدن كردي!

اعتذر الرئيس األميركي الجديد جو بايدن عن صور
ظهر فيها جـنــود الـحــرس الــوطـنــي نائمين فــي موقف
للسيارات بمجمع الكونغرس.
وانتشرت قوات قوامها  25ألف جندي في واشنطن،
لتأمين مراسم تنصيب الرئيس ،بعد أحداث العنف التي
شهدها الكونغرس مطلع هذا الشهر.
وتـ ــداول رواد اإلنـتــرنــت ص ــورا يظهر فيها الجنود
نائمين فــي مــوقــف لـلـسـيــارات ،بعدما عــاد الـنــواب إلى
عملهم ،وعبر الكثيرون عن قلقهم بشأن الظروف التي
كــان فيها الـجـنــود معرضين لــدخــان الـسـيــارات ،ودون
مــرافــق مـثــل ال ـمــراح ـيــض ،بـعــد أي ــام قـضــوهــا فــي حالة
التأهب القصوى.
وأفادت تقارير إعالمية بأن بايدن تحدث هاتفيا مع
مدير مكتب الحرس الوطني لالعتذار ،وسأله عما يمكن
فعله لتصحيح األمر.
من ناحيتها ،زارت السيدة األولــى جيل بايدن عددا
من القوات ،لتعبر لهم عن االمتنان ،وقدمت لهم بعض
الـبـسـكــويــت ورق ــائ ــق ال ـشــوكــوالتــة مــن الـبـيــت األب ـيــض،
وقــالــت" :أردت فقط أن أشـكــركــم جميعا على توفيركم
الحماية لي ولعائلتي".
وأخ ـب ــرت جـيــل بــايــدن الـمـجـمــوعــة أن ابـنـهــا الــراحــل
بو كــان عضوا بالحرس الوطني في "جيش ديالوير"،
وأمضى عاما في العراق من  2008إلى  ،2009وتوفي بو
بسرطان المخ عام  2015عن عمر يناهز  46عاما ،وقالت
إن السالل كانت بمنزلة "شكر صغير" ألفــراد الحرس،
لمغادرتهم والياتهم ومجيئهم إلى عاصمة األمة" ،لذلك
أنا أم للحرس الوطني".

أعلن النائب التركي السابق
أورخان مير أوغلو ،القيادي
في "حزب العدالة والتنمية"
الحاكم في تركيا أن الرئيس
جو بايدن ،الذي يعتبر أحد
السياسيين األميركيين الذين
يدعمون قضايا األكراد،
ينحدر من أصل كردي من
عشيرة بيروكي الكردية قبل
هجرة عائلته إلى الواليات
المتحدة .وكتب مير أوغلو
على "تويتر" ،إنه علم بذلك
ً
أخيرا من أحد أصدقائه
األكراد ،وان "البعض يزعمون
أن اسم بايدن الحقيقي كان
جيمويا بهاء الدين آغا ،وانه
ينتمي ألسرة كردية هاجرت
من يريفان إلى أميركا،
وتنتمي لعشيرة بيروكي
الكردية".

زوجة بايدن ّ
توزع الحلوى على عناصر الحرس الوطني خارج الكابيتول أمس األول (ا ف ب)
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رياضة

وفد «األزرق» أجرى المسحة الطبية في مستشفى الدرن

ً
ً
يتدرب غدا على ملعب االتحاد قبل توجهه للعراق برا
حازم ماهر

ً
يجري «األزرق» تدريبا صباح
غد على ملعب المرحوم ً
عبدالرحمن البكر ،استعدادا
لمواجهته أمام العراق المقرر
لها مساء األربعاء المقبل
بالبصرة.

خضع وفد منتخبنا الوطني
األول لكرة القدم للكشف الطبي
وإج ـ ـ ــراء م ـس ـحــة ( )PCRصـبــاح
أمــس ،بمستشفى وحــدة الــدرن،
ف ــي إج ـ ـ ــراء وض ـع ـت ــه ال ـس ـل ـطــات
الصحية للتأكد من عدم إصابة
أي م ـن ـه ــم بـ ـفـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا،
قـبــل الـتــوجــه إل ــى ال ـعــراق بنحو
 72سـ ــاعـ ــة ،لـ ـم ــواجـ ـه ــة ن ـظ ـيــره
الـعــراقــي فــي البصرة  27الشهر
ال ـ ـجـ ــاري ،ض ـمــن االسـ ـتـ ـع ــدادات
لـمــواجـهـتــي أس ـتــرال ـيــا واألردن
يومي  25و 30مارس المقبل ،في
المجموعة الثانية من التصفيات
اآلسيوية المؤهلة لكأس العالم
 2022بقطر ،وكــأس آسيا 2023
بالصين.
وأجريت الفحوصات بحضور
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لـ ـل ــري ــاض ــة د .حـ ـم ــود ف ـل ـي ـطــح،
ونـ ــائـ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
االت ـ ـحـ ــاد أحـ ـم ــد ع ـق ـل ــة ،وع ـضــو
مـجـلــس اإلدارة رئ ـيــس الـلـجـنــة
الفنية خــالــد الـشـمــري ،ورئـيــس
اللجنة الطبية طبيب المنتخبات
الوطنية د .عبدالمجيد البناي.
ووقــع اختيار كاراسكو على
ً
 43العبا لتوقيع الكشف عليه،
اخ ـت ــار مـنـهــم م ـســاء أم ــس عقب
انتهاء مباراة الكويت والعربي
ف ـ ــي الـ ـج ــول ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ـلـ ــدوري
ً
الممتاز  23العبا.
وغــاب عن إجــراء الفحوصات
أمـ ـ ــس خ ـم ـس ــة العـ ـبـ ـي ــن بـيـنـهــم
بــدر المطوع ،والــذيــن سيجرون

فليطح مع الجهاز الطبي

الموسوي يتأهب لعمل المسحة
المسحات في أحد المستشفيات
الخاصة.
وتضمن كشف الالعبين الذين
وقع عليهم االختيار القائمة التي
خــاضــت م ـب ــاراة فلسطين التي
أقيمت مـســاء االثنين الماضي،
على استاد جابر األحمد الدولي،
وانتهت بخسارة "األزرق" بهدف
من دون رد.

ضم الحشان ووادي
وعتيق وفواز
وضـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي

ً
كاراسكو عددا من الالعبين الذين
غــابــوا عــن الـقــائـمــة منهم سيف
ال ـح ـش ــان ،وع ـب ــدال ـع ــزي ــز وادي،

ومـشـعــل فـ ــواز ،وخـلـيـفــة رحـيــل،
وع ـبــدال ـلــه ع ـم ــار ،وع ـلــي عتيق،
إلى جانب عودة سلطان العنزي

الذي أبعدته اإلصابة عن قائمة
المباراة السابقة.
فيما استبعد كاراسكو الالعب

استبعاد حمد الحربي من القائمة
قرر الجهاز الفني لألزرق استبعاد الالعب
ح ـمــد ال ـح ــرب ــي م ــن قــائ ـمــة األزرق لـمــواجـهــة
منتخب العراق ،بعد إصابته بتمزق.
في حين يكتنف الغموض موقف الالعبين
بدر المطوع وطالل الفاضل ،حيث نصحهما

د .عـبــدالـمـجـيــد ال ـب ـنــاي ب ـعــدم ال ـم ـشــاركــة مع
ن ــادي ـه ـم ــا ف ــي ال ـج ــول ــة األول ـ ـ ــى م ــن ال ـم ـم ـتــاز،
للحصول على قسط من الراحة ،مع توضيح
موقفهما للجهاز الفني ،وانضمامها من عدمه
ً
سيكون وفقا لحالتهما.

