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الكويت بال بيانات
اقتصاد
النقد:
صندوق
ً

إهمال تقارير التضخم والناتج المحلي واالقتصاد الكلي يؤثر سلبا على الدولة والمستهلكين

• تعثر «اإلحصاء» و«المالية» في إصدار التقارير المهمة يسلب متخذ القرارات األسس الواضحة
• غياب التنسيق بين الجهات واالستغناء عن الراصدين الوافدين أبرز أسباب عدم االنتظام
داخل العدد

األحد

محمد البغلي

عـلـمــت "الـ ـج ــري ــدة" ،م ــن م ـص ــادره ــا ،أن بعثة
ً
صندوق النقد الدولي التي زارت الكويت أخيرا
وجـهــت انـتـقــادات شــديــدة لـعــدد مــن المؤسسات
الـحـكــومـيــة بـسـبــب غ ـيــاب ب ـيــانــات وإح ـص ــاءات
ضرورية تساعد في فهم السياسات االقتصادية
واتخاذ القرارات بشأنها.
وق ــال ــت ال ـم ـصــادر إن أك ـثــر جـهـتـيــن شملهما
االنتقاد كانتا اإلدارة المركزية لإلحصاء ووزارة
المالية ،فــاألولــى بسبب عــدم إصــدارهــا بيانات
أسعار المستهلكين الشهرية الخاصة بالتضخم
لنحو  5أشهر وعــدم إصــدارهــا تقديرات الناتج
المحلي اإلجمالي ربع السنوي منذ نهاية العام
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بعضها غير منطقي ،كالتذرع بــأن قرار
أسباب
ال ـم ــاض ــي ،وال ـثــان ـيــة ل ـعــدم تـفـعـيــل أع ـم ــال إدارة وتطوير وصيانة
 omقاعدة بيانات خاصة بالوزارة نجوم ا
لموسيقى العالميون
www.aljarida.c
االستغناء عن الراصدين الوافدين تسبب
اإلدارة
االقتصاد الكلي والسياسة المالية في الــوزارة ،واالستفادة من البيانات االقتصادية التي تصدر يعودون إلى
أوروبا ص ١٤
التضخم ،أو التحجج
والـ ـت ــي أسـ ـس ــت ع ـ ــام  2009ب ـع ــد ات ـف ــاق ـي ــة بـيــن من الجهات المهتمة بالتحليل االقتصادي الكلي .فــي تعذر إص ــدار بيانات
غـيـر مـخـصـص لـلـبـيـع
وع ـ ــزت الـ ـمـ ـص ــادر ع ـ ــدم إصـ ـ ـ ــدار "اإلح ـ ـصـ ــاء" بأن غياب التنسيق بين "المالية" والجهات ذات
"المالية" والصندوق بغرض وضع آلية للتوقعات
االق ـت ـص ــادي ــة الــرئ ـي ـس ـيــة ع ـلــى الـ ـم ــدى الـقـصـيــر و"المالية" لتقاريرهما بشكل دوري منتظم إلى العالقة بالبيانات االقتصادية واإلحصائية كبنك
الثانيةهيئة المعلومات المدنية
الكويت ا لـمــر كــزي أو
الخالد :نتطلع لمواصلة تنفيذ االتفاقيات ونأمل مشاركة ًقطاعنا الخاص
أو في إعادة ا
أدى إلى التعثر في إصدار تقارير
"اإلحصاء"إلعمار
لهيانوالسياسة المالية ،مشددة على
لعبدالالكلي
االقتصاد
• لقاءات إماراتية  -إيرانية ومصرية  -قطرية تثير ارتياحا ...وأداء «مشاغب»
• ماكرون :سنبقي قواتنا في العراق بغض النظر عن أي قرار أميركي أن الـتـعـثــر ف ــي إصـ ــدار ال ـب ـيــانــات واإلحـ ـص ــاءات
«الداخلية» :ال
ـدمتالعب
الطلبةتمكن متخذ ال ـقــرار من
االقـتـصــاديــة يعني عـ
في قرعة قبول
الكويت في قمة «التعاون والشراكة»:
الضباط
ً
اقتصادية ذات أسس واضحة أو
إصــدار قــرارات
• ال
10
استقرار في المنطقة مادام العراق مفتقدا له على أراضيه
َ
ً
مفيدة.
• تجاوز الجزء األعظم من أوضاعه الصعبة ونحن أكثر الدول
تلمسا
لها
الثانية

تقرير
اقتصادي

قمة بغداد تتجنب الخالفات وتجمع الفرقاء
غياب البيانات ...ذروة اإلخفاق
في إدارة االقتصاد!
ً
• عالقاتنا معه تسير نحو أفق أكثر شموال ونرفض التدخالت الخارجية في شأنه الداخلي
• ندعو إلى العمل على استعادة
األرشيف
الوطني
الكويتي
ألهميته
التاريخية
• نشيد باستمرار وفائه بالتزاماته الخاصة بمفقودي الكويت

شماليةاستردت %72
«الشؤون»
سقوط صاروخ «كاتيوشا» بالمنطقة ال
من المساعدات غير المستحقة
ً
ممثل األمير متحدثا في قمة بغداد للتعاون والشراكة أمس

«التجارة» :حظر «دمغة الذهب» القديمة بحلول 2023
األحد

بغداد  -محمد البصري
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●

جراح الناصر

أصـ ـ ـ ــدر وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة وال ـص ـن ــاع ــة
ً
د .عبدالله السلمان ق ــرارا بـشــأن عالمات
الدمغ للمعايير القانونية للمعادن الثمينة
ومـشـغــوالتـهــا ،وتـضـمـنــت ال ـم ــادة األول ــى
مـنــه حـظــر تـ ــداول ال ـم ـش ـغــوالت بـشـعــارات
الدمغة السابقة فــي الـســوق المحلي بعد
 31ديـسـمـبــر  ،2022مــع تـفــويــض الـقـطــاع
المعني تمديد المهلة مدة مماثلة إذا كان
لذلك مقتضى.

هل ذهب الكويت َّ
مزور؟
ف ـ ـ ــي ض ـ ــرب ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى تـ ـس ــيء
ل ـس ـم ـع ــة الـ ـمـ ـع ــدن األص ـ ـفـ ــر فــي
البالد ،وتفتح على سوقه رياح
انـ ـع ــدام ال ـم ـصــداق ـيــة م ــن جــانــب
المستهلكين بفعل عـ ُـدم إحكام
الرقابة على أختامه ،ك ِشف قبل
أيــام عن ضبط تشكيل َ عصابي
من جنسيات آسيوية تخصص
في تزوير دمغة الذهب الخاصة

بوزارة التجارة والصناعة ،بعد
ُ
عمليات قام بها ال يعرف عددها،
مما يضع أمــن المعدن النفيس
في الكويت ً على المحك ،ويطرح
مـعــه سـ ــؤاال :هــل يـتـعــرض ذهــب
البالد للغش والتزوير؟
وأع ـ ــاد ض ـبــط ه ــذا الـتـشـكـيــل
اإلجـ ــرامـ ــي ،الـ ــذي ت ــم بــالـتـعــاون
بين إدارة مكافحة جرائم المال

ب ـ ـ "الـ ـتـ ـج ــارة" وإدارة ال ـم ـعــادن
الثمينة ،إلى األذهان قضية تكرار
ت ــزوي ــر واخ ـت ـف ــاء أخـ ـت ــام دم ـغــة
الــذهــب وال ـم ـعــادن الثمينة منذ
نـحــو  5س ـن ــوات ،وال ـتــي انتهت
تحقيقاتها دون ا ل ــو ص ــول إ لــى
نتائج حاسمة.
وت ـ ـس ـ ــاء ل ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ،ع ـبــر
"ال ـجــريــدة" ،عــن مصير

02

«االستثمارات الوطنية»:
مركز مالي قوي ونمو مستدام
وربحية متواصلة
14

«الشال» 2.78 :مليار
دينار أرباح الشركات
المدرجة في  9أشهر

12

«التجارة» تعود للصواب و ِّ
تحصن «الذهب» ●
الوزارة

المنطقة الشمالية ،مؤكدة أن الحادث
لــم تـنـتــج عـنــه أي أضـ ــرار بـشــريــة أو
مادية.
ً
وردا ع ـلــى م ــا تــداول ـتــه

02

جورج عاطف
عادل سامي

أكد عضو اللجنة االستشارية
لـمــواجـهــة «ك ــورون ــا» فــي وزارة
ال ـص ـحــة د .خ ــال ــد ال ـس ـع ـيــد ،أن
اإلصابات بمتحور «دلتا» ،لدى
غير المطعمين تصل إلى خمسة
أضعاف المحصنين ،كما يزيد
ً
دخولهم المستشفى  29ضعفا.
وقـ ــال ال ـس ـع ـيــد ،ف ــي تـغــريــدة
ع ـل ــى ح ـس ــاب ــه ب ـ ـ «ت ــويـ ـت ــر» ،إن
السبيل للوقاية من المتحورات
هو التطعيم وااللتزام

صورة ضوئية لخبر الجريدة

التجربة
وتيرة اإلصالح بصدارة األولويات
٠٨
«الشال» :مخاطر متزايدة لعدم استدامة االقتصاد والمالية العامة

١١
10

خطة بينيت لكبح طهران« ...الموت بألف قطعة»

مع عودة اإلجراءات الصحية المشددة في عدد
من دول العالم ،والزيادة العالمية في مؤشر نسبة
اإلصابات والوفيات الناجمة عن «كورونا» ،أكدت
وزارة الصحة أن لديها خطة وقائية للتعامل مع
الجائحة خالل األسابيع المقبلة ،إذا ما 02

الدبيبة :ليبيا تواجه انتخابات
ّ
«مفصلة» وساسة متآمرين
بأنه مفصل على مقاس قائد قوات شرق
ليبيا المشير خليفة حفتر.
وغداة خروج تظاهرات في العاصمة
طــراب ـلــس وم ـص ــرات ــة لـلـتـنــديــد بـتــرشــح
حـفـتــر وس ـيــف اإلس ـ ــام ال ـق ــذاف ــي ،نجل
ال ــزعـ ـي ــم الـ ــراحـ ــل م ـع ـمــر الـ ـق ــذاف ــي ،ق ــال
الــدبـيـبــة ،خ ــال زيـ ــارة لمدينة 02

«الحرس الثوري» يحتجز ناقلة نفط جديدة في الخليج

ً
مستقبال أوستن في المنامة أمس
ولي عهد البحرين سلمان بن حمد

على الـ ــوزراء ،فــي اسـتـعــادة لصالحيات سحبت
من الرئاسة.
ّ
مــوقــف ميقاتي ه ــذا،
يعقد الـعــالقــة مــع بعبدا،
ً
وال يمكن
أن يكون مسهال لــوالدة الحكومة ،بعد
ُ
أن أظ ـهــر ًالــعـقــد ال ـتــي كــانــت مخفية فــي الـســابــق،
خصوصا أنه جاء على وقع التصعيد من رؤساء
الحكومة السابقين الداعمين لميقاتي ،على خلفية
ُّ
تحقيقات
تفجير
م
ـ
ـر
ف
ـ
ـأ
ب
ـ
ي
ـ
ـروت،
وا
ل
ـ
ـرفــض السني
ل ـمــذكــرة ال ـج ـلــب الـ ـص ــادرة ب ـحــق رئ ـي ــس حـكــومــة
تصريف األعمال حسان دياب.
وفي حين بات الصراع يترسخ أكثر وفق منظور
ً
االنـقـســام الـسـنــي ـ ـ ال ـمــارونــي ،ال ــذي يــرخــي ظــالال
سلبية على كل المسار السياسي ،وضعت

إيران تتوعد بالرد على تهديد بايدن بخيارات غير دبلوماسية

• الجارالله :قلق من معاودة ارتفاع العدوى عند التراخي
• الشطي :زيادة اإلصابات في أوروبا تستوجب الحذر
• خاجة %90 :المناعة المجتمعية المطلوبة في ظل التحورات
● عادل سامي

م ــع ال ـت ـحــاق رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـن ــواب
ً
عقيلة صالح ،رسميا ،بركب المترشحين
ألول انتخابات رئاسية تجرى في ليبيا
بــاالقـتــراع ال ـعــام ،هــاجــم رئـيــس حكومة
ال ــوح ــدة عـبــدالـحـمـيــد الــدب ـي ـبــة ،ب ـشــدة،
الطبقة السياسية ،وطعن بدستورية هذا
االستحقاق ،ووصف قانون االنتخابات

وصل الخالف على تشكيل الحكومة اللبنانية
إلى نقطة مركزية ،هي الصراع على الصالحيات؛
فما قاله رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي،
مساء أمس األول ،دليل على أن المسألة تتخطى
توزيع الحقائب ،وتصل إلــى صــراع على النفوذ
داخل تركيبة السلطة.
فقد اعتبر ميقاتي أن بعض من يتعاطى في
تشكيل الحكومة ،يظن نفسه كأنه قبل دستور
الطائف! وهــذه رسالة واضحة تستهدف رئيس
الـجـمـ ًهــوريــة ًمـيـشــال ع ــون ،ال ــذي يــريــد أن يكون
شــريـكــا كــامــال فــي الـتـشـكـيــل ،ول ــه حــق الـمــوافـقــة

على أبواب

رئيسي وروحاني في طهران أمس (رويترز)

(بنا)

اتـ ـه ــم أمـ ـي ــن ال ـم ـجـ لــس األعـ ـل ــى لــأمــن
الـقــومــي اإليــرانــي علي شمخاني ،أمــس،
الرئيس األميركي جو بايدن بتهديد إيران
بشكل غير قــا نــو نــي ،بقوله إن واشنطن
قد تلجأ إلــى «خـيــارات أخــرى» إذا فشلت
الدبلوماسية النووية مع طهران.
وكتب شمخاني على «تويتر»« :التأكيد
على استخدام خيارات أخرى ضد إيران،
يــرقــى إل ــى مـسـتــوى تـهــديــد دولـ ــة أخ ــرى
بشكل غير قــانــونــي ،ويثبت حــق طهران
في الرد بالمثل».
وكان بايدن شدد ،خالل استقبال رئيس
ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي نفتالي بينيت في

٠٤

• دخول غير
المطعمين المستشفى  29ضعف المحصنين
ً
«التربية» تدرس تفعيل
• الكويت الثانية خليجيا في نسب الشفاء من الفيروس
«التعليم عن ُبعد» للطلبة

مخزونهم المحلي مــن الــذهــب والـمـجــوهــرات التي
تحمل الدمغة القديمة ،التي ينتهي العمل بها مطلع
في خطوة عادت بها إلى جادة
الصواب لحماية يوليو  ،2022على أن يتم العمل بـ "الجديدة".
س ــوق الــذهــب مــن شـبـهــة ال ـغــش وال ـت ــزوي ــر ،الـلــذيــن
وكانت "التجارة" أكدت في يونيو الماضي سالمة
حذرت منهما "الجريدة" في أعداد سابقة ،قررت
وزارة ال ـم ـع ــروض م ــن ال ـم ـش ـغــوالت الــذه ـب ـيــة ف ــي ال ـســوق
التجارة
والصناعة إيقاف العمل
بالدمغة
القديمة
ً
المحلي ،وأنـهــا تـقــوم بــدورهــا فــي فحص وتحليل
للذهب اعتبارا من يناير المقبل.
ود مــغ كــل المشغوالت الثمينة قبل عرضها للبيع
وأوضح مصدر
مسؤول في "التجارة" لـ "الجريدة" ،لضمان حماية المستهلكين.
أن الـسـبــب الــرئـيـســي ف ــي تـغـيـيــر دم ـغــة ا
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حماية المستهلكين من أي عمليات تزوير أو
تدليس الجديدة تتمتع بتقنية عالية تمنع التزوير ،وهو
مستقبلية ،مما يضمن عدم وجود تالعب في
السوق .الـ ـه ــدف األس ــاس ــي م ــن ت ـغ ـي ـيــرهــا ،م ــع خ ـض ــوع كل
ومـنـحــت ال ـ ــوزارة ت ـجــار الــذهــب م
ـهـلــة لتصريف ال ـم ـش ـغ ــوالت الـثـمـيـنــة وال ـم ـج ــوه ــرات في

واشنطن إليران :قادرون على نشر قوة
ساحقة وخياراتنا مفتوحة
ف ــي ن ـبــرة ح ــازم ــة ه ــي األش ــد
ح ــدة مـنــذ تــولــي إدارة الرئيس
ال ـ ــدي ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ــي ج ـ ـ ــو بـ ــايـ ــدن
الـسـلـطــة ،مـطـلــع ال ـعــام الـحــالــي،
إلحياء االتفاق
وإعالنها السعي
ّ
الـ ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي ،ح ـ ــذر وزي ــر
الــدفــاع األمـيــركــي لويد أوستن،
ف ــي ال ـم ـن ــام ــة ،م ــن أن ال ــوالي ــات
المتحدة قــادرة على نشر «قــوة
ً
ســاح ـقــة» ف ــي الـمـنـطـقــة ،مــؤكــدا
أن واش ـن ـط ــن «س ـت ـن ـظــر ف ــي كل
الخيارات الضرورية» إذا فشلت
الدبلوماسية في وقف البرنامج
الذري اإليراني ،الذي حقق قفزات
غير مسبوقة ،منذ انسحاب إدارة
الرئيس األميركي السابق دونالد
تــرامــب مــن الصفقة الــذريــة عام
.2018
02

02

البيت األبيض
أمس األول ،على أنه يضع
ً
«الدبلوماسية أوال» لمحاولة كبح برنامج
إيــران الـنــووي ،لكنه هــدد بأنه ً إذا فشلت
المفاوضات فسيكون مستعدا لالنتقال
إلى «خيارات
أخرى
متاحة».
وال تـ ـ ــزال مـ ـح ــادث ــات ف ـي ـي ـنــا ال ـن ــووي ــة
متوقفة منذ انتهاء الجولة األخـيــرة في
 20يونيو ،عندما كانت الحكومة اإليرانية
الجديدة برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي
المنتمي لغالة المحافظين تستعد لتولي
مقاليد السلطة.
ج ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك ،ف ـ ــي حـ ـي ــن كـ ـش ــف م ـص ــدر
دبلوماسي إسرائيلي ،لوسائل

02

١٧

02

أفغانستان :واشنطن
ّ
تدمر «إيغل» وتتوقع
هجمات

رياضة

١٨
ً
خامنئي مستقبال حكومة رئيسي للمرة األولى أمس (أ ف ب)

«التربية» :وقف نقل
الطلبة  28الجاري وأرقام
الجلوس  ٢٦ديسمبر

برلمانيات

٠٧

«البترول» تعترض
على إضافة «الطاقة
المتجددة» إليها

مسك وعنبر

محليات

انخفاض كبير في إصابات «كورونا»

بيروت  -منير الربيع

«الصحة» :خطة للتعامل
مع طفرات «كورونا»

١١

●

محمد الشرهان

بعد مسح ميداني أجرته الجهات
ا ل ـم ـخ ـت ـص ــة ف ـ ــي ا لـ ـجـ ـي ــش ووزارة

جراح الناصر

سحب أنظمة «باتريوت» من الكويت
واألردن والعراق و«ثاد» من السعودية

 %19.3نمو اإليرادات
التشغيلية للشركات العقارية

ِّ
ً
• «األركان العامة» :لم يخلف أضرارا وحدودنا ًمع العراق آمنة ومستقرة
• القوة الضاربة لـ «الدفاع»
في
حالة
تأهب
تحسبا
ألي
طارئ
الداخلية أمس ،كشفت رئاسة األركان
العامة للجيش عن سقوط صــاروخ
«ك ــاتـ ـي ــوش ــا» ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن الـ ـح ــدود
ال ــدول ـي ــة الـمـشـتــركــة م ــع ال ـع ــراق في

٠٣

الشمري لـ دلبلا:.
تخفيض رسوم استقدام
العمالة الهندية ال يشمل
«النسائية»

وتضمنت المادة الثانية من
ال ـق ــرار ال ـص ــادر أم ــس بــرقــم 216
قررت تغيير الدمغة القديمة لحمايته من شبهة الغش
لسنة  ،2021أن العمل سيستمر تساؤالت عن مصير تحقيقات «التجارة» في ضياع  4أختام وغياب بالتين  6أجهزة
المصابين بـوزارة الشؤون االجتماعية
علمت● «الجريدة» أن
●
«المحاسبة» يؤكد ضعف الرقابة على أختام
«كورونا»
الفوضى تضرب المعدن األصفر وتهدد
بأحكام القرار  114لسنة ،2021
المصوغات في إدارة المعادن الثمينة
نجحت في استرداد نحو  %72من إجمالي مديونية
بانعدام الثقة واإلضرار باالقتصاد المحلي
جراح الناصر
ما لم يخالف ما ورد من تعديل
ال ـم ـســاعــدات االجـتـمــاعـيــة ،ال ـتــي ُص ـ ِـرف ــت دون حق
سيارات
بـ ـش ــأن ت ـم ــدي ــد ال ـع ـم ــل ب ــال ـم ــدة
لبعض الفئات المستفيدة.
ً
الذهب»
«دمغة
تزوير
بقضية
«الجريدة»
النفراد
ضوئية
صورة
الـجــديــدة الـتــي سيتم تطبيقها
ووفـقــا لتقرير 02،حصلت «الـجــريــدة» على نسخة
02
02
مطلع  ،2023إذ تم تعديل المادة
ً
 ١٣قطاع الشؤون المالية
منه ،فإن الــوزارة ،ممثلة في
اقتصاديات
ُ
لبنان :تلويح أوروبي بالعقوبات ...واعتذار
لبنان الم
رفع رسوم
ستبعد
باتجاه ّ
الوكاالت العقارية ...خطوة
نهايةلتقويض
عربيا ينزلق أكثر
المتاجرة بالسكن الخاص
دمشق
الصادر
القرار
المقبل ،إال أن
يونيو
من
ـي
ـ
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ـ
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الخامسة مــن ال ـقــرار  114فــي ال
حتى أوأوالدهكـتــوبــر الـمــاضــي نحو 6
حص
واإلداري ـ ــة،
لت شركة علي الغانم
الحريري
في
جيب
بري
٠٩
19
للسيارات تطرح سيارة جيلي
وفد وزاري
يستعد
ِّ
سورية لبحث تمرير غاز مصر
ماليين وكهرباء
و106األردن
لزيارةنهاية
إلى
القديمة
للدمغة
المهلة
مدد
أمس
الدمغة
تحمل
التي
والمجوهرات
الذهب
األولى.
الرياضية
الجديدةــن إجـمــالــي المديونية
ـار م
الكويتـ
أوكافانجون
آالف كليًادفييـ
واشنطن
تخف
ض
●
إيران في
عهدة
المتشددين
المقبل.
العام
في
«الجديدة»
ـ
ب
العمل
يتم
أن
على
القديمة،
الذهب
تجار
منحت
«التجارة»
أن
يذكر
البالغة  8ماليين و 508آالف ،والمسجلة على متلقي
وجودها
ا
لعسكري
02
بأدنى نسبة مشاركة ١٨
في الشرق األوسط
هذه األموال.
دوليات
سوق السندات والصكوك
٠٣
الفليج« :الدين العام» وإسراع
بانتظار نتائج المراجعة التي تقوم بها وزارة
الدفاع األميركية (البنتاغون) بتكليف من الرئيس
جو بايدن بشأن تموضع القوات األميركية في
ال ـعــالــم ،وتـحــويــل الـتــركـيــز إل ــى الـتـحــديــات التي
تمثلها الصين ،أعلنت «البنتاغون» أنها بــدأت
تخفيض قواتها في الشرق األوسط.
ويـشـمــل التخفيض سـحــب ثـمــانــي بـطــاريــات
«باتريوت» مضادة للصواريخ من العراق

اقتصاديات

شهدت «قمة بغداد للتعاون والشراكة»،
التي
عقدت ًأمس في العاصمة العراقية،
ً
حضورا الفتا لقادة وزعماء دول تتباين
مواقفهم حول عدة ملفات ساخنة ،حيث
تـجـنـبــت ج ــل ال ــوف ــود ال ـت ـطــرق للقضايا
الـخــالفـيــة ال ـحــادة ،مـشــددة عـلــى ضــرورة
وقف التدخالت الخارجية في شأن العراق،
ً
والعمل على دعم أمنه واستقراره بدال من
تصفية الحسابات على
أرضه.
ً
وب ــدا االرت ـي ــاح واض ـح ــا فــي األوس ــاط
السياسية والشعبية ُالعراقية ،أمس ،بعد
انتهاء المؤتمر ،الذي عقد بمشاركة ست
دول عــربـيــة بـيـنـهــا ال ـكــويــت ،إل ــى جــانــب
تركيا وإيران وفرنسا ،وكان مبعثه سماع
كلمات تــرحــب بـعــودة ال ـعــراق إلــى وضـ ٍـع

ً
يراد له أن يكون طبيعيا ،في وقت تعيش
البالد تناقضات أمنية وسياسية عميقة،
ح ـيــث الت ـ ــزال ال ــدول ــة ت ـص ــارع الـفـصــائــل
المسلحة الحليفة لطهران.
وفـ ــي ك ـل ـم ـتــه أم ـ ــام ال ـق ـم ــة ،أكـ ــد مـمـثــل
صاحب السمو أمير البالد ،رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد أن
العالقات الثنائية مع العراق تسير بخطى
ثــاب ـتــة م ــدف ــوع ــة ب ـعــزي ـمــة ج ـ ــادة وإرادة
مشتركة من قيادتي البلدين نحو تعزيز
أواص ـ ًـره ــا والــدفــع بـهــا نـحــو أف ــق أرح ــب،
م ـعــربــا ع ــن تـطـلـعــه إل ــى مــواص ـلــة تنفيذ
االت ـفــاق ـيــات الـثـنــائـيــة ل ـمــا ف ـيــه مصلحة
البلدين وشعبيهما.
و قـ ــال ا ل ـخــا لــد إن «منطقتنا

محليات

العربي والشباب يعودان
اليوم من تركيا ...وصفر
التحق بوفد كاظمة

١٩
المفكر اللبناني جورج
صليبا :اإليمان ال يوقف
التطور والديموقراطية
تليق بالشعوب العربية

ةديرجلا

•
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الثانية

األمير يهنئ ملك المغرب وأمير
موناكو بالعيد الوطني للبلدين
بعث صاحب السمو أمير
ا لـبــاد الشيخ نــواف األحمد
بـ ـب ــرقـ ـي ــة تـ ـهـ ـنـ ـئ ــة إل ـ ـ ــى م ـلــك
ا لمملكة ا لمغر بية ا لشقيقة
م ـح ـمــد الـ ـس ــادس ع ـبــر فـيـهــا
س ـم ــوه ع ــن خ ــال ــص تـهــانـيــه
وأط ـي ــب تـمـنـيــاتــه بـمـنــاسـبــة
ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ع ـ ـ ـيـ ـ ــد االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال
للمملكة المغربية الشقيقة.
وأشاد سموه باإلنجازات
التنموية التي حققها البلد
الشقيق في كافة المجاالت،
وم ـ ـت ـ ـم ـ ـن ـ ـيـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـل ــك م ـح ـم ــد
الـ ـ ـس ـ ــادس م ـ ــوف ـ ــور ال ـص ـح ــة
وا لـعــا فـيــة و ل ـبــاده الشقيقة
وشعبها ا لـكــر يــم ا لـمــز يــد من
الـ ـتـ ـق ــدم واالزدهـ ـ ـ ـ ــار ف ــي ظــل
قيادته الحكيمة.
وبـ ـ ـع ـ ــث ص ـ ــاح ـ ــب ال ـس ـم ــو
ببرقية تهنئة إلى أمير إمارة
م ــون ــاك ــو الـ ـص ــديـ ـق ــة ألـ ـب ــرت
الثاني عبر فيها سموه عن
خ ــال ــص ت ـه ــان ـي ــه ب ـم ـنــاس ـبــة

local@aljarida●com

يطمئن خادم الحرمين
ولي العهد ِ
على صحة صاحب السمو
أجرى سمو ولي العهد الشيخ
مـشـعــل األح ـم ــد ات ـص ــاال هاتفيا
بخادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
ال ـش ـق ـي ـق ــة نـ ـق ــل خ ــال ــه ت ـح ـيــات
صـ ــاحـ ــب الـ ـسـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـب ــاد
الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد وتحياته
وطـ ـم ــأن ــه عـ ـل ــى صـ ـح ــة ص ــاح ــب
السمو ،كما جرى خالل االتصال
اس ـت ـع ــراض ال ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة
الوطيدة والمتميزة بين البلدين
الـشـقـيـقـيــن ،وآخـ ــر الـمـسـتـجــدات
على الساحتين العربية والدولية،
متمنيا لخادم الحرمين الشريفين
دوام الصحة وموفور العافية.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب خـ ـ ـ ـ ـ ــادم الـ ـح ــرمـ ـي ــن
ال ـش ــري ـف ـي ــن عـ ــن خ ــال ــص ش ـكــره
ل ـس ـم ــو ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد عـ ـل ــى ه ــذه
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة األخ ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ،م ـت ـم ـن ـيــا
ل ـص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
ولسمو ولي العهد موفور الصحة
ودوام العافية.

الـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ل ـ ـ ـبـ ـ ــاده،
مـتـمـنـيــا ل ــه م ــوف ــور الـصـحــة
وال ـعــاف ـيــة وإلم ـ ــارة مــونــاكــو
وشعبها الصديق المزيد من
التقدم واالزدهار.
وب ـع ــث س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الشيخ مشعل األحمد وسمو
الشيخ صباح الخالد رئيس
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـب ــرق ـي ــات
تهنئة مماثلة.

«الهالل األحمر» 5000 :حقيبة ضمن «كسوة الشتاء»
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـهـ ــال
األحمر الكويتي توزيع 5000
ح ـق ـي ـب ــة شـ ـت ــوي ــة ل ـش ــري ـح ــة
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــال فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات
الصناعية والتجارية وذ لــك
فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــر الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ض ـمــن
انطالق حملة "كسوة العمال
الشتوية".
وقال رئيس مجلس إدارة
الجمعية د .هــال ا لـســا يــر لـ
"ك ــون ــا" عـلــى هــامــش تــوزيــع
كـ ـ ـس ـ ــوة ال ـ ـع ـ ـمـ ــال الـ ـشـ ـت ــوي ــة
إن ا ل ـ ـم ـ ـبـ ــادرة تـ ــأ تـ ــي ض ـمــن
م ـبــادرات و بــرا مــج الجمعية
اإلنسانية الخاصة بالعمالة
وا لــذ يــن تعتبرهم الجمعية
شركاء في التنمية.
وأو ض ــح أن هــذه الخطوة
تـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار سـ ـع ــي
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـ ــدائـ ـ ــم ال ـ ـ ــى أن
يكون أ حــد المستفيدين من
خدماتها اإلنسانية شريحة
العمالة ا لــوا فــدة التي تعمل
في ظــروف مختلفة وإد خــال
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادة فـ ـ ـ ــي نـ ـف ــوسـ ـه ــم
وتخفيف أعباء الحياة عنهم

الساير يتوسط المشاركين في الحملة أمس
الفتا إلى أن الجمعية ستظل
داعما في تخفيف المعاناة
عن كل فئات المجتمع التي
تـحـتــاج لـلــدعــم فــي ظــل هــذه

ا ل ـظــروف االستثنائية التي
ت ـم ــر ب ـه ــا ال ـك ــوي ــت وال ـع ــال ــم
أجمع.
وعـ ـب ــر الـ ـس ــاي ــر عـ ــن ب ــال ــغ

الـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــر لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـب ــرعـ ـي ــن م ــن
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ودورهـ ـ ــم
الـ ـحـ ـي ــوي االن ـ ـسـ ــانـ ــي ل ــدع ــم
الـمـحـتــاجـيــن داخ ــل الـكــويــت

«اإلعالم» :شبكة معلوماتية عبر األلياف الضوئية
المحيسن لـ ةديرجلا  :ربط االستديوهات والمواقع والمحطات الخارجية
•

●

محمد راشد

أكـ ــد ال ــوك ـي ــل ال ـم ـســاعــد ل ـشــؤون
الهندسة فــي وزارة اإل ع ــام ناصر
الـمـحـيـســن أن "ال ـق ـط ــاع الـهـنــدســي
بـ ـ ــوزارة اإلع ـ ــام يـسـعــى إل ــى إب ــراز
ّ
التحول
الجهود الكبيرة في عملية
الـ ـ ــرق ـ ـ ـمـ ـ ــي بـ ـمـ ـخـ ـتـ ـل ــف الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت
الهندسية ،وا لـتــي تسهم فــي خلق
ّ
رقمية تواكب التطور
بنية تحتية
ال ـت ـك ـنــولــوجــي وتـحـقـيــق كـثـيــر من
اإلنجازات".
وق ـ ــال ال ـم ـح ـي ـســن ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة"،
إن " ه ــذه ا لـجـهــود تـلـبــي متطلبات
ُّ
التوجه نحو وطن طموح ،ومجتمع
رق ـ ـ ـمـ ـ ــي م ـ ـ ــزده ـ ـ ــر ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت
الهندسية كافة ،وذ لــك ضمن إطار
وأهـ ـ ـ ـ ـ ــداف رؤي ـ ـ ـ ــة ق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـشـ ــؤون
ال ـه ـنــدس ـيــة ،والـ ـت ــي ُي ـ َـع ــد ال ـت ـحـ ّـول
ال ــرقـ ـم ــي ركـ ـ ـي ـ ــزة أس ــاسـ ـي ــة ف ـي ـهــا،
السيما ان التحول الرقمي يساهم
في تطوير العمل في عدة مجاالت،
منها متابعة المشاريع الهندسية،
وبرنامج تقارير ديوان المحاسبة،
وبرنامج صيانة األجهزة والمعدات

الخاصة بقطاع الشؤون الهندسية،
وب ــرن ــام ــج الـ ـت ــراس ــل اإلل ـك ـت ــرون ــي
لمختلف الجهات في وزارة اإلعالم".
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى ان "الـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـقــوم
حاليا بتجهيز شبكة معلوماتية
هندسية مــن خــال تنفيذ مشروع
األل ـ ـيـ ــاف ال ـض ــوئ ـي ــة ،والـ ـ ــذي يـنـفــذ
بالتعاون مع وزارة الخدمات لربط
اس ـت ــدي ــوه ــات ال ـم ـج ـمــع وال ـم ــواق ــع
والـمـحـطــات الـخــارجـيــة عبر شبكة
األ لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاف ا لـ ـ ـض ـ ــو ئـ ـ ـي ـ ــة ،إذ يـ ـه ــدف
المشروع إلى نقل بيانات الصوت
والـ ـص ــورة م ــن خ ــال ن ـظ ــام ســريــع
ودق ـ ـيـ ــق وي ـت ـم ـي ــز ب ـ ـجـ ــودة عــال ـيــة
وبألوان أكثر واقعية".

مشروعات تطويرية
ولـ ـف ــت إل ـ ــى ان "قـ ـط ــاع الـ ـش ــؤون
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدس ـ ـيـ ــة يـ ـعـ ـم ــل أيـ ـ ـض ـ ــا ع ـل ــى
تحقيق التحديث التكنولوجي من
خــال تنفيذ مجموعة مـشــرو عــات
إنشائية وتطويرية تضمن تجديد
البنية التحتية لقطاعات اإلذا عــة،
وال ـت ـل ـف ــزي ــون ،واألخـ ـ ـب ـ ــار ،وال ـن ـقــل

«التجارة» :حظر «دمغة...
وكانت «الجريدة» قد كشفت في أعــداد سابقة عمليات تزوير
خــال الفترة الماضية عبر إبــاغ «الـتـجــارة» وزارة الداخلية عن
خيوط تكشفت لها من خالل فحصها لبعض المشغوالت الثمينة
التي تخص مجموعة من المستهلكين ،موضحة أن إدارة المعادن
الثمينة اكتشفت اختالف بعض مواصفات الختم «القديم» عما هو
معتمد بموجب القرارات الوزارية.

«الصحة» :خطة للتعامل...
استجدت طفرات أو مؤشرات تستدعي التدخل ،كما أن لديها جميع
التجهيزات والخبرات للتعامل مع أي تطورات.
وذكــر رئيس اللجنة االستشارية لمواجهة «كــورونــا» البروفسور
د .خالد الجارالله لـ«الجريدة» أن مؤشرات الترصد الوبائي الدورية
ً
ً
في الكويت ال تــزال مطمئنة ،مقرا بأن هناك قلقا من معاودة ارتفاع
حــاالت العدوى إذا تم التراخي في االحـتــرازات الوقائية ،السيما مع
دخول فصل الشتاء ،والتردد إزاء تلقي الجرعة التنشيطية لمن أتم 6
أشهر بعد الجرعتين.
من جانبه ،قــال مدير منطقة األحـمــدي الصحية د .أحمد الشطي
لـ«الجريدة» إن زيادة االصابات في أوروبا تستوجب االستعداد والحذر،
ً
الفتا إلــى أن نسبة المناعة المجتمعية في الكويت تـجــاوزت ,%85
ً
«وهذه النسبة تعد حلما لكثير من األنظمة الصحية حول العالم».

ال ـ ـ ـخـ ـ ــارجـ ـ ــي ،مـ ـ ــع تـ ـ ــدريـ ـ ــب كـ ـ ـ ــوادر
تكون قــادرة على عملية التشغيل
وفــق رؤيــة وزارة اإلع ــام ،لمواكبة
التطور العالمي في مجال التقنية
اإلع ــامـ ـي ــة ،وس ـت ـت ــم ت ــرج ـم ــة ه ــذه
ال ـت ـط ـل ـع ــات ع ـب ــر مـ ـش ــروع ــات يـتــم
تنفيذها حاليا ومستقبال".
ول ـفــت الـمـحـيـســن إل ــى أن "ال ـعــام
ا ل ـقــادم سيشهد تنفيذ مشروعات
مـ ـهـ ـم ــة ،مـ ـنـ ـه ــا تـ ـح ــدي ــث اسـ ـت ــدي ــو
األخـ ـب ــار اإلذاعـ ـ ــي ل ـي ـكــون مـتــوافـقــا
م ـ ـ ــع ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة،
ولـيـكــون مـكـمــا السـتــديــو األخـبــار
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي" ،م ـب ـي ـنــا ان "ق ـط ــاع
الـهـنــدســة يــدخــل فــي كــل الـجــوانــب
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــوزارة وت ـف ـع ـيــل
ال ـ ـطـ ــاقـ ــات الـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة وت ـش ـج ـيــع
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات وتـ ـفـ ـعـ ـي ــل ال ـ ـطـ ــاقـ ــات
ال ـه ـنــدس ـيــة وت ــرس ـي ــخ ال ـق ـيــم ال ـتــي
تعزز اإلنتاج والتحسين المستمر
ل ـ ـ ـلـ ـ ــوصـ ـ ــول ل ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـ ـجـ ـ ــودة
الشاملة للمشاريع الهندسية في
ال ــوزارة والـتــي تحقق أعـلــى جــودة
ف ــي ال ـص ــوت والـ ـص ــورة بمقاييس
عالمية".

بدورها ،أكدت استشارية الجراحة العامة في مستشفى مبارك
ً
ً
ً
الكبير د .فاطمة خاجة أن الكويت تعيش وضعا صحيا مستقرا،
ً
غير أنه ينبغي التعامل مع هذا الواقع بحذر «خصوصا أننا لسنا
بمعزل عن العالم حولنا».
وأضافت خاجة لـ«الجريدة» أنه في ظل المتحور «دلتا» السريع
االنتشار ،أصبحت نسبة المناعة المجتمعية المطلوب تحقيقها
تستلزم تطعيم أكثر من  90في المئة في المجتمع.
٠٤

الدبيبة :ليبيا تواجه...
زوارة غربي ليبيا« ،مقبلون على انتخابات ال دستور فيها ،ومفصلة
على مقاس أشخاص بعينهم ،وطبقات سياسية تتآمر للتحكم في
سيادة الليبيين».
وح ــذر «م ــن خ ـطــورة أن يـتـحــول ال ـقــانــون إل ــى أداة لالستغالل
ً
واستهداف مكونات المجتمع عبر العزل السياسي» ،داعيا «الليبيين
إلى تقرير مصيرهم ،وعدم التعويل على الخارج».
ً
وبـعــد تـقــديــم أوراقـ ــه ،رسـمـيــا ،فــي مـقــر مفوضية االنـتـخــابــات
بمدينة بنغازي ،شــدد صالح على أن قانون االنتخابات لم تتم
صياغته لمصلحة أشخاص معينين ،وال مجال لتعديل المادة
ً
 12منه ،مؤكدا أن «على أي شخص يرغب في الترشح أن يتوقف
ً
عن عمله مؤقتا».
ودعا صالح مواطنيه للمشاركة في االنتخابات بكثافة ،وطالب
المجتمع الدولي لإلشراف عليها «حتى يطمئن الناس في الداخل

وخ ــارجـ ـه ــا ،م ـش ـي ــرا الـ ــى ان
القطاع الخاص داعم رئيسي
لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـ ـهـ ـ ــال األح ـ ـمـ ــر
الكويتي.

أك ـ ــد رئـ ـي ــس جـ ـه ــاز األمـ ــن
ال ــوطـ ـن ــي بـ ــاإلنـ ــابـ ــة ال ـش ـي ــخ
ص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاح الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان أمـ ـ ــس
أه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــر "حـ ـ ـ ـ ـ ــوار
ال ـم ـن ــام ــة" ف ــي دورتـ ـ ــه الـ ـ ـ 17
والـ ـ ـ ــذي ت ـس ـت ـض ـي ـفــه مـمـلـكــة
ال ـب ـحــريــن ب ـم ـشــاركــة رؤس ــاء
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة وعـ ــدد من
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واالقتصادية لتبادل وجهات
ا ل ـن ـظــر إزاء ا ه ــم ا ل ـت ـحــد يــات
التي تواجهها المنطقة.
وقـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز،
فـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــح لـ ـ ـ ـ ـ "ك ـ ـ ــون ـ ـ ــا"
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ه ـ ـ ــام ـ ـ ــش م ـ ـشـ ــارك ـ ـتـ ــه
فـ ـ ــي ا لـ ـ ـم ـ ــؤ تـ ـ ـم ـ ــر ،إن جـ ـ ــدول
أع ـمــال الـمــؤتـمــر ل ـهــذا الـعــام
يـعـكــس أه ـم ـيــة ال ـع ـمــل ال ــذي
ق ــام ــت ب ــه م ـم ـل ـكــة ال ـب ـحــريــن
لمناقشة أ هــم ا لـقـضــا يــا بين
المسؤولين المختصين في
المجاالت األمنية والدفاعية
والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرق
أوسـ ـطـ ـي ــة فـ ــي ع ـ ــدة مـ ـح ــاور
يشملها المؤتمر.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن مـ ـ ـ ــن أ بـ ـ ـ ــرز
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاور ال ـ ـتـ ــي ي ـت ـن ــاول ـه ــا

المؤتمر السياسة األميركية
للدفاع عــن الخليج ،وعالقة
ا ل ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج فـ ـ ــي دول آ س ـ ـيـ ــا،
وإن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــراع ـ ـ ــات ف ــي
الـمـنـطـقــة ،وان ـت ـشــار أسـلـحــة
ال ــدم ــار ال ـش ــام ــل ،بــاإلضــافــة
إ لــى ا هــم القضايا اإلقليمية
والدولية.
وأعرب الشمالن عن شكره
وت ـقــديــره لـمـمـلـكــة الـبـحــريــن
على استضافة المؤتمر الذي
اثـبــت نـجــاحــه عـلــى مــدى 17
عاما من خــال طــرح قضايا
فـ ــي غ ــاي ــة األهـ ـمـ ـي ــة ت ـت ـع ـلــق
باألمن اإلقليمي والدولي.
ويـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك فـ ـ ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــر
الذي انطلقت فعالياته أمس
االول ع ــدد مــن الشخصيات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
واألمنية واالقتصادية.