السالمية يستهل مشواره بالفوز على كاظمة
األهداف وضعت القادسية على قمة الدوري الممتاز
●

عبدالرحمن فوزان

ف ــاز الـفــريــق األول ل ـكــرة الـقــدم
بنادي السالمية على كاظمة ،1-2
في المباراة التي جمعتهما أمس
ع ـلــى اسـ ـت ــاد ال ـص ــداق ــة وال ـس ــام
ضمن منافسات الجولة األولى من
الدوري الممتاز لكرة القدم.
وأقيمت  3مباريات أخــرى في
هذه الجولة ،حيث نجح الساحل
مـ ـس ــاء ال ـخ ـم ـي ــس الـ ـم ــاض ــي فــي
تحقيق الفوز على خيطان  ،1-3في
حين تغلب النصر أمس األول على
الشباب  -1صفر ،قبل ان يكتسح
القادسية الفحيحيل .1-4
بهذه النتائج ،احتل القادسية
ق ـم ــة ال ـب ـط ــول ــة بـ ـف ــارق األه ـ ــداف
عـ ــن الـ ـس ــاح ــل ال ـ ــذي حـ ــل ثــان ـيــا،
والسالمية الثالث ،والنصر الرابع
ولـ ـك ــل م ـن ـهــا  3نـ ـق ــاط ،ف ــي حـيــن
جـ ــاءت ان ــدي ــة كــاظ ـمــة وال ـش ـبــاب
وخيطان والساحل والفحيحيل
في المراكز من الخامس للثامن،

ً
علما بــأن لقاء الكويت والعربي
أقـ ـي ــم مـ ـس ــاء أم ـ ــس اث ـ ـنـ ــاء م ـثــول
الجربدة للطبع.
فرض السالمية سيطرته التامة
على مجريات األمور خالل الشوط
األول ،بينما ظهر كاظمة بحالة
فـنـيــة ي ــرث ــى ل ـه ــا ،وظ ـه ــر الع ـبــوه
بعيدا عن مستواهم المعهود.
ت ـ ـ ــرج ـ ـ ــم العـ ـ ـ ـب ـ ـ ــو ال ـ ـسـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة
افضليتهم إلى هدف التقدم االول
ال ــذي أح ــرزه مـبــارك الفنيني في
الدقيقة  17بعد ان تلقى تمريرة
حريرية من قبل البرازيلي رونيرو
ليضعها في الشباك.
واصـ ـ ــل ال ـســال ـم ـيــة س ـي ـطــرتــه،
ح ـت ــى جـ ـ ــاءت ال ــدق ـي ـق ــة  41ال ـتــي
احتسب خاللها حكم اللقاء احمد
ال ـع ـلــي رك ـل ــة ج ـ ــزاء ب ـعــد ال ـع ــودة
لتقنية حـكــم الـفـيــديــو الـمـســاعــد
 V A Rوال ـت ــي أوض ـح ــت تـعــرض
رون ـيــرو للعرقلة مــن قـبــل مــدافــع
كاظمة فهد زويــد ،وانبرى للعبة
بنجاح البرازيلي باتريك فابيانو

فرحة سماوية بتسجيل الهدف الثاني في مرمى البرتقالي (تصوير جورج رجي)
محرزا الهدف الثاني للسالمية.
وجاء اللعب سجاال في الشوط
الثاني ،حتى الدقيقة  60فقد اكمل
كــاظـمــة الــوقــت الـمـتـبـقــي بعشرة
العبين فقط ،بعد أن اشهر العلي
البطاقة الحمراء المباشرة لالعب
حامد مــاريــوس بعد تعديه على
الالعب مارتينيز من دون كرة.

الالفت في االمر انه بعد الطرد
دان ـ ــت االف ـض ـل ـيــة ل ـكــاظ ـمــة ال ــذي
هاجم بقوة ،ومــن هجمة منظمة
للبديلين مرر ناصر فرج تمريرة
رائـعــة لـطــال ط ــارق ال ــذي مــر من
م ـه ــدي دش ـت ــي وس ـ ــدد ق ــوي ــة في
الشباك.
ل ــم تـشـهــد ال ــدق ــائ ــق المتبقية

ج ــدي ــدا ح ـي ــث تـ ـب ــادل ال ـف ــري ـق ــان
الهجمات التي لم تسفر عن المزيد
من االهــداف لينتهي اللقاء بفوز
السالمية بهدفين لهدف.

اليرموك والصليبيخات
مــن جهة اخ ــرى ،فــاز اليرموك

الكويت والعربي يلتقيان كاظمة
والقادسية في دوري اليد
●

محمد عبدالعزيز

يلتقي اليوم في الساعة
 5.30م ـ ـسـ ـ ً
ـاء ا لـ ـك ــو ي ــت مــع
كاظمة ،ويليها في الـ 7.15
ل ـ ـقـ ــاء ال ـغ ــري ـم ـي ــن ال ـع ــرب ــي
وال ـ ـ ـقـ ـ ــادس ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ــي خـ ـت ــام
ال ـجــولــة ال ـ ـ  12مــن ال ــدوري
الممتاز لكرة اليد ،وتجرى
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارات ـ ــان عـ ـل ــى ص ــال ــة
الشيخ سعد العبدالله في
منطقة صباح السالم.
في المباراة األولى يتطلع
الكويت المتصدر برصيد
 22نقطة إلى االبتعاد بقمة
الترتيب واالقتراب أكثر من
ح ـســم ال ـل ـقــب ع ـلــى حـســاب
كاظمة المتعثر في المركز
ال ــراب ــع بــرص ـيــد  11نـقـطــة،
وال ـطــامــع كــذلــك ف ــي الظفر
بنتيجة الـمـبــاراة على أمل
تحسين موقعه قبل نهاية
البطولة.

العربي والقادسية
أمـ ـ ــا الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـث ــان ـي ــة
ف ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون "الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــي
الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي" بـ ـي ــن ال ـع ــرب ــي
ا لـ ـ ـ ـث ـ ـ ــا ل ـ ـ ــث ب ـ ـ ـ ـ ـ  15ن ـ ـق ـ ـطـ ــة،
وال ـ ـ ـقـ ـ ــادس ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي بـ ـ
 19ن ـق ـط ــة ،وذلـ ـ ــك ل ــإث ــارة

عـ ـل ــى ا لـ ـصـ ـلـ ـيـ ـبـ ـيـ ـخ ــات  1-2فــي
الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي جـمـعـتـهـمــا على
استاد صباح السالم في انطالق
مـبــاريــات دوري الــدرجــة األول ــى،
ً
والـ ـ ـت ـ ــي ش ـ ـهـ ــدت أيـ ـ ـض ـ ــا تـ ـع ــادل
الجهراء مع ضيفه برقان  ،2-2في
المباراة التي أقيمت على استاد
مبارك العيار.

رض ــا هــانــي بـعــد تــوقـيــع عقوبة
عليه من لجنة االنضباط بإيقافه
سـبــع مـبــاريــات وتـغــريـمــه 2500
دي ـنــار لـمــا ب ــدر مـنــه تـجــاه حكم
نـهــائــي كــأس سـمــو ولــي العهد،
عـلــي ع ـب ــاس ،كـمــا ت ــم اسـتـبـعــاد
ً
أحـمــد الظفيري م ـجــددا للسبب
ذاته.

ً
التدريب غدا

إل ــى ذل ــك ،ق ــرر الـجـهــاز الفني
إجراء تدريب في الساعة الحادية
عشرة من صباح غد ،على ملعب

الـ ـم ــرح ــوم ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـب ـكــر
بــاتـحــاد ال ـك ــرة ،عـلــى أن يتوجه
ال ــوف ــد ال ـ ــذي س ـي ـتــرأســه رئـيــس
مـجـلــس إدارة االتـ ـح ــاد الـشـيــخ
ً
أحمد اليوسف برا إلى البصرة،
عقب انـتـهــاء الـتــدريــب مباشرة،
على أن يخلد الالعبون للراحة
عـقــب ال ــوص ــول ،وإجـ ــراء تــدريــب
فـقــط ي ــوم ال ـثــاثــاء عـلــى اسـتــاد
البصرة الدولي في نفس توقيت
اللقاء.

مباراتان في افتتاح «ذهبي السلة»
●

جابر الشريفي

تنطلق في الساعة  5:30من مساء اليوم منافسات المربع الذهبي
للدوري العام لكرة السلة ،حيث يلتقي الكويت مع كاظمة ،تليها مباشرة
مباراة القادسية مع الجهراء على صالة االتحاد في مجمع الشيخ سعد
العبدالله الرياضي.
وتقام منافسات المربع الذهبي بنظام الدوري من قسمين ،على أن
يلتقي بعدها بطل المربع مع الرابع ،والثاني مع الثالث بنظام "البالي
أوف" من ثالث مواجهات ،والفائز بمباراتين يتأهل إلى الدور النهائي،
الذي سيقام بالنظام ذاته (البالي أوف).
وكانت الفرق األربعة تأهلت إلى المربع الذهبي ،بعد أن بلغ الكويت
والجهراء دور الثمانية ،إضافة إلى الشباب والعربي عن المجموعة
األولــى ،وكذلك كاظمة والقادسية عن المجموعة الثانية ،إلى جانب
ناديي برقان والقرين ،ليقصي الكويت القرين ،والجهراء برقان ،وكاظمة
العربي ،والقادسية الشباب ،بواقع مواجهتين من ثالث.
في المواجهة األولى ،التي تجمع الكويت مع كاظمة ،تبدو األمور
صعبة على كل طرف ،لتقارب مستوى الفريقين ،حيث يسعى كل طرف
ً
إلى كسر عظم الطرف اآلخر ،وإعالن نفسه مرشحا للقب هذا الموسم،
ال سيما أن الفريقين تقابال في كأس السوبر ،واستطاع الكويت الفوز
بصعوبة .ويمتلك الفريقان كوكبة من نجوم الدوري.
وفي المواجهة الثانية ،التي تجمع القادسية والجهراء ،تبدو األمور
ُ
ً
صعبة أيضا على كل طرف لحسم الفوز ،إذ تعد هذه المواجهة هي
األولى بين الفريقين هذا الموسم ،ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز على
ً
اآلخر .وتبدو صفوف الجهراء مكتملة ،استعدادا للمباراة ،ال سيما أنه
استعد للمربع الذهبي في معسكر داخلي.
في المقابل ،يعاني "األصفر" غياب نجوم الفريق :صالح اليوسف
وناصر الهجرس وشايع مهنا ،لإلصابة ،فيما تبدو مشاركة نجم
ً
الفريق عبدالله الصراف مهددة أيضا ،بسبب إصابته ،ويحتاج إلى
تصريح طبي لخوض المباراة.

ختام ناجح للبطولة األولى لـ «فيفا »٢١

وا لـنــد يــة المنتظرة نتيجة
تنافسهما ا لـمـسـتـمــر على
الزعامة الجماهيرية ،وكذلك
طموح كل منهما في حصد
النقطتين لمواصلة مطاردة
الكويت المتصدر.

مباراتان في «األولى»
وتـ ـق ــام الـ ـي ــوم م ـب ــارات ــان
على صالة االتحاد بالدعية
فـ ــي خـ ـت ــام الـ ـج ــول ــة الـ ـ ـ ـ 12
ل ــدوري الــدرجــة االولـ ــى ،إذ
ي ـل ـت ـقــي فـ ــي الـ ـس ــاع ــة 5.30
مساء الصليبيخات الثالث
بـ ـ ـ ـ  15نـ ـقـ ـط ــة مـ ـ ــع ال ـن ـص ــر
السادس بـ  8نقاط ،ويلعب
في ال ـ  7.15الجهراء الرابع
ب ـ  14نقطة مــع الفحيحيل
الثاني بـ  18نقطة.

الفائزون بالبطولة مع ادارة النادي
ت ــوج الــاعــب أحـمــد ســالــم بلقب بـطــولــة فيفا
 21اإللكترونية األولــى بفوزه على الالعب خالد
عبدالباسط في المباراة النهائية التي انطلقت
األحد الماضي بصالة قاما قيم الكائنة في منطقة
السالمية ،وبمشاركة  64العبا وتأهل للنهائيات
كــل مــن أح ـمــد ســالــم وخــالــد عـبــدالـبــاســط ،وفــاز
األول بلقبها بحضور رئيس مجلس ادارة نادي
الــريــاضــات اإللـكـتــرونـيــة عبدالله الـعـلــي ،وأمين
الـســر فيصل أب ــل ،ونقلت قـنــاة الـنــادي الكويتي
للرياضات االلكترونية على برنامج ()Twitch
البطولة على الهواء مباشرة ،وتمكن الجميع من
ُمتابعة الفعاليات ،السيما من الذين لم يتمكنوا
ً
من الحضور داخل الصالة ،التي شارك فيها وفقا

للنسب الـ ُـم ـحــددة وس ــط اإلج ـ ــراءات االحـتــرازيــة
ّ
ُ
المتبعة ،وقام النادي بدعوة أصغر معلق بالعالم
ال ـم ـع ـلــق الـ ـم ــوه ــوب (ي ـ ــزن طـ ــه) ل ـل ـح ـضــور عـلــى
نهائيات البطولة والتعليق عليها ،وتم تكريمه
من قبل النادي بدرع تذكارية.
وظهرت منافسات البطولة التي يقيمها النادي
الكويتي للرياضات اإللكترونية بمستوى عال
من االحتراف ،وحصل الفائز بالمركز األول على
جــا ئــزة نقدية وعلى عضوية رياضية بالنادي
الكويتي للرياضات اإللكترونية.
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يستعد مانشستر يونايتد،
متصدر الدوري اإلنكليزي
لكرة القدم ،لموقعة من العيار
الثقيل ،في الدور الرابع من
مسابقة الكأس ،عندما يواجه
غريمه التاريخي ليفربول
اليوم.

هجوم «الريدز»
صائم
عن التهديف
منذ  ٤مباريات

ب ـ ـعـ ــدمـ ــا اك ـ ـت ـ ـفـ ــى الـ ـم ــوس ــم
الـ ـم ــاض ــي ب ـم ـش ــاه ــدة غــري ـمــه
األزل ـ ــي لـيـفــربــول ي ـتــوج بلقب
ال ـ ـ ـ ــدوري ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى مـنــذ
 ،1990وإنـهــاء «البريميرليغ»
متقدما عليه بفارق  33نقطة،
ي ـم ـن ــي م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
ال ـ ـن ـ ـفـ ــس اإلفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـ ــن وضـ ــع
«الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــر» حـ ــال ـ ـيـ ــا ،مـ ـ ــن أجـ ــل
إخ ــراجـ ـه ــم م ــن ال ـ ـ ــدور ال ــراب ــع
لـمـســابـقــة ك ــأس إنـكـلـتــرا حين
يستضيفهم اليوم.
وي ـب ــدو أن األدوار انـقـلـبــت
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم ،أو أق ـ ـلـ ــه فــي
األسابيع القليلة الماضية ،إذ
يجد يونايتد نفسه حاليا في
صدارة ترتيب الدوري الممتاز
بفارق  6نقاط عن فريق المدرب
األلماني يورغن كلوب ،بعدما
مني األخير الخميس على يد
ب ـيــرن ـلــي (ص ـف ــر  )1 -بـهــزيـمــة
أولـ ــى ف ــي مـلـعـبــه ف ــي آخ ــر 69
مباراة ،وتحديدا منذ سقوطه
أمــام كريستال بــاالس  2-1في
 23أبريل .2017
ويعاني ليفربول في اآلونة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،إذ ف ـش ــل ل ـل ـم ـب ــاراة
ال ـخ ــام ـس ــة ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي فــي
ت ـح ـق ـي ــق الـ ـ ـف ـ ــوز (خ ـ ـسـ ــارتـ ــان
وثالثة تـعــادالت) ،كما استمر
خط هجومه الناري في الصيام
عن التهديف للمباراة الرابعة
تواليا.
وعلق كلوب على الخسارة
قــائــا« :بالتأكيد كــانــت خيبة
أمـ ـ ــل وخـ ـ ـس ـ ــارة ق ــوي ــة ول ـك ـمــة
صعبة جدا في الوجه ،هذه هي
مسؤوليتي في نهاية المطاف
وليس لدي تفسير لذلك ،ربما
ك ــان ــت ه ـن ــاك ب ـعــض الـ ـق ــرارات