«الداخلية» :انخفاض العنف بالمجمعات
 %70عقب نشر القوات الخاصة

الزعبي :العلي وجه بزيادة منتسبي األمن العام وعدد الدوريات
●

ناصر المحيسن

أعــربــت وزارة الـخــارجـيــة ،أمــس،
عن إدانة واستنكار الكويت القتحام
م ـي ـل ـي ـش ـيــا الـ ـح ــوث ــي م ـق ــر س ـف ــارة
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األم ـيــرك ـيــة في
ً
ص ـن ـع ــاء ،واحـ ـتـ ـج ــازه ــا عـ ـ ـ ــددا من
الموظفين المحليين العاملين في
السفارة.
وأوضحت الــوزارة ،في بيان لها،
أن هــذا العمل المجرم دولـيــا يأتي
انتهاكا صــارخــا لــاعــراف الدولية
وقــواعــد القانون الــدولــي ،واتفاقية
فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام
 ،1961وات ـفــاق ـيــة فيينا للعالقات
القنصلية لعام  ،1968والتي تحرم
اقـتـحــام الممتلكات الدبلوماسية،
وت ـم ـن ــح ال ـب ـع ـث ــات الــدب ـلــومــاس ـيــة
ومبانيها الحصانة مــن البحث أو
الطلب أو الحجز أو التنفيذ أو غيرها.
وأكدت تضامن الكويت الكامل مع
الواليات المتحدة ،ودعوتها ميليشيا
الحوثي إلى ضــرورة احترام قواعد
القانون الدولي باالنسحاب الفوري
م ــن م ـقــر ال ـس ـف ــارة ،وإط ـ ــاق س ــراح
الموظفين المحليين المحتجزين.

«األمن الوطني»« :حوار المنامة»
يناقش العالقات واألمن اإلقليمي

الساير :حريصون على أداء دورنا االجتماعي لخدمة كل شرائح المجتمع
وم ـس ــاع ــدت ـه ــم ف ــي مــواج ـهــة
برد الشتاء القارص.
وأ ك ـ ـ ـ ــد د .ه ـ ـ ــال ا لـ ـس ــا ي ــر
ح ــرص ا ل ـج ـم ـع ـيــة ع ـلــى أداء
دورهـ ــا االج ـت ـمــاعــي لـخــدمــة
كـ ــل ال ـ ـشـ ــرائـ ــح بــال ـم ـج ـت ـمــع،
الفتا إلى أن الجمعية تتوجه
بهذه المبادرة ضمن حملة
ك ـس ــوة ال ـش ـت ــاء ال ــى ال ـع ـمــال
الـ ــذيـ ــن ي ـح ـت ــاج ــون ال ـ ــى مــن
ي ـ ـقـ ــدر ع ـم ـل ـه ــم وي ـ ـشـ ــد ع ـلــى
أيديهم.
و ق ــال إن تــوز يــع الحقيبة
ال ـ ـش ـ ـتـ ــويـ ــة ي ـ ـعـ ــد ن ـ ــوع ـ ــا مــن
أنـ ـ ـ ــواع ال ـت ـك ــاف ــل والـ ـت ــراح ــم
االجـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن كـ ــل
شــرا ئــح المجتمع الكويتي،
وت ـق ــدي ــرا ل ـهــم ل ـمــا ي ـقــومــون
بــه مــن أ ع ـمــال تـحـتــم عليهم
طـ ـبـ ـيـ ـعـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــود ف ــي
ال ـ ـشـ ــوارع ب ــأج ــواء مـنــاخـيــة
مختلفة في فصل الشتاء.
وأ ضــاف أن هــذه الحقيبة
تتضمن العديد من المالبس
ال ـم ـه ـمــة ال ـت ــي ت ــوف ــر الـ ــدفء
وت ـح ـمــي ال ـع ـمــال م ــن ال ـبــرد،

الكويت :اقتحام
الحوثي لسفارة
أميركا بصنعاء إجرام

محمد الشرهان

أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون
األم ــن الـعــام ال ـلــواء ف ــراج الــزعـبــي أن
الوزارة ساندت ،وعلى أتم االستعداد
ل ـم ـســانــدة أي رجـ ــل أمـ ــن يـسـتـخــدم
األدوات ال ـم ـتــاحــة ل ــدي ــه ،ب ـمــا فيها
السالح الناري ،حال تطبيقه للقانون
والـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع الـ ـخ ــارجـ ـي ــن ع ـل ـيــه،
والدفاع عن نفسه ،والحد من العنف
الــذي يقع عليه ،وبما يمكن أجهزة
ورجــال ال ــوزارة من تطبيق القانون
بمسطرة واحدة ،متى التزم بضوابط
القرار الوزاري المنظم لهذه األدوات.
واع ـت ـبــر الــزع ـبــي ،ف ــي ح ــوار عبر
ب ــرن ــام ــج "األمـ ـ ــن وال ـ ـمـ ــواطـ ــن" ،على
تلفزيون الكويت ،أن العنف ناتج عن
تقمص الشاب أو الفتاة مفاهيم غير
دقيقة ،واالعتقاد بأنه دائما على حق
دون مجال للنقاش أو تقبل اآلخــر،
م ــؤك ــدا اه ـت ـمــام الـ ـ ــوزارة بــالـتـصــدي
والـتـقـلـيــل م ــن قـضــايــا الـعـنــف الـتــي
تزايدت مؤخرا وتحديدا مع جائحة
كورونا ،خاصة بين الشباب ،معلنا

اللواء فراج الزعبي

إصــدار وزيــر الداخلية الشيخ ثامر
العلي دراســة للوقوف على أسباب
الظاهرة وسبل التصدي لها.
وأوضــح أن العنف الغالب حاليا
عـ ـب ــارة ع ــن مـ ـش ــاج ــرات ت ـص ــدر عــن
ش ـب ــاب ف ــي مـقـتـبــل ال ـع ـم ــر ،م ـشــددا
على أن وزارة الداخلية ال تستطيع
بـمـفــردهــا لـعــب دور مــؤثــر فــي هــذه
ال ـق ـض ـيــة دون دعـ ــم األسـ ـ ــرة وبـقـيــة

ً
والخارج على نزاهتها» ،مشيرا إلى أنه «يرغب في التركيز على
المصالحة الوطنية حال فوزه بالرئاسة».
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واشنطن إليران :قادرون...
وفي أوضح إشارة إلى احتمال لجوء واشنطن للعمل العسكري
بعد تلويحها ب ـ «خـيــارات أخ ــرى» للتعامل مــع المسألة النووية
اإليرانية إذا فشلت الدبلوماسية ،نفى أوستن ،خالل مشاركته في
مؤتمر «حوار المنامة» ،أن تكون بالده مترددة في استخدام القوة
بالمنطقة «إذا لزم األمر».
وخـفــض الــوزيــر األمـيــركــي الـتــوقـعــات بـشــأن الـجــولــة السابعة من
ً
مفاوضات فيينا المرتقبة بين طهران ومجموعة « ،»1+4مشيرا إلى
أن واشنطن تسعى للدخول في حــوارات جديدة مع الحلفاء لوضع
خريطة عمل بالتزامن مع العودة إلى طاولة المباحثات بنية حسنة،
ً
إال أن «تـصــريـحــات وتـصــرفــات إي ــران األخ ـيــرة خـصــوصــا فــي ملفها
النووي ال تشجع».
وأكد« :ما زلنا ملتزمين بنتيجة دبلوماسية للقضية النووية ،لكن
إذا لــم تكن إي ــران مستعدة للمشاركة بشكل جــدي ،فسننظر فــي كل
الخيارات للحفاظ على أمن الواليات المتحدة ،ونحن ملتزمون بعدم
السماح لها بامتالك سالح ذري ،وخياراتنا مفتوحة في التعامل معها».
وأوضح أوستن ،الذي يقوم بجولة في المنطقة تشمل اإلمارات ،أن
الهدف الرئيسي لواشنطن هو تعزيز تحالفاتها التي «ال مثيل لها»

المؤسسات لتنمية الــوازع الديني،
مضيفا أن وزير الداخلية وانطالقا
من دور األمن العام في التعامل مع
ه ــذه الـمـشـكـلــة وغـيــرهــا مــن الـمـهــام
األمنية أعطى توجيهات بزيادة عدد
منتسبي القطاع ،وكذلك زيادة عدد
الدوريات العاملة فيه.
وأش ــار إلــى ج ــدوى تــوفـيــر رجــال
أمـ ــن خـ ـ ــاص ،وتـ ــزويـ ــد ال ـم ـج ـم ـعــات
بـ ــأج ـ ـهـ ــزة ت ـك ـش ــف ع ـ ــن حـ ـ ـي ـ ــازة أي
شـخــص أدوات ح ــادة أو مــا شــابــه،
وكذلك قيام قطاع األمن العام بتوفير
ن ـقــاط أمـنـيــة ف ــي أغ ـلــب الـمـجـمـعــات
الـكـبــرى وكــذلــك فــي المستشفيات،
مضيفا أن التواجد الشرطي داخل
المجمعات وفي األماكن الترفيهية
والسياحية يسهم في ردع ضعفاء
النفوس.
وذكــر المدير العام لمديرية أمن
األحمدي اللواء صالح مطر أن قضايا
العنف داخــل المجمعات انخفضت
بنسبة  70في المئة عقب تعليمات
وزي ــر الــداخ ـل ـيــة بـنـشــر ق ــوات األم ــن
الخاص والدوريات الراجلة.

ً
في الشرق األوسط ،لكنه أشار إلى أن التدخل العسكري يبقى خيارا
مع انتشار عشرات اآلالف من الجنود بالمنطقة لمساعدة الحلفاء.
ً
وردا على سؤال عن سبب عدم رد واشنطن على هجوم الطائرات
ال ـم ـس ـيــرة وال ـمــدف ـع ـيــة ،أك ـتــوبــر ال ـم ــاض ــي ،ع ـلــى ق ــاع ــدة يستخدمها
«التحالف» ،الذي تقوده بالده لقتال تنظيم «داعــش» في سورية ،قال
أوستن إن «الواليات المتحدة تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها».
وجاء ذلك بعد ساعات من إرجاع مسؤولين أميركيين الهجوم ،الذي
لم تعترف به إيران على قاعدة «التنف» ،التي توجد بها قوات أميركية
فــي ســوريــة ،إلــى مـحــاولــة انـتـقــام طـهــران مــن الـضــربــات اإلسرائيلية
الجوية التي تستهدف وجودها هناك ،في خطوة وصفت بـ «التصعيد
غير المسبوق» لـ «الحرب الخفية» بين الجمهورية اإلسالمية والدولة
العبرية.
في غضون ذلك ،أعلن «الحرس الثوري» احتجاز ناقلة نفط جديدة
ً
على متنها  11أجنبيا بتهمة نقل «ديزل مسروق» بمياه الخليج في
حادث هو الثاني من نوعه خالل شهر.
(المنامة  -أ ف ب ،رويترز ،د ب أ) 21
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محليات
وقف نقل الطلبة  28الجاري وأرقام الجلوس  ٢٦ديسمبر
«المعلمين» :وضع خطط لمعالجة توصيات «ملتقى المديرين» ورفعها إلى «التربية»
فهد الرمضان

ا عـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدت وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة
آلـيــة جــديــدة لنقل ال ـطــاب بين
المدارس الخاصة والحكومية،
عبر اسـتـخــدام طــرق إلكترونية
من خالل برنامج سجل الطالب،
وإل ـ ـ ـغـ ـ ــاء اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ش ـ ـهـ ــادات
االنتقال الورقية.
وش ــدد وك ـيــل الـتـعـلـيــم الـعــام
بوزارة التربية ،أسامة السلطان،
في نشرة عممها على المناطق
التعليمية ،وحصلت "الجريدة"
عـ ـل ــى نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـنـ ـه ــا ،عـ ـل ــى أن
يقتصر نقل الطالب بين مدارس
ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـخ ــاص وال ـ ـعـ ــام مــن
خـ ــال ب ــرن ــام ــج س ـج ــل ال ـطــالــب
دون الـحــاجــة إل ــى خـتــم شـهــادة
انتقال من اإلدارة العامة للتعليم
ال ـخــاص ،مــؤكــدا أهمية تطبيق
القرار  2012/252المؤرخ في 16

سبتمبر  2012بشأن نقل طلبة
المرحلة الثانوية.
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،أك ــد رئـيــس
جمعية المعلمين حمد الهولي،
أه ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـن ـ ـظـ ــر ب ـم ــوض ــوع ـي ــة
وواقعية لواقع الميدان التربوي،
وت ـ ـش ـ ـخ ـ ـيـ ــص م ـ ـكـ ــامـ ــن الـ ـخـ ـل ــل
و مـعــا لـجـتـهــا ،لتأثيرها الكبير
على مستوى التحصيل العلمي
للطالب.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـه ـ ــول ـ ــي ،فـ ـ ــي بـ ـي ــان
ص ـحــافــي ،أمـ ــس ،إن "الـجـمـعـيــة
هي حصن المعلمين والمعلمات،
ولسان حالهم ،والخط األول في
الدفاع عن حقوقهم المشروعة،
و تـعــز يــز مكتسباتهم ،بالسعي
الدائم لرفع مكانتهم ومعالجة
قضاياهم وهمومهم ،والتصدي
لـلـتـحــديــات الـتــي تــواجـهـهــم من

برنامج تدريب للتدخل السريع أثناء األزمات
أكدت مراقبة الخدمات االجتماعية والنفسية
سندس الـفــردان أهمية معالجة اآلث ــار النفسية
واالجتماعية التي تسببت بها األزمات ،موضحة
أنــه تــم تنظيم برنامج تــدريــب للتدخل السريع
أثناء األزمــات للباحثين والذي نفذ على مدار 4
أيــام واستفاد منه نحو  100باحث وباحثة من
الخدمة االجتماعية والنفسية في مدارس منطقة
مبارك الكبير التعليمية.
مــن جانبها ،قــا لــت موجهة الخدمة النفسية
أحالم الشمري إن البرنامج ناقش اآلثار المترتبة
على األزمات من آثار نفسية وصحية واجتماعية،
وتضمن شــرح آلية عمل فريق التدخل السريع
أثناء األزمات كونه فريقا فنيا مختصا بالتعامل
مع األزمات التي يواجهها الطالب في المدارس.

وأضافت :شمل البرنامج دور كل من الباحث
االجتماعي والنفسي في امتصاص تأثير األزمة
على الطلبة والحد منها ،وذلك من خالل لقاءات
تم عقدها تضمنت  6مراحل هي التمهيد ،والواقع،
والـشـعــور ،والـعــرض ،والتعلم ،والـخــاصــة ،وتم
التدريب عليها بشكل عملي.
وتــاب ـعــت ال ـش ـم ــري :تـضـمــن ال ـبــرنــامــج كــذلــك
التعريف باألزمة داخل البيئة المدرسية وتناولها
م ــن ال ـنــاح ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة والـنـفـسـيــة وتــدريــب
الباحثين االجتماعيين والنفسيين للتعامل مع
األعراض التي تترتب على األزمات ،وهي األعراض
المعرفية والسلوكية والعاطفية ،وذلك للوصول
إلى االتزان االنفعالي لجميع األنماط الشخصية
المختلفة للمتعلمين.

أج ــل تـهـيـئــة ال ـم ـنــاخ الـمـنــاســب
لـهــم والـمـسـتـقــر ألداء رسالتهم
السامية على الوجه المنشود.
وأوض ــح أن مــا جــاء مــن طرح
ف ــي م ـل ـت ـقــى م ــدي ــري وم ــدي ــرات
المدارس ،الذي أقامته الجمعية
ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن مـ ــديـ ــري
ومديرات المدارس في مختلف
ال ـ ـم ـ ــراح ـ ــل الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ،ومـ ــا
تـ ــم ط ــرح ــه ع ـل ــى لـ ـس ــان بـعــض
ً
المديرين ،إنما يمثل جــزء ا من
واق ـع ـن ــا الـ ـت ــرب ــوي ،وي ـع ـبــر عــن
وج ـ ــود رغ ـب ــة ج ـ ــادة ومـخـلـصــة
للنهوض واالرتقاء بهذا الواقع
ومعالجة السلبيات.
وش ـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن ـ ـ ــه ال ي ـم ـكــن
التقليل من مكانة أهــل الميدان
من معلمين ومعلمات ،فالميدان
يـ ــزخـ ــر ب ـ ــوج ـ ــود ك ـ ــم هـ ــائـ ــل مــن
المتميزين بإمكاناتهم وقدراتهم
وعطائهم ،الفتا إلى أن الحاالت
ال ـت ــي ت ـمــت اإلش ـ ـ ــارة إل ـي ـهــا في
الملتقى فــرديــة ال تشكل قاعدة
عامة ،ولكن البد أن ننظر إليها
بواقعية وموضوعية.
وأض ـ ـ ـ ــاف" :الب ـ ـ ــد مـ ــن إي ـج ــاد
خ ـطــط لـمـعــالـجـتـهــا ع ــن طــريــق
الـ ـت ــواجـ ـي ــه ال ـف ـن ـي ــة والـ ـ ـ ـ ــدورات
التدريبية ،ألن تأثيرها سيبقى
ً
كبيرا على المستوى التحصيلي
ل ـل ـط ـل ـب ــة ،وان كـ ــل ذلـ ـ ــك سـتـتــم
ص ـ ـيـ ــاغ ـ ـتـ ــه ض ـ ـمـ ــن تـ ــوص ـ ـيـ ــات
ال ـ ـم ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــى ب ـ ـش ـ ـكـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــدروس
وم ـت ـك ــام ــل ،وم ـ ــن ث ــم رف ـ ــع ه ــذه
التوصيات إلــى ال ــوزارة ،للنظر
ف ـي ـه ــا ،ب ـي ـن ـمــا س ـي ـت ــم عــرض ـهــا
بالكامل على أهل الميدان".
بينما تستعد وزارة التربية
لتنفيذ خطتها لعقد اختبارات

م ـن ـت ـصــف الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي فــي
دي ـس ـم ـب ــر ويـ ـن ــاي ــر ال ـم ـق ـب ـل ـيــن،
أكـ ــدت م ـص ــادر تــربــويــة مطلعة
لـ«الجريدة» ،أن الوزارة اعتمدت
آل ـي ــة ع ـمــل ك ـن ـتــرول ام ـت ـحــانــات
الثانوية للفترة الدراسية األولى.
وفي هذا السياق ،حدد وكيل
التعليم الـعــام أســامــة السلطان
ف ـ ــي ن ـ ـشـ ــرة ع ـم ـم ـه ــا وح ـص ـل ــت
«ال ـج ــري ــدة» ع ـلــى نـسـخــة مـنـهــا،
مــواع ـيــد وآل ـي ــة عـمــل الـكـنـتــرول
الم ـت ـح ــان ــات ال ـث ــان ــوي ــة لـنـهــايــة
الـفـتــرة الــدراس ـيــة األول ــى للعام
 ،2022/2021ح ـي ــث ب ـ ــدأ عـمــل
الكنترول من  14الجاري وحدد
ً
ً
األحد  28نوفمبر موعدا نهائيا
للنقل بين الـمــدارس والمناطق
التعليمية لمتعلمي المرحلة
الثانوية ،وإغــاق النقل وإعــادة

القيد في سجل الطالب.
وأشار السلطان إلى أن سحب
ك ـ ـشـ ــوف وق ـ ــوائ ـ ــم ال ـم ـت ـع ـل ـم ـيــن
الـمـتـقــدمـيــن المـتـحــانــات نهاية
ً
الفترة الدراسية األولــى اعتبارا
مــن الـخـمـيــس  2ديـسـمـبــر ،على
أن يكون  12ديسمبر آخر موعد
ل ـت ـس ـلــم حـ ـ ــاالت ال ـن ـق ــل والـ ـت ــرك
والـ ـشـ ـط ــب وإع ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـقـ ـي ــد مــن
المدارس ،مع إرفاق المستندات
إلجـ ـ ــراء ال ـت ـع ــدي ــات الـمـطـلــوبــة
ق ـب ــل إصـ ـ ـ ــدار أرقـ ـ ـ ــام ال ـج ـل ــوس،
منوها إلى أن آخر موعد لتسلم
ق ــوا ئ ــم ا لـمـتـعـلـمـيــن المتقدمين
الم ـ ـت ـ ـحـ ــانـ ــات ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة األولـ ـ ـ ــى
الخميس  16ديسمبر.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن االخ ـ ـ ـت ـ ـبـ ـ ــارات
خــارج الـجــدول ستجرى في 19
ديـسـمـبــر ،بينما سيتم إص ــدار

أرقام الجلوس لمتعلمي الصف
الثاني عشر يوم  26ديسمبر ،في
حين سيرفع الـكـنـتــرول األرق ــام
عـ ـل ــى م ــوق ــع الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة يـ ـ ــوم 29
ديسمبر ،ويــرفــع كــروت اللجان
وكشوف المناداة على الموقع،
وإق ـ ـ ـفـ ـ ــال سـ ـج ــل ال ـ ـطـ ــالـ ــب ع ـلــى
درجــات الثاني عشر نهاية يوم
 30ديسمبر.
وذكر أن رفع كشوف نواقص
درجـ ـ ــات األعـ ـم ــال ل ـل ـم ــواد الـتــي
خارج الجدول على موقع الوزارة
لمراجعتها من قبل المدارس في
مــوعــد أق ـصــاه  3يـنــايــر ،ويـكــون
آخر موعد الستقبال التعديالت
على الــدرجــات وتسليم كشوف
النواقص وإدخالها في الكنترول
يوم  6يناير .2022

ُ
ّ
«ذوي اإلعاقة» :دعم 57
ألف دبي»معاق «الشؤون» حصلت  6.1ماليين دينار صرفت بغير حق
الهيئة استعرضت أنشطتها في «إكسبو
استعرضت الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة الكويتية الجهود
التي تقدمها دولة الكويت في دعم المعاقين من أجل توفير حياة
كريمة لهم ،وحصولهم على كافة الحقوق المدنية والسياسية
بالمساواة مع اآلخرين دون تمييز.
جــاء ذلــك خــال المحاضرة التي ألقتها مراقبة المكتب الفني
ب ــإدارة التخطيط والـبـحــوث فــي الهيئة زيـنــب العنزي فــي جناح
الكويت على هامش فعاليات أسبوع التسامح والشمولية بمعرض
(إكسبو دبي .)2020
وقالت العنزي ان الكويت تعتبر من الدول الرائدة والسباقة في
تكريس التسامح والشمولية والتعايش بشكل عام وذوي االعاقة
بشكل خ ــاص عـبــر تــوفـيــر كــافــة ان ــواع الـخــدمــات ودعـمـهــم مــاديــا
ومعنويا من اجل دمجهم في المجتمع.
وأضافت أن الكويت حرصت على شمول ذوي االعاقة في خطط
التنمية واالستدامة وضرورة تسليط الضوء على انخراطهم في
المجتمع وتقبل إعاقتهم بغض النظر عــن نــوع تلك اال عــا قــة أو
شدتها.
وأوضـحــت أن الهيئة عملت على توفير الـخــدمــات التعليمية
والتأهيلية والـتــربــويــة والــوســائــل التعليمية لــأشـخــاص ذوي
االعاقة بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي من حيث
البعثات والمنح الدراسية داخل وخارج الكويت الى جانب تأهيلهم
وتوظيفهم في الجهات الحكومية واألهلية والقطاع النفطي.
وأشــارت الى دور الهيئة في توفير الرعاية السكنية للشخص
المعاق وذويه بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة اضافة
الــى منح ذوي االعــاقــة (هــويــة اعــاقــة) تكفل لــه التمتع بالخدمات
والمزايا المقررة في القانون الكويتي.
وتناولت المحاضرة تطور اهتمام الكويت بذوي اإلعاقة منذ
عام  1971وحتى تأسيس الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة وفقا
للقانون رقم  ،2010/8اضافة الى الحمالت والبرامج ودعمها لما
يقرب من  57ألف معاق.

ّ ً
عشرات المدينين راجعوا الوزارة األسبوعين الماضيين ّ
لرد المبالغ وديا
●

جورج عاطف

كشفت مصادر وزارة الشؤون
االجتماعية أن الــوزارة نجحت
فــي اس ـت ــرداد مــا يــزيــد عـلــى 70
في المئة من إجمالي مديونية
الـمـســاعــدات االجـتـمــاعـيــة التي
ص ـ ــر ف ـ ــت مـ ـ ــن دون و جـ ـ ـ ــه حــق
ل ـب ـعــض ال ـف ـئ ــات ال ـم ـس ـت ـف ـيــدة،
وذلك من منطلق حرصها على

المال العام ،واسـتــرداد األمــوال
المصروفة بطرق ملتوية وغير
قانونية.
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ،ح ـص ـلــت
"الـ ـج ــري ــدة" ع ـل ــى ن ـس ـخــة م ـنــه،
ف ــإن الـ ـ ــوزارة ،ممثلة فــي قطاع
ال ـ ـشـ ــؤون ال ـم ــال ـي ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ــة،
ّ
حصلت حتى أكتوبر الماضي
نحو  6ماليين و 106آالف دينار
م ــن إج ـمــالــي أص ــل الـمــديــونـيــة

قطاع التعاون يرفع لوكيل الوزارة
ّ
تصوره إلجراء انتخابات الجمعيات
علمت «ال ـجــريــدة» أن قـطــاع الـتـعــاون أنجز
ت ـ ـصـ ــوره ال ـ ـخـ ــاص ب ـك ـي ـف ـيــة مـ ـ ـع ـ ــاودة إج ـ ــراء
انتخابات مجالس إدارات التعاونيات التي
انتهت واليتها القانونية ،الــذي من المتوقع
استئنافها فــي يناير  ،2022مــن ثــم ُرف ــع إلى
وكيل الوزارة العتماده.
ووفقا للمصادر ،فإنه عقب نجاح الوزارة في

مباشرة عقد الجمعيات العمومية للجمعيات
التي انتهت سنتها المالية ،تعكف حاليا على
وضــع اللمسات األخـيــرة إلج ــراء االنتخابات،
خصوصا أن األصل في القانون ()٢٠١٣ /١١٨
الصادر بشأن الجمعيات التعاونية االنتخاب
ال التعيين ،متوقعة جــاهــزيــة الـتـصــور خالل
األيام القليلة المقبلة.

قطع التيار عن  26قسيمة منذ بداية نوفمبر

الشمري لـ ةديرجلا  :استمرار الحمالت يعود باإليجاب على الشبكة الكهربائية
•

●

سيد القصاص

أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس فـ ــريـ ــق
ا ل ـض ـب ـط ـيــة ا ل ـق ـضــا ئ ـيــة ف ــي وزارة
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
أ ح ـ ـ ـمـ ـ ــد ا ل ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــري أن حـ ـصـ ـيـ ـل ــة
الـ ـحـ ـم ــات الـ ـت ــي ي ـش ـن ـهــا ال ـف ــري ــق
م ـنــذ ب ــداي ــة نــوفـمـبــر ال ـج ــاري إلــى
يوم أمس بلغت  26محضر ضبط
م ـخــال ـفــة وإث ـ ـبـ ــات ح ــال ــة ت ــم قـطــع
التيار الكهربائي عنها.
و ق ـ ـ ــال ا لـشـمـ ــري ف ـ ــي تصريح
لـ "الجريدة" :شن فريق الضبطية
القضائية التابع لوزارة الكهرباء
وال ـم ــاء م ـســاء الـخـمـيــس الـمــاضــي
حـ ـمـ ـل ــة واسـ ـ ـع ـ ــة ب ــالـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مــع
وزارة الداخلية ممثلة في اإلدارة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــرور واألم ـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام
والهيئة العامة للصناعة وبلدية
الكويت تركزت في منطقة الشويخ
الصناعية ،واستهدفت التعديات
وال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات داخ ـ ـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـق ــة
استمرارا للحمالت السابقة خالل
األشهر الماضية.
وأ كـ ـ ـ ــد أ ن ـ ـ ــه "ال تـ ـ ـه ـ ــاون م ـ ــع أي

ت ـعــديــات ع ـلــى شـبـكـتــي ال ـك ـهــربــاء
وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء ،ون ـ ـحـ ــن مـ ـسـ ـتـ ـم ــرون فــي
ح ـمــات ـنــا ع ـلــى مـخـتـلــف ال ـمــواقــع
حتى يتم القضاء على التعديات
داخـ ـ ــل الـ ـم ــدن ال ـص ـن ــاع ـي ــة وال ـت ــي
تأتي استمرارا الستراتيجية فريق
المنطقة الشمالية ،والذي يواصل
ضرباته االستباقية داخل الثالث
محافظات مما ساهم في انخفاض
األ عـطــال والتعديات على الشبكة
الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة ن ـت ـي ـج ــة الـ ـحـ ـم ــات
ال ـمـسـت ـمــرة بــالـتـنـسـيــق م ــع قـطــاع
شبكات التوزيع الكهربائية".
ون ـ ـ ــاش ـ ـ ــد ال ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــري أصـ ـ ـح ـ ــاب
العقارات في القطاعات المختلفة
ضرورة االنتباه لشؤون عقاراتهم،
وال ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــق م ـ ــن ع ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ــود أي
مـخــالـفــات خــاصــة ال ـع ـقــارات التي
تكون مؤجرة بالكامل وتكثر فيها
المخالفات وا لـتـعــد يــات ،وحينها
ت ـكــون اإلجـ ـ ــراء ات ال ـجــزائ ـيــة على
ا ل ـم ــاك دون ا س ـت ـث ـنــاء أو ت ـهــاون
مع أي تعد.

أحد التعديات المضبوطة على شبكة الكهرباء

الـبــالـغــة نـحــو  8مــايـيــن و508
آالف ديـ ـ ـن ـ ــار ،ب ـن ـس ـب ــة م ـئــويــة
بلغت  72في المئة من إجمالي
المديونية المسجلة على متلقي
هذه األموال.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي
المديونية المتبقية بلغ نحو
 2.4مليون دينار ،تسعى الوزارة
جاهدة إلى تحصيلها بالطرق
ً
الودية ،إما بسداد المبلغ كامال،
أو بالموافقة على طلب تقسيطه
على دفـعــات شهرية مــن راتبه
ح ـ ـ ــال ك ـ ـ ــان الـ ـشـ ـخ ــص م ــوظ ـف ــا
حكوميا.

ً
ّرد المبالغ ّوديا

إلـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ـ ــدت مـ ـص ــادر
"ال ـ ـشـ ــؤون" أن ال ـ ـ ــوزارة شـهــدت
خ ــال األس ـبــوع ـيــن الماضيين
مــراج ـعــة ال ـع ـشــرات م ــن متلقي
أم ـ ــوال ال ـم ـســاع ــدات بـغـيــر حق
لرد هذه المبالغ بالطرق الودية،
تجنبا لمخاطبة إدارة الفتوى
وال ـ ـت ـ ـشـ ــريـ ــع وإقـ ـ ــامـ ـ ــة دع ـ ـ ــاوى
قضائية بحقهم ،ومطالبتهم

برد هذه المبالغ.
وك ـش ـفــت ال ـم ـص ــادر أن أحــد
المدينين ّ
سجل بحقه مديونية
بلغت  35ألــف دينار تقاضاها
ب ـ ـ ـطـ ـ ــرق م ـ ـل ـ ـتـ ــويـ ــة م ـ ـ ــن أم ـ ـ ـ ــوال
المساعدات من دون وجه حق،
موضحة أن ابنة هذا الشخص
رف ـ ـعـ ــت ق ـض ـي ــة ع ـل ـي ــه وش ـك ـتــه
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوزارة بـ ــاس ـ ـت ـ ـحـ ــواذه ع ـلــى
مساعدتها ا لـشـهــر يــة لسنوات
دون استفادتها من هذه األموال.
ُي ـ ـ ـ ــذ ك ـ ـ ـ ــر أن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــا عـ ـ ــدات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـصــرف ـهــا
"الشؤون" تقدم للفئات التالية:
الـطـلـبــة ،والـطـلـبــة المتزوجين،
وال ـ ـ ـش ـ ـ ـي ـ ـ ـخـ ـ ــوخـ ـ ــة ،واأليـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــام،
واألرامل ،والمطلقات ،والمرض،
والعجز الـمــادي ،والبنات غير
المتزوجات ،وأسر المسجونين،
والتائبين (المسجونين المفرج
عـ ـ ـن ـ ــه) وال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــزوجـ ـ ــات ب ـغ ـيــر
كويتيين .ويبلغ إجمالي متلقي
الـمـســاعــدات  44281مستفيدا،
وي ـ ـ ـتـ ـ ــراوح إجـ ـم ــال ــي ال ـم ـب ــال ــغ
الشهرية ما بين  ٢٢و ٢٣مليون
دينار.

 2.15مليار دينار قيمة عقود ً
الطرق السريعة خالل  15عاما
الفارس :مشاريع الصيانة الجارية بـ  46مليون دينار
● سيد القصاص
كشفت وزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون االتصاالت
د .رنــا الـفــارس ،أن قيمة العقود واالتفاقيات الخاصة بمشاريع
الطرق السريعة منذ عام  2006حتى  2021بلغت  2.150مليار دينار.
وقالت الـفــارس في ردهــا على ســؤال للنائب الدكتور عبدالعزيز
الصقعبي ،إن مـصــروفــات الـصـيــانــة لشبكة الـطــرق الـســريـعــة خــال
الفترة من  2006إلــى  2017بلغت ما يقارب من  106ماليين دينار،
أما مصروفات الصيانة بعد انتقال صيانة الطرق السريعة للهيئة
العامة للطرق والنقل البري فبلغت حوالي  14.4مليون دينار وذلك
في الفترة من  2017إلى .2021
ولفتت إلى ان قيمة مشاريع الصيانة الجارية بإدارة الطرق السريعة
التابعة للهيئة بلغت  46مليون د يـنــار ،مبينة أن مساحات شبكة
الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والنقل البري المنفذة فعليا أو
تحت التنفيذ حوالي  28مليون متر مربع شاملة األكتاف المرصوفة.
وأشارت إلى أن أطوال شبكة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق
والنقل البري المنفذة فعليا أو تحت التنفيذ حوالي  865كيلومترا،
ويبلغ عدد الطرق التابعة للهيئة  28طريقا.
وأوضحت أنه بالنسبة إلى مشروع "المترو" فهو مشروع مشترك
بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري ،وهيئة الشراكة ،وهو مشروع
حـيــوي وه ــام بالنسبة إلــى الـكــويــت ،وج ــزء هــام مــن منظومة النقل
المتكامل والمدرجة في الخطة الرئيسية الرابعة للدولة ،مشيرة إلى أن
الهيئة العامة للطرق أعدت نطاق خدمات إلجراء الدراسات والتصاميم
األولية الالزمة لطرح المشروع للتنفيذ ،غير أنها لم تتمكن من تأمين
الموارد المالية الضرورية نظرا لعدم اعتماد هيكلها آنذاك.

سلة أخبار
«زكاة كيفان» تطرح
مشروع دفء الشتاء

قال رئيس زكاة كيفان،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،الشيخ عود
الخميس ،إن اللجنة
تستعد لتنفيذ مشروع
دفء الشتاء ،ملساعدة
األطفال األيتام والفقراء
وأبناء األسر املتعففة
وأصحاب العوز
والحاجات ،داعيا أهل
الخير إلى املساهمة في
دعم املشروع.
وأضاف الخميس ،في
تصريح صحافي ،أمس،
أن قيمة املشروع للشخص
الواحد تبلغ  20دينارا،
لتكفيه طول فترة فصل
الشتاء ،وتشمل مالبس
شتاء وبطانيات وأجهزة
تدفئة ،ومستلزمات أخرى
خاصة بالشتاء ،موضحا
أن املشروع يستهدف رسم
البسمة على وجوه األيتام
والفقراء ،وإدخال السعادة
في نفوسهم ،والتخفيف
عن عاتقهم هموم الحياة
ومعاناتها ،وحمايتهم من
برد الشتاء القارس.
َّ
وبي أن اللجنة تكفل
العديد من األيتام والفقراء
داخل الكويت وخارجها،
ومن الضروري جدا النظر
بعني الرحمة إلى هؤالء
املساكني وتقديم الدعم
والعون واملساعدة لهم.

مؤتمر صحافي إلعالن
فائزي «أبحاث الوقف»
تقيم األمانة العامة
لألوقاف ،اليوم ،مؤتمرا
صحافيا إلعالن الفائزين
في مسابقة الكويت
الدولية ألبحاث الوقف
في دورتها الثانية عشرة،
والتي تحظى برعاية سمو
ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد ،في مقر األمانة
بمنطقة الدسمة ،في قاعة
ُاالجتماعات الرئيسة
امللحقة بمكتب األمني العام.

«المتميزين» تحصد الدرع
الفضية بمسابقة القرآن

أعلن رئيس مجلس
إدارة مبرة املتميزين
لخدمة القرآن الكريم
والعلوم الشرعية يوسف
الصميعي ،أن املبرة
حصلت على الدرع
الفضية في مسابقة
الكويت الكبرى لحفظ
القرآن الكريم هذا العام،
بفوز  21متسابقًا يمثلون
املبرة ،منهم  15رجال،
و 6نساء ،مشيرا إلى أن
املبرة شاركت في جميع
شرائح املسابقة (القراءات،
والفئة العامة ،والنشء،
والشباب ،وكبار السن،
واملجد).
وقال الصميعي ،في
تصريح صحافي ،أمس،
إن املسابقة شهدت
مشاركة كبيرة وواسعة
ومنافسة قوية بني
املشاركني ،السيما مع
وجود  42جهة حكومية
وأهلية مشاركة في
فئاتها املختلفة ،موضحا
أن املبرة شاركت هذا العام
بنحو  203متسابقني
بواقع  110رجال ،و93
سيدة.
وأضاف أن فوز املبرة
هذا العام بالدرع الفضية
ً
ُيعد تكليال لجهود املبرة
في خدمة القرآن الكريم
وتشجيع األفراد على
حفظ كتاب الله وإتقانه.
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الجارالله لـ ةديرجلا « :الترصد الوبائي» في الكويت مطمئن
•

الشطي لـ ةديرجلا  :تزايد اإلصابات بأوروبا يستوجب االستعداد والحذر

حاز المركز األول كأفضل تقديم بمؤتمر فيينا
● عادل سامي

•

عادل سامي

أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة
"ك ــورون ــا" ال ـبــروف ـســور خــالــد
الجارالله أن مؤشرات الترصد
الوبائي الدورية في الكويت ما
تزال مطمئنة ،مشددا على أن
هناك قلقا من معاودة ارتفاع
ح ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوى إذا ح ــدث
تراخ في االحترازات الوقائية
خـ ـ ــاصـ ـ ــة م ـ ـ ــع دخـ ـ ـ ـ ـ ــول ف ـص ــل

«الصحة» تحذر من ترويج
منتجات غير معتمدة
حــذرت وزارة الصحة من ترويج بعض الحسابات عن طريق
الرسائل أو مواقع التواصل االجتماعي لمنتجات عشبية ومكمالت
غذائية على أنها عالج نهائي لبعض األمراض المزمنة ،ويدعون
المرضى للتوقف عن استخدام األدوية الطبية الموصوفة لهم.
وأكـ ــدت ال ـ ــوزارة ،فــي ب ـيــان ص ـحــافــي ،أن ه ــذه االدع ـ ــاءات غير
صحيحة وغير مثبتة علميا ،داعية إلى عدم التوقف عن استخدام
أي دواء إال بعد استشارة الطبيب المعالج.
وشددت على أنها تقوم بالرقابة على عمليات تسويق المنتجات
الطبية ،و فــي حــال ثبت التسويق لمنتجات غير مسجلة وغير
معتمدة لديها ،أو تقديم ادعاءات طبية مضللة أو غير صحيحة،
تقوم الوزارة بتحويل تلك الحسابات للشؤون القانونية ،التخاذ
اإلجراءات الالزمة بشأنها.

الـ ـشـ ـت ــاء ،والـ ـ ـت ـ ــردد ف ــي تـلـقــي
ا لـجــر عــة التنشيطية لمن أتم
 6أشهر على تلقي الجرعتين
مــن أي مـنـصــة مــن الـلـقــاحــات
المعتمدة.
وقال الجارالله لـ "الجريدة"
إن ما يحدث في بعض الدول
األوروبية وغيرها من موجات
وبائية مع دخول فصل الشتاء
يجب أن يكون عبرة لنا ،الفتا
إل ــى أن ذل ــك بـسـبــب الـتــراخــي
الــوقــائــي وع ــدم تطعيم نسب
من السكان ،فضال عن تأخرهم
في إعطاء الجرعة التنشيطية.
ووجـ ـ ــه الـ ـج ــارالـ ـل ــه رس ــال ــة
إ ل ــى المجتمع بــأ هـمـيــة تلقي
جرعات اللقاح وفق المعلن من
السلطات الصحية والحرص
عـلــى االل ـت ــزام بــالــوقــايــة حتى
يتم اإلعالن عن السيطرة على
الجائحة عالميا.
من جانبه ،استبعد مدير
منطقة األحمدي الصحية د.
أحمد الشطي أن تكون الجرعة
التنشيطية ا لـثــا لـثــة إ لــزا مـيــة
في الوقت الحالي ،مشيرا إلى
أن الجرعتين األولى والثانية
األسـ ــاس ف ــي الـتـنـقــل ودخ ــول
األماكن والسفر وغير ذلك.