ال ـخــاط ـئــة ،خـلـقـنــا ال ـعــديــد من
الفرص لكن لألسف لم نتمكن
من التسجيل».
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارة ف ــي
توقيت غير مناسب بالنسبة
ل ـل ـي ـفــربــول ،ل ـيــس ألن ــه يــواجــه
ي ــون ــايـ ـت ــد م ـ ـجـ ــددا بـ ـع ــد أيـ ــام
معدودة على التعادل السلبي
بـيـنـهـمــا ف ــي «أن ـف ـي ـل ــد» ضـمــن
الـمــرحـلــة  19م ــن الـ ـ ــدوري ،بل
ألنــه مدعو أيضا للقاء صعب
الخميس ضد مضيفه توتنهام
ال ــذي يحتل الـمــركــز الخامس
بـ ـف ــارق ن ـق ـطــة ف ـقــط خ ـل ـفــه مع
مباراة مؤجلة في جعبته.
وكي يحقق فوزه األول على
ليفربول منذ مارس 1-2( 2018
في الدوري على أولد ترافورد)
ويـ ـحـ ـس ــم الـ ـم ــواجـ ـه ــة األولـ ـ ــى
بين الفريقين في الكأس منذ
ي ـنــا يــر  1-2( 2012لـلـيـفــر بــول
فــي أنفيلد) ،على يونايتد أن
يقدم جهودا أكبر من مباراته
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ضــد
ف ــولـ ـه ــام ،ح ـي ــث ت ـخ ـل ــف أمـ ــام
األخير قبل أن يفوز  1-2بفضل
الوافد الجديد األوروغوياني
إديـنـســون كــافــانــي والفرنسي
المتجدد بأدائه بول بوغبا.
وك ـ ــان الـ ـم ــدرب ال ـنــروي ـجــي
أولـ ـ ـ ـ ــي غـ ـ ــونـ ـ ــار س ــولـ ـسـ ـك ــاي ــر
راضـ ـي ــا ع ــن ردة ف ـع ــل فــري ـقــه
بعد التخلف ،قائال« :أعتقد أن
الشبان عرفوا فقط أنه يتعين
علينا زي ــادة اإليـقــاع .التمرير
كـ ــان أفـ ـض ــل ،وق ـم ـنــا بـتـحــريــك
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرة أكـ ـ ـث ـ ــر واسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـن ــا
األط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل أف ـ ـ ـضـ ـ ــل،
واستحققنا أن نسجل هدفين».
أما عن تصدر الدوري بفارق

مات رايان

جانب من المباراة السابقة بين ليفربول ومان يونايتد
ن ـق ـط ـت ـيــن عـ ــن ال ـ ـجـ ــار الـ ـل ــدود
مانشستر سيتي ،الــذي يملك
مباراة مؤجلة ،قال النرويجي:
«سيتم الحديث عن المنافسة
ً
على اللقب دائما عندما نكون
في منتصف الطريق ،وعندما
تكون في صدارة الدوري ،لكننا

ال نفكر في هذا حقا .علينا فقط
خ ــوض ك ــل مـ ـب ــاراة ع ـلــى حــدة
والحفاظ على صحة الجميع...
نـ ـح ــن ن ـت ـح ـس ــن ،وال ــاعـ ـب ــون
يتحسنون ،وأصـبـحــوا أقــوى،
وأكثر صالبة ،جسديا وذهنيا،
لقد شهدنا العديد من المرات

ً
كارديف ّ
يعين مكارثي مدربا

رايان ينتقل إلى أرسنال
قال حارس المرمى األسترالي مات رايان إنه سعيد جدا،
وفخور باالنضمام إلى نادي أرسنال ،المنافس في الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم ،على سبيل اإلعــارة حتى
نهاية الموسم الحالي.
ويلعب راي ــان ( 28عــامــا) لـنــادي بــرايـتــون آنــد هوف
ً
ألبيون ،الذي انضم إليه قادما من بلنسية اإلسباني
فـ ــي  .2017وك ـ ـ ــان رايـ ـ ـ ــان ض ـم ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــة
األساسية للفريق ،حتى استبعده المدرب
غراهام بوتر في الموسم الماضي.
وقال رايان إنه كان دائما يشجع أرسنال
خالل سنوات الطفولة والمراهقة ،ومن ثم
فإن سعادته بهذه الفرصة ال توصف.
وذك ـ ــر راي ـ ـ ــان ،ع ـبــر م ــوق ــع أرس ـن ــال
الرسمي على اإلنترنت« :بصراحة ال
ً
أص ــدق .أنــا حـقــا فـخــور بــذلــك .شعور
عظيم يصعب وصفه بكلمات».
وأض ــاف« :فــي كل صباح عندما كنت
صغيرا في أستراليا كنت أستيقظ في الرابعة
ص ـبــاحــا ل ـم ـشــاهــدة م ـب ــاري ــات دوري أب ـطــال
أوروبــا ،رغم ارتباطي بالمدرسة ،ومثل هذه
األمور في هذا الوقت».
ورايـ ــان هــو ال ـحــارس األول لمنتخب
أسـتــرالـيــا ،وسيتنافس على حراسة
المرمى في أرسنال مع بيرند لينو.

رياضة

أعلن نادي كارديف سيتي،
ال ـم ـن ــاف ــس فـ ــي دوري ال ـق ـســم
الثاني اإلنكليزي لكرة القدم،
أمـ ــس ،أن ــه عـيــن مـيــك مـكــارثــي
مــدربــا جــديــدا لــه ،خلفا لسلفه
المقال نيل هاريس حتى نهاية
الموسم الحالي.
وتــولــى مـكــارثــي ( 61عاما)
تــدريــب منتخب بــاده أيرلندا
مرتين ،وقاد الفريق إلى مرحلة
خروج المغلوب في كأس العالم
 ،2002كما سبق له تدريب عدة
فرق إنكليزية بينها سندرالند
وولفرهامبتون واندرارز.
وآخر مهمة تدريب لمكارثي
كانت مع فريق أبويل نيقوسيا
القبرصي ،لكنه ترك النادي في
 6يناير الـجــاري بعد شهرين
فقط مــن تعيينه بسبب سوء
النتائج .ونقل تلفزيون كارديف
س ـي ـتــي ع ــن ال ـ ـمـ ــدرب ال ـجــديــد
قوله« :أنا سعيد بوجودي هنا.
وسـعـيــد ج ــدا بـهــذه الـفــرصــة...