وأك ــد الـشـطــي فــي تصريح
لـ "الجريدة" أن نسبة المناعة
المجتمعية في الكويت وصلت
إلى  ،%85الفتا إلى أن التوسع
الكبير في حملة التطعيمات
مع توافر اللقاحات وانتشار
مــراكــز التطعيم الـتــي تخطت
ال ـ ـ ـ ـ  120م ــوقـ ـع ــا ف ـ ــي ج ـم ـيــع
محافظات الكويت ،ساعد على
الوصول إلى هذه النسبة من
ال ـم ـنــاعــة الـمـجـتـمـعـيــة وال ـتــي
تـ ـعـ ـتـ ـب ــرا حـ ـلـ ـم ــا لـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
األنظمة الصحية حول العالم.
وأض ــاف أن وزارة الصحة
على علم تام بكافة المعطيات
ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن
ال ــوزارة لديها خطة للتعامل
مــع الجائحة خــال األسابيع
ا ل ـم ـق ـب ـل ــة إذا م ـ ــا ا سـ ـتـ ـج ــدت
م ــؤش ــرات تـسـتــدعــي الـتــدخــل،
كما أن لديها كافة التجهيزات
والخبرات للتعامل مع ذلك.
وشدد على أن الوزارة تعول
عـ ـل ــى ت ـ ـعـ ــاون الـ ـجـ ـمـ ـه ــور فــي
االلتزام باالشتراطات الصحية
واإلجراءات االحترازية.
وأشـ ــار إل ــى تــوافــر الجرعة
التنشيطية الثالثة في الكويت
ل ـل ـف ـئــات ال ــراغ ـب ــة ف ــي تلقيها

الشايجي :الكويت سباقة في عالج
متالزمة فرط نشاط المثانة

خالد الجارالله

أحمد الشطي

منذ أشهر ،وبدأت الوزارة في
إعطائها لفئات معينة ومنها
كـ ـب ــار الـ ـس ــن وم ــرض ــى نـقــص
المناعة والـكــادر الطبي ومن
يعانون األمراض المزمنة.
وقــال د .الشطي إن الوضع
ال ــوب ــائ ــي ف ــي ال ـكــويــت أفـضــل
بـكـثـيــر م ــن دول ك ـث ـيــرة حــول
العالم ،مشددا على أن التطعيم
ه ـ ــو حـ ـج ــر األسـ ـ ـ ـ ــاس وس ـ ــور
الوقاية والحماية من "كوفيد
."19
وأكـ ـ ـ ــد أن م ـ ــا ي ـح ـص ــل فــي
أوروب ـ ـ ــا م ــن ت ــزاي ــد ك ـب ـيــر في

أع ـ ـ ـ ـ ــداد اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات بـ ـم ــرض
" ك ـ ـ ــو فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد  "19يـ ـسـ ـت ــو ج ــب
االستعداد والحذر ،الفتا إلى
أن الصحة مسؤولية مشتركة،
فال تهوين وال تهويل.
وأوض ــح أن وزارة الصحة
تتابع ال ــدراس ــات الـتــي تشير
إلى قرب إنتاج بعض األدوية
لعالح "كوفيد  "19ولن تتردد
في جلبها إلى الكويت في حال
كانت تعطي نتائج إيجابية.

أكــد مــديــر الـبــرنــامــج التدريبي
لجراحة المسالك البولية في معهد
الـكــويــت لــاخـتـصــاصــات الطبية
ورئيس وحدة المسالك البولية في
مستشفى جابر األحـمــد د .طــارق
الـشــايـجــي أن ال ـكــويــت م ــن ال ــدول
السباقة في المنطقة لعالج متالزمة
فرط نشاط المثانة بواسطة العديد
من الوسائل إحداها حقن المثانة
البولية بمادة البوتكس.
وأع ـلــن الشايجي فــي تصريح
ل ـ "الـجــريــدة" نشر دراس ــة أنجزها
م ــؤخ ــرا ح ـ ــول س ــرع ــة اس ـت ـجــابــة
مرضى فرط نشاط المثانة البولية
لحقن م ــادة البوتكس والـعــوامــل
التي قد تؤخر االستجابة السريعة
للعالج.
وأشار إلى مشاركته بدراسة عن
فعالية حقن المثانة المتكرر بمادة
ال ـبــوت ـكــس ل ـع ــاج م ـتــازمــة فــرط
نشاط المثانة البولية في مؤتمر
القمة العالمي للرعاية الصحية
والطبية "حدث هجين" الذي أقيم
مــؤخــرا فــي العاصمة النمساوية
فـيـيـنــا ،حـيــث مـثــل دولـ ــة الـكــويــت
وحاز المركز األول كأفضل تقديم
لدراسة طبية من على المنصة.

طارق الشايجي

وقـ ــال د .الـشــايـجــي إن مؤتمر
القمة العالمي للرعاية الصحية
والـ ـطـ ـبـ ـي ــة يـ ـع ــد مـ ـنـ ـت ــدى فـ ــريـ ـ ًـدا
ل ـل ـم ـش ــارك ـي ــن لـ ـتـ ـب ــادل ال ـم ـعــرفــة
والخبرة مع مشاركين من أكثر من
 50دول ــة ،حيث تــم طــرح نحو 42
دراسة طبية وورقة عمل ،باإلضافة
إلــى جلسات متزامنة مــن حلقات
ال ـن ـق ــاش ،والـ ـع ــروض التقديمية
الـ ــورقـ ـيـ ــة وال ـم ـل ـص ـق ــات وفـ ــرص
التواصل ومعرض الصناعة.

خاجة لـ ةديرجلا « :دلتا» رفع المناعة المستهدفة ألكثر من %90
•

عادل سامي

أك ــدت استشارية الجراحة
الـعــامــة فــي مستشفى مـبــارك
الـكـبـيــر ،د .فــاطـمــة خــاجــة ،أن

الكويت تعيش وضعا وبائيا
م ـس ـت ـقــرا ،داعـ ـي ــة إلـ ــى أهـمـيــة
التعامل مع هذا الواقع بحذر،
خاصة أننا لسنا بمعزل عن
العالم حولنا وعن المجريات
ف ـيــه ،خـصــوصــا ف ــي ظ ــل فتح
الحدود الجوية وحركة السفر.
وقالت خاجة ،في تصريح
ل ـ "الـجــريــدة" ،إنــه إذا أردن ــا أن
نـبـقــى عـلــى اس ـت ـقــرار الــوضــع
الوبائي الحالي يجب علينا
التعامل بمسؤولية ،حيث إن
سلوك الفيروس يعتمد على
س ـلــوك اإلن ـس ــان ،مـشـيــرة إلــى
أن ـن ــا نـعـيــش ظ ـ ــروف جــائـحــة
استثنائية ،و يـجــب علينا أن
نتصرف بشكل استثنائي.

ودع ــت خــاجــة إلــى ضــرورة
اتساع دائرة التطعيم لتشمل
ك ــل ال ـف ـئ ــات ال ـم ـس ـت ـح ـقــة بـمــا
فـ ـيـ ـه ــم األط ـ ـ ـفـ ـ ــال وال ـ ـحـ ــوامـ ــل
والـ ـ ـم ـ ــرضـ ـ ـع ـ ــات ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
الـتــوســع فــي الـجــرعــة الثالثة
والـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـشـ ـ ـيـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـل ـ ـف ـ ـئـ ــات
الـمـسـتـحـقــة ل ـه ــا ،م ــع تطعيم
اإلنفلونزا الموسمية ،واإلبقاء
عـلــى االش ـت ــراط ــات الـصـحـيــة،
خــاصــة ف ــي األم ــاك ــن المغلقة
وال ـ ـتـ ــي ف ـي ـه ــا ج ـم ــع مـ ــن غـيــر
ال ـم ـت ـط ـع ـم ـي ــن ،وخ ـ ــاص ـ ــة مــع
كبار السن وأصحاب المناعة
الضعيفة.
وع ــن تــزايــد اإلص ــاب ــات في
أوروبـ ـ ــا ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة،

أك ــدت خــاجــة أن التطعيم في
دول أوروب ــا الشرقية ال يــزال
بنسب قليلة جدا ،أما الغربية
ف ـتــم ال ـت ـط ـع ـيــم ب ـن ـســب جـيــدة
تـتــراوح بين  60و 80بالمئة،
وتتفاوت فيما بينها في ذلك.
وأوض ـح ــت أن ال ــزي ــادة في
أوروب ــا والــدخــول للموجتين
الرابعة والخامسة اآلن تعود
لعدة أسباب ،منها أن الحدود
بين كثير من الدول األوروبية
مفتوحة وحركة التنقل سهلة،
إلى جانب أن غالبية اإلصابات
تـ ـت ــم بـ ـي ــن غـ ـي ــر ال ـم ـطـ ّـع ـم ـيــن،
ولذلك قيل إنها "جائحة غير
ّ
المطعمين".
وذكرت أنه في ظل االنفتاح

ال ــذي شـهــدتــه أوروبـ ــا أخـيــرا،
صاحب ذلك عدم تقيد الكثير
ب ــاالش ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة في
ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـ ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة،
والتهاون في ارتداء الكمام.

متحور دلتا
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أنـ ــه ف ــي ظل
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــور دلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا ،الـ ـس ــري ــع
االن ـت ـشــار ،أصـبـحــت المناعة
المجتمعية المطلوب تحقيقها
أ ك ـثــر م ــن  ٪90ف ــي المجتمع
(يحسب من عدد السكان الكلي
وليس فئات االستحقاق فقط)،
بينما في بداية جائحة "كوفيد
 "19كانت المناعة المجتمعية

حوالي  70بالمئة،
المطلوبة
ّ
وه ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا حـ ـ ــذرنـ ـ ــا م ـ ـنـ ــه فــي
السابق بأن البطء في التطعيم
يؤدي إلى ظهور تحورات من
شــأن ـهــا االن ـت ـش ــار أك ـث ــر ،وقــد
تـظـهــر ت ـح ــورات ال تستجيب
للتطعيمات.
وأكــدت خاجة أنه لكل ذلك،
ب ـ ـ ــدأت أوروبـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ــذا ال ـش ـت ــاء
بتبني إجـ ــراء ات أكـثــر تشددا
عــن الـســابــق ،إذ بــات واضحا
ّ
بأن جل اإلصابات حدثت في
فـئــة غـيــر الـمـتـطـعـمـيــن ،حيث
وضعت قوانين مشددة عليهم،
ألن ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى ال ـص ـح ــة
العامة أولوية.

فاطمة خاجة

الخالد :ال تهاون مع المتجاوزين بنقعة الشمالن
«اإلطفاء» وجهت إخطارات لبعض القطع البحرية المخالفة
●

محمد الشرهان

أكــد محافظ العاصمة الشيخ
ط ـ ــال الـ ـخ ــال ــد ،ضـ ـ ــرورة حـمــايــة
نـقـعــة ال ـش ـم ــان م ــن االن ـت ـهــاكــات
والـ ـتـ ـج ــاوزات األم ـن ـيــة والـبـيـئـيــة
وال ـ ـ ـص ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـتـ ـع ــرض
لـ ـه ــا ،مـ ـ ـش ـ ــددا" :ل ـ ــن نـ ـتـ ـه ــاون مــع
الـ ـمـ ـتـ ـج ــاوزي ــن ،وع ـ ــازم ـ ــون عـلــى
اجـتـثــاث المخالفين والمعتدين
مهما كانت التحديات".
جاء ذلك خالل الحملة المشتركة
ال ـت ــي شـنـتـهــا عـ ــدد م ــن الـجـهــات
الحكومية بحضور المدير العام
لمباحث ش ــؤون اإلقــامــة العميد
ول ـيــد ال ـ ـطـ ــراروة ،وم ـســاعــد مدير
إدارة أمن محافظة العاصمة العميد
عبدالله الرجيب ،ومدير التشكيالت
في اإلدارة العامة لخفر السواحل
العقيد يوسف النصرالله ،ومدير
إدارة التفتيش في الهيئة العامة
للبيئة ندى الدباشي ،ومدير إدارة
النقع البحرية في مؤسسة الموانئ
أنــور الماضي ،وممثل عن الهيئة
العامة للزراعة ،إضافة إلى ممثلين
عــن قــوة اإلط ـفــاء الـعــام السمكية،
وعدد من مسؤولي المحافظة.
وق ــال الـخــالــد إن "المسؤولية
ال ــوط ـن ـي ــة ت ـح ـتــم عـلـيـنــا حـمــايــة
الممتلكات ال ـعــامــة" ،مشيرا إلى
أن الـحـمـلــة ال ـتــي أجــرت ـهــا بعض
الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة الـمـعـنـيــة
تصب فــي وقــف هــذه الـتـجــاوزات
والـتـعــديــات الـمـتــراكـمــة ،وحققت
نتائج إيجابية.
وأوضح أن نقعة الشمالن تشكل
أحد المواقع الحيوية والمهمة في
ال ـســواحــل الـكــويـتـيــة ،لقربها من
المراكز المهمة في العاصمة ،داعيا
الجهات المختصة إلى العمل على
تكثيف الحمالت التفتيشية على
نقعة الشمالن والواجهات البحرية
األخــرى ،بالتعاون والتنسيق مع
الجهات الحكومية المعنية ،مع
وجود دورية ثابتة للرقابة الدائمة.
وأضاف" :شكلنا لجنة مصغرة
منبثقة عن اللجنة التنسيقية التي
ً
تعقدها المحافظة دوري ــا ،لبحث
المشاكل التي تتعرض لها النقعة،
واآللية المناسبة لوضع الحلول
العاجلة والبعيدة المدى ،السيما
أن ـه ــا ت ـقــع ف ــي إح ـ ــدى الــواج ـهــات
البحرية المهمة".
من جهته ،أعلن قطاع الوقاية
بـ ـق ــوة اإلط ـ ـفـ ــاء الـ ـع ــام م ـشــارك ـتــه
ف ــي حـمـلــة الـتـفـتـيــش الـمـشـتــركــة.
وقــال مدير ادارة العالقات العامة
واالعالم بـ "اإلطفاء" العقيد محمد
الـغــريــب إن الحملة نـفــذت بهدف
الوقوف على التجاوزات والتعديات

محافظ العاصمة خالل الحملة المشتركة
بنقعة الشمالن ،والتأكد من مدى
االلتزام باالشتراطات الوقائية.
وأضاف الغريب أن ادارة وقاية
محافظة العاصمة حررت عددا من
االخطارات لبعض القطع البحرية
المخالفة والتي كــان أبــرزهــا عدم
الـقـيــام بفحص مـطــافــئ الحريق
لدى الشركات المختصة ،وتحويل
ب ـعــض ال ـق ـطــع ال ـب ـحــريــة للسكن
والطبخ وتخزين اسطوانات الغاز
مــا يـعــد مخالفة تـعــرض األرواح
والممتلكات للخطر.

ةديرجلا

•
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«الخدمة العسكرية» استقبلت دفعة من المجندين
الجسار 12 :ألف مكلف بينهم  5آالف حالة إعفاء وتأجيل
محمد الشرهان

اتخذت هيئة الخدمة
العسكرية كافة الترتيبات
الضرورية واالستعدادات
الالزمة الستقبال المجندين،
من خالل إعداد برامج تدريبية
وتأهيلية تمكنهم من اجتياز
هذه المرحلة واالنخراط
بالعمل بالخدمة الميدانية بعد
ذلك.

اس ـت ـق ـب ـل ــت ه ـي ـئ ــة ال ـخ ــدم ــة
الوطنية العسكرية صباح امس
الدفعة  49من المجندين ،وذلك
بـعــد أن أت ــم الـمـجـنــدون جميع
اإلجراءات والفحوصات الطبية
ال ــازم ــة لـقـبــولـهــم والـتـحــاقـهــم
بالهيئة ،موزعين على الجهات
ال ـتــال ـيــة :مـحــافـظــات الـعــاصـمــة
وحـ ــولـ ــي وال ـ ـفـ ــروان ـ ـيـ ــة؛ مـعـهــد
ال ـخــدمــة الــوط ـن ـيــة الـعـسـكــريــة،
وم ـح ــاف ـظ ــة األح ـ ـم ـ ــدي؛ مـعـهــد
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ال ـ ـ ـجـ ـ ــوي ،وم ـح ــاف ـظ ــة
ال ـج ـهــراء؛ معهد ال ـقــوة الـبــريــة،
ومحافظة مبارك الكبير؛ معهد
الحرس األميري.
وكان في استقبال المجندين
لحظة دخولهم رئيس وضباط
وأف ــراد هيئة الخدمة الوطنية
العسكرية ،الذين قاموا بدورهم
بتنظيم عملية الدخول وإنهاء
كـ ــافـ ــة اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بااللتحاق بالخدمة العاملة.
واتـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــذت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة كـ ــافـ ــة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــروريـ ـ ـ ــة
واالستعدادات الالزمة الستقبال
ال ـم ـج ـن ــدي ــن ،م ــن خ ـ ــال إع ـ ــداد
ب ـ ــرام ـ ــج ت ــدريـ ـبـ ـي ــة وت ــأه ـي ـل ـي ــة
تـ ـمـ ـكـ ـنـ ـه ــم م ـ ـ ــن اجـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاز هـ ــذه
ال ـمــرح ـلــة واالن ـ ـخـ ــراط بــالـعـمــل
بــالـخــدمــة الـمـيــدانـيــة بـعــد ذلــك،
حـيــث إن م ــدة الـخــدمــة العاملة
للمجندين سنة ميالدية تنقسم

«التطبيقي» تفتتح معرض الفرص
الوظيفية والدراسية اليوم
أك ـ ـ ــد نـ ــائـ ــب ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
للخدمات األكاديمية المساندة
والتخطيط والتنمية باإلنابة
ب ــالـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم
التطبيقي والتدريب د .جاسم
األسـتــاد ،أن "التطبيقي" تطلق
الـ ـي ــوم ف ـع ــال ـي ــات أول م ـعــرض
وظيفي دراسي افتراضي تحت
شعار "أنــت قدها" ،بتنظيم من
إدارة متابعة الخريجين وسوق
العمل التابعة لقطاع التخطيط
والتنمية ،الذي تستمر فعالياته
ح ـت ــى ال ـخ ـم ـي ــس ال ـم ـق ـب ــل (25
الجاري).
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح األسـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاد ،ف ــي
تصريح صحافي ،أمس ،أن "هذا
المعرض ،الذي يقام تحت رعاية
وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة رئ ـي ــس مجلس
إدارة الهيئة د .علي المضف،
يـ ـه ــدف إل ـ ــى ت ــرس ـي ــخ س ـيــاســة
ال ـ ــدول ـ ــة ورؤي ـ ـت ـ ـهـ ــا ال ـت ـن ـمــويــة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــة ف ـ ـ ــي ت ــوطـ ـي ــن
ال ــوظ ــائ ــف بــال ـق ـطــاع ـيــن ال ـع ــام
وال ـخ ــاص ،كـمــا يـتـيــح الـفــرصــة
لـلـجـهــات الـمـشــاركــة والمعنية
بـ ـس ــوق ال ـع ـم ــل ل ـل ـت ـع ــرف عـلــى
تخصصات الهيئة المطروحة
للعمالة الوسطى".
وت ـ ــاب ـ ــع" :ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ُي ـم ـكــن
الطلبة والخريجين الجدد من
الـتـعــرف عـلــى متطلبات ســوق
الـ ـعـ ـم ــل وال ـ ـ ـفـ ـ ــرص ال ــوظ ـي ـف ـي ــة
الـ ـمـ ـت ــاح ــة ومـ ـق ــابـ ـل ــة أصـ ـح ــاب
األعـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــل م ـ ـبـ ــاشـ ــر
والتسويق ألنفسهم كمرشحين
م ــؤهـ ـلـ ـي ــن لـ ـلـ ـعـ ـم ــل لـ ـ ـ ــدى هـ ــذه
الجهات".
وأوضــح أن المعرض يهدف
كذلك إلى تزويد الزوار بجميع
الـمـعـلــومــات ال ـتــي تــوضــح لهم
ال ـم ـهــارات الـمـطـلــوبــة والــازمــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ــؤه ـ ـل ـ ـهـ ــم ل ـ ــانـ ـ ـخ ـ ــراط
بـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل وم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة
تـحــديــاتــه وصـعــوبــاتــه بـكـفــاءة

ً
 154حدثا للنيابة
إحالة
«المرور»:
ً
وضبط  62مستهترا
بوحسن :تحرير  23.5ألف مخالفة وحجز  149مركبة في أسبوع
●

المجندون خالل التحاقهم أمس
الــى قسمين؛ مــدة شهرين دون
مـ ـبـ ـي ــت ،يـ ـت ــم خ ــالـ ـه ــا ت ــدري ــب
وت ـع ـل ـيــم ال ـم ـج ـن ــدي ــن مـخـتـلــف
الـعـلــوم والـمـهــارات العسكرية،
وال ـق ـس ــم ال ـث ــان ــي ع ـش ــرة أشـهــر
يؤديها المجند في لواء الخدمة
الوطنية العسكرية  ،11وستعقد
دورات تــأهـيـلـيــة ،وذل ــك حسب
ال ـخ ـطــة ال ـتــدري ـب ـيــة الـمـعـتـمــدة

لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
العسكرية.
وكــان مدير مديرية الخدمة
الــوط ـن ـيــة ال ـع ـم ـيــد رك ــن محمد
الـجـســار أعـلــن فــي وق ــت سابق
أن ك ـ ــل م ـ ــواط ـ ــن ك ــويـ ـت ــي ب ـلــغ
مــوالـيــد  ١٩٩٩/٥/١٠وم ــا بعده
م ـلــزم بــالـتـسـجـيــل ف ــي الـخــدمــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،م ــوضـ ـح ــا ان ع ــدد

المكلفين بالخدمة بلغ  60الف
شاب كويتي ،وعدد المطلوبين
م ــن ت ــار ي ــخ  ١٩٩٩/٥/١٠حـتــى
 ٢٠٠٠/١٢/٣١بلغ  12الفا و277
ب ـي ـن ـه ــم  5االف حـ ــا لـ ــة ا عـ ـف ــاء
وتــأجـيــل ،وج ــار ادخ ــال دورات
بدءا من أمس.

محمد الشرهان

واصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرور
والـعـمـلـيــات بـ ــوزارة الــداخـلـيــة،
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــات األم ـ ـن ـ ـيـ ــة
الـ ـ ـم ـ ــروري ـ ــة عـ ـل ــى ال ـم ـخــال ـف ـيــن
وال ـم ـس ـت ـه ـتــريــن والـمـطـلــوبـيــن
أمنيا وقضائيا ،والتي أسفرت
خـ ــال األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي عــن
تـحــريــر  23ألـفــا و 552مخالفة
م ـ ـ ـ ــرور ،وضـ ـب ــط  149م ــرك ـب ــة،
منها  15مطلوبة لجهات أمنية
وقضائية ،إضافة الى ضبط 62
مستهترا وإحالتهم الى نظارة
اإلدارة العامة للمرور.
وقــال ضابط قسم العالقات
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة واإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة
العامة للمرور ،الــرائــد عبدالله
بوحسن ،في تصريح صحافي،
إن الحمالت األمنية والمرورية
أس ـف ــرت ع ــن ضـبــط  154حــدثــا
ي ـ ـ ـقـ ـ ــودون مـ ــرك ـ ـبـ ــات م ـ ــن دون
ال ـح ـصــول عـلــى رخ ــص ق ـيــادة،
وت ـ ـمـ ــت إح ــالـ ـتـ ـه ــم الـ ـ ــى ن ـيــابــة
األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ،وكـ ــذلـ ــك ضـ ـب ــط 12
شخصا مطلوبين لجهات أمنية
وقضائية.
وقال بوحسن إن اإلحصائية
األمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرور
وال ـع ـم ـل ـيــات أظـ ـه ــرت أن إدارة

 8كليات تتنافس في انتخابات «الجمعيات
العلمية» األسبوع الجاري
• «الحقوق» و«العلوم االجتماعية» اليوم ...و«العمارة» الخميس
• تزكية قائمة «التآلف» في انتخابات «اآلداب» بعد غياب «المستقلة»

جاسم األستاد

وث ـق ــة واق ـ ـتـ ــدار ،ك ـمــا يستطيع
الـ ــزوار الــراغـبـيــن فــي استكمال
دراستهم التواصل مع مختلف
ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات األك ـ ــادي ـ ـم ـ ـي ـ ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض
وال ـت ـعــرف عـلــى م ــا تـقــدمــه لهم
م ــن ت ـخ ـص ـصــات ت ـت ـنــاســب مع
ميولهم ورغباتهم.
وأضاف األستاد" :التسجيل
ل ـح ـض ــور الـ ـمـ ـع ــرض والـ ـ ــورش
الـ ـ ـت ـ ــدريـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــام ـ ــة ع ـل ــى
هامشه يكون من خالل الموقع
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي الـ ـمـ ـخـ ـص ــص لــه
https://csoexpo.paaet.edu.
 ،kwوال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـض ـم ــن كـ ــل مــا
يخص المعرض من معلومات،
كالجهات المشاركة والمحاور
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاولـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ــورش
التدريبية".

صورة أرشيفية النتخابات الطلبة في موقع الشويخ

●

حمد العبدلي

ي ـش ـه ــد األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـجـ ــاري
تنافسا فــي  8كـلـيــات بجامعة
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي ان ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ال ـع ـل ـم ـي ــة ل ـل ـع ــام
النقابي  ،2022/2021والتي تبدأ
اليوم بكليتي الحقوق والعلوم
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وسـ ــط مـنــافـســة
طالبية ملحوظة ،وخصوصا
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل
االجتماعي.
ف ـف ــي ك ـل ـي ــة الـ ـحـ ـق ــوق ،ال ـتــي
ت ـش ـهــد ت ـنــاف ـســا ب ـي ــن قــائـمـتــي

"ال ـم ـس ـت ـق ـل ــة" و"ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدون"،
ت ـس ـعــى األول ـ ـ ــى ل ـل ـح ـفــاظ عـلــى
م ـق ــاع ــد ال ـه ـي ـئــة االداري ـ ـ ـ ــة بـعــد
فوزها في االنتخابات األخيرة
ب ـ ـفـ ــارق ك ـب ـي ــر ،ح ـي ــث حـصـلــت
عـلــى  1082مـقــابــل  871صوتا
لمنافستها.
أم ــا ف ــي ان ـت ـخــابــات "ال ـع ـلــوم
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة" ،الـ ـت ــي تـسـيـطــر
فيها القائمة االجتماعية منذ
سـ ـن ــوات ،وت ـس ـعــى لـلـمـحــافـظــة
على تمركزها وسط محاوالت
"المستقلة" دون جــدوى ،حيث
فـ ــازت األول ـ ــى ف ــي االن ـت ـخــابــات

االخ ـي ــرة ب ـفــارق  ،384بنتيجة
 902صوت مقابل .518
وألول مرة ،تغيب المنافسات
ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات جـمـعـيــة طلبة
اآلداب ،حيث تمت تزكية قائمة
الـ ـت ــآل ــف الـ ـط ــاب ــي ب ـع ــد غ ـيــاب
"المستقلة" وعــدم ومشاركتها
في هذه االنتخابات.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ذك ـ ـ ــر ع ـم ـيــد
شؤون الطلبة بالوكالة ،رئيس
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا النـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الجمعيات الطالبية د .سلمان
العنزي ،أن العملية االنتخابية
مستمرة خالل األسبوع الجاري،

«الزراعة» :التشجير مطلب وطني وعالمي
«إنجازه يوجب تضافر جميع الجهود الحكومية والخاصة»
أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والـ ـث ــروة الـسـمـكـيــة أه ـم ـيــة الـتـحــريــج
وتنمية الغطاء األخضر في البالد من
خالل غرس أنواع جديدة من النباتات
تـكــون مــا ئـمــة أ كـثــر للبيئة الكويتية
وطقسها الحار.
وأكدت الهيئة في بيان لها ضرورة
تــوفـيــر الـمـيــاه لـلــري خـصــوصــا خــال
الصيف فــي م ــوازاة اسـتـمــرار حمالت
التشجير التي أطلقتها الهيئة وتمتد
م ــن ال ـ ـحـ ــدود ال ـش ـمــال ـيــة وال ـج ـنــوب ـيــة
لــزراعــة األش ـجــار المفيدة والصالحة
للبيئة الكويتية كذلك زراعة الساحات
العامة والطرقات والدوارات بالتنسيق
مــع وزارات الــدولــة والـقـطــاع الـخــاص
الـ ــداعـ ــم ل ـه ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة ،مـضـيـفــة ان
التشجير مطلب وطني وعالمي ،وان
انجازه يوجب تضافر جميع الجهود
الحكومية والخاصة.
وأشارت الهيئة الى انه تم استحداث
ت ـجــربــة ألول مـ ــرة م ـنــذ إنـ ـش ــاء هيئة
الـ ــزراعـ ــة ع ـبــر ف ـصــل ع ـق ــود ال ـحــدائــق
ال ـعــامــة ع ــن ع ـقــود الـ ـش ــوارع وال ـطــرق
وهــو ما تم تطبيقه أوال في محافظة
العاصمة بهدف تجنب إهمال المقاول
ف ــي م ـشــاريــع عـلــى ح ـســاب أخـ ــرى في
الزراعة التجميلية.
وكذلك تم تطوير  39حديقة كانت

ق ــدي ـم ــة وم ـت ـه ــال ـك ــة ع ـب ــر ه ـ ــذه اآلل ـي ــة
ب ـطــري ـقــة س ـل ـســة ون ـج ـح ــت ال ـت ـجــربــة
بـعــد ان ـت ـهــاء م ــدة الـعـقــد ال ـم ـحــدد بـ ـ 4
سـ ـن ــوات ل ـي ـتــم اع ـت ـم ــاد ف ـك ــرة الـفـصــل
وإعادة طرحها من جديد ،ومن الممكن
تعميمها على بقية المحافظات متى
تـ ــوافـ ــرت ال ـم ـي ــزان ـي ــات ف ــي ال ـس ـن ــوات
المقبلة.
وتتوزع الحدائق على أنواع متعددة
وت ـص ـنــف ح ـســب م ـســاح ـت ـهــا ،فـهـنــاك

حيث تنطلق (اليوم) في كليتي
الحقوق والعلوم االجتماعية،
ت ـل ـي ـهــا ك ـل ـي ــة الـ ـعـ ـل ــوم ال ـط ـب ـيــة
ال ـم ـســاعــدة (غ ـ ـ ــدا) ،بـيـنـمــا يــوم
الـ ـث ــاث ــاء س ـت ـك ــون ف ــي كـلـيـتــي
الشريعة والدراسات اإلسالمية
والـعـلــوم الـحـيــاتـيــة ،واألرب ـعــاء
بكليتي طب األسنان والصحة
العامة ،بينما ستكون الخميس
 25ال ـجــاري فــي كلية الـعـمــارة،
أمــا باقي الكليات التي لــم يتم
اإلعــان عنها فبانتظار انتهاء
ت ـقــاريــرهــا ال ـمــال ـيــة لـفـتــح بــاب
االقتراع فيها.

جانب من المركبات المضبوطة خالل الحمالت األمنية
مـ ــرور ح ــول ــي اح ـت ـلــت الـمــرتـبــة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ـ ــي ت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ع ـ ــدد
ال ـم ـخ ــال ـف ــات ب ـت ـس ـج ـيــل 6975
م ـخ ــال ـف ــة ،ت ـل ـت ـهــا إدارة مـ ــرور
الفروانية بـ 3667مخالفة ،ومن
ثم العاصمة بـ .3484
وأوض ـ ــح أن اإلدارة الـعــامــة
لـشــرطــة الـنـجــدة سـجـلــت خــال
األسبوع الماضي  522مخالفة
مرور ،ونفذت  567عملية أمنية
ومرورية ،وأحالت  33مركبة الى
كــراج الحجز ،فضال عن ضبط
ً
 48شخصا ال يحملون إثبات

شخصية ،وضبط  5أشخاص
ْ
لقيادتهم مركبتهم بحالة سكر.
وذكر بوحسن أن اإلحصائية
ب ـ ـي ـ ـنـ ــت أن دوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ش ــرط ــة
ال ـن ـجــدة تمكنت مــن ضـبــط 34
مــركـبــة صـ ــادرة بـحـقـهــا أحـكــام
ق ـض ــائ ـي ــة ،وت ـ ــم إح ــال ـت ـه ــم ال ــى
ج ـه ــات االخـ ـتـ ـص ــاص ،إض ــاف ــة
ـاط
الـ ــى ضـبـطـهــم قـضـيـتــي ت ـعـ ٍ
وحيازة مواد مخدرة ،الفتا الى
إحالة المتهمين لإلدارة العامة
لمكافحة المخدرات.

رأي أكاديمي

وجهة نظر حول حكم «التمييز»
بشأن الجمع بين العمل والدراسة
ر غ ـ ـ ــم أن ح ـ ـكـ ــم م ـح ـك ـمــة
ال ـت ـم ـي ـي ــز ،ب ــرف ـض ـه ــا طـلــب
وزارة ا لـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ا لـ ـع ــا ل ــي
وديـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة الـمــدنـيــة
ب ــوق ــف نـ ـف ــاذ ح ـك ــم يـسـمــح
بـ ـ ــال ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــع بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل
والدراسة لموظفي الدولة،
يحقق طموح الراغبين في
اس ـت ـك ـمــال دراس ــات ـه ــم دون
ع ــوائ ــق إداريـ ـ ـ ــة ،وي ـع ـت ـبــره
ً
ً
ال ـب ـع ــض م ـك ـس ـبــا ونـ ـص ــرا،
فإنه في واقع األمر ال يكون
ك ــذ ل ــك إال لـ ـم ــن ي ـس ـت ـح ـقــه،
م ـ ـمـ ــن ل ـ ــدي ـ ــه ن ـ ـيـ ــة صـ ــادقـ ــة
ف ــي ت ـح ـص ـيــل ع ـل ـمــي أع ـلــى
وأف ـض ــل ،ال لـتـعــديــل وضــع
وظ ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــي ،ومـ ـ ـ ـ ــا أك ـ ـثـ ــرهـ ــم
لألسف!
و لـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــن أ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــور أن
ال ـق ـض ــاء ركـ ــز ع ـل ــى ال ـم ـبــدأ
الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوري ،وه ـ ـ ــو مـ ـب ــدأ
تكافؤ الفرص ،والتفت عن
مـ ـق ــاص ــد ومـ ـع ــايـ ـي ــر ي ـجــب
اتباعها لتحقيق تحصيل
عـلـمــي ج ــاد يــر تـقــي بالبلد
ً
لــأفـضــل عـلـمـيــا ،س ــواء من
تــوفـيــر ك ــوادر تــدريـسـيــة أو
أيد مهنية احترافية عاملة
ٍ
بالمجتمع.
وفـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة ،ف ـ ــإن
استكمال الدراسة بالخارج
ي ـس ـتــوجــب ال ـت ـفــرغ الـكــامــل
الك ـ ـت ـ ـسـ ــاب درج ـ ـ ـ ــة ع ـل ـم ـيــة
تمنح صاحبها القدرة على
نقل الخبرات التي اكتسبها
م ــن ال ـج ــام ـع ــات وال ـج ـه ــات
ال ـخــارج ـيــة لـلـبـلــد وتـعـلـيــم
ً
ً
أج ـيــال ـنــا تـعـلـيـمــا م ـت ـجــددا
ً
ومـ ـ ـت ـ ــواكـ ـ ـب ـ ــا مـ ـ ــع الـ ـتـ ـط ــور
ال ــدول ــي فــي كــل ال ـم ـجــاالت،

ف ــالـ ـك ــوي ــت ،ول ـ ـلـ ــه ال ـح ـم ــد،
م ــا زال ـ ــت ت ـم ـت ـلــك ال ـخ ـبــرات
وال ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــوادر ال ـ ـتـ ــدري ـ ـس ـ ـيـ ــة
العالية ،وأل جــل المحافظة
على هــذه الطاقات الرائعة
يـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــب األم ـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـقـ ــاء
الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــواب ـ ـ ــط وال ـ ـم ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر
ال ـص ـح ـي ـح ــة ف ـ ــي الـ ـسـ ـم ــاح
بالدراسة في الخارج ،وإال
ان ــدث ــرت ه ــذه ال ـطــاقــات مع
ال ــوق ــت ،وس ـبــب ه ــذا الـقـلــق
ه ــو م ــا ن ـس ـم ـعــه ون ـعــاي ـشــه
مـ ـ ــن أخ ـ ـ ـبـ ـ ــار سـ ـيـ ـئ ــة حـ ــول
انتشار الشهادات المزورة
وال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــادات ال ـ ـمـ ــأخـ ــوذة
بـ ــاألق ـ ـسـ ــاط الـ ـم ــريـ ـح ــة فــي
ُ
بـلــدنــا الـحـبـيـبــة ،وه ــم كـثــر
لألسف الشديد.
فـ ـ ـي ـ ــا أص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب الـ ـهـ ـم ــم
ال ـعــال ـيــة ،ت ــوج ـه ــوا بـقـلــوب
صــاد قــة لتلقي العلم ونيل
الشهادات العليا ،واضعين
ن ـص ــب أع ـي ـن ـك ــم اإلخ ـ ــاص
والـصــدق والـمـصــداقـيــة في
ه ــذا ال ـطــريــق ،ال ــذي وصـفــه
سـيــد الـخـلــق عـلـيــه الـصــاة
والسالم بالطريق المؤدي
إلى الجنة ،وتجنبوا الطرق
ال ـ ـم ـ ـل ـ ـتـ ــويـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــى م ــآل ـه ــا
ونـ ـه ــايـ ـتـ ـه ــا غ ـ ـضـ ــب الـ ـ ــرب
ومحق البركة في الدارين.
د .يوسف األنصاري
أستاذ قانون خاص
كلية الدراسات
التجارية

مجلس إدارة «تعاونية سعد العبدالله»
يعتمد أرباح  2021بنسبة %10
الشمري :هذه النسبة لم تتحقق منذ  7سنوات

نموذج لحدائق تحتاج إلى التطوير
ح ــدائ ــق ص ـغ ـي ــرة ب ـي ــن (ال ـ ـفـ ــرجـ ــان) ال
تتعدى الـ ـ  4آالف متر مــربــع ،وأخــرى
أكبر مساحة في الضواحي ،فضال عما
يسمى بالمنتزهات التي تعتبر األكبر
حجما قــد تـصــل إل ــى مـســاحــة منطقة
سكنية .كما تم تنفيذ ساحات خضراء
وساحات رياضية بدال من المساحات
المخصصة للمباني إذ نفذت الهيئة
أكثر مــن  64ملعبا رياضيا كذلك 48
س ــاح ــة أل ـع ــاب ل ــأط ـف ــال ،م ــع الـتــوجــه
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محليات

إلزال ــة األس ــوار بـعــدة حــدائــق كنماذج
لدراسة تأثيرها.
وعــن الــزراعــة التجميلية ،أوضحت
الهيئة أنه تم إنشاء  180حديقة لكنها
استطاعت خالل  3سنوات فقط تجهيز
عقود لـ  60حديقة جديدة وتــم تسلم
 90مــوقـعــا خـصــص ل ـحــدائــق جــديــدة
وإع ـ ـ ــداد ال ـع ـق ــود ال ـخ ــاص ــة ب ـهــا وفــي
انتظار اعتماد الميزانيات للبدء في
االجراءات الطرح.

أ عـلــن ر ئـيــس جمعية سعد
العبدالله التعاونية عبدالله
ال ـ ـش ـ ـمـ ــري اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد م ـج ـلــس
االدارة أر ب ـ ــاح  2021بنسبة
 %10كعائد ربح للمساهمين،
حيث لم تتحقق هذه النسبة
أك ـثــر مــن  7س ـنــوات مــاضـيــة،
ً
الف ـت ــا أن ب ـلــوغ ه ــذه االربـ ــاح
لــم ي ــأت ولـيــد الـلـحـظــة وإنـمــا
بـخـطــة مــرســومــة مــن مجلس
اإلدارة مـ ـن ــذ ت ــو لـ ـي ــه إدارة
ا ل ـج ـم ـع ـي ــة وا ل ـ ـ ـتـ ـ ــزام االدارة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة بـ ـم ــا ت ـض ـم ـن ـتــه
الخطة.
وذكــر الشمري في تصريح
صحافي أن الجمعية وإدارتها
التنفيذية التزمتا بالقوانين
وال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرة مــن
الــوزارة ،مما أدى الى تحقيق
ن ـتــائــج مــال ـيــة وإداري ـ ـ ــة خــال
ا لـسـنــة ا لـمــا لـيــة المنتهية في
ً
 31أكتوبر  ،2021مشيدا بدور
االدارة التنفيذية بـمــا قــا مــوا
به من جهد كبير في تحقيق
ن ـتــائــج مــال ـيــة مــرض ـيــة تلبي
طموحات وآمال المساهمين.

وذكـ ـ ـ ــر أنـ ـ ــه س ـي ـت ــم إرسـ ـ ــال
م ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة ال ـ ـس ـ ـنـ ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
المنتهية المعتمدة من مجلس
االدارة إلـ ــى م ـك ـتــب الـتــدقـيــق
ووزارة الـشــؤون االجتماعية
الع ـت ـم ــاد ال ـب ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة
واالداري ـ ـ ـ ــة ،مـبـيـنــا ان ــه سيتم
ت ــوز ي ــع أر بـ ـ ــاح  2021بنسبة
 %10ب ـ ـعـ ــد ا ع ـ ـت ـ ـمـ ــاد هـ ــا مــن
الوزارة بشكل رسمي.
وت ـ ـقـ ــدم الـ ـشـ ـم ــري بــالـشـكــر
وال ـت ـق ــدي ــر ل ـكــل الـمـســاهـمـيــن
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـ ــواص ـ ـ ـل ـ ـ ـهـ ـ ــم الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاء
وت ـقــديــم اق ـتــراحــات ـهــم وال ـتــي
كــانــت مـحــل اه ـت ـمــام ودراس ــة
م ـ ـ ــن قـ ـ ـب ـ ــل م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة
بـ ـم ــا ي ـ ـخـ ــدم ال ـ ـصـ ــالـ ــح الـ ـع ــام
ً
وأهـ ـ ــالـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،داع ـ ـيـ ــا
ك ــاف ــة ال ـم ـســاه ـم ـيــن ال ــذي ــن لم
ً
يتقدموا بكتاب اآليبان مسبقا
الـ ـ ــى سـ ــرعـ ــه ت ـس ـل ـي ـمــه لـقـســم
ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن خـ ـ ــال أوقـ ـ ــات
العمل الرسمي حتى يتسنى
للجمعية تحويل أرباح 2020
في حساباتهم البنكية.