ميك مكارثي

نـ ـمـ ـل ــك تـ ـش ـكـ ـي ـل ــة ج ـ ـي ـ ــدة مــن
الالعبين ،وأتطلع لبدء العمل
مع الفريق».
وأضـ ــاف مـكــارثــي «سأعمل
على إع ــادة الفريق إلــى طريق
االنتصارات ورؤيــة االبتسامة
على وجوه الالعبين .وإذا فعلنا
ه ــذا فستعود االبـتـســامــة إلــى
وجوه المشجعين».

ه ـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ي ـ ـ ـعـ ـ ــودون مــن
تأخر صفر ،1 -لذلك أنا سعيد
بالتقدم وفخور جدا».

تشلسي يواجه لوتون تاون
أمــا تشلسي ،الــذي يعاني

كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرا ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري رغ ـ ــم
صفقاته الكثيرة هذا الموسم،
ف ـي ـل ـعــب ال ـ ـيـ ــوم ع ـل ــى أرضـ ــه
ضد لوتون تاون من الدرجة
األولى.
ويـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــب الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم أيـ ـ ـض ـ ــا،
فـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــام مـ ـ ـ ـ ــع بـ ـ ـي ـ ــرنـ ـ ـل ـ ــي،

وبرنتفورد (أولى) مع ليستر
سيتي ،وإيفرتون مع شيفيلد
ونسداي (أولى).

باوليستا يجدد عقده مع فالنسيا
تــوصــل فالنسيا إل ــى ات ـفــاق مــع مــدافـعــه
البرازيلي غابرييل باوليستا ،لتجديد عقد
الالعب حتى  ،2024والذي أعرب عن رغبته
في إنهاء مشواره مع «الخفافيش».
وقــال باوليستا ،فــي تصريحات نشرها
موقع النادي ،عقب توقيعه على تمديد العقد:
«أتمنى االعـتــزال هنا في هــذا الـنــادي ،الذي
أعطاني كــل شــيء .أســرتــي أيضا ترغب في
العيش هنا .سنعمل وسنرى ماذا سيجلب
لنا المستقبل .أريد مواصلة صناعة التاريخ
بهذا القميص ،وأن أبذل كل ما َّ
لدي من جهد».
وكـ ــان بــاولـيـسـتــا ( 30ع ــام ــا) وص ــل إلــى
ً
فالنسيا في صيف  ،2017قادما من أرسنال
بعقد َّينتهي العام المقبل.
ووق ــع الــاعــب على تمديد العقد ،بعدما
تمكن من الحصول على الجنسية اإلسبانية،
لـيـمـنــح فــري ـقــه إم ـكــان ـيــة ال ـت ـعــاقــد م ــع العــب
أجنبي آخر مكانه.
وأضاف« :أريد الدفاع عن هذا الشعار كل
ي ــوم .ربـمــا لــم يكن مــن األفـضــل الـعــودة اآلن
للمالعب ،لكني كنت أ شـعــر بأنني ينبغي
َّ
علي العودة ومحاولة مساعدة زمالئي» ،في
إشارة إلى التعافي السريع من إصابة الظهر.
(إفي)

غابرييل باوليستا

سان جرمان يعزز صدارته باكتساحه مونبلييه تخسير روما  -3صفر بسبب التبديالت الستة
عزز باريس سان جرمان حامل اللقب
صــدارتــه ل ـلــدوري الـفــرنـســي لـكــرة الـقــدم
ب ـفــوز ثــالــث عـلــى ال ـتــوالــي عـلــى حـســاب
ضيفه مونبلييه بنتيجة  - 4صفر في
افتتاح المرحلة الحادية والعشرين ،علما
بــأن الخاسر لعب غالبية اللقاء بعشرة
العبين.
وسجل كيليان مبابي أول أهدافه هذا
ال ـعــام ( 34و ،)63والـبــرازيـلــي نـيـمــار في
مباراته رقم  100بقميص نادي العاصمة
( ،)60واألرجنتيني ماورو ايكاردي ()61
ُ
أه ـ ــداف ال ـل ـقــاء .ف ــي حـيــن طـ ــرد ال ـحــارس
السويسري يوناس اومالن في الدقيقة .19
ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 45
نقطة بفارق ثــاث نقاط عن ليل الثاني
الذي يحل ضيفا على رين اليوم ،و 5نقاط

عــن لـيــون ال ــذي يـحــل عـلــى ســانــت اتـيــان
اليوم أيضا.
ويحل مونبلييه ا لــذي ُمني بالخسارة
التاسعة هذا الموسم والثانية على التوالي
في المركز الحادي عشر.
وش ـ ـ ـهـ ـ ــدت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة عـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـم ـ ــدرب
االرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لقيادة
الـفــريــق بـعــد غـيــابــه عــن ال ـفــوز ام ــام انجيه
ال ـس ـبــت ق ـبــل ال ـف ــائ ــت إلص ــاب ـت ــه ب ـف ـيــروس
كورونا.
و ب ــدأ فــر يــق العاصمة الفرنسية حقبة
ً
جديدة مع قدوم بوكيتينو مطلع العام بدال
من االلماني المقال توماس توخل.
وأجرى مدرب توتنهام االنكليزي السابق
تغييرا واحدا على التشكيلة التي فازت على
انجيه ،إذ استعان بخدمات ايكاردي كرأس

حربة بدال من االيطالي مويز كين المعار
من ايفرتون االنكليزي.
ّ
وعلق مبابي بعد المباراة على مستقبله
مع النادي في ظل بــدء المفاوضات بشأن
تجديد عقده الذي ينتهي في  ،2022ورغبة
ريال مدريد االسباني في ضمه الى صفوفه:
«أنا سعيد هنا ،لطالما كنت كذلك ...ولكن
أري ــد التفكير فــي مــا أرغ ــب أن أق ــوم بــه في
االعوام المقبلة ،أين أريد أن أكون ،تفكيري
في هذا االتجاه اآلن».
وتابع «نعم ،علي أن أقوم بخيار ،ولكنني
أنا في تفكير عميق .متى؟ لو كان الجواب
لدي اليوم لقلته .االمر ال يتعلق حقا بكسب
التوقيع
الوقت بل في التفكير .ال أريد مثال ّ
على عقد والمغادرة بعد عام ( )...إذا وقعت
فهو من أجل البقاء فترة طويلة».

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت راب ـ ـ ـطـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلي ـط ــال ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،الـتــي
ً
ت ـش ــرف أيـ ـض ــا ع ـلــى مـســابـقــة
الكأس ،تخسير روما بنتيجة
 - 3صفر في مباراة الدور ثمن
النهائي التي خاضها الثالثاء
ضد سبيتسيا ،بعد أن أجرى
 6تبديالت في اللقاء بدال من
الخمسة المسموح بها.
وكان فريق العاصمة أقصي
على أرض الملعب بخسارته
بـنـتـيـجــة  ،4-2ب ـعــد الـتـمــديــد
على الملعب األولمبي ،وأنهى
المباراة بتسعة العبين.
وفيما كــا نــت النتيجة 2-2
ف ــي ال ــوق ــت اإلضـ ــافـ ــي ،أج ــرى

المدرب البرتغالي باولو
فونسيكا تبديلين
ب ـع ــد اس ـت ـف ــادت ــه
م ـ ـ ــن اربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ف ــي
وقـ ــت س ــاب ــق من
المباراة.
وأجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
ت ـ ـ ـبـ ـ ــدي ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــه بـ ـع ــد
دق ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـ ــن طـ ـ ــرد
العـبـيــن ف ــي فــريـقــه في
غـ ـ ـض ـ ــون ن ـ ـصـ ــف دقـ ـيـ ـق ــة،
جانلوكا مانشيني ()1+90
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ب ــاو
لوبيس (.)2+90
وقــالــت الــراب ـطــة ،فــي بـيــان،
إنها ألحقت الخسارة بنتيجة