عبدالله الشمري
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برلمانيات

ُّ
• أكدت أن االقتراح ال يالئم عمل المؤسسة • المكتب الفني لـ «المالية» :يتفق مع توجه الدولة
ً
البرلمانية اهمية هذا االقتراح ،مبينا أنه يتفق
في نقيض رد مؤسسة البترول الكويتية
مع توجه الحكومة وسعيها إلى وضع خطط
على االقتراح بقانون بشأن إنشاء مؤسسة
البترول والطاقة المتجددة الكويتية ،والذي للطاقة المتجددة.
أكدت فيه ان اضافة صناعة الطاقة المتجددة جاء ذلك في مذكرة المكتب حول االقتراح
إليها ال تالئم اعمالها واألغراض المنوطة بقانون بإنشاء مؤسسة البترول والطاقة
بالمؤسسة ،وأن توزيع االرباح الصافية ،كما المتجددة ،حيث من المقرر ان تناقش اللجنة
ورد باالقتراح ،يؤدي الى تقويض المؤسسة في اجتماعها اليوم االقتراح بقانون ،بحضور
المعنيين.
واالضرار باالقتصاد الوطني ،أكد المكتب
الفني للجنة الشؤون المالية واالقتصادية
محيي عامر

توزيع األرباح
يؤدي إلى تقويض
المؤسسة واإلضرار
باالقتصاد الوطني

االقتراح يفتقر
إلى التناسق
والخبرات في مجال
الصناعة النفطية

المادة  17تتعارض
مع ما رسمه المشرع
الدستوري للوزراء
والصالحيات بشأن
استقاللية الميزانية

ما تضمنته المادة
 18أمر معيب
لمخالفته قانون
الشركات

تـعـقــد لـجـنــة ال ـش ــؤون الـمــالـيــة
ً
واالقتصادية البرلمانية اجتماعا
اليوم تناقش فيه االقتراح بقانون
ب ـش ــأن إن ـش ــاء مــؤس ـســة ال ـب ـتــرول
والطاقة المتجددة الكويتية.
وقـ ـ ــال ال ـم ـك ـتــب ال ـف ـن ــي لـلـجـنــة
الـ ـم ــالـ ـي ــة ،ف ـ ــي م ــذك ــرت ــه ال ـم ـق ــرر
اإلطـ ــاع عليها ال ـي ــوم ،ان رئيس
مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــة أحـ ـ ـ ـ ــال بـ ـت ــاري ــخ
 2021/7/1االقتراح بقانون بشأن
انـشــاء مؤسسة البترول والطاقة
المتجددة الكويتية ،والمقدم من
االعـ ـض ــاء د.ب ـ ــدر الـ ـم ــا ،عـبــدالـلــه
الـمـضــف ،مـهـنــد ال ـســايــر ،د.خــالــد
الـعـنــزي ،أحـمــد الـحـمــد ،والمحال
ب ـص ـفــة االس ـت ـع ـج ــال ،م ــرف ـق ــا مــع
التقرير الخامس والتسعين للجنة
ال ـشــؤون التشريعية والقانونية
لدراسته واعداد تقرير بشأنه.
وأضاف أن هذا االقتراح يهدف
الى انشاء مؤسسة عامة ذات طابع
اق ـت ـصــادي وشـخـصـيــة اعـتـبــاريــة
م ـس ـت ـق ـلــة ب ــرئ ــاس ــة وزي ـ ــر الـنـفــط
تـمـلــك جـمـيــع ال ـش ــرك ــات الـعــامـلــة
فــي الصناعة البترولية والطاقة
الـمـتـجــددة لــوضــع اس ــاس جديد
لتنظيم هــذه الصناعة وإزال ــة ما
يعترضها من معوقات ،والمحافظة
على منجزاتها ،في اطار الضوابط
الـفـعــالــة لـســامــة ال ـع ـمــل ،وت ــؤول
ال ـخ ـص ــوم واألص ـ ـ ـ ــول ال ـم ـم ـلــوكــة
لـمــؤسـســة ال ـب ـتــرول ال ــى مؤسسة
البترول والطاقة المتجددة ،بحيث
ً
تكون جزءا من رأسمال المؤسسة،
ويهدف االقتراح الى الغاء القانون
رقم  6لسنة  1980بإنشاء مؤسسة
البترول الكويتية والعمل بالقانون
المقترح.
وتابع« :بناء على ما سبق من
االف ـض ــل ض ــم ال ـطــاقــة الـمـتـجــددة
لمؤسسة الـبـتــرول ليكونا كيانا
واحدا بدال من تشتت المشاريع في
اكثر من جهة ،وهنا تكمن اهمية
اقرار هذا االقتراح ،خصوصا انه قد
يقدم اقتراح في المستقبل يخص
انـ ـش ــاء هـيـئــة مـخـتـصــة بــالـطــاقــة
الـبــديـلــة ،وأن ـســب الـسـبــل لتدعيم

اللجنة المالية في اجتماع سابق

صناعة الطاقة المتجددة وجودها
تحت مظلة وزارة النفط بــدال من
وزارة الكهرباء ،وإنشاء مؤسسة
واحـ ـ ـ ــدة ت ـم ـلــك ج ـم ـيــع ال ـش ــرك ــات
العاملة فــي الصناعة البترولية
والطاقة المتجددة».

رقابة فاعلة
وق ــال الـمـكـتــب ان وزي ــر النفط
ف ــي هـ ــذا االق ـ ـتـ ــراح يـ ـت ــرأس إدارة
ال ـم ــؤس ـس ــة ،بـ ــدال م ــن ان ي ـشــرف
عليها فقط ،وذلــك بهدف اعطائه
صــاحـيــات اكـبــر ،بوصفه رئيس
مجلس ادارت ـهــا واالق ـت ــراح فصل
ال ـج ـه ــاز ال ـت ـن ـف ـيــذي ع ــن مـجـلــس
االدارة لتحقيق رقابة فاعلة على
الرئيس التنفيذي ،فال يمكن الجمع
بين اصدار القرارات وتنفيذها ،كما
سمح للرئيس التنفيذي بالحضور
في مجلس االدارة دون المشاركة
في التصويت لتحقيق مبدأ فصل
السلطات ومزيد من االستقاللية،
ً
موضحا أن االقـتــرح جعل تبعية
جهاز التدقيق الداخلي الى رئيس
ً
مجلس االدارة ،بــدال مــن الرئيس
التنفيذي ،وهــذا كله يتماشى مع
مبادئ وقواعد الحوكمة.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـمـ ــادة  16ال ـ ــى أن
قـ ـ ــرارات مـجـلــس اإلدارة ال تـكــون
نــافــذة إال بــالـتـصــديــق عليها من
وزي ـ ــر ال ـن ـف ــط ،وح ـي ــث إن رئـيــس
مـجـلــس اإلدارة فــي االق ـت ــراح هو
وزيــر النفط لــذا نــرى أنــه ال داعــي
لوجود هذه المادة ،وأشار االقتراح
بـقــانــون إلــى أن تشكيل المجلس
األع ـل ــى ل ـل ـب ـتــرول س ـي ـكــون ضمن
مواد القانون ،وتحديدا في المادة
 23لكنه لم يتضمن النص صراحة
عـ ـل ــى إل ـ ـغـ ــاء ال ـم ـج ـل ــس ال ـس ــاب ــق
المشكل بموجب المرسوم الصادر
بتاريخ  26أغسطس .1974
وق ــال المكتب الفني إن ديــوان
الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة أبـ ـ ـ ـ ــدى م ــاحـ ـظ ــات
فنية على م ــواد الـقــانــون ،لـتــدارك
حدوث المخالفات أو المالحظات
الـ ـ ـ ــواردة ف ــي ت ـق ــاري ــره ال ـس ـنــويــة،

عبدالله المضف

مهند الساير

خالد العنزي

ورأى المكتب أن الطاقة المتجددة
أصبحت حاجة ملحة فــي الوقت
الـحــاضــر ،لتقليل اعـتـمــاد الــدولــة
عـلــى الـنـفــط فــي إن ـتــاج الـكـهــربــاء،
واعتبارها طاقة مساندة للنفط،
فهي تعمل على تقليل استهالك
الكهرباء الناتج عن كثرة استهالك
النفط ،وبالتالي توفر الكثير على
الميزانية العامة للدولة ،خاصة أن
الدعومات في هذا المجال تبلغ 2.8
مليار سنويا ،وتكلفة دعم الطاقة
في بند الدعومات بميزانية الدولة
تشكل  40فــي الـمـئــة مــن إجمالي
ال ــدع ــوم ــات ،وه ـن ــا تـكـمــن أهـمـيــة
اس ـت ـخــدام الـطــاقــة الـمـتـجــددة في
تقليل المصروفات.

ل ــوزارة الكهرباء وال ـمــاء والطاقة
المتجددة مع الكهرباء والماء في
وزارة واحــدة ،باعتبار الغاية من
الطاقة المتجددة أقرب الى وزارة
الكهرباء والماء منها الى مؤسسة
البترول الكويتية.

ل ـل ـم ـس ــاه ـم ـي ــن ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ف ـقــط
للشركات التي تتملك المؤسسة
رأسمالها بالكامل ،دون تلك التي
تـســاهــم فـيـهــا الـمــؤسـســة بنسبة
مساهمة غير كاملة أيا كان قدرها.
وأكدت رفضها لنص المادة 12
من االقتراح بقانون الن تطبيقها
ي ـ ــؤدي الـ ــى ت ـق ــوي ــض الـمــؤسـســة
واإلض ـ ـ ــرار ب ــاالق ـت ـص ــاد الــوط ـنــي
للدولة لالسباب التالية:
 يحرم المؤسسة من االحتفاظباالحتياطي ال ــازم لممارستها
وش ــرك ــات ـه ــا ال ـت ــاب ـع ــة أنـشـطـتـهــا
وتنفيذ خططها.
 يتعارض مع الهدف من انشاءالمؤسسة ويعيق عملها ويعرض
المركز المالي لها للضعف.
 تآكل ارباح المؤسسة نتيجةان ـخ ـف ــاض االس ـت ـث ـم ــارات مـقــابــل
اس ـت ـم ــرار ال ــزي ــادة ف ــي الـتـكــالـيــف
ال ـح ـت ـم ـي ــة دون وج ـ ـ ـ ــود م ـق ــاب ــل
لاليرادات.
 انخفاض الجدارة االئتمانيةللمؤسسة لدى المؤسسات المالية
العالمية التي تراقب المركز المالي
للمؤسسة ويؤثر بدوره سلبا على
التصنيف للدولة ككل.
وع ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ــادة  13ال ـ ـتـ ــي تـنــص
عـلــى أن يـتــولــى ادارة المؤسسة
مجلس ادارة يشكل برئاسة وزير
النفط قالت «البترول» إن تشكيل
مجلس ادارة المؤسسة واالحكام

توجه الحكومة
وأك ــد الـمـكـتــب الـفـنــي أن هــدف
االقتراح يتفق مع توجه الحكومة
وسعيها لوضع خطط الستخدام
الطاقة المتجددة ،فهناك  4مشاريع
لـ ـت ــوظـ ـي ــف ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة
والموجودة في رؤية الكويت .2035
واع ـتــرضــت مــؤسـســة الـبـتــرول
الـكــويـتـيــة عـلــى تـعــديــل مسماها
ال ـح ــال ــي إلـ ــى م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
وال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة ال ـكــوي ـت ـيــة،
مشددة على ان تعديله يتعارض
مع ما قضي به مرسوم التشكيل
ال ـ ـ ــوزاري االخـ ـي ــر م ــن اس ـت ـحــداث

جدل بين «المحاسبة» و«البترول» على «الشركات التابعة»
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــذي أوص ـ ـ ـ ـ ــى دي ـ ـ ـ ــوان
المحاسبة بتعديل نــص ا ل ـمــادة  32من
االقـتــراح بقانون ،لتشمل رقــابــة الــديــوان
ال ـشــركــات ال ـتــاب ـعــة ،أك ــدت الـمــؤسـســة أن
المادة تثقل المؤسسة بالمعوقات ،وان
قــانــون إن ـشــاء ال ــدي ــوان لــم يـخـضــع لتلك
الشركات لرقابته ،وتنص المادة  32من
االق ـت ــراح بـقــانــون عـلــى أن ــه اسـتـثـنــاء من
أحـكــام قــانــون إنـشــاء «المحاسبة» يكون
للديوان صالحية فحص شؤون التوظف
والترقيات والتقييم في مؤسسة البترول
الكويتية وشركاتها التابعة.
ورأى ال ــدي ــوان تـعــديــل صـيــاغــة النص
السـ ـتـ ـبـ ـع ــاد ل ـف ـظ ــة (م ــؤسـ ـس ــة الـ ـبـ ـت ــرول
ال ـكــوي ـت ـيــة) ،ألن ـه ــا خــاض ـعــة لـلـنـصــوص
ذات الصلة بهذا الشأن من قانون إنشاء
«المحاسبة» المشار إليه وتعديله ،ليكون
ً
مقتصرا على الـشــركــات الـتــابـعــة ،ويلزم
الستحداث هذا االختصاص مراعاة اآلتي:
ت ــوح ـي ــد أن ـ ـ ــواع الـ ـ ـق ـ ــرارات الـمـشـمــولــة
بفحص الديوان مع تلك الــواردة بقانون
إن ـشــائــه ،بحسب مــا تضمنته الـمــادتــان
 10و 12المشار إليهما ،وإلــزام الشركات

النفطية بموافاة الديوان بما تصدره من
ق ــرارات شــؤون التوظف أســوة بالجهات
الـمـخــاطـبــة ب ـمــوجــب ال ـمــادت ـيــن  10و12
السالف ذكرهما.
وأك ــد ال ــدي ــوان ضـ ــرورة وض ــع تنظيم
يراعي فيما يرتبه من التزامات اختالف
الطبيعة الـقــانــونـيــة ل ـل ـقــرارات ال ـصــادرة
ف ــي شـ ــؤون ال ـت ــوظ ــف ،ول ـكــون ـهــا قـ ــرارات
إداري ـ ــة فــي الـجـهــات الـمـنـصــوص عليها
فــي الـمــادتـيــن  10و 12مــن قــانــون انـشــاء
«المحاسبة» ،وتلك القرارات الصادرة من
الشركات النفطية فيما يتعلق بالعاملين
فيها.
وتوحيد التزام الديوان المترتب على
هـ ــذا األم ـ ـ ــر ،وآلـ ـي ــة ح ـس ــم االخ ـ ـتـ ــاف فــي
حال نشأته بين «المحاسبة» والشركات
الـنـفـطـيــة ب ـمــراعــاة م ــا رتـبـتــه ال ـم ــادة 12
من قانون انشاء الــديــوان ،وتنظيم األثر
المترتب على المخالفات المالية المتصلة
بعدم التزام الجهات بما رتبته المادتان
 10و 12المشار إليهما مــن أحـكــام حيث
قصر المشرع فــي قــانــون إنـشــاء الــديــوان
س ــري ــان أح ـك ــام الـفـصــل ال ــراب ــع المتعلق

بالمخالفات المالية ،وتأديب المسؤولين
ع ــن ارت ـكــاب ـهــا ب ـمــوجــب الـ ـم ــادة  53على
الموظفين العموميين ،وهو ما يستبعد
م ـعــه ال ـع ــام ـل ــون ف ــي ال ـش ــرك ــات وت ـعــديــل
المذكرة اإليضاحية لالسباب السابقة.
أما مؤسسة البترول فقالت «تضمنت
المادة  32مثالب عديدة منها انها تثقل
الـمــؤسـســة بـمـعــوقــات ب ــدال مــن اعطائها
ال ـح ــري ــة والـ ـم ــرون ــة الـ ــازمـ ــة ألع ـمــال ـهــا،
وتـخـضــع ال ـشــركــات الـتــابـعــة لـهــا لرقابة
و قـيــود استثنائية لهم يتطلبها قانون
غنشاء «المحاسبة» ذاته ،وشبهة االخالل
ب ــاألص ــول ال ـعــامــة لـلـتـشــريــع ،اذ إن منح
ال ــدي ــوان الـصــاحـيــات الـمـقـتــرحــة مكانه
الطبيعي قــانــون انـشــائــه ،ولـيــس قــانــون
ان ـش ــاء ال ـمــؤس ـســة ،وم ـغ ــاي ــرة تشريعية
غير مـبــررة فــي صالحيات الــديــوان على
مؤسسة البترول وشركاتها التابعة من
نــاحـيــة ،وصــاح ـيــات «الـمـحــاسـبــة» على
سائر الجهات الحكومية من ناحية أخرى.

الشركات الخاصة
وقــالــت «ال ـب ـتــرول» إنــه مــن غير
المالئم اضافة االعـمــال المتعلقة
بـصـنــاعــة ال ـطــاقــة الـمـتـجــددة الــى
مـ ـسـ ـم ــى وأغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـم ــؤسـ ـس ــة
المنوط بها أصال القيام باألعمال
الخاصة لصناعة البترول والمواد
الـهـيــدروكــربــونـيــة ،ال ـتــي تختلف
فــي طــابـعـهــا عــن صـنــاعــة الـطــاقــة
الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة ،ك ـم ــا أن ال ـن ـصــوص
الحالية للمؤسسة تتسع لمباشرة
كل األعمال المرتبطة والمكملة لها.
وب ـي ـن ــت «ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول» أن وض ــع
قيد على الشركات الخاصة ،التي
تـتـمـلـكـهــا ال ـمــؤس ـســة او تـســاهــم
ف ــي رأس ـمــال ـهــا ،عـنــد رغـبـتـهــا في
االقتراض من الغير والحصول على
مــوافـقــة مجلس ادارة المؤسسة
ومجلس الــوزراء ،هو قيد يخالف
قانون الشركات رقم  7لسنة .2021
ك ـم ــا أن ـ ــه يـ ـتـ ـع ــارض مـ ــع نــص
المادة  6من االقتراح بقانون الذي
يعطي لمجلس ادارة المؤسسة
اخ ـت ـصــاصــات الـجـمـعـيــة الـعــامــة

االخ ـ ـ ـ ــرى ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـ ــه ال يــوفــر
ال ـم ــرون ــة ال ــازم ــة لـضـمــان حسن
ادارة المؤسسة ،وال يحقق الغاية
التي ارادها المشرع في المرسوم
بقانون مــن تــرك ذلــك الــى مرسوم
يصدر لهذا الغرض.
وب ـشــأن ال ـمــادة  16الـتــي تقول
«ال تـكــون قـ ــرارات مجلس اإلدارة
نــافــذة إال بــالـتـصــديــق عليها من
وزير النفط ،ما لم يتطلب نفاذها
اع ـت ـمــادهــا م ــن الـمـجـلــس األع ـلــى
للبترول» ،قالت «الـبـتــرول» :أغفل
نص المادة  16من االقتراح بقانون
تنظيم آلـيــة نـفــاذ ق ــرارات مجلس
إدارة المؤسسة في حالة اعتراض
وزير النفط وعدم مصادقته عليها،
ض ـمــانــا ل ـعــدم تـعـطـيـلـهــا وكـفــالــة
لتنفيذها دون تأخير.

مجرد منفذ
وعن المادة  17الخاصة بتعيين
الرئيس التنفيذي بمرسوم بناء
على ترشيح من الوزير المختص،
ويـ ـح ــدد رئ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة
اختصاصات وصالحيات الرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ،ق ــال ــت «الـ ـبـ ـت ــرول» إن
ال ـنــص الـمـقـتــرح إضــاف ـتــه يجعل
مـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي م ـجــرد
م ـن ـف ــذ لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات م ـج ـل ــس إدارة
المؤسسة ،دون أن يكون له الحق
في المشاركة باتخاذها ،رغم أنه
األك ـثــر درايـ ــة ب ـشــؤون المؤسسة
ب ـح ـك ــم م ـ ـهـ ــام م ـن ـص ـب ــه كــرئ ـيــس
تنفيذي لـهــا ،وتقتضي مصلحة
العمل بالمؤسسة أن يتم االعتداد
برأي الرئيس التنفيذي للمؤسسة
لكونه أحد أعضاء مجلس اإلدارة
في الوضع الحالي ،وأن يشارك في
الـتـصــويــت ،ومــا تضمنته الفقرة
األخيرة من المادة  17من االقتراح
بقانون يبدو متعارضا مع الدور
ال ــذي رسـمــه الـمـشــرع الــدسـتــوري
والـقــانــون ل ـلــوزراء وصالحياتهم
ب ـش ــأن ال ـمــؤس ـســات ال ـع ــام ــة ذات
الميزانيات المستقلة ،إذ حرص
الدستور على تأكيد استقالليتها،

وع ـلــى تــأكـيــد اسـتـقــالـيـتـهــا ،وأن
تبعيتها لـلــوزراء ّإنما هي تبعية
إشــراف ـيــة دون تــدخــل فــي شــؤون
ادارتها وأمورها التنفيذية.
وعــن البند «ط» مــن ال ـمــادة 18
الــذي يقول «تعيين لجان النظراء
فـ ــي الـ ـش ــرك ــات ال ـت ــاب ـع ــة لـ ـم ــدة 4
سـنــوات مــن أصـحــاب الـخـبــرة في
القطاع النفطي والمالي والفصل
في طلب الشركة التابعة بالمضي
فــي مـشــروع ّ
معين رفضته لجنة
النظراء» ،قالت :ما تضمنه البند
«ط» م ــن ال ـ ـمـ ــادة  18أم ـ ــر مـعـيــب
ومـ ـنـ ـتـ ـق ــد ،ل ـم ـخ ــال ـف ـت ــه لـ ـق ــان ــون
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـ ـ ــذي ي ـن ـط ـب ــق عـلــى
الـشــركــات التابعة للمؤسسة ،إذ
يلغي المقترح دور مجالس إدارات
هذه الشركات وإداراتها التنفيذية
ف ــي إدارة شـ ــؤون ه ــذه الـشــركــات
الذي حرص قانون الشركات على
تأكيده.
وب ـ ـشـ ــأن ال ـ ـم ـ ــادة « ،22يـ ـك ــون
للمؤسسة جـهــاز تــدقـيــق داخـلــي
ي ـت ـب ــع مـ ـب ــاش ــرة رئـ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة ،وال يجوز لإلدارة التنفيذية
اتـ ـخ ــاذ أي إجـ ـ ـ ــراء تـ ـج ــاه رئ ـيــس
وأعضاء جهاز التدقيق الداخلي
إال بموافقة رئيس مجلس اإلدارة»،
قــالــت «ال ـب ـت ــرول» إن مــا تضمنته
ال ـ ـم ـ ــادة  22يـ ـخ ــال ــف م ـت ـط ـل ـبــات
قواعد الحوكمة التي تفرض تمتع
جهاز التدقيق الداخلي (الجهاز)
بــاسـتـقــالـيــة فـنـيــة ف ــي مـمــارســة
أعماله ،إذ يؤدي المقترح الى جعل
ال ـج ـه ــاز تــاب ـعــا ل ـش ـخــص رئـيــس
مجلس إدارة المؤسسة ،مما يؤثر
على استقاللية عمل الجهاز.
وتابعت «الـبـتــرول»« :تضمنت
ال ـم ــادة  23م ــن االقـ ـت ــراح بـقــانــون
تنظيم تشكيل المجلس األ عـلــى
للبترول مع إضافة عبارة «والطاقة
المتجددة» إلى اسمه ،وهذا النص
يتعارض مع السياسة التشريعية
الـسـلـيـمــة ال ـتــي أف ـ ــردت للمجلس
مرسوما خاصا بإنشائه يتضمن
ك ــل أح ـكــامــه ب ـمــا ف ــي ذل ــك كيفية
تشكيل أعضائه».

المونس يؤكد خبر ةديرجلا  :سنعمل على صدور
قرار تفعيل رقابة «المحاسبة» على «التابعة»
•

●

محيي عامر

ً
تــأكـيــدا لما نشرته «الـجــريــدة»
فــي عــددهــا ال ـصــادر ،أمــس األول،
على صدر صفحتها األولى ،تحت
عـنــوان «الـشــركــات التابعة بوابة
خلفية للهروب مــن المحاسبة»،
ق ــال ال ـنــائــب خ ــال ــد ال ـمــونــس إنــه
تبين للجنة الميزانيات والحساب
ال ـخ ـتــامــي ال ـبــرل ـمــان ـيــة أن هـنــاك
ً
أبــوابــا خلفية تستخدمها بعض
الـشــركــات ،الـتــي تمتلك الحكومة
ً
أس ـه ـمــا ب ـهــا ،لـلـتـهــرب م ــن رقــابــة
دي ــوان المحاسبة ،عبر تأسيس
شـ ــركـ ــات ت ــاب ـع ــة لـ ـه ــا ،تـ ـق ــوم مــن
خ ــال ـه ــا ب ـت ـم ــري ــر الـ ـعـ ـق ــود دون
عرضها على ديوان المحاسبة.
وق ـ ــال ال ـم ــون ــس ،ف ــي تـصــريــح
لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن اللجنة طالبت
الديوان بتفعيل رقابته على تلك

خالد المونس

الـ ـش ــرك ــات ،وس ـن ـع ـمــل م ــن خ ــال
عضويتي باللجنة على إصــدار
قــرارات مدعومة من مجلس األمة
تمكن ديوان المحاسبة من فرض
رقــاب ـتــه عـلــى ال ـشــركــات الـتــابـعــة،
لمنع تهرب الشركات من رقابته

عـبــر بــوابـتـهــا .وأضـ ــاف :ال يعقل
أن يستباح المال العام عن طريق
تأسيس شركات تابعة للشركات،
ً
التي تمتلك الحكومة أسهما بها
بنسب تجعلها تحت رقابة ديوان
الـمـحــاسـبــة ،لـكــي تعمل مجالس

اإلدارات ب ـحــري ـت ـهــا ب ـع ـي ــدا عــن
الرقابة ،وعلينا جميعا أن نصحح
ً
هذا االعوجاج ونستصدر قرارا من
مجلس األم ــة لسد هــذه الثغرات
التي أضرت بالمال العام.

الفارس 135 :شهادة علمية مزورة أحيلت إلى النيابة
●

علي الصنيدح

كش ــف وزير النفط وزير التعليم العالي
د .محمد الفارس أنه ّ
تمت إحالة  135شهادة
علمية مزورة الى النيابة العامة حتى نهاية
عام .2020
وقال الفارس ،في رد على سؤال برلماني،
للنائب عبدالله المضف بشأن عدد حاالت
التزوير التي اكتشفت فــي معادلة وقبول
الشهادات العلمية في وزارة التعليم العالي
منذ  ،2010حصلت «الجريدة» على نسخة
مـنــه ،بلغت إحصائية الـشـهــادات العلمية
المزورة بــإدارة القضايا والتحقيقات 135
ش ـهــادة حـتــى ع ــام  ،2020وت ـمــت إحالتها
جميعا إلى النيابة العامة.
وأوض ــح ال ـفــارس أنــه «تــم تشكيل فريق
عـمــل متابعة اإلج ـ ــراء ات الـقــانــونـيــة بشأن
ا لـشـهــادات العلمية المشبوهة بالتزوير،
بــالـقــرار اإلداري رقــم  260الـصــادر بتاريخ
 ،2018/11/4والقرار اإلداري رقم  173الصادر

بتاريخ  ،»2019/6/24الفتا الى أنه «الوزارة
باشرت العديد من اإلجراءات الالحقة التي
من شأنها ضبط اعتماد ومعادلة الشهادات،
وض ـ ـمـ ــان عـ ـ ــدم ت ـ ـكـ ــرار مـ ــا تـ ــم س ــاب ـق ــا مــن
مخالفات ،من خالل ضبط جودة الخدمات
المقدمة من إدارة معادلة الشهادات العلمية.
وأوض ـ ــح الـ ـف ــارس أن ات ـخ ــاذ ال ـخ ـطــوات
الالزمة في ضبط الجودة نحو تطبيق اآلتي:
 - 1الـتـقــديــم لـلـمـعــادلــة :أن يـتــم التقديم
بواسطة صاحب العالقة أو من ينوب عنه
قانونيا بشرط حصوله على وكالة خاصة
موجهة ل ــوزارة التعليم الـعــالــي لمباشرة
إنجاز المعامالت المطلوبة بهذا الشأن.
ّ
ّ
 - 2ت ـســل ــم ال ـم ـع ــادل ــة :أن ي ـتــم ال ـت ـســلــم
بواسطة صاحب العالقة أو من ينوب عنه
قانونيا ،بشرط حصوله على وكالة خاصة
موجهة ل ــوزارة التعليم الـعــالــي لمباشرة
إنجاز المعامالت المطلوبة بهذا الشأن.
 - 3إجــراء ات المعادلة :عدم مباشرة أي
إجراء بشأن طلب معادلة الشهادات العلمية

محمد الفارس
ّ
الموجه
إال بعد تزويد الوزارة بالرد األصلي
والمرفوع على الموقع الرسمي لمنظومة
الديرة اإللكترونية من قبل المكتب الثقافي
المعني بهذا الشأن.
 - 4تـفـعـيــل ن ـظــام ( :)In boxت ــم تفعيل

النظام اإللكتروني الخاص بتسلم الردود
عــن المكاتب الثقافية والـمــوجــه للموظف
ال ـم ـخ ـتــص ،وف ــق ن ـظ ــام إل ـك ـتــرونــي يـهــدف
إل ــى وص ــول إش ـعــار للموظف ب ــورود الــرد
من المكتب الثقافي المعني لمتابعة سير
المعاملة وسرعة اإلنجاز.
 - 5ت ــم ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع دي ـ ـ ــوان ال ـخــدمــة
المدنية للتعميم على كل الجهات المعنية
– التعميم رقم  2لسنة  2019بشأن إصدار
الالئحة المنظمة لمعادلة الدرجات العلمية
ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج
الكويت.
 - 6تـ ـط ــوي ــر الـ ـمـ ـع ــادل ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
وإصدارها على أوراق ضد التزوير ،مذيلة
برمز ّ
معين يسمح ألي جهة باإلطالع على
ه ــذا الــرمــز مــن خ ــال ال ــراب ــط اإللـكـتــرونــي،
للتأكد من صحة بيانات المعادلة الصادرة.
 - 7إمكانية اإلطــاع على هذا الرمز من
خالل الرابط اإللكتروني الموضح في ذيل
المعادلة ،للتأكد من صحة المعادلة.

 - 8تحديث النظام اإللكتروني من بدء
إدخال طلب المعادلة إلى إتمام إصدارها.
 - 9ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـم ـك ــات ــب الـثـقــافـيــة
ووزارة الخارجية لمتابعة التأكد من صحة
الشهادات.
 - 10شكلت لجنة لوضع اآلليات الالزمة
لمكافحة الـتــزويــر فــي الـشـهــادات العلمية
ووضع معايير إلصدار الشهادات بالتعاون
مع القطاع القانوني.
 - 11طـلــب الـتـعــديــل عـلــى قــانــون حظر

اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات غـ ـي ــر الـ ـمـ ـع ــادل ــة،
بالتنسيق مع القطاع القانوني لطلب تعديل
بعض الجوانب ال ــواردة بالقانون األخير.
وفي حال تبين عدم صحة هذه المؤهالت
العلمية بعد مراجعة البيانات الخاصة بها،
يتم اتخاذ الالزم وإحالة المستندات الواردة
إل ــى الـقـطــاع الـقــانــونــي لـمـبــاشــرة مخاطبة
النيابة العامة بهذا الشأن.

انخفاض في التزوير
لــوحــظ انخفاض فــي ح ــاالت اكتشاف
التزوير في الشهادات العلمية ،حسبما ورد
في إجابة الوزير الفارس ،فمن  46شهادة
عام  ،2018بلغت  28حالة خالل .2019

وأقل حاالت التزوير كان في عام ،2020
حيث بلغ عدد الشهادات التي تم اكتشاف
تزويرها من التعليم العالي .9

ةديرجلا
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الدستور وسخونة
األحداث

المستشار شفيق إمام

أول العمود :فــي كــل مــرة تتسلم فيها السلطات الكويتية رفــات
أبنائها من شهداء الغزو العراقي تتضح دروس وطنية وإشــارات
بالغة األهمية لما يفعله األحياء في الوطن.
***
تمر البالد بأحداث سياسية وأمنية صاخبة منذ أشهر ،عناوينها
ساخنة :عــودة بعض السياسيين والناشطين من الـخــارج ،إطالق
سراح أفراد ما يسمى "خلية العبدلي" ،ودخول متعاطفين مع حزب
الله للسجن في قضية تبرعات مالية جديدة رهن التحقيق ،حكومة
مستقيلة ،تفويض سمو األمير ،حفظه الله ورعاه ،بعض صالحياته
لسمو ولي العهد ،برلمان متيقظ لكنه مشتت القوى ،تداعيات أمنية
واجتماعية جديدة جراء عامين من وباء كورونا ...وهكذا.
هذه القضايا أو بعضها ربما تكون جديدة في عناوينها ،لكنها
ليست بغريبة عن الحياة السياسية الكويتية ،فطوال عقود سابقة
ً
حملت أحداثا أكثر خطورة كمحاولة اغتيال الشيخ جابر ،رحمه الله،
وحرب الناقالت ،والغزو العراقي للكويت ،وغيرها.
ما نود أن نقوله أن هذا هو قدر الكويت كدولة تقع في بؤرة ساخنة
ً
جدا وبين دولة كبرى ذات نفوذ ال يهدأ ،فهذه األحداث التي نعيشها
اليوم هي وليدة الموقع الجغرافي في جزء منها ،وبعضها ذو عالقة
ً
ً
بصراع أهل الدار حول االختالف على "اإلصالح" شكال ومضمونا،
وهو صراع ممتد ولم يهدأ في يوم.
ً
المهم في كل ما يحدث اليوم وغدا هو مدى احترامنا واحتكامنا
ً
جميعا للدستور والقضاء والقوانين التي هي الضامن األساسي بعد
تماسك الجبهة الداخلية ،وقد أثبتت الكثير من األحداث السياسية
الصاخبة مدى أهمية هذه الوثيقة التي كلما حميناها منحتنا األمان،
ً
وكلما تنكرنا لها ّ
جرت علينا المشاكل ،وأنبتت شرورا اجتماعية.
ً
أخ ـيــرا ،نتمنى أن تـكــون ع ــودة السياسيين والناشطين فرصة
لمراجعة شاملة للعمل السياسي في الكويت ومن جميع األطراف،
ً
برلمانا وحكومة ،فرفاهية الوقت دخلت مرحلة النضوب.

«بياعين حجي»
حـنان بدر الرومي
hanan.alroumi@gmail.com
يعرف الخط المستقيم بأنه أقصر مسافة بين أي نقطتين ،لذلك
كان الصراع األزلي بين الحق والباطل ،فالناس إن لم يجمعهم الحق
فسيفرقهم الباطل ال محالة ،وسينقلب الخط المستقيم إلــى خط
ً
متعرج أو منحرف وغيره ،وسيروي التاريخ أياما عصيبة عشناها
بين صرخات "لــن نقبل" ولعبة البعض تحت قبة عبدالله السالم،
ومفاجأة الظهور التلفزيوني للدكتور ،وصهيل الخيل ونغمات أبواق
السيارات .إنه عمر يحسب بالدقائق قبل الساعات ،تنازعتنا فيه
مشاعر الخوف على وطن تربينا على حبه ،وانقسام مجتمع تكاتف
ً
سابقا في أحلك الظروف ،سنوات اختطفت فيها راحة بال الشعب
الكويتي ،ومشاعر األم ــان ،وخطط التنمية ،أمــام صــراخ ال ينتهي،
واتهامات تتوالد ،وتشكيك في الذمم والطعن والتخوين والعناد من
بعض ممثلي األمــة ،بل إنهم تسببوا وبضمير ميت بدفع الكويت
لضريبة ضخمة موجعة مهما حاولنا تهوينها.
نواب األمة الذين تم اختيارهم من الشعب على أمل تحقيق اإلصالح
الـشــامــل غـيــروا الـبــوصـلــة ،وأثـبـتــت أغلبيتهم أنـهــم مـجــرد ممثلين
للمعارضة ،وعـلــى درج ــة عالية مــن اإلت ـقــان ،حتى إنـهــم ينافسون
أشهر الفنانين في الخليج والوطن العربي والعالم أيضا ،فالمشهد
السياسي والـخـطــاب السياسي وصــا إلــى درج ــة االحـتـقــان العام،
وشــاهــدنــا تصرفات صبيانية بعيدة تماما عــن العمل السياسي
الحقيقي دغدغ من خاللها هؤالء النواب العواطف بدال من حديث
ً
العقل ،وشجعوا التجنيس العشوائي والفساد بــدال من اإلصــاح
والتنمية ،وصعدوا خالفاتهم الشخصية للسطح ،وجعلوها أولوية
على حساب الوطن ،فكانوا كما نسميهم باللهجة المحلية مجرد
"بياعين حجي".
تقرير موقع ريمتر ( )Remitr.comوبحسب أسعار الصرف الواردة
فى غوغل فاينانس ( )google financeاعتبرت العملة الكويتية من
أقوى العمالت ،كما ينظر للكويت كدولة غنية ،في حين يخبرنا الواقع
أن المواطن الكويتي مثقل بالهموم والخوف من الحاضر والمستقبل،
وموقعه داخــل بلده يتراجع مــع الــزيــادة غير المنطقية للوافدين،
وغيرها من المشاكل والهموم التي تفوق حجم بلد صغير كالكويت.
تراكم المشاكل وتعقدها يعطياننا نتيجة مفادها أننا نفتقد
ً
فعليا الشخصية الوطنية الحقيقية ذات الضمير الحي الذي يخاف
على تــراب الوطن ،ويحمي سمعته ،ويحرص على ثــرواتــه ،ضمير
يحب األمة ويجتهد لمصلحتها ،سنوات عصيبة مرت علينا نتمنى
ً
أن تكون درس ــا لممثلي األم ــة ،وعسى أن يعدلوا مسارهم السيئ،
ويمدوا يد التعاون السياسي لمصلحة الكويت وشعبها ،نتمنى
ونتمنى والغد قريب.

درء الفتنة
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مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com

ف ــي سـ ـي ــاق ت ـن ــاول ــي ل ـل ـي ــوم ال ـعــال ـمــي
ل ـل ـت ـســامــح ال ـ ـ ــذي ص ـ ـ ــادف ي ـ ــوم 11 /16
ال ـمــاضــي ت ـعــرضــت لـلـفـجــوة ب ـيــن سقف
ال ـت ـش ــري ــع ،ال ـم ـت ـم ـثــل ف ــي قـ ـ ـ ــرارات األم ــم
المتحدة وقرارات مجلس حقوق اإلنسان،
التي تبنذ الكراهية والعنف وتدعو إلى
الـتـســامــح ،وب ـيــن مـسـتــوى الـتـطـبـيــق في
جرائم اإلبادة للشعب الفلسطيني وجرائم
اإلب ــادة للمسلمين على أيــدي الهندوس
في الهند وميانمار وغيرها ،تحت مسمع
العالم وبصره.

ومـفـهــومــه ه ــو ال ـق ـبــول ب ــاآلخ ــر ،أي ــا كـ ّـان
جنسه أو أصله أو لونه أو ديـنــه ،فسنة
الخالق والخلق هي في التنوع اجتماعيا
وبيئيا وثقافيا ،والتعايش بين اإلنسان
في كل زمان ومكان.
ويجرم قانون الوحدة الوطنية ويعاقب
ك ــل ش ـخــص قـ ــام أو دعـ ــا أو حـ ــض ،بــأي
وسيلة من وسائل العالنية ،على كراهية
أو ازدراء أي فئة مــن فـئــات المجتمع أو
إثــارة الفتنة أو نشر األفكار الداعية إلى
تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل
أو مذهب ديني أو جنس أو نسب ،بعقوبة
تصل إلى الحبس مدة ال تزيد على سبع
س ـنــوات ،وغــرامــة ال تقل عــن عـشــرة آالف
ديـنــار ،وال تزيد على مئة ألــف ديـنــار أو
بإحدى هاتين العقوبتين ،مع عدم اإلخالل
بأي عقوبة أشد.
ومــن المعلوم أن الـقــوانـيــن الجزائية
تطبق على كل شخص يرتكب هذه األفعال
على إقليم الدولة ،أيا كانت جنسيته إال أن
قانون الوحدة الوطنية يمتد إلى خارج
إقـلـيــم ال ــدول ــة ،فـيـمــا نـصــت عـلـيــه الـفـقــرة
الـثــانـيــة مــن ال ـم ــادة األولـ ــى ال ـتــي تحظر
فقرتها األولى أفعال الكراهية سالفة الذكر
من أنه "كما تسري أحكام الفقرة السابقة
على كل شخص يرتكب خارج إقليم الدولة
فعال يجعله فاعال أصليا أو شريكا في
الجريمة إذا وقعت كلها أو بعضها في
إقليم دولة الكويت".
كـمــا نـصــت الـفـقــرة الـثــالـثــة مــن الـمــادة
األولى من هذا القانون على أنه "يعد من
و ســا ئــل التعبير الشبكات المعلوماتية
وال ـمــدونــات الـتــي تنشر عليها وغيرها
من وسائل االتصال الحديثة" .أي أن ما
يرتكب من حض على الكراهية من األفعال
السالفة البيان على الشبكة اإللكترونية
ً
يعتبر مؤثما جزائيا ومعاقبا عليه طبقا
ألحكام قانون الوحدة الوطنية.

فالتسامج مصدره الطبيعة اإلنسانية،
ّ
وسنة الخالق في خلقه ،وقد أعلت األديان
الـسـمــاويــة جميعا الـتـســامــح ،باعتباره
ق ـي ـمــة إن ـس ــان ـي ــة وق ـي ـم ــة مـجـتـمـعـيــة ألن
اإلنسان ال يستطيع أن يعيش بمفرده.
ويقول الرسول عليه الصالة والسالم
"الـ ـ ـن ـ ــاس س ــواسـ ـي ــة ك ــأسـ ـن ــان ال ـم ـش ــط"،

منطلقات قانون الوحدة الوطنية

التسامح في الدستور الكويتي
وقــد كــان دسـتــور الـكــويــت ال ــذي صدر
فــي  11نوفمبر سـنــة  1962حــافــا بقيم
ال ـت ـس ــام ــح وال ـق ـي ــم اإلن ـس ــان ـي ــة الــرف ـي ـعــة
فــي ال ـت ـعــاون وال ـتــراحــم ال ـم ــادة ( )7وفــي
المساواة بين الناس جميعا ،فيما تنص
عليه المادة ( ،)29من "أن الناس سواسية
في الكرامة اإلنسانية ،وهم متساوون لدى
القانون في الحقوق والواجبات العامة ،ال
تمييز بينهم في ذلــك بسبب الجنس أو
األصل أو اللغة أو الدين".
وان ـط ــاق ــا م ــن هـ ــذه ال ـق ـيــم اإلن ـســان ـيــة
ال ــرفـ ـيـ ـع ــة ف ـ ــي دسـ ـ ـت ـ ــور ال ـ ـكـ ــويـ ــت ص ــدر
ال ـمــرســوم ب ـقــانــون رق ــم  19لـسـنــة 2012
بشأن الــوحــدة الوطنية بالمفهوم األعم
واألش ـ ـمـ ــل لـ ـه ــذه ال ـ ــوح ـ ــدة ،وه ـ ــي وح ــدة
المجتمع الكويتي ،الــذي أفــرد الدستور
ال ـ ـبـ ــاب الـ ـث ــان ــي مـ ــن أبـ ــوابـ ــه ل ـل ـم ـقــومــات
األساسية للمجتمع الكويتي المتمثلة
في ثــاث دعامات لهذا المجتمع ،نصت
عليها أولى مواد هذا الباب ،وهي العدل
والحرية والمساواة ،مادة ( )7وألزم الدولة
في المادة التالية بصونها مادة (.)8

 ...وفي قانون الوحدة الوطنية

وه ــي الـمـنـطـلـقــات ال ـتــي انـطـلــق منها
المشرع الكويتي فــي التجريم والعقاب
عـلــى ال ـق ـيــام أو ال ــدع ــوة أو ال ـحــض على
الكراهية ،والتي ورد بيانها في المذكرة
اإليـ ـض ــاحـ ـي ــة ،ن ـن ـق ـل ـهــا ك ـم ــا ج ـ ـ ــاءت فــي

ال ـم ــذك ــرة" :ان ـطــاقــا م ــن اإلي ـم ــان بـكــرامــة
اإلنسان الذي أعزه الله منذ الخليقة وحقه
فــي حـيــاة كريمة على أســس مــن الحرية
والعدالة والمساواة ،وتحقيقا للمبادئ
الخالدة للدين اإلسالمي الحنيف ،ومع
مــراعــاة مــا الـتــزمــت بــه دول ــة الـكــويــت من
اتـفــاقـيــات خــاصــة فـيـمــا يتعلق بحقوق
اإلنسان ،ولما كان القانون هو أداة الدولة
لتحقيق مــا يتطلبه المجتمع و صــا لــح
المواطنين ،وبالتالي فقد حرص الدستور
الكويتي على أال يتعطل إصدار القوانين
حتى في حالة غياب مجلس األمــة فيما
بين أداور االنـعـقــاد أو عند حله ،فأجاز
في المادة  71منه إصدار مراسيم لها قوة
القوانين ،إذ حدث ما يوجب اإلسراع في
اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير.
وكانت مصلحة الدولة العليا تستوجب
اإلسـ ــراع فــي إصـ ــدار تـشــريــع يعمل على
حـ ـم ــاي ــة ال ـ ــوح ـ ــدة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وال ـن ـس ـي ــج
االجتماعي للمجتمع الكويتي في ضوء
م ــا كـشــف عـنــه الـتـطـبـيــق ،السـيـمــا أثـنــاء
حمالت الدعاية االنتخابية ،والتي سوف
تصاحب االنتخابات العامة القادمة من
تفشي النعرات الطائفية والقبلية أحيانا
التي تضر بالوحدة الوطنية ،األمر الذي
يستوجب ضرورة اإلسراع في مواجهتها
ب ـ ـصـ ــورة ح ــاسـ ـم ــة ،ف ـق ــد أع ـ ــد ال ـم ــرس ــوم
بقانون المرافق تحقيقا للمصلحة العامة،
ً
ً
وتــأك ـيــدا لـلـمـســاواة بـيــن الـبـشــر تحقيقا
للسلم واألمن وحماية للوحدة الوطنية".
وال وجـ ـ ــه ل ــاحـ ـتـ ـج ــاج بـ ـم ــا جـ ـ ــاء فــي
المذكرة اإليضاحية في سياق حديثها
عما كشف عنه التطبيق ،ال سيما أثناء
حـ ـم ــات ال ــدع ــاي ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ذلـ ــك أن
العبرة في تطبيق أحكام القوانين بعموم
الحكم ،وال عبرة بخصوص السبب في
اإلسراع في إصدار هذا التشريع بمرسوم
بقانون فــي غيبة مجلس األمــة باعتبار
ه ــذا الـتـشــريــع مــن تـشــريـعــات ال ـضــرورة،
(يرجى التفضل بالرجوع الى كتابنا في
تشريعات الضرورة طبعة .)1994
وق ــد أك ــدت ال ـمــذكــرة اإليـضــاحـيــة ذلــك
بانطالقها مــن اإلي ـمــان بـكــرامــة اإلنـســان
وخـتـمــت منطلقاتها بـتــأكـيــد الـمـســاواة
بين البشر تحقيقا للسلم واألمن وحماية
الوحدة الوطنية.

إذا قادت
المفاوضات
الجانبين إلى خطة
العمل المشتركة
فهذا يعيد فرض
القيود على
البرنامج النووي
اإليراني

يقال إن النار من مستصغر الشرر والعياذ بالله ،فبعد العفو
األميري عن المحكومين بأحكام قضائية ،أطلت الفتنة بوجهها
الكريه ورائحتها النتنة ،وهــذا مــا قــرأنــاه فــي وســائــل التواصل
االجتماعي وغيرها ،فبعد أن عشنا في زمن التسامح والمحبة
واإلخ ـ ــاء بـيــن أط ـيــاف المجتمع مـنــذ ع ـقــود طــويـلــة ،أط ــل علينا
البعض ،سامحهم الله ،وأبوا إال أن يشقوا صف الوحدة الوطنية
في الكويت.
ال ش ــك أن ل ـكــل إن ـس ــان ال ـحــق ف ــي أن ي ـبــدي رأيـ ــه الشخصي
ً
استنادا لما منحه الدستور لكل مواطن ،بما ال يخالف القوانين
والدين واألخــاق العامة ،فقد شاهدنا أثناء الغزو الغاشم كيف
ً
وقف الكويتيون صفا واحدا لمقاومة ودحر الغزو الغاشم ،ولم
تظهر نعرة التطرف بين النسيج االجتماعي الكويتي ،ولكن هذه
األيام البعض ال يريد أن نعيش في كويتنا الطيبة متسامحين
ومتعاونين.
لألسف الشديد سمعنا وقرأنا كلمات وعـبــارات تسيء إلينا
ككويتيين ،وتحاول شق الصف الواحد ،وإن إثارة الفتنة والنار
سهلة لكن إطفاء الحريق الــذي يأتي بفعل الفتنة قد يكون من
الصعب إطـفــاؤه ،فكل إنسان له الحق في أن يحمل أو يتبع أي
فكر أو توجه سياسي معين وليس بالضرورة أن يكون هذا الفكر
ً
أو التوجه مقبوال من إنسان آخر في فترة الستينيات .رأينا من
الشباب الكويتيين من يعتنق الفكر القومي الناصري أو الماركسي
أو البعثي أو غيرها من النظريات أو التوجهات السياسية ،ولكن
ً
الوالء للوطن يأتي أوال وليس االنتماء أو الوالء للخارج ،فالبعض
له توجهات سياسية ذات طابع ديني وهم أحرار في اختيار هذا
النهج ،ولكن يجب أن يكون الوالء للوطن فقط.
ومن يعش على أرض الكويت الطيبة ،وولد فيها وترعرع ودرس
فــي مــدارسـهــا بالمجان ،وتلقى رعــايــة صحية أيـضــا بالمجان،
وحصل على جميع االمتيازات فعليه أن يشكر النعمة ويخلص
لبلده الــذي وفــر له األمــن واألم ــان ،وأال يكون والؤه للخارج ،بل
نقول (ال) كبيرة لمن لديه هذا التوجه ،فإذا كان والء اإلنسان لبلده
الكويت ال لجهة خارجية فهو مواطن يستحق االحترام ،أما إذا كان
الوالء ألي دولة كانت في الشرق أو الغرب فإن على هذا الشخص
أن يشد الرحال إلى تلك البقاع التي يواليها ،فالرحيل عن الكويت
أبرك ما يكون لمن يقيم في الكويت ويتمتع بامتيازاتها ويكون
هواه ووالؤه ألفكار وتوجهات خارجية.
علينا جميعا ككويتيين أن نحافظ على هذه األرض الطيبة التي
أعطتنا الكثير ،وعلينا جميعا الحرص على أمنها واستقرارها
وازدهارها ،وال نسمح باألفكار الغريبة أن تسود في بلدنا الحبيب
الكويت ،فأثناء الغزو العراقي الذي كان يحكمه حزب البعث حاول
ذلــك الـنـظــام أن يستميل الكويتيين الــذيــن كــانــت لهم توجهات
سياسية عدة ،ومنهم البعثيون الكويتيون ولكنهم رفضوا التعاون
ً
مع المحتل وقاوموه ودفعوا حياتهم ثمنا لوالئهم لبلدهم ،إلى
جانب كل الكويتيين الذين رفضوا التعاون مع المحتل ،وقاوموه
ببسالة ،واستشهد منهم الكثيرون ،رحمهم الله وأسكنهم الجنة.
اللهم احفظ الكويت وشعبها ومن يعيش على أرضها ،وأسبغ
علينا نعمة األمن واألمان والحب والوفاء والترابط ،ونبذ التعصب
والبغضاء ،وأبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ،آمين يا رب
العالمين.

عمير جمال *

اختيارات إيران النووية واختياراتنا
إذا تجاوزت إيران
الخطوط الحمراء الكمية
أو النوعية ،فستدفع ثمنا
باهظا ،فباإلضافة إلى
زيادة العقوبات ،يمكنها
أن تتوقع هجمات
سيبرانية فضال عن
هجمات عسكرية تقليدية
على منشآتها النووية
وربما أهداف ذات قيمة
اقتصادية وعسكرية.

محمد أحمد المجرن الرومي

ً
عمران خان يعقد اتفاقا مع
«تحريك طالبان باكستان»

ريتشارد هاس*
َ
ُ
من المقرر أن تـسـتأنـف المفاوضات بين
إي ـ ــران وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ب ـشــأن أنشطة
إي ــران الـنــوويــة فــي الـتــاســع والـعـشــريــن من
نوفمبر ،ولكن برغم أن كثيرين سيرحبون
بهذا التطور ،فمن الواجب عليهم أن يضعوا
في االعتبار أن المحادثات من غير المرجح
أن تنجح .وحتى لو صادفت النجاح ،فإن أي
اتفاق لن يحل سعي إي ــران الحثيث لبسط
هيمنتها اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،أو إن ـت ــاج األسـلـحــة
النووية .لنستعرض أوال بعض التاريخ ،ففي
عام  ،2015أبرمت إيران ،والواليات المتحدة،
وال ـص ـيــن ،وفــرنـسـيــا ،وأل ـمــان ـيــا ،وروس ـي ــا،
واالتحاد األوروبي ،والمملكة المتحدة ،خطة
العمل الشاملة المشتركة ،وهي االتفاقية التي
قضت بخفض مخزون إيران من اليورانيوم،
ومستوى تخصيب اليورانيوم المسموح لها
بالوصول إليه ،وعدد أجهزة الطرد المركزي
الـتــي يمكنها تشغيلها ،كما جــرى تنظيم
عمليات التفتيش الدولية المكثفة ،وتعهدت
إيران باالمتناع كليا عن إنتاج أسلحة نووية.
طبقا لتقديرات خبراء ،فإن هذه الترتيبات
ك ــان ــت تـعـنــي أن إي ـ ـ ــران س ـت ـح ـتــاج إلـ ــى ما
يصل إلــى عــام كامل إلنتاج أسلحة نووية
إذا اختارت القيام بذلك وأن المفتشين من
المرجح أن يكتشفوا مثل هذه العملية ،بيد
أن معظم القيود التي فرضها اتفاق 2015
كانت تتضمن فقرة "انقضاء" ،وهــذا يعني
أن العمل بها ينتهي خالل فترة تتراوح بين
 10و 15عاما.
بمجرد رفع القيود ،ستحتاج إيــران إلى
وقت أقل كثيرا لتطوير برنامج أسلحة نووية
تام النضج ،ومع ذلك ،بعد توقيع خطة العمل
الشاملة المشتركة جرى فك تجميد مليارات
الـ ـ ــدوالرات مــن األم ـ ــوال اإليــران ـيــة ،وأعفيت
إيران بشكل كبير من العقوبات االقتصادية
الشاملة .اختارت إيران االمتثال لخطة العمل
الشاملة المشتركة ،ولكن بعد ثالث سنوات،
ف ــي ع ــام  ،2018ف ــي عـهــد الــرئ ـيــس دونــالــد
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زوايا ورؤى

ت ــرام ــب ،انـسـحـبــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة من
جانب واحد من االتفاقية ،التي وصفها ترمب
بأنها "مروعة" و"واحدة من أسوأ المعامالت
وأكثرها محاباة لجانب واح ــد" ،ثــم فرض
مجموعة جــديــدة مــن العقوبات الصارمة،
وبعد ذلك بفترة وجيزة ،تحركت إيران إلبقاء
المفتشين الدوليين على مسافة واقتربت
بثبات من التمكن من إنتاج أسلحة نووية،
وتشير أدلة قوية إلى أنها قامت بتخصيب
القدر الكافي من اليورانيوم إلى درجة تقترب
مــن المستوى ال ــازم إلن ـتــاج س ــاح نــووي
واحد أو أكثر.
ف ــي ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس ج ــو ب ــاي ــدن ،أعــربــت
الواليات المتحدة عن رغبتها في العودة إلى
االتفاقية (التي جرى التفاوض عليها عندما
كان بايدن نائبا للرئيس) وحثت إيران على
فعل الشيء ذاتــه ،ومع وجــود رئيس جديد
(إبراهيم رئيسي) في إيران أيضا ،أعلنت إيران
استعدادها للقيام بذلك ،ولكن بشرط إلغاء
ً
العقوبات التي فرضت في عهد ترامب أوال،
وإذا قادت المفاوضات الجانبين إلى العودة
إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ،فإن هذا
من شأنه أن يعيد فرض القيود على البرنامج
النووي اإليراني لمدة تقرب من عشر سنوات
مقابل رفع العديد من العقوبات االقتصادية
ولكن ليس كلها.
لكن هذا السيناريو ال يخلو من مشكالت،
ً
فأوال ،سيسهل رفع العقوبات حصول إيران
على الـمــوارد المالية الكفيلة بالسماح لها
بالقيام بالمزيد مما تقوم به بالفعل لتقويض
االس ـت ـقــرار فــي الـيـمــن ،وس ــوري ــة ،وال ـع ــراق،
ولبنان ،وغزة ،وأماكن أخرى في المنطقة ،لم
يقيد اتفاق  2015مثل هذا النشاط.
ثانيا ،ال يوجد من األسباب ما يجعلنا
نعتقد أن إيران قد توقع أبدا على اتفاق نووي
"أط ــول أمــدا وأكثر قــوة" (خطة عمل شاملة
مشتركة  )2تفرض قيودا أكثر صرامة على
برنامجها النووي لفترة أطــول ،وال يوجد

سبب لالعتقاد بأن تركيبة إيران السياسية أو
ما تسعى إلى تحقيقه من أهداف قد يختلف
جوهريا في غضون عشر سنوات من اآلن.
يقودنا هذا إلى عيب آخر يشوب إحياء
خطة العمل الشاملة المشتركة :فقد تعود
إيران إلى اتفاق  ،2015وتمتثل له ،في حين
تـعـمــل عـلــى الـتـعـجـيــل بــإن ـتــاج ال ـصــواريــخ
الباليستيكية (ال ـت ــي ال يغطيها االت ـفــاق
أيضا) ،ثم تبدأ بعد عــام  2030في توسيع
مخزونها من اليورانيوم المخصب بشكل
كبير .باإلضافة إلى هذا ،ربما تواصل إيران
في مواقع مخفية تنفيذ مشروعات ذات صلة
بتطوير األسلحة بالبناء على مــا تعلمته
في السنوات القليلة األخيرة ،وهو النشاط
الذي من شأنه أن يفضي إلى تعزيز جودة
وكمية أي أسلحة نووية إذا قــررت السعي
إلى إنتاجها.
ال ـســؤال لـيــس إذا كـنــا سنصل إل ــى هــذه
المرحلة ،بل متى نصل إليها :خــال أشهر
إذا فشلت المفاوضات ،أو فــي غضون أقل
مــن عشر سـنــوات إذا نجحت ،مــن الواضح
أن إيران التي ُيـس َـمـح لها باكتساب المعرفة
الـمـيــدانـيــة الـكــامـلــة بــاألسـلـحــة ال ـنــوويــة أو
االقتراب من مثل هذه النقطة (أن تصبح على
أعتاب كونها دولة مسلحة نوويا) ستكون
في األرجح أكثر عدوانية في جهودها الرامية
إلى تشكيل المنطقة على هيئتها .من ناحية
أخ ــرى ،قــد تدفع إي ــران التي تمتلك أسلحة
نــوويــة ،أو لديها الـقــدرة على إنتاجها في
غضون أيــام أو أسابيع ،واحــدة أو أكثر من
الدول المجاورة -في األرجح ،المملكة العربية
السعودية ،أو مصر ،أو تركيا -إلى أن تحذو
حذوها ،وهذا من شأنه أن يدفع المنطقة التي
تمزقها الصراعات بالفعل إلى حافة الهاوية.
البديل هو االستعاضة عن الدبلوماسية
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ب ـ ـشـ ــيء أق ـ ـ ــل رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،سـمـهــا
دب ـلــومــاس ـيــة م ـس ـت ـتــرة أو م ـح ــاول ــة للحد
مــن التسلح ب ــدون اتفاقيات ،وفــي ظــل هذا

السيناريو ،تقوم حكومة الواليات المتحدة
وغـيــرهــا مــن الـحـكــومــات المعنية (بـمــا في
ذلك إسرائيل) بإبالغ إيران بوضوح بحدود
تسامحها في ما يتعلق بقدرتها النووية.
إذا تجاوزت إيران هذه الخطوط الحمراء
الكمية أو النوعية ،فستدفع ثمنا باهظا،
فباإلضافة إلى زيادة العقوبات ،يمكنها أن
تتوقع هجمات سيبرانية فضال عن هجمات
عسكرية تقليدية على منشآتها النووية
وربما أهداف ذات قيمة اقتصادية وعسكرية.
لــن يخلو مـســار األح ــداث هــذا أيـضــا من
مخاطر وتكاليف ،فليس هناك ما قد يضمن
نجاح مثل هذه الهجمات ،خصوصا أن إيران
ستبذل قصارى جهدها لحماية العناصر
ال ـم ـه ـمــة ف ــي بــرنــام ـج ـهــا الـ ـن ــووي وإع ـ ــادة
تشكيلها إذا لزم األمر ،وستحظى إيران أيضا
بخيار تنفيذ ردود انتقامية باالستعانة
بـمـجـمــوعــة م ــن األدوات وض ــد أه ـ ــداف من
اختيارها في مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
كــل هــذا يعني ضمنا اخـتـيــارات صعبة
أمام الواليات المتحدة ،وربما يضطر بايدن
وخلفاؤه إلى النظر في المشاركة في هجمات
ضد إيران أو التغاضي عن هجمات ضدها،
وقد يضطرون أيضا إلى التعهد بأن الواليات
ال ـم ـت ـحــدة س ـت ــرد ع ـلــى أي ت ـهــديــد إي ــران ــي
باستخدام األسلحة النووية أو استخدامها
فعليا ،تماما كما تفعل الــواليــات المتحدة
مع حلفائها في أوروبــا وآسيا ضد روسيا
والصين.
لقد أوضح كل من ترامب وبايدن رغبته
فــي تقليص ال ـت ــورط الـعـسـكــري األمـيــركــي
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ،وبسبب إيـ ــران ،يبدو
أن تحقيق هــذه الرغبة بــات مستبعدا على
نحو متزايد.
* رئيس مجلس العالقات الخارجية.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

ّ
ً
في األسبوع الماضي ،وقعت باكستان اتفاقا لوقف إطالق النار
لشهر مع حركة "تحريك طالبان باكستان" ،ويمكن تمديد صالحية
االتفاق إذا وافق الطرفان على ذلك.
أعلنت الحكومة الباكستانية أن المفاوضات مع "تحريك طالبان
باكستان" حصلت بما يتماشى مع بنود الدستور الباكستاني،
وعند اإلدالء بهذا التصريح في األسبوع الماضي ،قال وزير اإلعالم
فؤاد شودري إن "المحادثات مع "تحريك طالبان باكستان" ستأخذ
باالعتبار معايير سيادة الدولة ،والسالم واألمن في المناطق األكثر
ً
تأثرا ،واالستقرار االجتماعي واالقتصادي".
أكــد الطرفان أن حركة "طــالـبــان" األفغانية أدت دور الوساطة
فــي تلك الـمـحــادثــات ،وإنــه تـطــور واعــد إلع ــادة إرس ــاء الـســام في
المناطق القبلية الباكستانية ،لكن لم تتضح بعد طبيعة المحادثات
ونطاقها ،مما يثبت أن طريقة تفاوض باكستان مع "تحريك طالبان
باكستان" هي جزء من المشكلة ،ال الحل.
طالبت أحزاب المعارضة بطرح االتفاق للنقاش أمام البرلمان،
ودع ــا الـبـعــض إل ــى إج ــراء اسـتـفـتــاء وطـنــي بـشــأنــه ،لـكــن ال تبدو
الحكومة مستعدة التـخــاذ هــذه الـخـطــوة أو الـمـصــادقــة على أي
شكل من هذا االتفاق ،حتى أنها ال تملك النفوذ التشريعي الالزم
لفعل ذلك.
في الوقت نفسه ،تعمقت االنقسامات في نظام عمران خان بسبب
االتفاق السري األخير بين الحكومة و"تحريك طالبان باكستان"،
وتصاعد ضغوط المعارضة على الحكومة نتيجة ارتفاع مستوى
التضخم ،وانزعاج الجيش من الحزب الحاكم بسبب مسائل مرتبطة
بأسلوب ُ
الحكم.
تطرح المقاربة المعتمدة إشكالية َ أخــرى ألن حركة "طالبان"
األفغانية أدت دور الوساطة بين الطرفين ،فما الذي سيحصل إذا
ّ
عجزت "طالبان" عن السيطرة على تصرفات الجماعة المسلحة
تجاه باكستان؟ وماذا لو بدأت "طالبان" تستغل "تحريك طالبان
باكستان" لزيادة نفوذها في باكستان؟ وهل تستطيع باكستان
ّ
االتكال على جماعة مسلحة لتغيير سلوك جماعة مسلحة أخرى
تجاه الدولة الباكستانية؟
بــرأي بعض المحللين ،تبدو المؤسسة األمنية في باكستان
مقتنعة بقدرتها على دفــع "طالبان" إلــى إجبار "تحريك طالبان
باكستان" على عقد اتفاق مع الدولة الباكستانية ،لكنها فرضية
شائبة.
ً
أوال ،قد ترغب "تحريك طالبان باكستان" في التوقيع على اتفاق
لوقف إطالق النار مع باكستان إلرضاء الجهات التي تستضيفها
في أفغانستان ألنها تخضع لضغوط من إسالم أباد ،كذلك ،تحتاج
"طالبان" إلى دعم باكستان لدفع المجتمع الدولي إلى االعتراف
بنظامها وتلقي بعض المساعدات االقتصادية ،وربما قررت الحركة
اإلصغاء إلى باكستان بسبب هاتين المشكلتين ،لكن ال يمكن معرفة
هذه العوامل خالل ستة أشهر أو سنة.
التقلبات التي ستشهدها ّ
ً
ً
ثانيا ،ال أحد يستطيع توقع مستقبل "طالبان" السياسي نظرا
إلى تعثر االقتصاد وزيادة اعتداءات تنظيم "الدولة اإلسالمية في
خراسان" ضد "طالبان".
ّ
بتوسع مظاهر الفوضى على طول الحدود
ينذر الوضع القائم
بـيــن بــاكـسـتــان وأفـغــانـسـتــان خ ــال األســابـيــع واألش ـهــر المقبلة،
وآخر ما تريده إسالم أباد هو االتكال على "طالبان" إليجاد حل
ُ
ً
جبر باكستان "طالبان"
لمشاكلها األمنية ،إنه أنسب وقت إذا كي ت ِ
على تسليم مقاتلين من "تحريك طالبان باكستان" وتغلق مخابئهم
في أفغانستان.
ف ــي ال ـم ــاض ــي ،ل ــم تـنـجــح ال ـم ـف ــاوض ــات م ــع "ت ـحــريــك طــالـبــان
ً
باكستان" والجماعات الحليفة لها يــومــا ،بــل إن هــذا الـنــوع من
الـتـطــورات سمح للحركة بــزيــادة قوتها وتكثيف هجومها ضد
الدولة الباكستانية.
سـبــق أن أق ــدم ــت "ت ـحــريــك طــال ـبــان بــاك ـس ـتــان" عـلــى قـتــل آالف
الباكستانيين ،منهم عدد من األوالد ،ويستحيل أن توقف الحركة
هذا النوع من عمليات القتل إال إذا تم سحقها.
ً
يجب أن تتخلص الدولة الباكستانية إذا من المفهوم المغلوط
الذي يتوقع أن يصبح اإلرهابيون مواطنين صالحين أو يتمكنوا
ً
من إيجاد حلول ألزمتها األمنية ،فهذا النهج لم ينجح يوما ولن
ينجح اآلن ألي سبب.
* «دبلومات»

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.283

7.882

6.126

2.456 2.927 3.302

تقرير اقتصادي

غياب البيانات ...ذروة اإلخفاق في إدارة االقتصاد!

ً
• «اإلحصاء» لم تصدر معلومات بشأن التضخم في أوج فترة ارتفاع األسعار عالميا
• اإلدارة توقفت عن إصدار بيانات الناتج المحلي رغم أهميته لقياس التعافي من «كورونا»
«اإلحصاء»
حرمت الدولة
بيانات مهمة
يفترض
معرفتها
قبل اتخاذ
سياسات
دفاعية تجاه
التضخم

لم يعد نقص البيانات االقتصادية الضرورية في
ً
الكويت مرتبطا ببند السرية الذي طالما حجب عن
الرأي العام والمختصين بيانات ذات أهمية عالية
كحجم الـثــروة الطبيعية واالحـتـيــاطــات النفطية
أو قيمة صـنــدوق احتياطي األج ـيــال الـقــادمــة أو
األوزان التي تتكون منها سلة الدينار ،إنما بات
نقص البيانات في السنوات األخيرة يمس بيانات
ً
تفصيلية ضرورية تعتبر مهمة جدا لمتخذ قرارات
ُ
السياسة المالية أو النقدية في البالد ،والتي تبنى
عليها سياسات حكومية.
فبينما كان حديث االقتصادات العالمية خالل
األش ـه ــر الـمــاضـيــة يـ ــدور ح ــول ارت ـف ــاع التضخم
وك ـي ـف ـيــة اح ـت ــوائ ــه ب ــالـ ـت ــوازي م ــع مـ ـخ ــاوف آث ــار
اختناقات سالسل التوريد وارتفاع أسعار اإلنتاج
وزي ــادة الطلب على البضائع وســط أزمــة عالمية
فــي الـشـحــن ،توقفت اإلدارة الـمــركــزيــة لإلحصاء
في الكويت عن إصــدار تقريرها الشهري الخاص
بأسعار المستهلكين "التضخم" منذ أبريل الماضي،
لتعود في نوفمبر لتعلن بيانات التضخم لشهر
يونيو  ،2021دون حتى بيان أسباب تأخير إصدار
تـقــريــر يعتبر فــي أعـلــى درجـ ــات األهـمـيــة للدولة
والمستهلكين.

سـيــاســات دفــاعـيــة تكبح أو تقلص التضخم في
األس ـ ــواق ،األم ــر ال ــذي يعني أن اإلدارة المركزية
لإلحصاء ناقضت الهدف األساسي من وجودها
وهو تقديم البيانات األساسية للدولة والمجتمع
لتسهيل اتخاذ القرارات.

غياب الناتج المحلي
ول ــم يقتصر غ ـيــاب الـمـعـلــومــات اإلحـصــائـيــة
األساسية على عدم نشر تقارير التضخم وما يرتبط
بها من أضرار على االقتصاد أو المستهلكين ،إنما
ً
ً
شمل أيضا تعثرا في إصدار بيانات مهمة تتعلق
بتقديرات الناتج المحلي اإلجمالي ،وهي بيانات
ربع سنوية لم تصدرها اإلدارة المركزية لإلحصاء
منذ نهاية العام الماضي ،وتكمن أهميتها في أنها
تبين لمتخذ القرار القيمة اإلجمالية إلنتاج وأعمال
ً
جميع القطاعات االقتصادية في الدولة ،فضال عن
أن الناتج المحلي اإلجمالي في الكويت عام 2020
انكمش بنسبة  8.9في المئة على أســاس سنوي
بسبب تداعيات أزمة كورونا وتأثيراتها على توقف
األنشطة االقتصادية وتدهور أسعار النفط ،مما
يشير إلــى أهمية بيان آثــار عــودة األنشطة ونمو
أسعار النفط على الناتج المحلي اإلجمالي ،وهو ما
لم تصدره اإلدارة المركزية لإلحصاء أي لـ  3بيانات
فصلية متتالية!

إدارة
«االقتصاد
الكلي» في
«المالية»
أصدرت خالل تغييب المستهلكين
ً
ً
 12عاما
فغياب بيانات التضخم يعني من جهة تغييبا
للمستهلكين عن حقيقة اتجاهات أســواق السلع توقف إحصاءات مهمة
 3تقارير
والخدمات في الكويت كالغذاء والمالبس والسكن
«مختصرة»
ولعل القصور في إصدار البيانات اإلحصائية
والنقل واالتـصــاالت والترفيه وغيرها ،بالتوازي
فقط ...آخرها مع أزمة التضخم العالمية ،ومن جهة أخرى يحرم الـمـهـمــة ب ــات سـمــة لـ ـ ــإدارة ال ـمــركــزيــة لــإحـصــاء
الدولة بيانات مهمة يفترض معرفتها قبل اتخاذ التي توقفت عن نشر العديد من البيانات المهمة
عام !2014

لالقتصاد خالل الفترة الماضية دون بيان األسباب
مثل إح ـصــاءات البيئة "المعنية ببيانات جــودة
الطقس والماء وتأثيرات ارتفاع درجــات الحرارة
والـطـقــس على ال ـح ـيــاة" ،ك ــان آخــرهــا "س ـنــوي في
 ،"2019وكذلك األمر بالنسبة إلحصاءات االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات المعنية بحجم تغطية
اإلنترنت في البالد أو قدرة السكان على االتصاالت
بمختلف أنواعها ،وكان آخرها "سنوي في ،"2019
ومثلهما بـيــانــات اإلح ـصــاء للنقل والـمــواصــات
التي تقدم بيانات اعداد عن المركبات والسائقين
وال ـم ـخــال ـفــات ال ـم ــروري ــة وال ـ ـحـ ــوادث ،إل ــى جانب
حركة الـطـيــران والـبــواخــر وكــل مــا يرتبط بالنقل
والمواصالت وهي إحصائية سنوية متوقفة منذ
عام .2019

تقارير االقتصاد الكلي
وإذا كانت مسؤولية اإلدارة العامة لإلحصاء
كبيرة عن اإلخفاق في عرض البيانات االقتصادية
بشكل منتظم ،فإن ذلك ال يعني أنها الوحيدة التي
ُ
تـســأل عــن هــذا اإلخ ـفــاق ،وإن كانت تمثل السواد
ً
األع ـظــم فـيــه ،ف ـ ــوزارة الـمــالـيــة أي ـضــا مــن الجهات
التي تعثرت في إصدار بيانات وتقارير من خالل
اإلدارة التي تأسست نتيجة اتفاقية بين صندوق
النقد الدولي ووزارة المالية عام  ،2009وهي "إدارة
االقتصاد الكلي والسياسة المالية" لغرض مراجعة
الـتـطــورات االقتصادية فــي الـبــاد ،وتحليل تأثر
السياسة المالية القصيرة األمد ،وتطوير وصيانة
قاعدة بيانات خاصة ب ــوزارة المالية وتحليلها،
والعديد من السياسات الخاصة بإعداد الميزانية أو
اإلنفاق والترشيد ،لكن هذه اإلدارة لم تصدر خالل

ً
فترة عملها الممتدة خــال  12عاما إال  3تقارير
"مختصرة" فقط كان آخرها عام !2014

وقف متابعة التنمية
ك ــذل ــك تـسـيــر األم ــان ــة ال ـع ــام ــة لـلـمـجـلــس األع ـلــى
للتخطيط والتنمية على خطى الجهات الحكومية
التي تخفق في إصــدار بياناتها بشكل منتظم ،فقد
أوقفت نشر تقارير المتابعة ربع السنوية منذ نهاية
عام  ،2020من دون بيان األسباب ،وهي تقارير يفترض
أنها تبين نسب اإلنجاز والمصاعب التي تواجه أي
مشروع أو برنامج ،مما يخفض درجة الشفافية ويزيد
احتماالت التعثر فيها إلــى جانب الجهاز المركزي
للمناقصات الـعــامــة ال ــذي تــوقــف عــن نـشــر بيانات
الترسية التي كان ينشرها حتى منتصف عام ،2019
ً
قبل أن يعود منتصف العام الحالي لينشر تقريرا
ً
نصفيا عن عمليات الترسية.

ذروة اإلخفاق
إن توسع غياب المعلومات االقتصادية المهمة
كاالحتياطات النفطية والمالية باعتبارها "سيادية"
ً
فضال عن عدم القدرة على إصــدار بيانات تفصيلية
بشكل منتظم يمثل ذروة اإلخـفــاق فــي إدارة الملف
االقتصادي ،فال يمكن اتخاذ أي قرار أو سياسة دون
إحصائيات تدعمها ،وإال صارت قرارات غير مدروسة
بنتائج معاكسة يتحمل ضررها االقتصاد والمجتمع...
مــع التأكيد على أنــه ال يمكن تحميل أزم ــة كــورونــا
مسؤولية اإلخفاق في إصدار التقارير ،بوصفنا أحوج
ما نكون لمعرفة اإلحصائيات والبيانات الدقيقة في
فترات األزمات وما يصاحبها من تقلبات شديدة.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

إحصاءات
البيئة
واالتصاالت
والتكنولوجيا
والنقل
والمواصالت
متوقفة منذ
نهاية 2019

البنوك تتنافس على تمويل الشركات المنخفضة الديون «الكويتية لالستثمار» تطلب رخصة صانع سوق
●

اتفاقات على ترتيب تمويل مشترك بنحو  350مليون دينار
●

محمد اإلتربي

ف ـي ـم ــا ي ـش ـب ــه االت ـ ـج ـ ــاه ال ـع ـك ـســي
للتمويل ،ب ــادر ع ــدد مــن الـبـنــوك إلــى
تقديم عروض تمويل لشركات مدرجة
ف ــي ال ـب ــورص ــة ،خ ـصــوصــا ال ـشــركــات
التي تعلن تنفيذ استحواذات ،أو التي
أعلنت إب ــرام صفقات لدعم أنشطتها
التشغيلية.
وف ــي ض ــوء وف ــرة السيولة وع ــودة
االنفتاح ورغبة الشركات والبنوك في
تعويض التباطؤ والركود الــذي خيم
على االقتصاد المحلي بضغط جائحة
كورونا ،تبدي البنوك مرونة كبيرة في
تقديم التمويل للشركات التي لديها
عمليات تشغيلية وأنشطة استحواذات

أو توسعات في األنشطة ،أو الشركات
منخفضة الديون.
وقـ ـ ـ ـ ــدرت م ـ ـصـ ــادر م ـص ــرف ـي ــة حـجــم
التسهيالت التي يمكن أن ترتبها ثالثة
بنوك على األق ــل خــال األشـهــر المقبلة
بأنها تصل إلى نحو  350مليون دينار
موجهة لتمويل عمليات شركات تشغيلية
واستحواذات.
والـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن عـ ـ ــودة شهية
القطاع المصرفي للتمويل بتحفظات
أقل من السنوات الماضية تعكس تفاؤال
بالمرحلة المقبلة ،وتعطي جملة مؤشرات
أبرزها ما يلي:
• اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق ال ـق ـط ــاع
المصرفي أربــاحــا جيدة ام ـتــدادا للعام
الحالي.

• اسـتـمــرار محافظة الـســوق المالي
على تحقيق أداء جيد مدعوم بالتوزيعات
النقدية المرتقبة.
• استمرار عمليات الهيكلة وتقييم
األصول بأسعار عادلة مما يتيح فرصة
للتخارجات ،ويــوفــر سيولة لمجاميع
تعيد تدويرها في فرص جديدة.
• نشاط سوق العموالت واالستشارات
االستثمارية وترتيب الصفقات.
• استمرار نشاط السوق له انعكاس
ايجابي على إيـ ــرادات الـبــورصــة والتي
تصب في ميزانية  3شركات مدرجة.
• مواصلة جاذبية السوق لمستثمرين
أجانب وسيولة إضافية.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ذاتـ ـ ــه ،أفـ ـ ــادت م ـص ــادر
م ـص ــرف ـي ــة ب ـ ـ ــأن ه ـ ـنـ ــاك ع ـم ـل ـي ــات ف ــرز

ل ـم ـي ــزان ـي ــات الـ ـش ــرك ــات الـ ـم ــدرج ــة فــي
البورصة ،حيث يتم التواصل مع عدد من
الشركات التي ليس عليها أي ديون ،فهي
شركات مليئة ولديها تدفقات وتعتمد
ع ـلــى س ـيــول ـت ـهــا وجـ ــديـ ــرة بــالـحـصــول
على تمويل إضــافــي ،حيث تمثل هدفا
للمصارف يتماشى مع سياستها التي
تستهدف تقديم تمويل بــأقــل مخاطر
ممكنة.
وقـيــاســا إل ــى أزمـ ــات قــريـبــة وبعيدة
ســابـقــة كــانــت مــن أب ــرز ال ـمــؤثــرات فيها
شح السيولة على عكس الوضع القائم
الــذي يتسم بــوفــرة سيولة لــدى البنوك
والشركات ،وفــرص تنافسية للحصول
على تسهيالت سواء من مصارف محلية
أو أجنبية.

عيسى عبدالسالم

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة"
أن ا لـشــر كــة الكويتية لالستثمار
ت ـقــدمــت إل ــى هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـمــال
بشأن طلب الحصول على رخصة
"ص ــان ــع سـ ــوق" ،ضـمــن أنشطتها
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ،بـ ـع ــد اسـ ـتـ ـيـ ـف ــاء كــل
المتطلبات الرسمية.
وب ـي ـنــت ال ـم ـص ــادر أن ال ـشــركــة
لديها خطة عمل تستهدف تطوير
قـ ـط ــاع إدارة األص ـ ـ ـ ــول ،تـتـضـمــن
االس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة م ـ ــن بـ ــاقـ ــة األدوات
االس ـت ـث ـم ــاري ــة الـ ـت ــي ت ــم طــرح ـهــا
مــن قبل بــورصــة الـكــويــت ،وهيئة
أسواق المال ،مثل صانع السوق،
و"المارغن".
ولـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر إل ـ ـ ـ ــى أن
"الكويتية لالستثمار" تحمل من

ال ـخ ـبــرات الـمـتــراكـمــة م ــا يؤهلها
لـ ـتـ ـق ــدي ــم هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ،ح ـيــث
تـ ـق ــدم ب ــاق ــة م ـت ـن ــوع ــة وم ـخ ـت ـل ـفــة
مــن المنتجات وال ـخــدمــات ،منها
على سبيل المثال ،إدارة األصول
بمختلف فئاتها ،واستثمار أموال
الـعـمــاء فــي مـشــروعــات متنوعة،
والقدرة على إدارة أدوات حديثة،
ســواء التي تتعلق بتمويل شــراء
األس ـه ــم أو ص ـنــاعــة الـ ـس ــوق ،لما
تملكه مــن خ ـبــرة طــويـلــة فــي هــذا
ً
ال ـم ـجــال ،ف ـضــا عــن قــدرتـهــا على
تطوير حلول استثمارية مبتكرة
للشركات واألفـ ــراد ،واالسـتـحــواذ
عـ ـ ـل ـ ــى ك ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة،
والـتــرويــج لخدماتها ،مــع ضمان
ج ــودة االسـتـثـمــار وااللـ ـت ــزام بكل
ال ـم ـت ـط ـل ـبــات ال ــرق ــاب ـي ــة الـمـحـلـيــة
والعالمية.

وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـشـ ــركـ ــة
أضافت بعد جمعيتها العمومية
ب ـنــد ص ــان ــع س ــوق ض ـمــن الـنـظــام
األساسي لها ،الفتة إلى أن خدمة
ضانع السوق تعتبر المسؤولة عن
توفير السيولة للشركة التي تقدم
ال ـخــدمــة عـلـيـهــا م ــن خ ــال توفير
طلبات الشراء وعروض البيع.
ونوهت أن نظام صانع السوق
ي ـ ـسـ ــاهـ ــم ف ـ ـ ــي ت ـ ـنـ ــويـ ــع خ ـ ـي ـ ــارات
االس ـت ـث ـم ــار ،وجـ ـ ــذب ال ـم ــزي ــد مــن
االستثمارات المؤسسية المحلية
واألجنبية.

اليابان تدرس اللجوء إلى احتياطياتها النفطية للحد من ارتفاع األسعار
تراجع  %3مع تجدد المخاوف من كوفيد 19 -في أوروبا
نقلت «كيودو» عن رئيس
وزراء اليابان كيشيدا قوله
للصحافيين «نواصل النظر
فيما يمكننا القيام به على
أساس أن اليابان ستنسق
مع الواليات المتحدة والدول
األخرى المعنية».