«الخفافيش» في ضيافة المتصدر أتلتيكو مدريد

سواريز وكوريا نجما أتلتيكو مدريد

يستقبل المتصدر أتلتيكو مــدريــد ضيفه فالنسيا ،الـيــوم في
المرحلة  20من الدوري اإلسباني.
ويـسـيــر فــريــق ال ـمــدرب األرجـنـتـيـنــي ديـيـغــو سيميوني
بثبات نحو لقبه األول منذ  ،2014بعد فــوزه بمبارياته
الست األخيرة في الــدوري ،وتحديدا منذ الخسارة أمام
ريــال مدريد بالذات في  12ديسمبر بهدفين نظيفين،
بفضل الوافد الجديد من برشلونة األوروغوياني
لويس ســواريــس ،الــذي رفــع رصيده الــى 11
هــدفــا بتسجيله ثـنــائـيــة الـخـمـيــس ضد
إيبار في مباراة تخلف خاللها فريقه
قبل أن يقول األوروغوياني كلمته
بهدفين في أواخــر الشوط األول
والدقيقة .89
وما يعزز حظوظ أتلتيكو
ب ــإزاح ــة ج ـ ــاره ري ـ ــال عن
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرش أن ـ ـ ــه خـ ــاض
أيضا مباراة أقل من
ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ال ـم ـل ـك ــي،
ومنافسه الجدي
اآلخر برشلونة
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـح ـت ــل
ال ـمــركــز الـثــالــث
بفارق  10نقاط عن «لــوس روخيبالنكوس»
قبل حلوله ضيفا على إلتشي بغياب نجمه

 - 3ص ـ ـ ـفـ ـ ــر ،ألن فـ ـ ـ ــارق
األه ــداف اكبر من
ذل ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ـ ــذي ف ــي
الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ع ـلــى
ارض الملعب.
وه ــذه الهفوة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ل ـفــريــق
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاص ـ ـ ـمـ ـ ــة ب ـع ــد
ت ـ ـخ ـ ـس ـ ـيـ ــره م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
فيرونا صفر  ،3 -بسبب
تركه الالعب الغيني أمادو
ديــاوارا في تشكيلة تحت 23
ع ــام ــا ع ـ ــدة اشـ ـه ــر ب ـع ــد عـيــد
ميالده الثالث والعشرين.
ويلتقي رو م ــا بسيبتسيا
م ـ ـجـ ــددا فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري ن ـهــايــة

األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،حـ ـي ــث س ـي ـح ــاول
التعويض ،السيما
فونسيكا
ً
بعد الخسارة أيضا امام جاره
وغريمه في العاصمة التسيو
ب ـن ـت ـي ـجــة 3-ص ـ ـفـ ــر األسـ ـب ــوع
الفائت ما هدد منصبه.
وأكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي أمـ ــس
األول ا نـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـح ـ ـظـ ــى بـ ــد عـ ــم
الفريق والنادي ،إال أن بعض
التقارير المحلية اشــارت الى
شجار حصل في غرفة تبديل
الـمــابــس بعد الـخـســارة امــام
سبيتسيا ،وك ــان هـنــاك توتر
بين المدرب والقائد البوسني
ادين دزيكو.

مباريات اليوم
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة

الدوري اإليطالي

األرجنتيني ليونيل ميسي بسبب إيقافه لمباراتين نتيجة طرده
في نهائي الكأس السوبر ،الذي خسره فريقه األحد أمام بلباو 3-2
بعد التمديد .ويحافظ أتلتيكو على تقليده بقيادة سيميوني ،إذ إن
الدفاع سالحه األساسي ،حيث لم تستقبل شباكه سوى سبعة أهداف،
بينها ثالثة فقط في مبارياته الست األخيرة ،وهو الفريق الوحيد
الذي اهتزت شباكه اقل من  10مرات هذا الموسم.

٢:٣٠

يوفنتوس  -بولونيا

beINSPORTS HD4

٥:٠٠

جنوى  -كالياري

beINSPORTS HD5

٥:٠٠

فيرونا  -نابولي

beINSPORTS HD4

برشلونة لمواصلة صحوته

٨:٠٠

التسيو  -ساسوولو

beINSPORTS HD4

١٠:٤٥

بارما  -سمبدوريا

beINSPORTS HD4

وبغياب ميسي الــذي يخدم المباراة الثانية من عقوبة اإليقاف
بعد األولى الخميس في الكأس ،يأمل برشلونة مواصلة استفاقته
في الدوري وتحقيق فوز سابع في المراحل التسع األخيرة من خالل
تخطي عقبة مضيفه إلتشي الثامن عشر.
ويدرك فريق المدرب الهولندي ،رونالدو كومان ،أن الخطأ ممنوع،
ألن فياريال وإشبيلية متربصان لفريقه ،بما أنهما يبتعدان عنه بفارق
نقطة فقط قبل مباراتيهما السبت ضد هويسكا وقادش تواليا .ويأمل
كومان أن يكون فريقه أكثر فعالية بعدما أهدر ركلتي جزاء في مباراة
الكأس الخميس عبر البوسني ميراليم بيانيتش والفرنسي عثمان
ديمبيلي كانتا ستجنبانه خوض  30دقيقة إضافية لو ترجماها.
وانتقد كومان بيانيتش وديمبيلي بالقول «ال يمكنك أن تهدر
ركلتي جزاء» ،معتبرا أنه لم تكن هناك «جدية» من قبل فريقه.
وأعرب عن استغرابه بالقول «ال أفهم ألنه هناك عادة العدد الكافي
من الالعبين الذين بإمكانهم تسجيل ركالت الجزاء (بغياب ميسي).
قد شعرا ربما بالخوف .ال أعلم».

الدوري اإلسباني
٤:٠٠

اوساسونا  -غرناطة

beINSPORTS HD3

٦:١٥

التشي  -برشلونة

beINSPORTS HD3

٨:٣٠

سيلتا فيغو  -ايبار

beINSPORTS HD3

١١:٠٠

اتلتيكو مدريد  -فالنسيا beINSPORTS HD3

كأس االتحاد اإلنكليزي
٣:٠٠

تشلسي – لوتون تاون

beINSPORTS HD2

 ٨:٠٠مانشستر يونايتد  -ليفربول beINSPORTS HD2
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

طبيب خان األمانة فأقالوه

الله بالنور

ليش أل؟

د .ناجي سعود الزيد

َ
منصبي اإلمـ ــارة ووالي ــة الـعـهــد ،فإنه
فيما ع ــدا
ليس هناك ما يمنع تعيين امرأة في منصب رئيسة
وزراء...
الــدسـتــور ليس بــه نــص يحصر رئــاســة ال ــوزراء
بالذكور من آل الصباح وغيرهم.
ع ــدد أف ـ ــراد األس ـ ــرة م ــن ال ــذك ــور واإلن ـ ــاث بـلــغ ما
يـقــارب  3300فــرد مــن الــرجــال والـنـســاء ،وكثير من
إناث األسرة لديهن القدرة والكفاء ة والتعليم العالي
الحـتــال أكـبــر منصب تنفيذي فــي الــدولــة ،فلماذا
حصر منصب رئيس الوزراء بالذكور؟!
فلنجرب حقبة جديدة بها رئيسة وزراء ،ولتكن
ً
ً
ً
من األســرة ،ولتكن خيارا مطروحا قابال للتجربة
ً
م ــادام هـنــاك حــريــة باالختيار وال مــانــع دسـتــوريــا
من ذلك.
عندما تعينت أول وزيــرة ،وحتى عندما تعينت
آخر وزيرة ،لم َ
نر في أدائهن أو تاريخهن ما يجعلنا
نشك في قدراتهن الوظيفية .نعم مر علينا وزيرات
فاشالت أو يشوب تاريخهن بعض الشكوك...
ولكن حتى الـتــوزيــر لــم يتضمن ام ــرأة مــن أفــراد
أس ـ ـ ــرة آل ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،ل ــذل ــك ومـ ـ ــن خـ ـ ــال األن ـش ـط ــة
والمساهمات التي قمن بها أوضحت أن من بينهن
من تستطيع إدارة الدولة من خالل منصب رئيسة
وزراء...
والتجربة ستكون خير برهان...
فلماذا ال نجرب ذلك؟