نـقـلــت وكــالــة أن ـبــاء "ك ـيــودو"
عن رئيس وزراء اليابان ،فوميو
كيشيدا ،قوله إن حكومته تدرس
استخدام كميات من النفط من
احتياطياتها ،لمواجهة ارتفاع
أسعار النفط الخام.
وق ـ ــال ـ ــت "كـ ـ ـ ـي ـ ـ ــودو" ،إن ت ـلــك
س ـت ـكــون أول مـ ــرة ت ـل ـجــأ فـيـهــا
ال ـ ـيـ ــابـ ــان إل ـ ــى اح ـت ـي ــاط ـي ــات ـه ــا
النفطية من أجل خفض األسعار،
رغـ ـ ــم أن ال ـ ـبـ ــاد سـ ـب ــق لـ ـه ــا أن
استغلت احتياطياتها لمواجهة
كـ ـ ـ ـ ـ ــوارث طـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة ومـ ـخ ــاط ــر
جيوسياسية.
وحـ ـ ـث ـ ــت ح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ــرئـ ـي ــس
األميركي ،جو بايدن ،بعضا من
أكبر اقتصادات العالم على بحث
اإلفراج عن كميات من النفط من
احـتـيــاطـيــاتـهــا االسـتــراتـيـجـيــة
لوقف ارتفاع أسعار الطاقة.
وتشمل تلك الدعوات مطالبة
الصين ألول مرة بدراسة اإلفراج
عن مخزونات من الخام.
وت ـ ـ ــواج ـ ـ ــه ح ـ ـكـ ــومـ ــة بـ ــايـ ــدن
ت ــراج ـع ــا ف ــي مـ ـع ــدالت الـتــأيـيــد
وارتفاع أسعار البنزين.
ونقلت "كـيــودو" عن كيشيدا
ق ــول ــه ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن "ن ــواص ــل
الـنـظــر فـيـمــا يمكننا الـقـيــام به
على أساس أن اليابان ستنسق
مــع ال ــواليــات الـمـتـحــدة وال ــدول
األخرى المعنية".
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ك ـ ـب ـ ـيـ ــر مـ ـسـ ـتـ ـش ــاري
الحكومة اليابانية ،هيروكازو

ماتسونو ،إن طوكيو تتابع عن
كـثــب أث ــر ارت ـفــاع أس ـعــار النفط
على اقتصادها ،وهو ثالث أكبر
اقتصاد في العالم.
وقـ ـ ــال م ــات ـس ــون ــو "فـ ــي حـيــن
ن ــدع ــو ال ـ ــدول الـمـنـتـجــة للنفط
إل ـ ــى زي ـ ـ ــادة اإلن ـ ـتـ ــاج سـنـسـعــى
ج ــاه ــدي ــن لـتـحـقـيــق االس ـت ـق ــرار
فــي أسـ ــواق ال ـطــاقــة بالتنسيق
مع الدول المستهلكة الرئيسية
والمنظمات الدولية" مثل وكالة
الطاقة الدولية.
وت ـح ـص ــل الـ ـي ــاب ــان ال ـف ـق ـيــرة
في الـمــوارد على الكمية األكبر
من نفطها من الشرق األوســط.
وأدت زي ــادة أس ـعــار الـنـفــط في
اآلونة األخيرة وضعف الين إلى
صعود تكلفة الواردات ،مما وجه
ضربة مزدوجة إلى الدولة التي
تعتمد على التجارة.
وكشفت حكومة كيشيدا أمس
األول عــن خطة تحفيز تتكلف
 490مليار دوالر ،بما فــي ذلك
إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار
الـنـفــط .وتـعـتــزم الـحـكــومــة دعــم
مـصــافــي الـنـفــط عـلــى أم ــل وقــف
زي ــادة أسـعــار الجملة للبنزين
وال ـ ـ ــوق ـ ـ ــود ل ـت ـخ ـف ـي ــف األع ـ ـبـ ــاء
الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط
على األسر والشركات.
وقـ ـ ـ ــال ك ـي ـش ـي ــدا فـ ــي ال ـش ـهــر
الـ ـم ــاض ــي ب ـع ــد م ـن ــاق ـش ــات مــع
أعـ ـض ــاء ال ـح ـكــومــة "ال ـم ـه ــم هو
حث الدول المنتجة للنفط على

البرميل الكويتي
يرتفع  2.22دوالر
ارت ـ ـفـ ــع سـ ـع ــر بــرم ـيــل
ا ل ـن ـف ــط ا ل ـك ــو ي ـت ــي 2.22
دوالر ،لـ ـيـ ـبـ ـل ــغ 81.89
دوالرا لـ ـلـ ـب ــر مـ ـي ــل ف ــي
تـ ـ ـ ـ ــداوالت أ مـ ـ ــس األول،
مقابل  79.67دوالرا في
تـ ــداوالت ي ــوم الخميس
ً
ا ل ـمــا ضــي ،و ف ـقــا للسعر
الـ ـمـ ـعـ ـل ــن م ـ ــن م ــؤس ـس ــة
البترول الكويتية.
زيادة اإلنتاج ...سنتخذ إجراءات
ملموسة بعد تحديد قطاعات
الصناعة التي تأثرت".
على صعيد األسعار تراجعت
أسعار النفط نحو  3في المئة
دون  80دوالرا للبرميل ا قـفــال
أمـ ــس األول ،إذ هـ ـ ــددت زيـ ــادة
ج ــدي ــدة ف ــي حـ ــاالت كــوف ـيــد-19
ف ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ــإب ـ ـطـ ــاء وتـ ـي ــرة
االن ـت ـعــاش االق ـت ـصــادي ،بينما
يــدرس المستثمرون احتماالت
تحرك اقتصادات العالم الكبرى
لـ ـلـ ـسـ ـح ــب مـ ـ ـ ــن م ـ ـخـ ــزونـ ــات ـ ـهـ ــا
االستراتيجية من الخام لتهدئة
أسعار الطاقة.
ونــزلــت الـعـقــود اآلجـلــة لخام
ب ــر ن ــت  2.35دوالر أو  2.9في

المئة إلى  78.89دوالرا للبرميل
عند التسوية.
وهبطت العقود اآلجلة لخام
غــرب تكساس الوسيط تسليم
ديسمبر  2.91دوالر أو  3.6في
المئة إلى  76.10دوالرا للبرميل
عند التسوية .ونزل سعر عقود
الخام تسليم يناير  2.65دوالر
أو  3.4ف ــي ا ل ـم ـئ ــة إ ل ـ ــى 75.78
دوالرا للبرميل.
وتـ ـكـ ـب ــد ال ـ ـخـ ــامـ ــان خ ـس ــائ ــر
لألسبوع الــرابــع على التوالي،

وذلــك للمرة األولــى منذ مارس
.2020
وأص ـ ـب ـ ـح ـ ــت ال ـ ـن ـ ـم ـ ـسـ ــا أول
دولــة في أوروب ــا الغربية تعيد
ف ـ ــرض إج ـ ـ ـ ــراءات الـ ـع ــزل ال ـع ــام
بــال ـكــام ــل ل ـم ـكــاف ـحــة "كـ ــورون ــا"
هـ ــذا الـ ـخ ــري ــف ،ف ــي ظ ــل مــوجــة
جديدة من اإلصابات في جميع
أنـحــاء المنطقة ه ــددت بإبطاء
االنـ ـتـ ـع ــاش االقـ ـتـ ـص ــادي ال ــذي
شهدته األشهر الماضية.
وق ـ ــال ـ ــت ألـ ـم ــانـ ـي ــا ،صــاح ـبــة

أكبر اقتصاد في أوروبــا ،أيضا
إن ـهــا قــد ت ـفــرض اإلغـ ــاق الـعــام
لمكافحة كوفيد.19 -
وصـعــد خ ــام بــرنــت نـحــو 60
فــي المئة هــذا الـعــام مــع تعافي
االقتصادات من الجائحة ،ومع
زيادة منظمة البلدان المصدرة
ل ـل ـب ـت ــرول (أوب ـ ـ ـ ــك) وح ـل ـفــائ ـهــا،
ال ـم ـع ــروف ـي ــن ب ــاس ــم "أوب ـ ـ ـ ــك،"+
اإلنتاج تدريجيا.
وتـ ـبـ ـح ــث ح ـ ـكـ ــومـ ــات ب ـعــض
أك ـب ــر االقـ ـتـ ـص ــادات ف ــي ال ـعــالــم

السحب من احتياطيات النفط
االستراتيجية بـنــاء على طلب
من الواليات المتحدة في خطوة
منسقة لتهدئة األسعار.
وق ـ ــال ال ـب ـيــت األب ـي ــض أمــس
األول إنـ ــه ي ـج ــب ع ـل ــى مـنـظـمــة
البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
تلبية الطلب العالمي على النفط
بــإمــدادات "كافية" ،عندما تعقد
اجتماعها القادم بشأن سياسة
اإلنتاج في الثاني من ديسمبر.
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 %19.3نمو اإليرادات التشغيلية للشركات العقارية
ةديرجلا
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اقتصاد

ُّ
قفزت إلى  288مليون دينار في  9أشهر بسبب تحسن األوضاع الصحية
سند الشمري

ارتفعت اإليرادات التشغيلية
للشركات العقارية خالل
األشهر التسعة المنتهية
في  30سبتمبر  ،2021بنسبة
 19.3في المئة ،نظرا لتحسن
األوضاع الصحية ،إذ أعفت
الشركات خالل الفترة السابقة
العديد من المستثمرين من
دفع القيمة اإليجارية ،ومنها
من قام بتخفيضها ،لوجود
أزمة صحية آنذاك.

ح ـق ـقــت ال ـش ــرك ــات ال ـع ـقــاريــة
ال ـمــدرجــة فــي بــورصــة الـكــويــت
إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها
 288مليون دينار ،وذلــك خالل
فترة األشهر التسعة المنتهية
في  30سبتمبر الماضي ،مقارنة
م ــع  241م ـل ـيــونــا ،وذلـ ــك خــال
فترة ذاتها من عام .2020
ووف ـ ـ ـ ــق اإلح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
أعدتها "الجريدة" عن اإليرادات
التشغيلية للشركات العقارية،
خالل األشهر التسعة المنتهية
ف ـ ــي  30س ـب ـت ـم ـب ــر الـ ـم ــاض ــي،
ومـقــارنـتـهــا بــالـفـتــرة ذات ـهــا من
ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،ف ـقــد ارتـفـعــت
بنسبة  19.3بالمئة ،إذ يعتبر
ه ـ ـ ـ ــذا االرتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاع ك ـ ـب ـ ـيـ ــر ج ـ ـ ــدا،
وج ــاء نـظــرا لتحسن األوض ــاع
ال ـص ـح ـيــة ،إذ ق ــام ــت ال ـشــركــات
خ ــال ال ـف ـتــرة الـســابـقــة بــإعـفــاء
ال ـع ــدي ــد م ــن الـمـسـتـثـمــريــن من
دفــع القيمة اإليـجــاريــة ،ومنها
من خفضها نظرا لوجود ازمة
صحية آنذاك.
وت ـ ـصـ ــدرت ش ــرك ــة ال ـم ـبــانــي
بقية الشركات العقارية المدرجة
في البورصة ،من حيث األعلى
ت ـح ـق ـي ـق ــا لـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــرادات ،ب ـق ـي ـمــة
 73.7مليونا ،وذلــك خالل فترة
األ شـهــر التسعة المنتهية في

 30سبتمبر الماضي ،مقارنة مع
 40.8مليونا ،وذلك خالل الفترة
ذاتها من عام .2020

الليرة التركية تواصل الهبوط ألدنى
مستوى على اإلطالق
ت ـخ ـلــت ال ـل ـي ــرة ال ـتــرك ـيــة ع ــن مـكــاسـبـهــا الـتــي
حققتها في أوائــل تعامالت الجمعة ،وتراجعت
بنحو اثنين في المئة ،مسجلة مستوى قياسيا
منخفضا جــديــدا ،بعد يــوم مــن هبوطها بنحو
سـتــة فــي الـمـئــة عـنــدمــا خـفــض الـبـنــك الـمــركــزي،
تحت ضغط مــن الــرئـيــس رجــب طيب إردوغ ــان،
أسعار الفائدة مرة أخــرى ،وأشــار إلى أن المزيد
من التيسير النقدي في الطريق حتى مع تزايد
مخاطر التضخم.
وارتفعت العملة في البداية إلى  10.83ليرات
مقابل الدوالر ،قبل أن تتراجع إلى  ،11.32لتتراجع
ألدن ــى مـسـتــوى عـلــى اإلطـ ــاق للجلسة الثامنة
على التوالي.
و فــي الساعة  16:32بتوقيت غرينتش جرى
تداولها عند  ،11.2وهو ما يزيد المخاطر على
االقتصاد.

وهوت العملة التركية ،األسوأ أداء بين عمالت
األس ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة ،أك ـثــر م ــن  12ف ــي الـمـئــة هــذا
األسبوع فقط ،متأثرة بقرار البنك المركزي خفض
سعر الفائدة  100نقطة أساس إلى  15في المئة،
رغم ارتفاع التضخم قرب  20في المئة.
وخـســرت الـلـيــرة أكـثــر مــن ثلث قيمتها خالل
ال ـش ـه ــور ال ـث ـمــان ـيــة ال ـمــاض ـيــة ،بـسـبــب م ـخــاوف
المستثمرين وا لـمــد خــر يــن مــن التيسير النقدي
قبل األوان ،ومع صعود التضخم ليقترب من 20
في المئة.
وبـ ـع ــد ي ـ ــوم م ــن ت ـع ـهــد إردوغـ ـ ـ ـ ــان ب ـمــواص ـلــة
معركته ضد أسعار الفائدة «إلى النهاية» ،خفض
«ال ـمــركــزي» أسـعــار الـفــائــدة الرئيسة  100نقطة
أساس أخرى إلى  15في المئة.
وخالف البنك التوقعات ،وخفض الفائدة 400
نقطة أساس حتى اآلن منذ سبتمبر.

وج ـ ـ ـ ــاءت شـ ــركـ ــة الـ ـعـ ـق ــارات
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ث ــانـ ـي ــا ،بـتـحـقـيـقـهــا
ايرادات تشغيلية بلغت قيمتها

 64.4م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،م ـقــارنــة
مــع  74.4مليونا ،تليها شركة
الـتـجــاريــة الـعـقــاريــة ،ب ــإي ــرادات

تشغيلية بلغت قيمتها 32.7
م ـ ـل ـ ـيـ ــونـ ــا ،م ـ ـقـ ــارنـ ــة مـ ـ ــع 14.6
مليونا ،ثم تليها شركة الوطنية

ً
الذهب يتراجع متأثرا
بصعود الدوالر
ت ــراجـ ـع ــت أس ـ ـعـ ــار الـ ــذهـ ــب إل ـ ــى أدنـ ــى
مستوى فــي أسـبــوع ،أمــس األول ،متأثرة
بارتفاع الدوالر ،بعدما دعا عضو مجلس
االحتياطي االتحادي األميركي كريستوفر
وولـ ـ ــر إلـ ــى ت ـق ـل ـيــص ال ــدع ــم االق ـت ـص ــادي
لـلـمـســاعــدة ف ــي رس ــم طــريــق إل ــى تـشــديــد
السياسة النقدية.
ون ــزل الــذهــب فــي الـمـعــامــات الـفــوريــة
 0.6في المئة إلى  1848.05دوالرا لألوقية
(األونصة) بحلول الساعة  17:42بتوقيت
غرينتش .وانخفضت العقود األميركية
اآلجلة للذهب  0.5في المئة عند التسوية
إلى  1851.60دوالرا.
وارتفع مؤشر الدوالر  0.5في المئة أمام
العمالت الرئيسة األخ ــرى ،وهــو مــا يزيد

ال ـع ـقــاريــة بـتـحـقـيـقـهــا إي ـ ــرادات
ب ـل ـغــت  17.7م ـل ـي ــون ــا ،م ـقــارنــة
بـ ـ  10مــايـيــن دي ـن ــار ،ثــم تأتي
خامسا شركة التمدين العقارية
بـ 16مليونا إيــرادات تشغيلية،
مقارنة مع  9.2ماليين.
وع ــن ال ـشــركــات األك ـثــر نموا
في قيمة اإليــرادات التشغيلية،
حلت شركة الكويتية العقارية
ا لـ ـ ـق ـ ــا بـ ـ ـض ـ ــة أوال ،ب ـ ـن ـ ـمـ ــو ف ــي
إي ــراداتـ ـه ــا الـتـشـغـيـلـيــة بـلـغــت
نسبته  1066فــي الـمـئــة ،حيث
ارتفعت من  225الفا ،وذلك خالل
فترة األشهر التسعة المنتهية
فــي  30سبتمبر  ،2020لتصل
الـ ــى  2.6م ـل ـي ــون ،وذلـ ـ ــك خ ــال
الفترة نفسها من عام .2021
وتأتي شركة أعيان العقارية
ف ــي ال ـمــركــز ال ـث ــان ــي ،بـنـمــو في
حجم اإلي ــرادات بلغت نسبتها
 137بالمئة ،لتبلغ  1.6مليون،
ب ـعــدمــا ك ــان ــت تـبـلــغ  701أل ــف،
تليها شركة التجارية العقارية
بـنـمــو نسبته  123بــالـمـئــة ،ثم
تـلـيـهــا ش ــرك ــة مــدي ـنــة األع ـم ــال
الكويتية العقارية ،بنمو نسبته
 96.5بــالـمـئــة ،لـتــرتـفــع م ــن 2.7
مليون ،لتبلغ الــى  5.3ماليين،
فيما تأتي خامسا شركة مباني
بنسبة نمو بلغت  80.3بالمئة.

وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص ال ـ ـشـ ــركـ ــات
األكـ ـ ـث ـ ــر انـ ـخـ ـف ــاض ــا ف ـ ــي ح ـجــم
اإلي ـ ـ ــرادات الـتـشـغـيـلـيــة ،فحلت
ش ـ ــرك ـ ــة م ـ ـن ـ ـشـ ــآت ل ـل ـم ـش ــاري ــع
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ،حـ ـي ــث ان ـخ ـف ـضــت
إي ــرادات ـه ــا الـتـشـغـيـلـيــة بنسبة
 90ف ــي ال ـم ـئــة ،لـتـصــل ال ــى 1.1
مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــون ،وذلـ ـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ــال فـ ـت ــرة
األش ـهــر الـتـسـعــة المنتهية في
 30سبتمبر الماضي ،مقارنة مع
 11.6مليون ،وذلك خالل الفترة
المذكورة من عام .2020
وحلت شركة مزايا القابضة
ثانيا ،حيث انخفضت ايراداتها
الـتـشـغـيـلـيــة بـنـسـبــة  40.1فــي
المئة ،حيث بلغت  9.4ماليين،
مقارنة مع  15.8مليونا ،تليها
ش ــرك ــة دبـ ــي األول ـ ـ ــى لـلـتـطــويــر
العقاري بنسبة انخفاض بلغت
 36.1في المئة ،حيث انخفضت
من  1.2مليون دينار لتصل الى
 778الفا ،ثم تليها شركة عقار
لالستثمارات العقارية بنسبة
 16بالمئة ،لتصل الى  637ألفا،
مقارنة مع  762ألفا.

«ناسداك» يغلق فوق مستوى
 16ألف نقطة للمرة األولى

تكلفة الــذهــب -الــذي ال يــدر فــائــدة -على
حائزي العمالت األخرى.
وقــال وولــر إنــه ينبغي للبنك المركزي
األميركي زيادة وتيرة خفض مشترياته من
السندات ،إلتاحة مساحة أكبر لرفع أسعار
الفائدة من مستوياتها القريبة من الصفر.
ويـتــأثــر الــذهــب بـشــدة بــارتـفــاع أسعار
الفائدة األميركية ،ألن الزيادة ترفع تكلفة
حيازة المعدن النفيس .وبالنسبة للمعادن
النفيسة األخرى ،تراجعت الفضة  0.6في
المئة إلى  24.63دوالرا لألوقية.
ون ـ ـ ــزل ال ـب ــات ـي ــن  1.8فـ ــي ال ـم ـئ ــة إل ــى
 1028.74دوالرا لـ ــأو ق ـ ـيـ ــة ،كـ ـم ــا هـبــط
ال ـب ــادي ــوم  3.4ف ــي ال ـم ـئــة إل ــى 2060.24
دوالرا لألوقية.

أغـلــق مــؤشــر نــاســداك المجمع في
بورصة وول ستريت األميركية فوق
مستوى  16ألــف نقطة للمرة األولــى،
أمس األول ،ليسجل مستوى قياسيا
مرتفعا عند اإلغالق للجلسة الثانية
على التوالي ،فيما تراجع مؤشر داو
ج ــون ــز لـلـجـلـســة ال ــراب ـع ــة ف ــي خمس
جلسات.
ووفقا لبيانات أولية ،تراجع مؤشر
ستاندرد آند بــورز  500بمقدار 6.54
نقاط أو  0.14في المئة إلى 4697.95
ن ـق ـطــة ،ك ـمــا ص ـعــد ن ــاس ــداك المجمع
 64.63نـقـطــة أو  0.40فــي الـمـئــة إلــى
 16058.34ن ـق ـطــة ،فـيـمــا ت ــراج ــع داو
جونز الصناعي  269.04نقطة أو 0.75
في المئة إلى  35601.91نقطة.
وعلى صعيد األسهم اليابانية ،كان

مــؤشــر نـيـكــاي الـيــابــانــي ارت ـفــع أمــس
األول ،بعدما اقتفت شركات صناعة
الرقائق العمالقة خطى نظيراتها في
الواليات المتحدة صعودا ،وارتفعت
أس ـهــم الـطــاقــة عـقــب انـتـعــاش أسـعــار
النفط.
ل ـك ــن ال ـخ ـس ــائ ــر الـ ـت ــي ُم ـن ـي ــت بـهــا
مـ ـجـ ـم ــوع ــة سـ ــوفـ ــت بـ ـن ــك ح ـ ـ ـ ـ َّـدت مــن
الـ ـمـ ـك ــاس ــب ل ـل ـج ـل ـســة الـ ـث ــانـ ـي ــة عـلــى
التوالي .وتوقعت مجموعة علي بابا،
وه ــي أك ـبــر أصـ ــول مـجـمــوعــة ســوفــت
بنك ،الخميس ،أبطأ نمو في اإليرادات
منذ طــرح أسهمها للمرة األول ــى في
.2014

َ
تباين أداء المؤشرات وارتفاع كبير لبورصتي اإلمارات

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي:

ُ
مكاسب جيدة لعمان ومحددة للبحرين ...وتراجع السعودي والقطري والكويتي
●

علي العنزي

ت ـ ـبـ ــا يـ ــن أداء م ـ ــؤ ش ـ ــرات
أس ــواق ال ـمــال ب ــدول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي خ ــال
تعامالت األسبوع الماضي،
وانتهى األسبوع بارتفاع 4
م ــؤش ــرات ،بـيـنـمــا سـجـلــت 3
مؤشرات تراجعات متفاوتة،
وان ـ ـفـ ــرد ب ــالـ ـص ــدارة مــؤشــر
ســوق دب ــي ،بنمو كبير بلغ
 4بالمئة ،تــاه ثانيا مؤشر
ســوق عمان الــذي ارتــد بقوة
ورب ـ ـ ــح ن ـس ـب ــة  1.3بــال ـم ـئــة،
واسـ ـتـ ـم ــر مـ ــؤشـ ــر أب ــوظ ـب ــي
بتحقيق قمم تاريخية وربح
نسبة  0.8في المئة ،في حين
اكتفى مؤشر سوق البحرين
المالي بنمو محدود بنسبة
ُع ـشــر نـقـطــة م ـئــويــة ،وكــانــت
الـخـســارة األكـبــر مــن نصيب
م ــؤش ــر ت ــاس ــي الـ ـسـ ـع ــودي،
وهـ ــو األكـ ـب ــر ب ـي ـن ـهــا ،بينما
تـ ــراجـ ــع م ــؤش ــر س ـ ــوق قـطــر
المالي بنسبة  0.8في المئة،
وفقد مؤشر بورصة الكويت
ال ـ ـعـ ــام ن ـس ـب ــة ن ـص ــف نـقـطــة
مئوية فقط.

مكاسب دبي
ا سـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر األداء ا لـ ـ ـق ـ ــوي
لـمــؤشــر س ــوق دب ــي الـمــالــي،
حيث ربح نسبة  4في المئة،
وشـ ـ ـه ـ ــد تـ ـغـ ـي ــرا كـ ـبـ ـي ــرا فــي
قــوة انــدفــاع الـمــؤشــر وجمع

بـ ـنـ ـه ــاي ــة األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي
 124.16نـ ـقـ ـط ــة ،ل ـي ـق ـف ــل عـلــى
مستوى  3265.14نقطة ،ويصل
بـمـكــاسـبــه ال ــى  30.9فــي المئة
لهذا الـعــام ،وينضم لمؤشرات
أبوظبي والسعودية والكويت
ال ـت ــي تـ ـج ــاوزت م ـكــاس ـب ـهــا 30
فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة لـ ـع ــام  2021حـتــى
اآلن ،وكانت شرارة االندفاع قد
بـ ــدأت ب ــاإلص ــاح ــات ال ـجــديــدة
في السوق ،والتي أعلنها حاكم
دب ــي الـشـيــخ مـحـمــد ب ــن راش ــد،
والـ ـت ــي أبـ ــرزهـ ــا طـ ــرح ش ــرك ــات
حكومية و شـبــه حكومية مثل
كهرباء دبــي وطـيــران اإلم ــارات
وان ـ ـشـ ــاء ص ـن ــدوق ـي ــن مــال ـي ـيــن،
أحــده ـمــا صــانــع س ــوق واآلخ ــر
استثمار تكنولوجيا حديثة،
وعـ ــاد ال ـمــؤشــر إل ــى انـطــاقـتــه،
خصوصا مع استقرار إكسبو
 ،2020الذي بدأ يشهد تزايدا في
اإلقبال ،وبدأ القطاع العقاري في
االنتعاش وزيادة الطلب.
واستمر مؤشر سوق ابوظبي
باإلقفال على مستويات قياسية
تاريخية له ،بعد أن ربح نسبة
 0.8في المئة ،أي  63.63نقطة،
لـيـصــل ال ــى الـنـقـطــة ،8349.25
ّ
بتحسن أسعار العقار
مدعوما
فــي اإلم ــارات العربية المتحدة
ونـ ـت ــائ ــج الـ ـش ــرك ــات الـفـصـلـيــة
واس ـت ـق ــرار أس ـع ــار الـنـفــط فــوق
م ـس ـتــوى  80دوالرا لـلـبــر مـيــل
قـبــل ال ــدخ ــول فــي عـطـلــة نهاية
األسبوع ،وتراجع النفط برنت
دون ذلـ ـ ـ ــك ،وقـ ـ ـف ـ ــزت م ـكــاس ـبــه

ل ـهــذا ال ـع ــام لـتـبـلــغ نـسـبــة 65.5
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وهـ ــي األعـ ـل ــى بـيــن
األسواق المالية العالمية؛ سواء
المتقدمة أو الناشئة.

عمان والبحريني
وبعد سلسلة من التراجعات
والتردد ومحاولة إعادة اختبار
ح ــاج ــز  4آالف ن ـق ـط ــة ،وال ـ ــذي
اجتازه مؤشر سوق عمان قبل
ش ـهــريــن ت ـقــري ـبــا ،ارت ـ ــد مــؤشــر
س ــوق عـمــان الـمــالــي بـقــوة قبل

الوصول الي الشهر األخير من
هذا العام ،وربح خالل األسبوع
الـمــاضــي نسبة  1.3فــي المئة،
أي  52.27ن ـق ـطــة ،لـيـقـفــل على
مستوى  4063.87نقطة ،ويبتعد
قليال عن حاجز  4آالف ويصعد
بمكاسبه لهذا العام الى نسبة
 10.7في المئة ،وهي األدنى بين
مؤشرات األسواق المالية بدول
مجلس التعاون.
وك ـ ـ ــان س ـ ــوق ال ـب ـح ــري ــن هــو
الرابع بين األســواق الخليجية
ال ـخ ـضــراء واألق ـ ــل ن ـم ــوا ،حيث

مقـارنـة نمـو مـؤشـرات أسـواق المـال الخـليجيـة خـالل األسبوع المنتهي في 2021/11/18
مـؤشـر الســوق

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـو ظـبـي

دب ــي

2021 /11 /11
2021 /11 /18
الفـرق
التغير ()%

7.318.00
7.283.41
 34.59%0.5 -

11.898.94
11.710.45
 188.49%1.6 -

12.040.68
11.949.75
 90.93%0.8 -

4.011.60
4.063.87
52.27
%1.3

1.789.40
1.791.09
1.69
%0.1

8.285.62
8.349.25
63.63
%0.8

3.140.98
3.265.14
124.16
%4.0

اكـ ـتـ ـف ــى فـ ـق ــط بـ ــالـ ــوصـ ــول ال ــى
المنطقة دون تغيرات واضحة،
وربح ُعشر نقطة مئوية تعادل
 1.69نقطة ،ليقفل على مستوى
 171.09نـقـطــة ،لـيـقـتــرب كثيرا
من نسبة  20بالمئة كمكاسب
ل ـهــذا ال ـعــام ب ـفــارق ُع ـشــر نقطة
مئوية فقط.

النفط ومؤشر تاسي
سجلت أسعار النفط تراجعا
واضـ ـح ــا خـ ــال ت ـع ــام ــات هــذا

األس ـ ـبـ ــوع ،وج ـ ـ ــاءت ال ـخ ـس ــارة
خ ـ ـ ـ ـ ــال ج ـ ـل ـ ـس ـ ـتـ ــي الـ ـخـ ـمـ ـي ــس
والـجـمـعــة وقـبـيــل اقـفــال مؤشر
ت ــاس ــي ال ـس ـع ــودي ال ـ ــذي يقفل
مـ ـت ــأخ ــرا عـ ــن ب ـق ـي ــة مـ ــؤشـ ــرات
األسـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة الـخـلـيـجـيــة
بـ ـح ــوال ــي  3س ـ ــاع ـ ــات ،بـسـبــب
ال ـبــدايــة ف ــي ال ـتــراج ـعــات خسر
مؤشر «تاسي» نسبة  1بالمئة
يوم الخميس الماضي في آخر
ج ـل ـس ــات ــه األس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــة ،وه ــي
م ـع ـظــم خ ـســائــر هـ ــذا األس ـب ــوع
الـ ـ ـت ـ ــي بـ ـلـ ـغ ــت  1.6فـ ـ ــي ال ـم ـئ ــة

تـ ـع ــادل  188.49ن ـق ـطــة ،ليقفل
على مستوى  11710.45نقاط،
ويـتـقـهـقــر ب ـع ـيــدا ع ــن مــامـســة
مستوى  12الــف نقطة الـقــوي،
وقبيل نهاية هذا العام الذي لم
َ
يبق منه ســوى  5أسابيع فقط
ق ــد ي ـكــون أه ــم ع ــوام ــل الـتــأثـيــر
ف ـي ـهــا إع ـ ــان م ــوازن ــة الـمـمـلـكــة
للعام القادم ،واستقرت مكاسبه
لهذا العام عند نسبة جيدة هي
 36.2ف ــي ال ـم ـئــة ك ـثــانــي أفـضــل
أداء بعد مؤشر سوق ابوظبي
المالي.
وك ـ ـسـ ــر مـ ــؤشـ ــر سـ ـ ــوق قـطــر
المالي مستوى  12الــف نقطة،
ولـ ـ ــم ي ـس ـت ـط ــع الـ ـحـ ـف ــاظ عـلـيــه
ألكثر من إقفال أسبوعي واحد،
وذل ــك بعد خـســارتــه نسبة 0.8
فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،ح ـي ــث ف ـق ــد 90.93
نـ ـقـ ـط ــة ،ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
 11949.75نقطة ،وكــان الترقب
كبيرا لمراجعة أوزان الشركات
القطرية في مؤشرات األســواق
ال ـن ــاش ـئ ــة م ـ ــورغ ـ ــان س ـتــان ـلــي،
والـ ـت ــي ل ــم ت ـكــن م ــؤث ــرة ،ولـكــن
السوق مــال للهدوء قبل نهاية
العام وإعادة اختبار مستوى 12
ألــف نقطة مــرة أخــرى قد يكون
في نهاية العام.

ارتداد مؤشرات الكويت

ولكنها لم تستطع أن تدخل
مؤشرات السوق الى المنطقة
الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراء ،وأقـ ـ ـف ـ ــل م ــؤش ــر
ال ـس ــوق ال ـع ــام ع ـلــى خ ـســارة
أسـ ـب ــوعـ ـي ــة ب ـن ـس ـب ــة ن ـصــف
نـقـطــة مـئــويــة ت ـع ــادل 34.59
نـقـطــة ،ليقفل عـلــى مستوى
 7283.41نقطة ،وكذلك خسر
مؤشر السوق األول وبنسبة
م ـم ــاث ـل ــة هـ ــي نـ ـص ــف نـقـطــة
مـئــويــة ت ـعــادل  34.57نقطة،
ليقفل على مستوى 7882.86
نـقـطــة ،بينما اسـتـقــر مؤشر
رئـ ـيـ ـس ــي  50ف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة
الخضراء ،وربــح ُعشر نقطة
مئوية ،أي  6.43نقطة ليقفل
على مستوى  6328.61نقطة.
ووسـ ـ ـ ـ ــط هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــذبـ ــذب
واالن ـ ـت ـ ـقـ ــال ب ــال ـس ـي ــول ــة مــن
ا لـ ـ ـس ـ ــوق األول ل ـل ــر ئ ـي ـس ــي،
تراجعت مؤشرات المتغيرات
الـ ـث ــاث ال ـك ـم ـي ــة وال ـس ـيــولــة
وع ـ ـ ــدد ال ـص ـف ـق ــات وب ـن ـســب
ك ـ ـ ــا ن ـ ـ ــت  17.5فـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة
ل ـل ـن ـش ــاط ،ب ـي ـن ـمــا اس ـت ـق ــرت
السيولة بخسارة نسبة 6.4
في المئة مقارنة مع سيولة
األس ـب ــوع ال ـســابــق ،وتــراجــع
ع ــدد ال ـص ـف ـقــات بـنـسـبــة 8.7
في المئة.

ارت ـ ـ ـ ــدت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت خالل منتصف األسبوع
وب ـعــد  6جـلـســات م ــن الـتــراجــع
والـ ـ ـت ـ ــذب ـ ــذب وج ـ ـنـ ــي األربـ ـ ـ ـ ــاح،

مـلـخـص تـداوالت السوق الكويتي العام خـالل األسـبـوع المنتـهـي فـي 2021/11/18
األسبوع

الكميـة المتـداولـة
( سهـم )

2.726.480.453 2021 /11 /11
2.249.999.665 2021 /11 /18
الفـرق
 476.480.788.00 %17.5التغير ()%

عـدد
إقـفـال المـؤشـر إقـفـال المـؤشـر إقفال المؤشر
القيمـة المتـداولـة
الصـفـقـات
رئيسي 50
األول
العام
( ديـنـار )
(صفقة)
6.322.18
7.926.43
7.318.00
88.960
401.013.073
6.328.61
7.882.86
7.283.41
81.243
375.178.598
6.43
 43.57 34.59 7.717.00 - 25.834.475.34%0.1
 %0.5 %0.5 %8.7%6.4 -

عـدد جـلـسـات
الـتــداول

5
5
0.00
%0.0

١٢

اقتصاد

ةديرجلا

•
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

 2.78مليار دينار أرباح الشركات المدرجة في  9أشهر

ً
ً
«أجيليتي» تتصدر الشركات األعلى ربحا بنحو  978.1مليونا
زادت  7قطاعات من مستوى
ربحيتها عند مقارنة أدائها
بأداء الفترة ذاتها من عام
 ،2020وانتقلت  4قطاعات
أخرى من الخسارة إلى
الربحية ،في حين انخفضت
أرباح قطاع وحيد وقطاع
آخر زاد من مستوى خسائره
مقارنة بالفترة ذاتها من
العام الماضي ،وكان أفضلها
أداء قطاع الصناعة حيث
انتقل من خسائر بنحو 5.2
ماليين دينار ،إلى أرباح
قياسية بلغت نحو 1.043
مليار.

ذكــر تقرير الـشــال االقتصادي
األس ـ ـبـ ــوعـ ــي أن عـ ـ ــدد الـ ـش ــرك ــات
ال ـمــدرجــة ال ـتــي أعـلـنــت نتائجها
المالية عن األشهر التسعة األولى
من السنة الحالية بلغ  158شركة،
أو ن ـح ــو  94.6بــال ـم ـئــة م ــن ع ــدد
ال ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة ال ـبــالــغ 167
شركة ،وذلك بعد استبعاد الشركات
التي لم تعلن بعد نتائجها ،وتلك
التي تختلف سنتها المالية.
وحققت تلك الـشــركــات صافي
أرب ــاح بنحو  2.781مليار دينار،
ً
وبعضها حقق أرباحا غير مكررة،
أي بنسبة ارت ـف ــاع بـلـغــت 382.4
بالمئة ،مـقــارنــة بمستوى أرب ــاح
األش ـه ــر الـتـسـعــة األول ـ ــى م ــن عــام
 2020البالغة نحو  576.4مليونا،
وعند مقارنة أرباح الربع الثالث من
العام الحالي البالغة نحو 1.804
مليار ،مع أرباح الربع الثاني لنفس
ّ
العينة والبالغة نحو  530.9مليونا،
نجدها قــد ارتفعت بنحو 239.8
بالمئة ،وارتفعت كذلك بنحو 304.7
بالمئة عند مقارنتها مــع أربــاح
الربع األول من عام  2021البالغة
نحو  445.8مليونا.
و ف ـ ـ ــي ا لـ ـتـ ـف ــا صـ ـي ــل ،زادت 7
قـطــاعــات مــن مستوى ربحيتها
عند مقارنة أدائها مع أداء الفترة
ذات ـه ــا م ــن ع ــام  ،2020وانـتـقـلــت
 4قـطــاعــات أخ ــرى مــن الـخـســارة
إلى الربحية ،في حين انخفضت
أرباح قطاع وحيد وقطاع آخر زاد
من مستوى خسائره مقارنة مع
الفترة ذاتها من العام الماضي،
أفضل القطاعات ً
أداء كان قطاع
الصناعة الذي انتقل من خسائر
بـنـحــو  5.2مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،إلــى

أرباح قياسية بلغت نحو 1.043
مليار.
ثانيها قطاع الخدمات المالية
ال ــذي ح ــول خـســائــره الـبــالـغــة 77
مـلـيــون دي ـن ــار إل ــى أرب ـ ــاح بنحو
 329.2مليونا ،تالهما في االرتفاع
قطاع العقار الذي انتقل من خسائر
بـنـحــو  36.6مـلـيــونــا ،إل ــى أرب ــاح
بـلـغــت  295.8م ـل ـيــونــا ،وإن كــان
الرقم يتضمن األرباح غير المكررة
للشركة الوطنية العقارية.
وتراجعت أرب ــاح قطاع السلع

االستهالكية من نحو  12مليونا
إلــى نحو  4.6ماليين ،وتبعه في
قيمة التراجع قطاع التكنولوجيا
ً
(ممثال بشركة األنظمة اآللية فقط)
الذي حقق خسائر بنحو  446ألفا،
مقارنة بخسائر بنحو  223ألفا
للفترة ذاتها من عام .2020
وتشير نتائج األشهر التسعة
األول ـ ـ ــى م ــن الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي إل ــى
تـحـ ّـســن أداء  127شــركــة مقارنة
مع أدائـهــا لنفس الفترة من عام
 ،2020من ضمنها زادت  52شركة

مستوى
أربــاح ـهــا
و 75شــركــة
إمـ ـ ـ ــا ان ـت ـق ـل ــت
م ــن ال ـخ ـســائــر إل ــى الــرب ـح ـيــة أو
خفضت مستوى خسائرها ،أي
أن  80.4بالمئة من الشركات التي
ً
أعلنت نتائجها حققت تقدما في
ً
األداء .وحققت  31شركة تراجعا
في مستوى أدائـهــا ،ضمنها 13
شركة انخفض مستوى أرباحها،
بينما  18شركة أخرى إما انتقلت

ً
 41.6مليارا إجمالي التسهيالت المقدمة
من البنوك للمقيمين حتى نهاية سبتمبر
أف ــاد "ال ـشــال" بــأن بنك الـكــويــت المركزي
ذكر في نشرته اإلحصائية النقدية الشهرية
لسبتمبر  ،2021والمنشورة في موقعه على
اإلنـتــرنــت ،أن رصـيــد إجـمــالــي أدوات الدين
العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات
التورق منذ أبريل  )2016انخفض بما قيمته
 122.3مليون دينار ،ليصبح  950مليونا في
نهاية سبتمبر  ،2021مقارنة بمستواه في
نهاية سبتمبر  ،2020أي ما نسبته نحو 2.1
في المئة من حجم الناتج المحلي اإلجمالي
المقدر لعام  ،2021والبالغ نحو  44.3مليارا
(تقديرات  )EIUمن دون احتساب الدين العام
الخارجي واالستحقاقات األخــرى ،وأهمها
استحقاقات المؤسسة ا لـعــا مــة للتأمينات
االجتماعية التي نقدرها في "الشال" بحدود
 20مليارا.
وب ـلــغ مـتــوســط أس ـعــار ال ـفــائــدة (الـعــائــد)
على أدوات الدين العام ،لمدة سنة  1.375في
المئة ،ولمدة سنتين  1.500في المئة ،ولمدة
 3سنوات  1.625في المئة ،ولمدة  5سنوات
 1.750في المئة ،ولمدة  7سنوات  1.875في
المئة ،ولـمــدة  10سـنــوات  2.000فــي المئة،
وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته  100في
المئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي
( 100في المئة في نهاية سبتمبر .)2020
وتــذكــر ن ـشــرة بـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي أن

إجمالي التسهيالت االئتمانية للمقيمين،
ال ـم ـقــدمــة م ــن ال ـب ـن ــوك الـمـحـلـيــة ف ــي نـهــايــة
سبتمبر  ،2021بلغ نحو  41.610مليار دينار،
وهو ما يمثل نحو  54.8في المئة من إجمالي
موجودات البنوك المحلية ،بارتفاع بلغ نحو
 1.601مليار ،أي بنسبة نمو بلغت نحو 4
في المئة عما كان عليه في نهاية سبتمبر
 ،2020وبلغ إجمالي التسهيالت الشخصية
نحو  18.715مليارا ،أي ما نسبته نحو 45
في المئة من إجمالي التسهيالت االئتمانية
(ن ـحــو  17.036م ـل ـيــارا ف ــي نـهــايــة سبتمبر
 )2020وبنسبة نمو بلغت نحو  9.9في المئة.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها
نـحــو  13.865مـلـيــار دي ـن ــار ،أي مــا نسبته
نحو  74.1في المئة من إجمالي التسهيالت
الشخصية ،ونصيب التسهيالت المقدمة
لشراء أوراق مالية ضمنها نحو  2.662مليار،
أي ما نسبته نحو  14.2في المئة من إجمالي
التسهيالت الشخصية ،وبلغت قيمة القروض
االستهالكية نحو  1.773مليار.
وب ـل ـغــت الـتـسـهـيــات االئ ـت ـمــان ـيــة لـقـطــاع
الـعـقــار نـحــو  9.341مـلـيــارات دي ـنــار ،أي ما
نـسـبـتــه ن ـحــو  22.4ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي
التسهيالت االئتمانية (نحو  9.132مليارات
في نهاية سبتمبر  ،)2020أي أن نحو ثلثي
التسهيالت االئتمانية تمويالت شخصية

وعـ ـق ــاري ــة ،ول ـق ـط ــاع ال ـت ـج ــارة ن ـحــو 3.079
مـلـيــارات أي مــا نسبته نحو  7.4فــي المئة
(ن ـحــو  3.552م ـل ـيــارات فــي نـهــايــة سبتمبر
 ،)2020ولقطاع الصناعة نحو  2.264مليار
أي ما نسبته نحو  5.4في المئة (نحو 2.044
مليار فــي نهاية سبتمبر  ،)2020ولقطاع
المقاوالت نحو  1.801مليار أي ما نسبته
نحو  4.3فــي المئة (نـحــو  2.031مليار في
نهاية سبتمبر  ،)2020ولقطاع المؤسسات
المالية -غير البنوك -نحو  1.046مليار أي ما
نسبته نحو  2.5في المئة (نحو  1.182مليار
في نهاية سبتمبر .)2020
وت ـش ـيــر ال ـن ـشــرة أي ـض ــا إل ــى أن إجـمــالــي
الـ ــودائـ ــع لـ ــدى ال ـب ـن ــوك الـمـحـلـيــة ب ـلــغ نحو
 44.515مـلـيــار دي ـن ــار ،وه ــو مــا يمثل نحو
 58.6في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك
المحلية ،بانخفاض بلغ نحو  1.506مليار أي
بنسبة  3.3في المئة عما كان عليه في نهاية
سبتمبر  ،2020وتحقق ذلك نتيجة انخفاض
ق ـي ـمــة ودائـ ـ ــع ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ب ـن ـحــو 430.7
مليونا ،وكذلك انخفاض قيمة ودائع القطاع
الخاص بنحو  1.075مليار ،ويخص عمالء
القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف
الشامل ،أي شامال المؤسسات الكبرى ،مثل
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية -ال
يشمل الحكومة -نحو  37.137مليارا أي ما

مــن الــربـحـيــة إل ــى تحقيق
خ ـ ـسـ ــائـ ــر أو ارت ـ ـ ـفـ ـ ــع م ـس ـت ــوى
خسائرها.
وفـ ــي قــائ ـمــة أع ـل ــى ال ـشــركــات
الرابحة ،حققت  10شركات قيادية
ً
أرباحا بنحو  2.127مليار ،أي نحو
 76.5بالمئة من إجمالي األربــاح
المطلقة أو نحو  74.7بالمئة من
قـيـمــة أرب ـ ــاح ال ـشــركــات الــراب ـحــة،
فيما حققت بقية الشركات الرابحة
ً
( 100شركة) أرباحا بقيمة 720.1
مليونا .تصدرتها شركة أجيليتي

نسبته نحو  83.4في المئة ،ونصيب ودائع
عمالء القطاع الخاص بالدينار منها نحو
 35.105مليارا ،أي ما نسبته نحو  94.5في
المئة ،وما يعادل نحو  2.032مليار بالعمالت
األجنبية لعمالء القطاع الخاص أيضا.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة
على ودائ ــع العمالء ألجــل ،بكل مــن الدينار
والـ ـ ــدوالر م ـقــارنــة بـنـهــايــة سبتمبر ،2020
فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار
ال ـف ــائ ــدة ع ـلــى ودائ ـ ــع ال ـع ـمــاء ألج ــل م ــازال
لمصلحة الدينار في نهاية الفترتين ،حيث
بلغ الـفــرق نحو  0.746نقطة لــودائــع شهر
واحــد ،ونحو  0.826نقطة لــودائــع  3أشهر،
ونحو  0.881نقطة لــودائــع  6أشهر ،ونحو
 0.914نقطة لودائع  12شهرا ،بينما كان ذلك
الفرق في نهاية سبتمبر  2020نحو 0.809
نقطة لودائع شهر واحد ،ونحو  0.848نقطة
لودائع  3أشهر ،ونحو  0.885نقطة لودائع
 6أش ـه ــر ،ون ـح ــو  0.912نـقـطــة ل ــودائ ــع 12
شهرا .وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف
الدينار في سبتمبر  2021مقابل الدوالر نحو
 300.809فلس لكل دوالر ،بارتفاع بلغ نحو
 1.5فــي المئة مقارنة بالمتوسط الشهري
لسبتمبر  2020عندما بلغ نحو 305.755
فلوس لكل دوالر.

ً
مؤشرات ربحية «التجاري» سجلت ارتفاعا
تطرق تقرير الشال إلى نتائج أعمال "التجاري"
لألشهر التسعة األول ــى مــن الـعــام الـحــالــي ،والتي
تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح (بعد خصم
الضرائب) بلغت نحو  40.9مليون دينار ،مقارنة
بنحو  17.1مليونا خالل الفترة نفسها من ،2020
ً
أي أن البنك سجل ارتفاعا فيربحيته بلغ نحو 23.7
مليونا ،أو نحو  138.5في المئة.
وي ـ ـعـ ــزى ه ـ ــذا االرتـ ـ ـف ـ ــاع فـ ــي م ـس ـت ــوى األرب ـ ـ ــاح
الصافية إ لــى انخفاض جملة المخصصات ،رغم
انخفاض اإليرادات التشغيلية ،وارتفاع المصروفات
التشغيلية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الفائت.
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ان ـخ ـف ـضــت ج ـم ـلــة اإلي ـ ـ ــرادات
التشغيلية بنحو  1.4مليون ديـنــار أو مــا نسبته
ً
 1.5في المئة ،وصوال إلى نحو  95.3مليونا مقارنة
بنحو  96.7مليونا للفترة نفسها من  .2020ويعزى
ذلك إلى انخفاض بند إيرادات تشغيل أخرى بقيمة
 3ماليين دينار ،وبنسبة  83.1في المئة.
وأش ـ ــار إل ــى أن ب ـنــد ص ــاف ــي إيـ ـ ــرادات ال ـفــوائــد
ً
انخفض بنحو  611ألف دينار ،وصوال إلى نحو
 57.7مليونا مقارنة بنحو  58.3مليونا ،بينما
ارتفع بند أتعاب وعموالت بنحو  2.1مليون أو
بنحو  7.9في المئة.
وم ــن جـهــة أخ ــرى ،ارتـفـعــت جملة الـمـصــروفــات
التشغيلية بنحو  1.3مليون ،أي ما نسبته  4.6في
ً
المئة ،وصوال إلى نحو  29.2مليونا مقارنة بنحو
 27.9مليونا للفترة ذاتها من  ،2020وتحقق ذلك
نتيجة ارتـفــاع معظم بنود مـصــروفــات التشغيل.
ً
وحققت جملة المخصصات انخفاضا بنحو 27.5
مـلـيــون دي ـنــار أو مــا نسبته  54فــي الـمـئــة ،عندما
بلغت نحو  23.5مليونا مقارنة بنحو  51مليونا.
وعليه ،ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو  53.9في

المئة ،بعد أن كان نحو  17.7في المئة خالل الفترة
المماثلة من .2020
وقال التقرير "بلغ إجمالي موجودات البنك نحو
 4.196مليارات دينار ،بانخفاض بلغت نسبته 4.4
في المئة ،وقيمته  192.9مليونا مقارنة بنحو 4.389
مليارات في نهاية  ،2020وانخفض بنسبة  7في
المئة أو بقيمة  316.6مليونا عند المقارنة بإجمالي
الـمــوجــودات للفترة نفسها مــن  ،2020عندما بلغ
اإلجمالي آنذاك نحو  4.512مليارات".
ً
وسجلت محفظة ق ــروض وسلفيات انخفاضا
بلغ قدره  29.6مليون دينار ،ونسبته  1.3في المئة،
لتصل إلــى نحو  2.249مليار ( 53.6فــي المئة من
إجمالي الموجودات) مقابل  2.279مليار ( 51.9في
المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية ،2020
وانخفضت بنحو  2.7في المئة ،أي ما قيمته 63
مليونا عند مقارنتها بالفترة نفسها مــن ،2020
حين بلغت نحو  2.312مليار ( 51.2في المئة من
إجمالي الموجودات).
وأضاف "بلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات
إلــى إجمالي الــودائــع نحو  85.2فــي المئة مقارنة
بنحو  70.6في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي،
وسـجــل بـنــد المستحق مــن الـبـنــوك والـمــؤسـســات
ً
المالية األخرى انخفاضا بلغ قدره  131.5مليونا،
ونسبته  22.6فــي الـمـئــة ،ليصل إل ــى نـحــو 450.1
مليونا ( 10.7فــي المئة مــن إجمالي الـمــوجــودات)
مـقــابــل  581.6مـلـيــون دي ـن ــار ( 13.3ف ــي الـمـئــة من
إجـمــالــي ال ـم ــوج ــودات) كـمــا فــي نـهــايــة ع ــام ،2020
وانخفض بنحو  43.7في المئة أو ما قيمته 349.8
مليونا عند ا لـمـقــار نــة بالفترة نفسها مــن ،2020
عندما بلغ ما قيمته  799.9مليونا ( 17.7في المئة
من إجمالي الموجودات)".

وتشير األرقــام إلى أن مطلوبات البنك (من غير
ً
احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضا بلغت
قيمته  298مليون دينار ،أي ما نسبته  8.1في المئة،
لتصل إلى نحو  3.398مليارات مقارنة بنحو 3.696
مليارات بنهاية .2020
وان ـخ ـف ـضــت بـنـحــو  400.8م ـل ـيــون ،أي بنسبة
انخفاض بلغت  10.6في المئة ،عند المقارنة بما
كان عليه ذلك اإلجمالي في الفترة نفسها من العام
الفائت عندما بلغ آنذاك نحو  3.799مليارات ،وبلغت
نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات
نحو  81في المئة مقارنة بنحو  84.2في المئة.
وذكر التقرير أن نتائج تحليل البيانات المالية
ال ـم ـح ـســوبــة ع ـلــى أس ـ ــاس سـ ـن ــوي ،ت ـش ـيــر إلـ ــى أن
ً
مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعا مقارنة
مع الفترة نفسها من  ،2020إذ سجل مؤشر العائد
على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي
ً
البنك ( )ROEارتفاعا إلى نحو  7.3في المئة مقارنة
بنحو  3.2في المئة .وارتفعمؤشر العائد على معدل
مــوجــودات البنك ( )ROAإلــى  1.3فــي المئة مقابل
ً
 0.5فــي الـمـئــة .وارت ـفــع أي ـضــا ،مــؤشــر الـعــائــد على
معدل رأسمال البنك ( )ROCحين بلغ نحو  27.4في
ً
المئة قياسا بنحو  11.5في المئة .وارتفعت ربحية
السهم (EPS) إلى  20.8فلسا مقابل  8.9فلوس للفترة
نفسها من .2020
وب ـلــغ مــؤشــر مـضــاعــف ال ـس ـعــر /ربـحـيــة السهم
( )P/Eنحو  18.0ضعف مقارنة مع  42.1ضعف (أي
تحسن) ،نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 133.7
في المئة مقابل ثبات سعر السهم عند مستواه في
 30سبتمبر  .2020وبلغ مؤشر مضاعف السعر/
القيمة الدفترية (P/B) نحو  1.2مرة مقابل  1.4مرة
للفترة ذاتها من العام الماضي.

للمخازن العمومية بنحو 978.1
مليونا وغالبيتها أرباح غير مكررة
(ث ــان ــي أع ـلــى مـسـتــوى أرب ـ ــاح في
تاريخ الشركات المدرجة ببورصة
الكويت ،وسبقتها في ذلك شركة
ً
زين بتحقيقها أرباحا بنحو 1.063
مليار في عام .)2010
وج ــاء بنك الكويت الوطني
في المرتبة الثانية بنحو 254.8
م ـل ـيــونــا ،و"الـ ـش ــرك ــة الــوطـنـيــة
الـعـقــاريــة" فــي المرتبة الثالثة
بـنـحــو  225.4مـلـيــونــا ،واحـتــل

بيت التمويل الكويتي المرتبة
الرابعة بنحو  168.1مليونا.
وع ـلــى الـنـقـيــض ،حـقـقــت 10
شــركــات أع ـلــى خـســائــر مطلقة
بـنـحــو  48.1م ـل ـيــونــا ،وبـلـغــت
قيمة خسائر بقية الشركات (38
شركة) نحو  18.4مليونا ،حيث
حققت شركة منشآت للمشاريع
العقارية أعلى مستوى خسائر
مطلقة بنحو  13مليونا ،تلتها
شركة رابطة الكويت والخليج
للنقل بنحو  5.9ماليين.

تحصيل  %61.8من اإليرادات
المقدرة للموازنة الحالية
أفاد تقرير "الشال" أن وزارة المالية
تـشـيــر ف ــي ت ـقــريــر الـمـتــابـعــة الـشـهــري
لـ ـ ــإدارة ال ـمــال ـيــة ل ـلــدولــة ح ـتــى نـهــايــة
أغسطس  ،2021والمنشور على موقعها
اإلل ـك ـتــرونــي ،إل ــى أن جـمـلــة اإلي ـ ــرادات
المحصلة حتى نهاية الشهر الخامس
من السنة المالية الحالية 2022/2021
بلغت نحو  6.757مليارات دينار ،أو بما
نسبته نحو  61.8في المئة من جملة
اإليرادات المقدرة للسنة المالية الحالية
بكاملها والبالغة نحو  10.929مليارات.
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،بـلـغــت اإليـ ـ ــرادات
النفطية الفعلية حتى  2021/08/31نحو
 6.092م ـل ـيــارات ،أو بـمــا نسبته نحو
 66.7فــي المئة مــن اإلي ــرادات النفطية
المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها
والبالغة نحو  9.127مليارات.
وأضــاف "بما نسبته نحو  90.2في
المئة مــن جملة اإليـ ــرادات المحصلة،
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي
نـ ـح ــو  70دوالرا أ مـ ـي ــر كـ ـي ــا لــأ ش ـهــر
ال ـخ ـم ـســة األولـ ـ ــى م ــن ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
الحالية  .2022/2021وتم تحصيل ما
قيمته نحو  664.480مليونا إيــرادات
غ ـي ــر ن ـف ـط ـي ــة خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا،
وب ـم ـعــدل ش ـهــري ب ـلــغ ن ـحــو 132.896
م ـل ـيــونــا ،بـيـنـمــا كـ ــان ال ـم ـق ــدر في
ال ـ ـمـ ــوازنـ ــة ل ـل ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة

ا لـحــا لـيــة بكاملها نـحــو  1.802مليار،
أي أن ال ـم ـح ـقــق إن اس ـت ـمــر ع ـنــد هــذا
المستوى ،فسيكون أدنى للسنة المالية
الحالية بكاملها بنحو  207.335ماليين
عن ذلك المقدر".
وكانت اعتمادات المصروفات للسنة
المالية الحالية قد قـدرت بنحـو 23.048
ً
ً
م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ،وصـ ــرف ف ـع ـل ـيــا -طـبـقــا
للنشرة -حتى  2021/08/31نحو 5.009
مليارات ،وتم االلتزام بنحو  2.566مليار
وبــاتــت فـ ــي حـكــم الـمـصــروف ،لتصبح
جملة الـمـصــروفــات -الـفـعـلـيــة وم ــا في
حـكـمـهــا -نـحــو  7.575م ـل ـيــارات ،وبلغ
المعدل الشهري للمصروفات وما في
حكمها نحو  1.515مليار.
وذكر التقرير "رغم أن النشرة تذهب
إل ــى خــاصــة مــؤداهــا أن ال ـمــوازنــة في
نهاية الشهر الخامس من السنة المالية
ً
ال ـحــال ـيــة ق ــد سـجـلــت ع ـج ــزا ب ـلــغ نحو
 818.134مـلـيــون دي ـن ــار ،فــإنـنــا نرغب
في نشره من دون النصح باعتماده".
ورقـ ــم ال ـع ـجــز ف ــي ال ـح ـســاب الـخـتــامــي
للسنة المالية والمتبقي منها  7أشهر
سيعتمد بـشـكــل جــوهــري عـلــى معدل
أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ل ـم ــا ت ـب ـقــى م ــن الـسـنــة
ً
المالية الـحــالـيــة ،وجــزئـيــا على وعــود
الحكومة بتحقيق وفر في المصروفات
بحدود  10في المئة.
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• الناهض :الشركة نجحت في زيادة إيراداتها التشغيلية إلى  56مليون دينار
• «تأثير إيجابي لمعرض إكسبو دبي على فنادق المجموعة وأصولها العقارية في دبي»
أكد مازن الناهض العمل على
إعادة جدولة القروض الخاصة
بمجموعة أسيكو ،بما يتناسب
مع الوضع الحالي لقطاعات
المجموعة ،مشددا في الوقت
نفسه على متانة العالقات بين
«أسيكو» والقطاع المصرفي
الكويتي.

ذك ـ ـ ــر رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
مجموعة أسيكو مازن الناهض أن
النتائج المالية للربع الثالث من
سنة  2021شهدت تحقيق أرباح
ألول مرة منذ  5سنوات ،مدعومة
بالجهاز التنفيذي للمجموعة من
جهة ،وبثقة المساهمين الكرام
م ــن الـجـهــة األخ ـ ــرى ،األمـ ــر ال ــذي
أسـفــر عــن تحقيق األه ــداف التي
كان مخططا لها.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاه ـ ـ ــض ،خ ـ ــال
اس ـت ـع ــراض ــه ال ـب ـي ــان ــات الـمــالـيــة
لـلـمـجـمــوعــة ،إل ــى تحقيق أرب ــاح

صــافـيــة بـقـيـمــة  152745دي ـنــارا
عن الربع الثالث ،مقارنة بخسائر
مالية بقيمة  11778030ديـنــارا
للربع الثالث من  ،2020مما أدى
إل ــى تـقـلـيــص ال ـخ ـســائــر الـمــالـيــة
ل ـت ـص ـب ــح  665957د يـ ـ ـن ـ ــارا عــن
األشهر التسعة األولى من ،2021
م ـق ــارن ــة ب ـن ـتــائــج مــال ـيــة سـلـبـيــة
بلغت  37991212دينارا لألشهر
الـتـسـعــة األول ـ ــى م ــن ع ــام ،2020
كـمــا حققت الـمـجـمــوعــة إي ــرادات
تشغيلية بقيمة  20233637دينارا
عــن الــربــع الثالث مــن عــام ،2021
مقارنة بإيرادات تشغيلية بلغت
 12423888ديـنــارا لنفس الفترة
من .2020
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ان ا لـ ـمـ ـجـ ـم ــو ع ــة
حققت إ يـ ــرادات تشغيلية بلغت
 56129847ديـ ـن ــارا ع ــن األش ـهــر
التسعة المنتهية في  30سبتمبر
 ،2021مقارنة بـ 39739853دينارا
عن نفس الفترة من  ،2020مشددا

عـلــى أن مجلس اإلدارة حريص
عـلــى اس ـت ـمــرار تـحـقـيــق الـنـتــائــج
المالية اإليجابية في كل قطاعات
المجموعة ،من خالل دعم اإلدارة
التنفيذية والعاملين بالمجموعة
بكل الــوســائــل لتحقيق األهــداف
المرجوة.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـل ــى
إعــادة جدولة الـقــروض الخاصة
ب ــالـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـ ـمـ ــا ي ـت ـن ــاس ــب
م ــع ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي ل ـق ـطــاعــات
ال ـم ـج ـمــوعــة ،م ــؤك ــدا ف ــي الــوقــت
ن ـف ـس ــه عـ ـل ــى مـ ـت ــان ــة الـ ـع ــاق ــات
بـيــن مـجـمــوعــة أسـيـكــو والـقـطــاع
ال ـم ـصــرفــي ال ـكــوي ـتــي ،الف ـتــا إلــى
التأثير اإليجابي لمعرض إكسبو
دبـ ـ ــي ع ـل ــى ف ـ ـنـ ــادق ال ـم ـج ـمــوعــة
وأص ــولـ ـه ــا ال ـع ـق ــاري ــة ف ــي دب ــي،
م ــن خ ـ ــال ال ـ ــزي ـ ــادة ال ـم ـل ـحــوظــة
فــي ح ـج ــوزات ال ـف ـنــادق والـشـقــق
الـفـنــدقـيــة ل ـحـضــور ه ــذا الـحــدث
الهام ،حيث بلغت نسبة اإلشغال

 92في المئة ،مما حقق نموا 200
في المئة عن العام الماضي.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــض أن
الـمـجـمــوعــة تـمـتـلــك ف ـنــدق فــوكــو
دب ـ ـ ــي ،ال ـم ـص ـن ــف خ ـم ــس ن ـجــوم
بشارع الشيخ زايد ،وبرج نسيمة
ل ـل ـم ـك ــات ــب والـ ـشـ ـق ــق ال ـف ـن ــدق ـي ــة،
إض ــاف ــة إلـ ــى مـنـتـجــع راديـ ـس ــون
ب ـلــو ال ـف ـج ـيــرة وم ـج ـمــع بـيــزنــس
بارك وغيرها ،مؤكدا أهمية هذه
األصول في تعزيز مكانة الشركة
على الصعيد اإلقليمي ،والتأكيد
على سياسة التنوع االستثماري
الذي يحقق رؤية مجلس اإلدارة
على الصعيد االستراتيجي.
وأشار إلى أن التحدي الحالي
أمــام مجلس إدارة الشركة خالل
المرحلة المقبلة يكمن في كيفية
الحفاظ على مسيرتها الحالية
ف ــي تـحـقـيــق ال ـمــزيــد م ــن األرب ــاح
وال ـع ــوائ ــد ال ـج ـي ــدة ،ب ـمــا يــرضــي
تطلعات المساهمين ،مــؤكــدا أن

مجلس االدارة واإلدارة التنفيذية
لـ ــن ي ـ ــدخ ـ ــروا جـ ـه ــدا فـ ــي سـبـيــل
تحقيق هذه االهداف والتطلعات.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع
ال ـس ـك ـن ـيــة الـ ـج ــدي ــدة ف ــي مــديـنــة
الـمـطــاع وغـيــرهــا ستساهم في
إنـعــاش قـطــاع الـمـقــاوالت ومــواد
ا ل ـب ـنــاء ،مبينا ق ــدرة المجموعة
ع ـل ــى ال ـم ـس ــاه ـم ــة فـ ــي ال ـت ـن ـم ـيــة
االقـتـصــاديــة لـهــذه الـمـنــاطــق من
خــال خبرتها الـطــويـلــة فــي هــذا
الـمـجــال ،حيث تـقــوم المجموعة
ح ــالـ ـي ــا بـ ـبـ ـن ــاء ع ـ ـ ــدد ك ـبـ ـي ــر مــن
ال ـ ـق ـ ـسـ ــائـ ــم الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة لـ ــاخـ ــوة
المواطنين في المناطق الجديدة،
إضــافــة إل ــى تــوريــد م ــواد الـبـنــاء
المختلفة للمشاريع المختلفة
في هذه المناطق ،كما بين قدرة
المجموعة على استمرار العمل
مــن أجــل االرت ـقــاء بمستوى هذه
المدن السكنية.
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ضمن مشاركاته الفاعلة في حملة «لنكن على دراية»
ج ــدد بـيــت الـتـمــويــل الكويتي
(بيتك) رسائله التوعوية المكثفة
الموجهة لعمالئه وموظفيه ضمن
ً
حملة "لنكن على دراي ــة" ،محذرا
من مخاطر السقوط في محاوالت
االح ـت ـيــال واالخـ ـت ــراق للبطاقات
المصرفية بــأنــواعـهــا المختلفة،
والـ ـت ــي أص ـب ـحــت ت ـتــم بــأســالـيــب
مـتـعــددة وعـبــر وســائــل متنوعة،
ً
م ـحــذرا مــن إع ـطــاء أي معلومات
عن أرقام الحسابات أو البطاقات
المصرفية والـتـعــامــل مــع جهات
مجهولة أو أش ـخــاص مشبوهة
أو مــواقــع إلـكـتــرونـيــة مــزيـفــة ،مع
الـتـشــديــد عـلــى حتمية االت ـصــال
الفوري السريع بالبنك والجهات
المسؤولة األخ ــرى ،لــإبــاغ عند
الوقوع ضحية لالحتيال ،وتعرض
ال ـب ـط ــاق ــات ال ـم ـصــرف ـيــة للعميل
لالختراق أو نهب معلوماتها.
وق ـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
للبطاقات المصرفية للمجموعة
بــالـتـكـلـيــف طـ ــال ال ـع ــرب ـي ــد" :مــن
ال ـم ـت ــوق ــع أن يـ ـت ــواص ــل اإلقـ ـب ــال
ع ـل ــى ط ـ ــرق ال ــدف ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي،
بفضل األنظمة الجديدة لتحويل
األم ـ ـ ــوال ع ـبــر اإلنـ ـت ــرن ــت ،ورواج
التجارة اإللكترونية حول العالم،
وق ــد أغـ ــرت ال ــزي ــادة الـك ـبـيــرة في
أعـ ــداد مستخدمي أنـظـمــة الــدفــع
اإلل ـك ـت ــرون ــي م ـجــرمــي اإلن ـتــرنــت
الرتـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــاب ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـنـ ـص ــب
واالحتيال ،بعد أن يحصلوا على
رقم البطاقة البنكية والرقم السري
" ،"CVVويتكون من  3أرقام خلف
الـبـطــاقــة ،بــاإلضــافــة ال ــى بساطة
معامالت الشراء ببطاقة االئتمان
الـتــي تـتـكــون مــن خطوتين فقط:
التفويض ،والتسوية".
وأضـ ــاف الـعــربـيــد ان ــه رغ ــم أن
معظم العمليات االحتيالية على

أنواع البطاقات
وحـ ـ ـ ـ ـ ــول أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع ال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــات
المصرفية ،قــال إن هـنــاك انــواعــا
كـ ـثـ ـي ــرة ،ل ـك ــن أكـ ـث ــر ال ـم ـس ـت ـخــدم
وال ـ ــدارج منها  3ه ــي :الـبـطــاقــات
االئ ـت ـمــان ـيــة ،وب ـط ــاق ــات الـسـحــب
اآللي ،والبطاقات مسبقة الدفع.
وقــال إن االحتيال ينقسم إلى
ن ــوع ـي ــن رئ ـي ـس ـي ـيــن :األول وه ــو
األكـ ـ ـث ـ ــر شـ ـي ــوع ــا ويـ ـظـ ـه ــر ع ـ ــادة
عبر اإلنـتــرنــت ،يتمثل فــي سرقة
بـيــانــات الـبـطــاقــة فــي الـتـعــامــات
التي ال تستلزم وجودها ،إذ يسرق
المحتال بيانات حامل البطاقة،
ويستخدمها بطرق غير قانونية
دون وجود البطاقة نفسها.
وأض ـ ـ ــاف "أمـ ـ ــا الـ ـن ــوع ال ـثــانــي
فيتمثل فــي ســرقــة الـبـيــانــات من
البطاقة ،وقــد أصبح أقــل شيوعا
اآلن ،ويظهر في المتاجر ،إذا ّ
مرر
بائع غير أمين بطاقة المشتري
ف ــي جـ ـه ــاز يـ ـخ ــزن ال ـم ـع ـل ــوم ــات،
وتـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ه ـ ـ ــذه ال ـم ـع ـل ــوم ــات
المختلسة في الشراء بعد ذلك".

االحتيال عبر الهاتف
وأشـ ــار إل ــى أن االح ـت ـيــال عبر

تطبيقات التواصل االجتماعي
وأفـ ـ ـ ــاد ال ـع ــرب ـي ــد ب ـ ــأن ت ـعــدد
تطبيقات التواصل االجتماعي،
وتزايد االعتماد عليها في الشراء
والتسوق عبر الحدود ،وإنجاز
المعامالت وغيرها ،واكبها تعدد
أش ـك ــال االح ـت ـي ــال ،م ـش ـيــرا إلــى
أنــه عند التسوق عبر اإلنترنت
عـبــر األج ـهــزة غـيــر الشخصية،
ف ــا تـحـفــظ م ـع ـلــومــات دخــولــك
أو كلمة الـســر ،أو أي معلومات
أخرى ،ويجب الحذر من الروابط
ال ـم ــوج ــودة ف ــي رس ــائ ــل الـبــريــد
اإللكتروني التي تطلب إدخــال

()6.000.000

10.000.000

«بيتك» :الهواتف الذكية واإلنترنت و«مواقع التواصل»
أبرز وسائل االحتيال على البطاقات المصرفية
ال ـب ـط ــاق ــات االئ ـت ـمــان ـيــة وأج ـه ــزة
ّ
اف اآللـ ـ ـ ـ ـ ــي واإلن ـ ـت ـ ــرن ـ ــت
الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــر ّ
يمكن تـجــنـبـهــا ،ف ــإن المحتالين
ً
وال ـم ـخ ـتــرق ـيــن ي ـح ــاول ــون دائ ـم ــا
ابتكار أساليب جديدة تتماشى مع
التطورات والمناسبات المختلفة،
مثل ترويج أوهــام بجوائز مالية
يستدعي تسلمها اإلف ـصــاح عن
بيانات البطاقة البنكية ،أو تحويل
أموال للعميل ألسباب غير حقيقية
ومن جهات مجهولة.
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ال ـ ـهـ ــاتـ ــف ه ـ ــو إح ـ ـ ـ ــدى الـ ـقـ ـن ــوات
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ـس ــرق ــة األم ـ ـ ـ ــوال مــن
البطاقات ،فقد يتظاهر المتسللون
كموظفين فــي البنك أو الشرطة
أو غـيــرهــم ،ويــوهـمــون الضحايا
ب ــوج ــود ت ـهــديــدات لحساباتهم،
الك ـت ـش ــاف ال ـم ـع ـلــومــات ال ـســريــة
وس ـ ــرق ـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،وي ـس ـت ـخ ــدم
الـمـحـتــالــون حـيـلــة الـضـغــط على
ً
المفتاح أو أحــد األرق ــام ،تمهيدا
لخطوات أخرى معدة مسبقا ،وفق
أساليب محكمة تمكن المحتال من
اتمام عملية االختراق.
وطالب بتوخي الحذر بشأن أي
مكالمة من الغرباء ،وعدم الكشف
عــن مـعـلــومــات ح ــول الـحـســاب أو
الـبـطــاقــة ،وإن ـهــاء الـمـحــادثــة على
الفور ،وعدم الخوض في تفاصيل
م ــن أي نـ ـ ــوع ،مـ ـش ــددا ع ـلــى عــدم
إعطاء رقم البطاقة أورقم التعريف
الشخصي إلى أي متصل متطفل،
وع ـ ـ ــدم اج ـ ـ ـ ــراء أي م ـع ــام ـل ــة عـبــر
الهاتف إال إذا كان العميل هو من
ب ــدأ االت ـصــال وعـلــى دراي ــة جيدة
بالشركة.
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فندق فوكو دبي وبرج نسيمة

مازن الناهض

مـ ـعـ ـل ــوم ــات ش ـخ ـص ـي ــة ،وع ـ ــدم
الضغط عليها مطلقا ،حتى لو
ظهر أن المرسل هو البنك نفسه،
و"عـلــى العميل ان يـعــرف جيدا
مــع مــن يـتـعــامــل" .وأض ــاف "قبل
أن تـشـتــري شيئا عـبــر اإلنـتــرنــت
من بائع غير معروف ،ابحث عن
اسمه عبر محركات البحث ،وراجع
ت ـع ـل ـي ـقــات وآراء الـمـسـتـهـلـكـيــن،
وعندما تدفع عبر اإلنترنت ،تأكد
أن عنوان الصفحة يبدأ بـ،//:https :
وافـحــص الصفحة جـيــدا لتتأكد
أنها ليست مزيفة ،مع تقليل كمية
المعلومات الشخصية على مواقع
التواصل االجتماعي ،وال تشارك
كلمات السر الخاصة مع أحد ،مع
مــراجـعــة تــرتـيـبــات الخصوصية
واألمن وتحديثها باستمرار.

االحتيال عبر اإلنترنت
ودع ـ ـ ـ ـ ــا حـ ــام ـ ـلـ ــي ال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ال ـ ـ ــى الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
بطاقاتهم كتعاملهم مع السيولة
الـنـقــديــة ت ـمــامــا ،خـصــوصــا على
االنـتــرنــت ،فــا تحول أو تقبل أي
م ـب ــال ــغ ف ــي ح ـس ــاب ــك م ــن أطـ ــراف
ً
غیر معروفة ،وال تفتح نصوصا
أو ن ــواف ــذ أو رس ــائ ــل إلـكـتــرويـنــة
مـشـبــوهــة ،وع ـنــد ال ـت ـســوق اح ــذر
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـبـ ــدو م ـغــريــة
ً
جــدا ،وحافظ على أجهزة هاتفك
والكمبيوتر بشكل آمــن ،وتفادى
استخدام أجهزة كمبيوتر عامة أو
النقاط الساخنة في الـ  WiFiللقيام
بعمليات مصرفية.

محاذير عامة للمسافر
وق ــال العربيد إنــه عند السفر
يجب ان يحمل الشخص البطاقات

طالل العربيد

التي يحتاج إليها فقط ،وينتبه
ً
دائما عند استخدام البطاقة وال
يـجــري أي معاملة عـبــر الـهــاتــف،
ويـتــأكــد مــن مـعــرفــة جميع أرق ــام
هواتف الطوارئ في بنكه ،ويبلغ
ً
فورا عن سرقة البطاقة أو فقدانها
إذا حــدث ذلــك .وبشكل عــام يجب
الـ ـ ـح ـ ــرص دائـ ـ ـم ـ ــا عـ ـل ــى ت ـحــديــث
م ـع ـلــومــات االتـ ـص ــال م ــع ال ـب ـنــك،
والـتـحـقــق م ــن ب ـيــانــات كـشــوفــات
الحساب الخاصة بانتظام ،وعدم
تجاهل أي تنبيهات من قبل البنك،
وعمل بالغ لدى الشرطة في حالة
البطاقة المفقودة أو المسروقة.

أطراف البطاقة االئتمانية
وذكـ ــر أن ع ـلــى الـعـمـيــل إدراك
أط ـ ـ ــراف ع ـم ـل ـيــة ان ـت ـق ــال االمـ ـ ــوال
باستخدام البطاقات االئتمانية،
وهــي  :5البنك المصدر للبطاقة
– ال ـع ـم ـي ــل م ـس ـت ـخ ــدم ال ـب ـط ــاق ــة
والـمـسـتـحــوذ عليها – الـتــاجــر –
الـمـنـظـمــة الـعــالـمـيــة ال ـتــي تحمل
العالمة التجارية للبطاقة – البنك
ال ـخ ــاص بــال ـتــاجــر الـ ــذي يتسـلم
م ـس ـت ـن ــدات ال ـب ـي ــع مـ ـن ــه ،وي ـق ــوم
بمتابعة تسـديد البنوك األعضاء
للديون المترتبة على اسـتخدام
البطاقة.

()10.000.000
()12.000.000

11.778.030

()14.000.000

«الخليج» يحصل على جائزة «أفضل
ابتكار في تجربة العميل»
حصل بنك الخليج على
ج ــائ ــزة "أفـ ـض ــل اب ـت ـك ــار في
ت ـجــربــة ال ـع ـم ـيــل" ،ف ــي حفل
جوائز Future Enterprise
 ،Awards 2021ا ل ــذي عقد
ف ـ ــي األسـ ـ ـب ـ ــوع األخـ ـ ـي ـ ــر مــن
مـعــرض جايتكس العالمي
ل ـعــام  ،2021ويـحـتـفــي هــذا
ال ـ ـح ـ ـفـ ــل ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوي ،ال ـ ـ ــذي
تنظمه مجموعة CPI Media
و م ـن ـص ــة TahawulTech.
 ،c o mبـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــد مـ ــن
الشركات واألفراد من قطاع
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ،الــذيــن
أظهروا التميز في مجاالتهم
خالل العام الماضي.
وحصل بنك الخليج على
الـ ـج ــائ ــزة تـ ـق ــدي ــرا لــرح ـل ـتــه
ال ـت ـحــوي ـل ـيــة األخـ ـي ــرة الـتــي
شهدت تبنيه نهجا متعدد
الخبرات ،وتعزيز تمايزه في
ال ـس ــوق م ــن خ ــال تحسين
تجارب العمالء والموظفين،
وبفضل مجموعة حلول بنك
الخليج ،التي يوفرها مزود
الـ ـخ ــدم ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة،
مجموعة الغانم الهندسية،
ي ـت ـم ـك ــن الـ ـبـ ـن ــك م ـ ــن تـلـبـيــة
المتطلبات الرقمية لقاعدة
ع ـم ــائ ــه ،ك ـم ــا ي ـخ ـلــق بـيـئــة
عـمــل أكـثــر مــرونــة لموظفي
مركز اتصال العمالء ،الذين
أصبحوا اليوم قادرين على
العمل من أي مكان.
وحــول هذه الجائزة ،قال
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـمـجـمــوعــة
المصرفية لــأفــراد فــي بنك
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج م ـح ـم ــد الـ ـقـ ـط ــان:
"نـفـخــر ب ـهــذا الـتـقــديــر الــذي
قدمته لنا TahawulTech.
 ،c o mحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث ن ـ ـ ــو ا ص ـ ـ ــل
اال سـتـثـمــار بكثافة لتوفير
تجربة غير عــاديــة للعمالء

ُّ
ٔ
محمد القطان اثناء تسلمه الجائزة
والموظفين على حد سواء،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارن ــا
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر ف ـ ـ ــي ت ـح ـس ـي ــن
ق ـ ــدراتـ ـ ـن ـ ــا ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ل ـخ ـلــق
تفاعل استثنائي عبر جميع
نقاط االتـصــال مــع العميل،
ك ــل ذل ـ ــك م ــع ال ـح ـف ــاظ عـلــى
أعلى معايير الخصوصية
واألمان ،ونتطلع إلى العودة
إلـ ــى ح ـفــل ت ــوزي ــع ال ـجــوائــز
ال ـ ـعـ ــام ال ـم ـق ـب ــل ب ـم ــزي ــد مــن
االبتكارات".
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ــال م ــدي ــر
م ـب ـي ـع ــات الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة فــي
 CPI Media Groupكوسر
سـ ـي ــد" :االقـ ـتـ ـص ــاد الــرق ـمــي
الجديد مبني على تحسين
ت ـ ـ ـجـ ـ ــارب ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ـي ــن،
وه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب ي ـق ــوده ــا
ال ــرواد الــذيــن احتفلنا بهم.
إن ـ ـ ــه ش ـ ـ ــرف عـ ـظـ ـي ــم لـ ـن ــا أن
ن ـس ـت ـض ـي ــف ه ـ ـ ــذا الـ ـحـ ـف ــل،
وأن نكرم المؤسسات التي
ت ـت ـح ـم ــل مـ ـس ــؤولـ ـي ــة خ ـلــق
مجتمع أفضل لنا جميعا،
مثل بنك الخليج".
وتـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل رؤيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـن ــك
الخليج فــي أن يكون البنك
الــرائــد فــي الكويت ،ويشرك

ال ـب ـنــك مــوظ ـف ـيــه ف ــي الـعـمــل
فــي بيئة شــا مـلــة ومتنوعة
لتقديم خدمة عمالء ممتازة،
م ـ ــع الـ ـ ـح ـ ــرص عـ ـل ــى خ ــدم ــة
الـمـجـتـمــع بـشـكــل م ـس ـتــدام،
وبفضل الشبكة الواسعة من
الـفــروع والخدمات الرقمية
ال ـ ـم ـ ـب ـ ـت ـ ـكـ ــرة ،يـ ـتـ ـمـ ـك ــن ب ـنــك
الخليج من منح عمالئه حق
اختيار كيفية ومكان إتمام
معامالتهم المصرفية ،مع
ضمان االستمتاع بتجربة
مصرفية بسيطة وسلسة.
ويلتزم بنك الخليج بدعم
االس ـتــدامــة عـلــى المستوى
المجتمعي ،واالق ـت ـصــادي،
وال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــي ،فـ ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــادرات
يـتــم اخـتـيــارهــا وتحديدها
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــا بـ ـم ــا ي ـع ــود
بــال ـن ـفــع ع ـلــى ال ـب ـنــك بشكل
خــاص ،وعلى البالد بشكل
ع ـ ــام ،وي ــدع ــم ب ـنــك الـخـلـيــج
رؤيــة الكويت " 2035كويت
جديدة" ،ويعمل مع الجهات
ا لـمـخـتـلـفــة لتحقيقها على
أرض الواقع.

«المتحد» ينظم دورة لموظفي فروعه حول لغة اإلشارة
فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار ج ـ ـ ـهـ ـ ــوده الـ ـمـ ـت ــواصـ ـل ــة
إلثـ ـ ــراء ال ـت ـجــربــة ال ـم ـصــرف ـيــة لـعـمــائــه
مــن ذوي االحـتـيــاجــات الـخــاصــة ،بــادر
الـبـنــك األه ـلــي الـمـتـحــد بتنظيم دورة
تــدريــب متخصصة ل ـتــدريــب ع ــدد من
م ــدي ــري وم ــوظ ـف ــي ال ـ ـفـ ــروع ع ـل ــى لـغــة
اإلش ـ ـ ـ ــارة ،ب ـه ــدف زي ـ ـ ــادة ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
ت ـل ـب ـيــة اح ـت ـي ــاج ــات عـ ـم ــاء ال ـب ـن ــك مــن
ذوي االحتياجات الخاصة في السمع
وال ـن ـطــق ودم ـج ـهــم ف ــي الـمـجـتـمــع ،من
خ ــال تسهيل تــواصـلـهــم مــع موظفي
الـفــروع ،وبما يتماشى مــع توجيهات
بنك الكويت الـمــركــزي فــي هــذا الشأن،
والـ ـت ــي ح ـثــت ال ـب ـن ــوك ع ـلــى االه ـت ـمــام

ب ـ ـتـ ــوف ـ ـيـ ــر مـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن قـ ـ ـ ــادريـ ـ ـ ــن ع ـل ــى
الـ ـت ــواص ــل مـ ـب ــاش ــرة مـ ــع الـ ـعـ ـم ــاء مــن
ذوي االحتياجات الخاصة في السمع
والنطق باستخدام لغة اإلشارة.
واستمرت الدورة يومين متتاليين،
وقدمتها د .نـجــاة مختار أحــد أفضل
خبراء لغة اإلشــارة في الكويت ،والتي
ت ـطــرقــت إل ــى أس ــاس ـي ــات ل ـغــة اإلشـ ــارة
وتطبيقها لمساعدة ذوي االحتياجات
الخاصة في السمع والنطق ،من خالل
ا ل ـتــدر يــب عـلــى المصطلحات البنكية
المتخصصة والـمـصـطـلـحــات الـعــامــة
ال ـتــي تـسـتـخــدم ف ــي ال ـح ـيــاة الـيــومـيــة،
وغ ـيــرهــا م ــن ال ـتــدري ـبــات ال ـعــامــة الـتــي

تـسـهــل الـتـعــامــل مــع الـعـمــاء مــن ذوي
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـخ ــاص ــة فـ ــي ال ـس ـمــع
والنطق.
ب ـ ــدوره ،ق ــال ال ـمــديــر ال ـعــام لـلـمــوارد
البشرية في البنك األهلي المتحد نقيب
أمين إنــه "تــم تنظيم الــدورة التدريبية
تـمــاشـيــا م ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـب ـنــك في
ت ـق ــدي ــم أفـ ـض ــل الـ ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
ومراعاة متطلبات جميع عمالئنا ،وفي
مقدمتهم ذوو االحـتـيــاجــات الخاصة
بمختلف فئاتهم واحتياجاتهم ،وبنفس
الوقت تعزيز الدور الريادي للبنك في
مـجــال ا لـمـســؤو لـيــة المجتمعية تجاه
المجتمع والعمل الدائم على تحسين

مستوى أداء خدمة العمالء في البنك،
لكل شرائح العمالء وخصوصا إخواننا
من ذوي االحتياجات الخاصة".
وأضـ ــاف أم ـيــن ان ه ــذه ال ـ ــدورة تعد
اسـتـكـمــاال لسلسلة ال ـ ــدورات الخاصة
بـلـغــة اإلش ـ ـ ــارة والـ ـت ــي ي ـقــدم ـهــا الـبـنــك
األهلي المتحد بهدف مساعدة عمالئه
الكرام من ذوي االحتياجات الخاصة في
السمع والنطق على القيام بمعامالتهم
البنكية باستقاللية تامة ،والتي تعكس
المسؤولية المجتمعية التي يضعها
البنك على عــا تـقــه ،وا لـتــي تحتم عليه
خدمة كل الشرائح ،والعمل على احداث
تغييرات إيجابية في حياتهم.