عجوز ألمانية تلهم متابعيها بلياقتها
ع ـنــدمــا ي ـت ـقــدم الـ ـن ــاس في
الـ ُـعـمــر ،ف ــإن لياقتهم تتراجع
ً
ف ــي ال ـ ـعـ ــادة ،وغ ــال ـب ــا م ــا يقل
نـشــاطـهــم ال ـبــدنــي ،لـكــن ام ــرأة
ً
ً
استثناء مثيرا
ألمانية أحدثت
ً
للدهشة ،بعدما أظهرت قــدرا
ً
عــالـيــا مــن الـنـشــاط رغــم بلوغ
الثمانين.
وأصبحت ريسشكو ،التي
تعيش في منطقة النغن فيلد-
غربي ألمانيا ،ملهمة لكثيرين
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
االجتماعي.
وتحرص المسنة الرشيقة
عـلــى مـشــاركــة مـقــاطــع فيديو
وه ــي تـقــوم بـتـمــاريــن تتطلب

ق ـ ــال م ـم ـث ـلــو االدع ـ ـ ـ ــاء فــي
تـ ـكـ ـس ــاس ،إنـ ـ ــه تـ ـم ــت إق ــال ــة
طبيب فــي الــواليــة ،وإحالته
إل ـ ــى الـ ـقـ ـض ــاء ،ع ـل ــى خـلـفـيــة
اتـ ـه ــام ــات ب ـس ــرع ــة ج ــرع ــات
مــن لقاح فـيــروس "كــورونــا"،
إلعـ ـط ــائـ ـه ــا إل ـ ـ ــى أص ــدق ــائ ــه
وأفراد عائلته.
وقال موقع "سكاي نيوز"،
أمس ،إن حسن جوكال ،الذي
كان يعمل لدى هيئة الصحة
العامة في مقاطعة هاريس،
ً
يــواجــه تـهـمــا قــد ت ـقــوده إلــى
الـ ـسـ ـج ــن م ـ ـ ــدة ع ـ ـ ـ ــام ،ودفـ ـ ــع
غــرامــة تـصــل قيمتها إل ــى 4
آالف دوالر.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـمـ ــدع ـ ـيـ ــة
العامة بالمقاطعة ،كيم أوغ،
ف ــي بـ ـي ــان ،أن ح ـس ــن "أسـ ــاء
اس ـت ـخــدام مـنـصـبــه م ــن أجــل
ت ـس ــري ــع ح ـص ــول أص ــدق ــائ ــه
وعائلته على الـلـقــاح ،وذلــك
على حساب األشخاص الذين

ملك الحوارات يخسر معركته مع «كورونا»
أك ـ ـ ـ ـ ــدت عـ ــائ ـ ـلـ ــة الـ ـ ـم ـ ــذي ـ ــع األم ـ ـيـ ــركـ ــي
األسطوري الري كينغ أنه فارق الحياة في
مستشفى بمدينة لوس أنجلس ،صباح

ً
أمس ،عن عمر ناهز  87عاما ،بعد صراع
طويل مع المرض.
ُ
ونشر على حساب الراحل ،بـ "تويتر"،

ً
ً
ج ـه ــدا عــال ـيــا مـثــل "ال ـبــانــك"،
وت ـب ــدو وه ــي ف ــي أت ــم الـلـيــاقــة
واالنشراح.
وذك ــر مــوقــع س ـكــاي نـيــوز،
أمس ،أن هذه المرأة النشيطة
َ
تحظى بمتابعة على منصتي
"تيك توك" و"إنستغرام".
وقالت ريسشكو ،وهي ربة
بـيــت ،إنـهــا لــم تـبــدأ التمارين
الرياضية إال عندما أصبحت
فــي أواس ــط عقدها الخامس،
وكان ذلك عندما قامت برفقة
اب ـن ـت ـهــا بــالـتـسـجـيــل ف ــي أحــد
النوادي الرياضية.

ب ـي ــان ت ـعــزيــة صـ ــدر ع ــن ش ــرك ــة Ora TV
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ،الـ ـت ــي كـ ـ ــان الـ ـم ــذي ــع مــن
مؤسسيها.
ّ
وذكــر البيان باإلنجازات التي حققها
ك ـي ـنــغ ،ال ـم ـل ـقــب بـمـلــك الـ ـ ـح ـ ــوارات ،خــال
ً
حياته المهنية التي استمرت  63عاما،
ب ـمــا ف ــي ذل ــك م ـقــابــات رائ ـع ــة م ــع أل ــوف
األشـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ـ ـب ـ ــارزي ـ ــن ،م ـن ـه ــم رؤسـ ـ ــاء
أميركيون وأجانب.
وك ــان الـمــذيــع الـمـخـضــرم ،ال ــذي عانى
عـلــى م ــدى س ـنــوات مــن مـشــاكــل خطيرة،
احتفل في المستشفى بعيد ميالده الـ87
في  19نوفمبر الماضي.
وفــي وقــت ســابــق مــن الشهر الـجــاري،
وردت أنباء عن نقل كينغ إلى المستشفى
ً
مجددا ،بعد تشخيص إصابته بفيروس
كورونا المستجد ،وتم توصيله بأجهزة
التنفس االصطناعي.
يذكر أن كينغ ،الذي كسب شهرة واسعة
ً
ً
لتقديمه برنامجا شخصيا على الهواء،
على شبكة "سي إن إن" خالل الفترة بين
 1985و ،2010تعاون مع شبكة  RTمنذ
عام .2013

تحدي «الوشاح» يقتل طفلة إيطالية أكوان جديدة تكشفها ممرات خفية
ً
فتح القضاء اإليطالي تحقيقا
ف ـ ــي وفـ ـ ـ ـ ــاة ف ـ ـتـ ــاة ف ـ ــي ب ــال ـي ــرم ــو
(مقاطعة صقلية بجنوب إيطاليا)
ً
اخ ـت ـن ــاق ــا أثـ ـن ــاء م ـشــارك ـت ـهــا فــي
تحدي "لعبة الوشاح" على شبكة
التواصل االجتماعي "تيك توك".
وكانت أنتونيال ( 10سنوات)
أق ـف ـلــت ع ـلــى نـفـسـهــا ب ــاب حـمــام
منزل العائلة ،األربعاء ،للمشاركة
في "تحدي التعتيم".

و عـنــد مــا تنبهت شقيقتها (5
سنوات) إلى كونها فاقدة الوعي،
نـقـلـهــا وال ــداه ــا ع ـلــى ال ـف ــور إلــى
مستشفى باليرمو لألطفال ،لكنها
فارقت الحياة.
وتـقـضــي "لـعـبــة ال ــوش ــاح" بــأن
يمتنع األطفال عن التنفس حتى
ي ـف ـق ــدوا وع ـي ـه ــم ،ل ـك ــي ي ـش ـعــروا
بأحاسيس قوية ،وتتسبب كل عام
في وقوع حوادث بعضها مميت.

الغسق أجمل في «الضباعية»

نـشــر عـلـمــاء الـفـلــك فــي اآلون ــة
األخ ـي ــرة بـضـعــة ب ـحــوث علمية
ً
تلقي مزيدا من التفاؤل.
وذك ـ ــر م ــوق ــع روسـ ـي ــا ال ـي ــوم،
أمــس األول ،أن العلماء خرجوا
بــاس ـت ـن ـتــاج ي ـف ـيــد بـ ــأن أنـسـجــة
الـ ـفـ ـض ــاء والـ ــزمـ ــن ت ــوج ــد فـيـهــا
أنفاق ،أو ما ُيسمى بثقوب دودية
خفية ،تربط بين نقاط في الكون
تفصل بينها مسافات هائلة.

ويقول العلماء إن تلك الممرات
يـمـكــن الـ ـم ــرور ب ـه ــا .ك ـمــا يمكن
دخــولـهــا والــوصــول عبرها إلى
م ـج ــرات أخـ ــرى والـ ـع ــودة منها.
ويعتبر عالم الفيزياء من مدرسة
ال ـب ـحــوث ال ــواع ــدة ف ــي تــريـسـتــه
بــاولــو سالوتشي ،أن كــل مجرة
لها ثقب دودي واحد على األقل
من هــذا النوع يــؤدي إلــى مجرة
أخرى ،أو حتى إلى كون آخر.

ُ
َّ
تتشكل الغيوم الجميلة في فصل الشتاء ،وتبدو كأنها قطع فنية تدخل الدفء إلى القلب ،رغم برودة
ً
ُ
الجو حين النظر إليها ،خصوصا قبيل الشروق أو الغروب ،أو ما يطلق عليه الغسق ،مثل هذا المنظر
الجميل الذي التقطته عدسة عبدالمجيد الشطي األسبوع الماضي في منطقة الضباعية.

ال ـتــزمــوا بــال ـقــانــون ،وال ـمــدة
ال ــزم ـن ـي ــة الـ ـت ــي م ـن ـحــت لـهــم
ليحصلوا على التطعيم".
وق ـ ـ ــال االدع ـ ـ ـ ــاء إن حـســن
حـصــل عـلــى قـ ــارورة فـيـهــا 9
جــرعــات مــن لـقــاح "كــورونــا"،
خ ـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــه ف ـ ـ ـ ــي مـ ــوقـ ــع
للتطعيم خالل شهر ديسمبر
الماضي.
وفي أوائل الشهر الجاري،
أعـ ـل ــم ح ـس ــن الـ ـمـ ـس ــؤول عــن
الـ ـج ــرع ــات ف ــي ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،أن
القارورة التي أخذها ،وتضم
ج ــرع ــات لـ ـق ــاح "م ــودي ــرن ــا"،
كـ ــانـ ــت "م ـ ـع ـ ـطـ ــوبـ ــة" ،إال أن
االدعـ ـ ــاء يـعـتـقــد أن الـطـبـيــب
منح  9أشخاص ،بمن فيهم
زوجته ،جرعات من اللقاح.

اللحوم في الصغر سم بالكبر
ُيقبل الناس على تناول
اللحوم الحمراء في الغالب،
ألنـ ـه ــا غ ـن ـيــة بــال ـبــروت ـيــن،
وتمد الجسم بفيتامينات
عـ ـ ـ ـ ــدة ،ل ـ ـكـ ــن أثـ ـ ــرهـ ـ ــا ع ـلــى
ً
الصحة يكون سيئا عندما
ُ
يتقدم اإلنسان في العمر.
يقول الباحث روي يونغ،
وهو عميد في كلية العلوم
بــال ـجــام ـعــة ال ـك ـن ــدي ــة ،فــي
دراسة نقلها موقع سكاي
ن ـي ــوز ،أمـ ــس ،إن ــه يتوجب
االن ـت ـبــاه إل ــى الـبــروتـيـنــات
ال ـتــي يـتـنــاولـهــا اإلن ـس ــان،
حتى إن كانت مفيدة.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح الـ ـ ـخـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر أن
ال ـب ــروت ـي ـن ــات ال ـت ــي تـكــون
ُ
مـ ــن خ ـ ــال ال ـل ـح ــم ت ـح ــدث
هـ ــذا األث ـ ــر ال ـس ـل ـبــي وغـيــر
الـ ـ ـم ـ ــرغ ـ ــوب فـ ـ ـي ـ ــه ،ب ـس ـبــب
ُ
مادة تعرف بـ"هيدروجين
السولفيد".

وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح يـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــغ أن
"الـبــروتـيـنــات ال ـتــي تدخل
جسمنا عــن طــريــق تناول
اللحم تجبر أنسجة الجسم
عـ ـل ــى إف ـ ـ ـ ــراز ه ـي ــدروج ـي ــن
السولفيد ،وهــو غــاز سام
له رائحة شبيهة بالبيض
الفاسد لو اشتمه اإلنسان".
ويحتاج الجسم بالفعل
إلى هذا الغاز ،لكن بكميات
مـ ـح ــدودة ،وه ــو م ــا يعني
أن اإلكـ ـث ــار م ــن ال ـل ـحــم هو
المشكلة ،و لـيــس تناولها
بشكل معتدل.
ويتعرض المفرطون في
تـنــاول اللحم الضطرابات
ص ـ ـح ـ ـيـ ــة ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة عـ ـن ــدم ــا
يتقدمون فــي الـ ُـعـمــر ،مثل
ال ـ ـكـ ــول ـ ـس ـ ـتـ ــرول وارتـ ـ ـف ـ ــاع
ضغط الدم.

وفيات
الجمعة 1/ 22
خلف محمد خلف الدرع المطيري

ً
 66عاما ،شيع ،ت55000074 ،55950555 :

رفعة مشعل عبدالله الدرع المطيري

 9أعوام ،شيعت ،ت55000074 ،55950555 :

فضيلة صالح حمادي الدليمي

ً
 75عاما ،شيعت ،ت99511003 ،66557780 :

شهاب أحمد عبدالله مال أحمد

ً
 56عاما ،شيع ،ت99777684 ،98828913 ،99702027 :

جديع براك جديع العازمي

ً
 76عاما ،شيع ،ت55099768 :

عبدالله ًعبدالكريم عبدالله األصقه

 75عاما ،شيع ،ت99057785 ،66771777 :

جاسم محمد علي خان

ً
 85عاما ،شيع ،ت94055113 ،95577933 :

محمد عبدالكريم يوسف الشرهان

ً
 49عاما ،شيع ،ت99441661 ،55565755 :

السبت 1/ 23
فاطمة محمد سعيد المبايع أرملة عبدالله إبراهيم المبايع
ً
 85عاما ،شيعت ،ت :الرجال  ،99597548النساء 65057767

بدرية زيد محمد الربيعة

ً
 83ع ــام ــا ،شـيـعــت ،ت :ال ــرج ــال  ،66177744 ،99253029الـنـســاء
66070990 ،55088444

محمد أحمد عبدالله كمال

ً
 74عاما ،شيع ،ت :الرجال  ،99887321 ،66416516النساء 66373639

موزة شافي فرج الخشاب

ً
 75عاما ،شيعت ،ت66080991 ،65577399 :

نايف حليويس الشويرد

ً
 54عاما ،شيع ،ت67711990 ،69992206 ،60333113 :
حمدة سند ثاري زوجة عويد مبارك الرشيدي
ً
 71عــامــا ،شـيـعــت ،ت :الــرجــال  ،502717178 ،99333744النساء
99801999 ،99461444
هيا جمعة عبدالله خميس أرملة بدر عبدالقادر الهندي
ً
 75عاما ،شيعت ،ت99879559 ،94448781 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

05:19

العظمى 18

الشروق

06:41

الظهر

12:00

العصر

02:59

المغرب

05:19

العشاء

06:39

الصغرى 07
ً
أعلى مد  10:26صب ــاحـ ـ ــا
 08:29م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  03:04صب ــاحـ ـ ــا
 03:39م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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