د .نجاة مختار تدرب موظفي الفروع بالبنك على لغة اإلشارة

١٤
اقتصاد
«االستثمارات الوطنية» :مركز مالي قوي ونمو مستدام وربحية متواصلة
ةديرجلا
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عقدت مؤتمر المحللين للنتائج المالية عن األشهر التسعة األولى من2021
ً
الشركة حققت نموا
ً
بارزا في صافي
األرباح بقيمة 22.4
مليون دينار وربحية
ً
للسهم  28.1فلسا

إجمالي الدخل الشامل
 43.3مليون دينار
خالل األشهر التسعة
من العام الحالي

ارتفاع حقوق
المساهمين إلى 207.4
ماليين ...و278.2
ً
مليونا أصول الشركة

عـقــدت شــركــة االسـتـثـمــارات
ال ــوط ـن ـي ــة م ــؤت ـم ــر الـمـحـلـلـيــن
لألشهر التسعة األولى من عام
 ،2021الـخـمـيــس  11ال ـجــاري،
وشارك فيه الرئيس التنفيذي
للشؤون المالية جريش ناير،
ونـ ــائـ ــب ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لقطاع االستثمارات المصرفية
سهيل الده ــا ،ونــائــب الرئيس
التنفيذي لقطاع إدارة الثروات
المثنى المكتوم ،الــذي استهل
المؤتمر بتقديم عرض موجز
عــن الـشــركــة ،ولمحة عــامــة عن
ال ـن ـت ــائ ــج ال ـم ــال ـي ــة اإلي ـجــاب ـيــة
عــن ف ـتــرة األش ـهــر الـتـسـعــة من
هـ ــذا الـ ـع ــام ،والـ ـت ــي أث ـب ـتــت أن
شــركــة االسـتـثـمــارات الوطنية
تـ ـ ــواصـ ـ ــل االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاظ ب ـم ــرك ــز
مالي قوي وأصــول ذات جودة
عــالـيــة وقــدرت ـهــا عـلــى تحقيق
ن ـمــو م ـس ـت ــدام ،ب ـف ـضــل نـجــاح
استراتيجيتها و خـبــرة فريق
العمل.
وقــدم ناير شرحا تفصيليا
عن المركز المالي للشركة ،إذ
نجحت فــي تحقيق نمو بــارز
ف ــي صــافــي األرب ـ ــاح بـلــغ 22.4
مليون دينار ،وربحية للسهم
ت ـع ــادل  28.1فـلـســا ،م ــن خــال
ب ـي ــان ال ــدخ ــل ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن
ال ـش ــرك ــة ت ـم ـك ـنــت م ــن تـحـقـيــق
ربــح قــدره  20.9مليونا كدخل
ش ــام ــل آخـ ــر م ــن خـ ــال حـقــوق
المساهمين ،كما بلغ إجمالي
ال ــدخ ــل ال ـشــامــل  43.3مليونا
خ ــال األش ـهــر التسعة األول ــى
من .2021
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن شـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ــة
االستثمارات الوطنية نجحت
في تحقيق أداء استثنائي جيد
خالل األشهر التسعة األولى من
ال ـعــام الـحــالــي ،مـقــارنــة بنفس

الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـم ــاض ــي،
وال ـ ــذي تــراج ـعــت ف ـيــه الـشــركــة
بـتـحـقـيــق خ ـســائــر ق ــدره ــا 7.9
مــايـيــن دي ـنــار مــن خ ــال بيان
الدخل ،وخسارة للسهم بلغت
 9.9ف ـلــوس ،عـلـمــا أن إجـمــالــي
الـ ـخـ ـس ــارة ال ـش ــام ـل ــة لــأش ـهــر
التسعة من عام  2020بلغ 6.8
ماليين.
ول ـف ــت إلـ ــى أن ال ـع ــائ ــد على
متوسط حقوق الملكية والعائد
عـ ـل ــى مـ ـت ــوس ــط األص ـ ـ ـ ــول بـلــغ
 11.7فــي المئة و 10فــي المئة
لكل منهما على التوالي خالل
األش ـ ـهـ ــر ال ـت ـس ـع ــة األولـ ـ ـ ــى مــن
 ،2021مبينا أن نسبة الرافعة
المالية بلغت  0.23:1خالل تلك
الفترة ،كما أن إجمالي أصول
الـشــركــة ارت ـفــع بنسبة  30في
ال ـم ـئ ــة ل ـي ـب ـلــغ  278.2مـلـيــونــا
خالل األشهر التسعة من ،2021
مـقــارنــة بــأصــول بلغت 213.3
مليونا خــال نفس الفترة من
العام الماضي.

أصول الشركة
وأفـ ـ ـ ــاد ن ــاي ــر ب ـ ــأن إج ـم ــال ــي
األصـ ـ ـ ــول ال ـم ـم ـل ــوك ــة ل ـل ـشــركــة
ش ـهــد ن ـم ــوا بـنـسـبــة  25.7في
ال ـم ـئــة خ ــال األش ـه ــر الـتـسـعــة
مــن عــام  ،2021حيث بلغ 278
مليون دينار ،مقارنة بأصول
بلغت  221مليونا فــي نهاية
 ،2020و ي ـ ــر ج ـ ــع ذ لـ ـ ــك بـصـفــة
أساسية إلى االرتفاع في قيمة
االستثمارات بالقيمة العادلة،
م ــن خ ـ ــال م ـح ـف ـظــة ال ــرب ــح أو
الـ ـخـ ـس ــارة واألصـ ـ ـ ــول ال ـمــال ـيــة
بــالـقـيـمــة ال ـعــادلــة عـبــر الــدخــل
ال ـشــامــل اآلخـ ــر ،وك ــذل ــك يــرجــع
هــذا النمو جزئيا إلــى الزيادة

في األصول ذات الرافعة المالية،
مضيفا أن حقوق المساهمين
ا ل ـعــا ئــدة للشركة األم ارتفعت
لـتـبـلــغ  207.4مــايـيــن مـقــارنــة
ب ـ ـ ـ ــ 167.1م ـل ـيــونــا ك ـمــا ف ــي 30
سبتمبر .2020
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ش ـ ـ ــر ك ـ ـ ــة
االستثمارات الوطنية نجحت
ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـحـ ـ ـق ـ ـي ـ ــق م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــار نـ ـم ــو
تـ ـص ــاع ــدي م ـن ــذ بـ ــدايـ ــة ال ـع ــام
الجاري ،وظهر ذلك جليا منذ
إعــان ـهــا ع ــن ن ـتــائــج الــربـعـيــن
األول وا لـ ـ ـث ـ ــا ن ـ ــي مـ ـ ــن ،2021
واس ـت ـك ـم ـلــت ال ـش ــرك ــة مـسـيــرة
الـ ـنـ ـم ــو خـ ـ ــال ال ـ ــرب ـ ــع ال ـث ــال ــث
لتحقق صافي أرباح من خالل
ب ـيــان ال ــدخ ــل بـلــغ  7.3ماليين
دي ـن ــار ،وب ـلــغ إج ـمــالــي الــدخــل
الشامل خالل الربع الثالث 20.3
مليونا.

أداء الشركة
وتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاول ن ـ ــاي ـ ــر ب ــالـ ـع ــرض
والتحليل العناصر الرئيسية
ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـح ـ ـ ــر ك ـ ـ ــة ألداء شـ ـ ــر كـ ـ ــة
االسـتـثـمــارات الــوطـنـيــة ،حيث
ق ــال إن إج ـمــالــي ال ــدخ ــل خــال
األشهر التسعة األولى من عام
 2021بلغ  32.2مليون دينار،
مقارنة بدخل بلغ  1.1مليون
خ ــال ن ـفــس ال ـف ـتــرة م ــن ال ـعــام
ال ـم ــاض ــي ،مـبـيـنــا أن ال ـعــوامــل

الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـت ــي أس ـه ـمــت في
انتعاش إجمالي دخل الشركة
خالل هذه الفترة هي مكاسب
االستثمارات بالقيمة العادلة
مــن خ ــال الــربــح أو الـخـســارة،
والـ ـت ــي ب ـل ـغــت  21.3م ـل ـيــونــا،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ق ـي ـم ــة
االستثمارات الكويتية المسعرة
ب ــال ـق ـي ـم ــة ال ـ ـعـ ــادلـ ــة مـ ــن خ ــال
ال ــدخ ــل ال ـشــامــل اآلخـ ــر الـبــالــغ
 17.9مليونا.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن قـ ـيـ ـم ــة
المصروفات اإلدارية البالغة 5.4
ماليين دينار لألشهر التسعة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ع ـ ــام  2021أع ـلــى
بدرجة طفيفة مقارنة بالفترة
المقارنة من عام  ،2020بسبب
الزيادة في مصاريف التشغيل
ب ــالـ ـش ــرك ــات ال ـت ــاب ـع ــة نـتـيـجــة
الزيادة في العمليات.
وبـ ـ ـي ـ ــن أن ـ ـ ــه خ ـ ـ ــال األشـ ـه ــر
الـ ـتـ ـسـ ـع ــة ال ـم ـن ـت ـه ـي ــة فـ ـ ــي 30
سـبـتـمـبــر  2021س ـجــل الــدخــل
مــن أت ـعــاب اإلدارة والــوســاطــة
واالس ـ ـت ـ ـشـ ــارات نـ ـم ــوا بـنـسـبــة
 46.5في المئة ليصل إلى 5.88
مــايـيــن دي ـنــار ،مـقــارنــة بـ ــ4.02
م ــايـ ـي ــن خـ ـ ــال نـ ـف ــس ال ـف ـت ــرة
م ــن عـ ــام  ،2020وك ـ ــان ال ــداف ــع
الرئيسي لهذا النمو هو زيادة
إي ـ ـ ــرادات ال ــوس ــاط ــة م ــن إح ــدى
شركاتنا التابعة ،وهــي شركة
الوسيط لألعمال المالية ،كما

جريش ناير

سهيل الدها

المثنى المكتوم

ارتـ ـفـ ـع ــت أت ـ ـعـ ــاب ال ـص ـن ــادي ــق
ومحافظ العمالء بنسبة 45.2
في المئة.
وأف ــاد ب ــأن األص ــول ال ـمــدارة
بـصـفــة األم ــان ــة مــن قـبــل شركة
االستثمارات الوطنية شهدت
زي ـ ــادة ق ــدره ــا  12.3ف ــي الـمـئــة
لتبلغ  1.13مـلـيــار د ي ـنــار كما
في  30سبتمبر  ،2021مقارنة
بأصول بلغت  1.01مليار خالل
ن ـف ــس ال ـف ـت ــرة م ــن عـ ــام ،2020
مبينا أن قفزة األصول المدارة
تعود إلى سعي الشركة الدائم
والـمـسـتـمــر ف ــي تــوف ـيــر عــوائــد
أعـ ـل ــى م ــن ال ـم ـت ــوس ــط ل ـع ـمــاء
محافظ الشركة مع المحافظة
على رأس المال.

بـطــريـقــة مـنـظـمــة ،م ــع الـتــركـيــز
عـلــى رأس ال ـمــال االسـتـثـمــاري
والمنتجات العقارية الدولية،
وفــي سبيل ذلــك تـقــوم الشركة
ببناء فريق طرح قوي بإضافة
نخبة من المصرفيين المؤهلين
لدعم النمو ،إضافة إلى ذلك يتم
بناء سمعة راسخة لجلب فرص
استثمار مشتركة لمستثمري
ال ـشــركــة ،وم ــن أمـثـلـتـهــا شــركــة
بورصة الكويت ،وشركة السكب
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة وش ـ ــرك ـ ــة ت ـي ـس ـكــو
(فينكو) ،وشركة فيدكس.
وتناول العنصر الثاني في
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة "االس ـت ـث ـم ــارات
الوطنية" ،حيث قال إنه يتركز
فـ ـ ــي تـ ـمـ ـكـ ـي ــن الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
والكفاءات ،حيث تعمل الشركة
ع ـ ـلـ ــى تـ ــرك ـ ـيـ ــز جـ ـ ـه ـ ــوده ـ ــا فــي
المرونة الرقمية واالستثمار في
رقمنة العمليات وتطوير بيئات
العمل ،وتماشيا مع ذلك أطلقت
الـشــركــة ق ـنــوات رقـمـيــة جــديــدة
ل ـل ـع ـم ــاء ،م ـث ــل الـ ـ ـت ـ ــداول عـبــر
اإلنترنت ( )NICTradeومنصة
ال ـع ـم ـيــل وت ـط ـب ـيــق ال ــوات ـس ــاب
إلدارة عالقات العمالء.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن "ال ـع ـن ـص ــر

ال ـ ـثـ ــالـ ــث م ـ ــن االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
يتمحور في تعزيز الحوكمة،
وه ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــن أح ـ ـ ـ ـ ــد األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب
االسـتــراتـيـجـيــة الـتــي ساهمت
في ترقية شركة االستثمارات
ال ــوط ـن ـي ــة إل ـ ــى وض ـ ــع ال ـس ــوق
األول في بورصة الكويت ،مما
يظهر التزامنا بزيادة الشفافية
والحوكمة ،إضافة إلى تحديث
إطـ ــار عـمـلـنــا إلدارة الـمـخــاطــر
ليشمل مقاييس كمية ونوعية
تتماشى مع أفضل الممارسات
العالمية".
وأوض ــح أن العنصر الرابع
يتمثل في بناء وتطوير الريادة
االس ـت ـث ـمــاريــة ال ـم ـصــرف ـيــة في
قـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ال ـم ـت ــوس ـط ــة
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
االستثمارية ،مع التركيز على
الـ ـعـ ـم ــاء م ـت ــوس ـط ــي ال ـح ـج ــم،
ح ـيــث قـ ــدم عـ ــام  2020منصة
مـ ـمـ ـت ــازة ل ـت ـن ـف ـيــذ الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـم ـعــامــات الــرئـي ـس ـيــة وب ـنــاء
فـ ــرق مـتـخـصـصــة ف ــي أسـ ــواق
رأس الـ ـم ــال ،وإتـ ـم ــام عمليات
الـ ــدمـ ــج واالسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ ورأس
المال االستثماري والتي حددت
كمجاالت نمو رئيسية.

تنمية األعمال
م ــن ج ــان ـب ــه ،ذك ـ ــر الدهـ ـ ــا أن
الشركة ترتكز على  4عناصر
استراتيجية رئيسية تتخذها
لتنمية األعمال وتعزيز المكانة
التنافسية ،وهي :بناء األصول
الـ ـ ـم ـ ــدارة ،الـ ـت ــي ت ـع ـمــل ع ـل ــى 3
مـ ـب ــادرات رئ ـي ـس ـيــة ،ح ـيــث يتم
العمل على تطوير المنتجات

عبدالعزيز« :أرزان للتحصيالت» الوحيدة بالكويت المتخصصة
في تحصيل وتسوية جميع أنواع الديون
أعرب المدير العام لشركة أرزان للتحصيالت
محمود عبدالعزيز عن امتنانه لجميع الشركاء
والـ ـعـ ـم ــاء ،ب ـع ــد ت ـح ـق ـيــق ن ـت ــائ ــج ون ـج ــاح ــات
ملحوظة في قطاع التحصيل لهذا العام ،عقب
تخطي تأثير جائحة كورونا ،والتي كان لها
تأثير كبير على معظم النشاطات والقطاعات
المالية حول العالم.
و"أرزان للتحصيالت" ،هــي إحــدى شركات
مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار.
وال ـمــاحــظ ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة ،أن نـشــاط

ً
تحصيل الديون في الكويت بات مقتصرا على
المكاتب القانونية وشركات المحاماة ،حتى
قامت "أرزان للتحصيالت" بتقديم رؤية مختلفة
وتـطـلـعــات تـنــاســب الـعـمــاء فــي ه ــذا الـمـجــال،
وتمكنهم من تحقيق أعلى معدالت النجاح في
نشاط تحصيل الديون لكل القطاعات واألنشطة
التجارية.
ُ
وتعد "أرزان للتحصيالت" من أولى الشركات
ال ـم ــرخ ــص ل ـه ــا ف ــي ال ـك ــوي ــت والـمـتـخـصـصــة
بـتـحـصـيــل وت ـس ــوي ــة ج ـم ـيــع أن ـ ـ ــواع ال ــدي ــون،

سـ ــواء ل ــأف ــراد أو ال ـش ــرك ــات ،بـحـيــث ت ـمــارس
عملية تحصيل ال ــدي ــون مــن مـقــرهــا الــرئـيــس
بمدينة الكويت ،ومن خالل فروعها المنتشرة
فــي منطقة ال ـشــرق األوسـ ــط وش ـمــال إفريقيا
وبعض الــدول اآلسيوية .وقــد جــاء ت النتائج
بشكل إيجابي في قطاعات األعمال ،كالبنوك
وش ــرك ــات ال ـت ـمــويــل واالس ـت ـث ـم ــار ،وش ــرك ــات
االتصاالت ،وشركات بيع التجزئة ،والشركات
الـعـقــاريــة ،وغـيــرهــا مــن الـقـطــاعــات المختلفة.
َّ
وصرح مسؤول التسويق والعالقات العامة

لدى مجموعة أرزان المالية فواز المنيع ،بأن
رؤية "أرزان للتحصيالت" تتمثل في الوصول
إلى مرتبة الصدارة بمجال استرداد وتحصيل
الــديــون والمحافظة عليها ،مــن خــال تطبيق
أحدث المعايير العالمية في مجال التحصيل،
وبناء ثقة العمالء عن طريق التحقيق الدائم
ً
ألع ـلــى وأس ـ ــرع ال ـن ـتــائــج ،ان ـطــاقــا م ــن حــرص
ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ــدائـ ــم ع ـل ــى م ـص ـل ـحــة ال ـع ـمــاء
والشركاء.
محمود عبدالعزيز

فواز المنيع

« »KIBيختتم فعاليات معرضه «»Auto Show
للسيارات في مجمع «مروج»

جلنب من الفعالية
ف ــي إطـ ــار حـمـلـتــه الـمـمـيــزة
لتمويل شراء السيارات ،والتي
تـ ـض ــم عـ ــروضـ ــا وت ـس ـه ـي ــات
فريدة على مجموعة من أفخم
وأحـ ــدث أنـ ــواع ال ـس ـيــارات في
ا لـكــو يــت ،اختتم بنك الكويت
الدولي ( )KIBفعاليات معرض
 KIB Auto Showللسيارات،
الــذي أقيم في مجمع "مــروج"
الترفيهي ،والذي نظمه البنك
ح ـص ــري ــا ل ـي ـس ـت ـض ـيــف نـحــو
 17مــاركــة عالمية للسيارات،
وعـ ــرض أك ـثــر م ــن  30س ـيــارة
مــن بين أج ــدد مــا قدمته تلك
الماركات من موديالت لــزوار
المعرض.
وامـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدت ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات KIB
 Auto Showعـ ـل ــى م ـ ـ ــدار 3
أيـ ــام م ـتــواص ـلــة ،ان ـطــاقــا من
الـخـمـيــس  11نــوفـمـبــر ،2021

من  10صباحا إلى  10مساء.
وخـ ـ ــال ه ـ ــذا الـ ـح ــدث الـشـيــق
واظب فريق  KIBعلى التواجد
فـ ـي ــه واإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـل ـي ــه ع ـبــر
ج ـنــاح ـيــن لـلـبـنــك أق ـي ـمــا على
هــامــش ال ـم ـع ــرض ،ح ـيــث قــام
الفريق بمشاركة زواره أجواء
ا لـمــرح بسلسلة مــن األنشطة
الـ ـت ــرفـ ـيـ ـهـ ـي ــة والـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات
وبرنامج للجوائز ،كما تواجد
م ـم ـث ـل ــو الـ ـبـ ـن ــك م ـ ــن إدارت ـ ـ ـ ــي
ال ـت ـمــويــل وال ـم ـب ـي ـعــات خــال
ال ـحــدث لتقديم االس ـت ـشــارات
ومـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدة ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ب ـش ــأن
ط ـل ـب ــات ت ـم ــوي ــل ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات.
ب ـ ـ ــدوره ،أع ـ ــرب ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
لـ ـ ـ ــإدارة ال ـم ـصــرف ـيــة ل ــأف ــراد
ف ــي  KIBعـثـمــان تــوفـيـقــي عن
س ــروره إلقــامــة هــذا المعرض
الـحـصــري مــن  ،KIBالفـتــا إلى

أنه يعتبر أول معرض سيارات
يقام أمام الجمهور في الهواء
الطلق بعد الـجــائـحــة ،والــذي
جـ ــاء لـيـحـتـفــل ال ـب ـنــك ف ــي ظل
إجـ ـ ـ ـ ــراءات ب ـ ــدء ال ـت ـع ــاف ــي مــن
تلك األزمة الصحية ،متوجها
بــال ـش ـكــر ل ـك ــل م ــن شـ ـ ــارك فــي
المعرض من شركات السيارات
ال ـم ــرم ــوق ــة ،وأيـ ـض ــا ال ـع ـمــاء
وال ـ ـ ـ ـ ــزوار ،م ـخ ـت ـصــا بــالـشـكــر
فريق التنظيم من  KIBوكل من
ساهم في إنجاح هذا الحدث
الرائع.
وأشار إلى عرض KIB Auto
 Showا ل ـت ـم ــو ي ـل ــي ا ل ـم ـم ـي ــز،
الـمـتــاح لفترة م ـحــدودة فقط،
والــذي يتضمن تقديم تمويل
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة أربـ ـ ـ ـ ـ ــاح ت ـن ــاف ـس ـي ــة،
م ــوض ـح ــا أن ال ـب ـن ــك س ـي ـقــدم
تـ ـم ــوي ــا خـ ــاصـ ــا خ ـ ـ ــال ه ــذا

الـعــرض لـشــراء الـسـيــارات من
ج ـم ـيــع الـ ــوكـ ــاالت ع ـل ــى ف ـتــرة
سداد  5سنوات بنسبة أرباح
 3في المئة.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ذكـ ـ ــرت إدارة
شركة تويوتا الساير" :نحرص
ف ــي تــويــوتــا ال ـســايــر ع ـلــى أن
ن ـك ــون دائـ ـم ــا م ــوج ــودي ــن من
أجــل عمالئنا ،وتقديم أفضل
الـ ـ ـع ـ ــروض ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة ل ـه ــم،
ولـ ــذلـ ــك ،وم ـ ــع عـ ـ ــودة ال ـح ـيــاة
الطبيعية تدريجيا والسماح
بإقامة المعارض والمؤتمرات،
بادر  KIBبأن يكون من أوائل
ال ـب ـنــوك ال ـتــي ت ـقــوم بحمالت
تـمــويـلـيــة ل ـق ـطــاع ال ـس ـي ــارات،
كواحد من أهم القطاعات في
الكويت ،وتوقعنا نجاح هذا
الحدث بالفعل كونه األول من
نوعه بعد الجائحة".

15
«المركزي» يستعرض مع «النقد الخليجي» بدائل «الليبور»
ةديرجلا
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اقتصاد

بحضور البنوك المركزية الخليجية لمناقشة تجربة كل دولة أواخر الشهر الجاري
عيسى عبدالسالم

ك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة أن بـنــك
الكويت المركزي سيعقد ورشة عمل مع
مركز النقد الخليجي ،بحضور جميع
البنوك المركزية الخليجية بشأن اتخاذ
بدائل ألسعار مرجعية أخرى بديلة عن
«الليبور» في العمالت العالمية.
وأوضحت المصادر لـ «الجريدة» ،أن
ورشــة العمل التي من المتوقع عقدها
قبل نهاية الشهر الجاري ،ستستعرض
تجارب كل دولة في عملية االنتقال من
«الليبور» ،والبدائل التي سيتم التعامل
بـهــا واعـتـمــادهــا مــن الـبـنــوك المركزية
الخليجية خالل الفترة المقبلة.

وقـ ــالـ ــت إن «الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي» طـ ـل ــب مــن
الـ ـبـ ـن ــوك ال ـم ـح ـل ـي ــة عـ ـم ــل دراس ـ ـ ـ ــة عــن
حجم االنكشافات والعقود والبيانات
المتعلقة بـتـعــامــات «الـلـيـبــور» ،حيث
إن مــؤشــر «ال ـل ـي ـبــور» يـقـيــس مـتــوســط
أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك في
حال االقتراض من بنوك أخرى ،اضافة
إلــى أنــه عمم على كــل البنوك المحلية
الـتــوقــف عــن الـتـعــامــل بالليبور (سعر
ً
الـفــائــدة الـمــرجـعــي) اعـتـبــارا مــن نهاية
العام الجاري.
وذكــرت أن توجه «الـمــركــزي» مبني
على أساس اتجاه البنوك المركزية في

أعقاب األزمة المالية العالمية بالتفكير
في االنتقال من «الليبور» إلى مؤشرات
أخـ ــرى تـعـكــس كـلـفــة ت ـمــويــل حقيقية،
ومبنية على تعامالت فعلية بين البنوك
ال على توقعات للنظرة المستقبلية.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن ه ـنــاك اتـجــاهــا
ً
عــال ـم ـيــا ل ـل ـم ـضــي ق ــدم ــا ف ــي خـطــة
التحول عن «الليبور» ،موضحة أن
ً
هناك مرحلة انتقالية من  18شهرا
تنتهي في يونيو  ،2023الذي يعد
ال ـتــاريــخ الـفـعـلــي لـلـتـخــارج الكامل
م ــن م ــؤش ــرات «ال ـل ـي ـبــور» ب ــال ــدوالر
األميركي على كــل األدوات المالية

شركات التكنولوجيا الصينية تواجه
جولة جديدة من الغرامات
فرضت هيئة مراقبة المنافسة الصينية
غرامات على بعض شركات التكنولوجيا،
من بينها مجموعة «علي بابا» القابضة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــدودة ،و«تـ ـيـ ـنـ ـسـ ـن ــت» ال ـق ــاب ـض ــة
المحدودة ،و«بايدو» ،بسبب االحتكار.
ووف ــق بـيــان ص ــادر ،أم ــس ،عــن الهيئة
المسؤولة عن تنظيم السوق في الصين،
يـتـعـيــن عـلــى تـلــك ال ـشــركــات سـ ــداد 21.5
مليون يوان ( 3.4ماليين دوالر) غرامات،
ض ـ ـمـ ــن أحـ ـ ـ ـ ــدث ج ـ ــول ـ ــة مـ ـ ــن الـ ـعـ ـق ــوب ــات

ال ـم ـس ـت ـم ــرة مـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة ضـ ــد ع ـم ـل ـيــات
االحتكار.
وقــالــت الهيئة ،فــي البيان ،إنــه يتعين
على الشركات دفع  500ألف يوان ( 78ألف
دوالر) مقابل كل انتهاك من  43انتهاكا
لمكافحة االحتكار.
وكان الرئيس الصيني جين بينغ أعلن
في مارس الماضي نيته مالحقة الشركات
أو «المنصات» التي تجمع البيانات بقصد
االحتكار .وتعمل بكين على زيادة الرقابة

لمكافحة االحتكار على القطاع الخاص
الصيني المترامي األطــراف ،ال سيما في
المجال الرقمي.
ُ
وف ــرض ــت ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق م ــن ال ـعــام
الحالي على مجموعة «علي بابا» غرامة
قدرها  2.8مليار دوالر ،إلساءة استغالل
هيمنتها عـلــى ال ـس ــوق ،ف ــي حـيــن جــرى
تغريم شركة توصيل الطعام «ميتوان»
 533مـ ـلـ ـي ــون دوالر ا لـ ـشـ ـه ــر ا لـ ـم ــا ض ــي،
النتهاكها لوائح مكافحة االحتكار.

ً
من ضمنها العقود القائمة حاليا.
ولفتت إلى أن البنوك عليها اتخاذ
ع ــدة إجـ ـ ــراءات إلي ـج ــاد ب ــدائ ــل أخ ــرى
ل ـ ـ «ال ـل ـي ـب ــور» م ــن خ ــال ح ـصــر كــامــل
للتعرضات القائمة على مؤشراته على
مـسـتــوى ال ـمــوجــودات والـمـطـلــوبــات،
وت ـحــديــث وت ـطــويــر ال ـب ـنــى التحتية
مــن أنظمة بنكية أو رقــابـيــة ،مشيرة
إل ــى أن م ــؤش ــرات «ال ـل ـي ـبــور» م ــن أهــم
ال ـمــؤشــرات المستخدمة فــي تسعير
األدوات المالية على مستوى العالم،
ً
بدء ا من بطاقات االئتمان والقروض
العقارية لألفراد إلى قروض الشركات

والمؤسسات والسندات الحكومية.
وأوضحت أن «المركزي» طلب تعديل
جـمـيــع ال ـع ـق ــود ال ـقــائ ـمــة ال ـمــرت ـب ـطــة بـ
«الـلـيـبــور» ،والـتــي لها آجــال استحقاق
ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز تـ ـ ــواريـ ـ ــخ تـ ــوقـ ــف الـ ـعـ ـم ــل ب ـ
«الـ ـلـ ـيـ ـب ــور» ال ـم ـع ـل ـنــة ح ـس ــب ال ـع ـم ـلــة،
ً
ً
ً
لـتـتـضـمــن م ـع ـي ــارا مــرج ـع ـيــا ب ــدي ــا أو
ً
أكثر ،على أن يكون هذا المعيار واضحا
ً
وصريحا ،وليس به غموض ،وأن يتم
بذل العناية الواجبة لالنتهاء من تعديل
جميع تلك العقود في أقرب وقت ممكن،
مع األخذ باالعتبار أفضل الممارسات
العالمية في هذا الشأن.

وبينت المصادر أن البنوك ستباشر
إرس ــال كــل البيانات والمعلومات الى
«المركزي» في تقارير تتضمن إجمالي
قيمة األصول وااللتزامات والمشتقات
المرتبطة بـ «الليبور» ،ســواء بالدوالر
األم ـ ـيـ ــركـ ــي أو ب ــالـ ـعـ ـم ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة
األخـ ـ ـ ــرى ،الـ ـت ــي ل ـه ــا آجـ ـ ــال اس ـت ـح ـقــاق
تـ ـتـ ـج ــاوز تـ ــواريـ ــخ ت ــوق ــف «ال ـل ـي ـب ــور»
المذكورة أعاله ،عالوة على قيمة وعدد
التعامالت والعقود التي خلت عقودها
مــن ذك ــر مـعـيــار مــرجـعــي بــديــل وتـعــذر
ً
على المصرف تعديلها لتتضمن معيارا
ً
ً
مرجعيا بديال.

صندوق النقد يجدد خط ائتمان للمكسيك
مدة عامين بـ  50مليار دوالر
أع ـلــن ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،أمــس
األول ،أنه جدد خط ائتمان لمدة عامين
للمكسيك بقيمة  50مليار دوالر.
وقال الصندوق ،في بيان ،إن االقتصاد
المكسيكي ال يزال معرضا للمخاطر ،بما
في ذلك جراء تبعات جائحة «كوفيد،»-19
وسـيــوفــر خــط االئـتـمــان ال ـمــرن ضمانة
ضد هذه المخاطر جميعها ويعزز ثقة
السوق.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــان أن ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة

ُ
المكسيكية تعد خط االئتمان «احترازيا»،
وقــد خفضت المبلغ تدريجيا منذ عام
 ،2017عندما بلغ ما يقرب من  90مليار
دوالر.
وذكـ ـ ــر ج ـي ـف ــري أوكـ ــامـ ــوتـ ــو ،ال ـنــائــب
األول لمدير صـنــدوق النقد الــدولــي ،أن
«االقتصاد المكسيكي يتعافى من أعمق
ركود منذ عقود ،مدفوعا بالنمو القوي
في الواليات المتحدة وارتفاع معدالت
التطعيم».

وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :نـ ـجـ ـح ــت ال ـ ُّـسـ ـلـ ـط ــات فــي
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى االس ـت ـق ــرار ال ـم ــال ــي ،رغــم
التحديات المرتبطة بالجائحة».
ووافق صندوق النقد الدولي ألول مرة
على خط االئتمان المرن للمكسيك عام
 ،2009وهي واحدة من خمس دول تلقت
الــدعــم إل ــى جــانــب كــولــومـبـيــا وتشيلي
وبيرو وبولندا.

ً
موجة تضخم األسعار لن تستثني شيئا في ظل استمرار تهديد الجائحة

«النقد الدولي» :الظاهرة أصبحت أكثر إثارة للقلق مع تحديات سالسل التوريد
من اللحوم إلى المعادن ...من
الـصـعــب الـتـحــول إلــى أي مكان
هذه األيام دون رؤية ومشاهدة
ك ـل ـمــة ال ـت ـض ـخ ــم ،ومـ ــا إذا ك ــان
ً
ً
اتجاها ً
موجودا ليبقى.
عابرا أو
ح ـي ــث ال ي ـ ـ ــزال ت ـه ــدي ــد ال ــوب ــاء
يهيمن على االقتصاد العالمي،
وي ـس ـت ـم ــر عـ ـ ــدم ال ـ ـتـ ــوافـ ــق بـيــن
العرض والطلب.
فـ ـ ــي مـ ـعـ ـظ ــم االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادات،
ازدادت ض ـغ ــوط الـتـضـخــم مع
ظهور مؤشرات على أن التضخم
أص ـب ــح أوسـ ــع ق ــاع ــدة .وي ــؤدي
ارتفاع أسعار السلع األساسية
إل ــى ارت ـف ــاع م ـع ــدالت التضخم
الرئيسية ،وأثرت أحداث الطقس
على الزراعة ،وزادت من الضغط
ع ـلــى أس ـع ــار الـ ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة
الـ ـت ــي ارتـ ـفـ ـع ــت ب ـن ـس ــب ك ـب ـيــرة
وفق البيانات الحديثة لمنظمة
األغذية والزراعة العالمية.
ف ــي م ــذك ــرة بـحـثـيــة حــدي ـثــة،
ق ــال ــت مـ ــديـ ــرة ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـقــد
الدولي ،كريستالينا جورجيفا،
إنه «مع انقطاع سالسل التوريد،
أص ـب ــح الـتـضـخــم ظ ــاه ــرة أكـثــر

إثــارة للقلق .ومع ذلــك ،في هذه
الـ ـم ــرحـ ـل ــة ،مـ ــا زلـ ـن ــا ن ـ ــرى ه ــذا
االنفصال بين الطلب والعرض
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ال ـس ـب ــب الــرئ ـي ـســي
لـلـتـضـخــم ،مـمــا يـعـطـيـنــا األم ــل
في أن التضخم سينحسر على
األرجح خالل العام المقبل».
وأضافت« :االقتصاد العالمي
ف ــي م ــوق ــف ص ـع ــب ،ومـ ــع ذل ــك،
يـ ـس ــود ع ـ ــدم الـ ـيـ ـقـ ـي ــن» .وق ــال ــت
ج ــورج ـي ـف ــا إنـ ــه «إذا اس ـت ـمــرت
اضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــراب ـ ـ ــات اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات أو
تراجعت توقعات التضخم ،فقد
يصبح التضخم أكثر لزوجة».
في الوقت الحالي ،تظل توقعات
ال ـت ـض ـخــم ع ـم ـ ً
ـوم ــا راسـ ـخ ــة في
معظم االقتصادات.
ما بين هبوط وصعود ،فقد
تسارع معدال التضخم األساسي
في الواليات المتحدة األميركية
خ ــال ش ـهــر أك ـتــوبــر ال ـمــاضــي،
وذلــك بعد أن تباطأ فــي يوليو
وأغسطس.
كتبت كبيرة االقتصاديين
فـ ــي ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد ال ــدول ــي
جيتا جوبيناث« :الكثير يسير

مــع ارتـفــاع الطلب ،واضـطــراب
ال ـع ــرض ،واألمـ ـ ــراض ال ـش ــاذة،
بما في ذلك الطلب القوي على
ال ـس ـل ــع م ـق ــارن ــة ب ــال ـخ ــدم ــات..
سـتـكــون ه ــذه رحـلــة وع ــرة مع

أسعار صرف العمالت العالمية

ّ
مقايضات سياسية معقدة».
ي ـ ـش ـ ـجـ ــع ص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد
الــدولــي الـبـنــوك الـمــركــزيــة على
ال ـب ـق ــاء ي ـق ـظــة ت ـج ــاه ال ـض ـغــوط
التضخمية .كما يولي الصندوق

ً
اه ـت ـم ـ ً
ـام ــا وث ـي ــق ــا ب ـه ــذه األزمـ ــة
وان ـع ـك ــاس ـه ــا ع ـل ــى االق ـت ـص ــاد
ال ـع ــال ـم ــي وعـ ـل ــى حـ ـي ــاة األسـ ــر
واألف ـ ـ ـ ـ ـ ــراد .كـ ـم ــا أنـ ـ ــه ي ـف ـك ــر فــي
سيناريوهات السياسة النقدية

«بوبيان» ينظم بطولة للعبة «المصارف» يتعاون مع «»KIPIC
البادل للفتيات في مجمع تالل لدعم حملة لنكن على دراية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

وال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادات
المتقدمة ،واآلثار غير المباشرة
ال ـم ـح ـت ـم ـلــة ع ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــادات
الناشئة والنامية.
قبل أيام ،أشار الصندوق ،إلى

أن االنـتـعــاش االق ـت ـصــادي أدى
إلى تسارع وتيرة التضخم هذا
ال ـعــام فــي اق ـت ـصــادات األس ــواق
ً
المتقدمة والـصــاعــدة ،مدفوعا
بارتفاع الطلب ونقص العرض
وارتفاع أسعار السلع األساسية
بشكل سريع .ورجح أن يستمر
التضخم المرتفع خالل األشهر
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــودة إلـ ــى
مستويات ما قبل الوباء بحلول
منتصف عام  ،2022على الرغم
من استمرار مخاطر التسارع.
لـكــن الـخـبــر ال ـســار لواضعي
الـ ـسـ ـي ــاس ــات هـ ــو أن ت ــوق ـع ــات
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــم ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدى
الـ ـط ــوي ــل ث ــابـ ـت ــة ب ـش ـك ــل ج ـي ــد،
ّ
لـ ـك ــن االق ـت ـص ــادي ـي ــن مـ ــا زال ـ ــوا
يختلفون حــول مــدى استمرار
ال ـض ـغــط ال ـص ـع ــودي لــأسـعــار
ف ــي ال ـن ـهــايــة .وقـ ــال الـبـعــض إن
ال ـت ـح ـف ـيــز ال ـح ـكــومــي ق ــد يــدفــع
م ـعــدالت الـبـطــالــة إل ــى مستوى
م ـن ـخ ـفــض ب ـم ــا ي ـك ـفــي لـتـعــزيــز
األجــور واالقتصادات المفرطة،
وربما يزيل التوقعات ،ويؤدي
إلى دوامة تضخم تحقق ذاتها.

فيما يقدر آخــرون أن الضغوط
ستكون عــابــرة فــي النهاية مع
ت ــاش ــي زيـ ـ ـ ــادة اإلنـ ـ ـف ـ ــاق ل ـمــرة
واحدة.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ــدرس صـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـن ـق ــد
ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي م ــا إذا كــان
تضخم مؤشر أسعار المستهلك
الرئيسي قــد تـحـ ّـرك تمشيا مع
ال ـب ـط ــال ــة .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن
فترة الجائحة تطرح العديد من
التحديات لتقدير هذه العالقة،
فإنه ال يبدو أن االضطراب غير
المسبوق قــد ّ
غير هــذه العالقة
بشكل كبير.
وم ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــرجـ ــح أن ت ــواج ــه
االقتصادات المتقدمة ضغوطا
ت ـض ـخــم م ـع ـتــدل ــة ع ـل ــى ال ـم ــدى
الـ ـق ــري ــب ،مـ ــع تـ ــراجـ ــع ال ـتــأث ـيــر
بـ ـم ــرور الـ ــوقـ ــت .ك ـم ــا يـ ـب ــدو أن
ت ـقــديــرات ال ـعــاقــة بـيــن الــركــود
وكمية الموارد في االقتصاد غير
المستخدمة والتضخم لألسواق
الناشئة أكثر حساسية إلدراج
فترة الوباء في ّ
عينة التقدير.
(العربية .نت)

أ عـلــن بنك بــو بـيــان تنظيم بطولة للعبة ا ل ـبــادل للفتيات
الجمعة المقبل ،بعد النجاح الكبير الذي حققته بطولة البنك
األولــى للشباب التي أقيمت في سبتمبر الماضي ،وحققت
أصداء إيجابية للعبة التي بدأت االنتشار في الكويت.
وقال البنك ،في بيان صحافي ،إن البطولة ستقام بنظام
الفريق الــزوجــي (كــل فريق شخصان) بخروج المغلوب في
مالعب مجمع التالل بالشويخ ،وهي بطولة مفتوحة للجميع
فــوق ســن  18عــامــا ،حيث سيحصل الفريق الفائز بالمركز
األول على جائزة نقدية بقيمة  500دينار ،والفريق الثاني
 250دينارا ،والثالث  150دينارا.
وأكــد البنك أنــه حريص على تنظيم الفعاليات التي تهم
ال ـش ـبــاب خــاصــة ال ـف ـت ـيــات ،ف ــي ظ ــل االلـ ـت ــزام بـكــل الـضــوابــط
الشرعية وما يتفق مع العادات والتقاليد المجتمعية التي
جبل عليها أهل الكويت.
وكانت البطولة األولى التي نظمها البنك شهدت منافسات
قوية بين الفرق الشبابية التي بلغ عددها  64فريقا ،حيث
اعـتـبــرت أول وأك ـبــر بـطــولــة عـلــى مـسـتــوى ال ـكــويــت ،فــي ظل
حرص «بوبيان» على متابعة التطورات فيما يتعلق بأنشطة
الشباب ،حيث لوحظ اإلقبال الكبير على اللعبة التي بدأت
ً
في االنتشار محليا.

يـ ـ ــواصـ ـ ــل ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد مـ ـص ــارف
الكويت دعمه لحملة لنكن على
دراي ــة ،التي تأتي بـمـبــادرة من
بنك الكويت المركزي بالتعاون
مـ ـ ــع االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ،وذلـ ـ ـ ـ ــك بـ ـه ــدف
نشر وتعميق الثقافة المالية
والمصرفية لدى جميع شرائح
المجتمع وتوعية عمالء البنوك
بحقوقهم المصرفية ،وكيفية
استخدام الخدمات المصرفية
االستخدام األمثل.
وبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدد ،تـ ـ ـع ـ ــاون
االتـحــاد مع شركة  KIPICلدعم
حملة لنكن على دراي ــة ،بهدف
نشر وتثقيف موظفي الشركة
ومراجعيها ورفع وعيهم المالي
ً
والـ ـمـ ـص ــرف ــي ،وأيـ ـ ـض ـ ــا ب ـهــدف
حمايتهم من عمليات االحتيال.
وبهذه المناسبة ،قالت مديرة
العالقات العامة لــدى االتحاد،
شيخة العيسى ،إن االتحاد يقدم
كل سبل الدعم لحملة لنكن على
دراية ،وال شك في أن االتفاق مع
« ،»KIPICالتي تعد إحــدى أكبر
الـشــركــات النفطية فــي الكويت
سـيـســاهــم بـشـكــل كـبـيــر وفـعــال

شيخة العيسى

فايز المذكور

بـنـشــر رس ــائ ــل حـمـلــة الـتــوعـيــة
على نطاق واسع لشريحة أكبر
من المجتمع.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر
م ـج ـم ــوع ــة ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـع ــام ــة
واإل ع ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ــي « »KIPICف ــا ي ــز
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــذك ـ ـ ــور إن حـ ـمـ ـل ــة ل ـن ـكــن
عـلــى درايـ ــة تـعــد م ـب ــادرة قيمة
م ـ ــن بـ ـن ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـم ــرك ــزي
واتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد م ـ ـ ـصـ ـ ــارف الـ ـك ــوي ــت
ل ـن ـش ــر الـ ـثـ ـق ــاف ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة بـيــن

جـمـيــع أفـ ــراد الـمـجـتـمــع بـهــدف
ح ـمــا ي ـت ـهــم ،وأ كـ ـ ــد أن «»KIPIC
لـيـســت سـ ــوى جـ ــزء م ــن نسيج
هذا المجتمع ،لذا حرصت على
دعم الحملة من خالل نشر أهم
رسائلها التوعوية لموظفيها
وم ــراج ـع ـي ـه ــا ،وح ــرص ــت عـلــى
إت ـ ــاح ـ ــة م ــرافـ ـقـ ـه ــا ل ـن ـش ــر ه ــذه
الرسائل.

غاغا «أرملة سوداء» إلمبراطورية الفخامة
خالل أحداث فيلم الجريمة «»House of Gucci
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نجوم الفيلم
يستعين المخرج ريدلي سكوت بقوة ضاربة من
الممثلين البارزين في فيلمه " ،"House of Gucciالذي
بــدأ عرضه األربـعــاء الماضي فــي الــواليــات المتحدة
ودول أخرى.
وتمتزج في الفيلم قصص الحب والمجد والخيانة.
ومــن أب ــرز ه ــؤالء الممثلين المغنية لـيــدي غــاغــا في
دور "األرملة السوداء" باتريزيا ريجاني ،التي دبرت
فــي تسعينيات الـقــرن العشرين جريمة قتل زوجها
ماوريتسيو غوتشي ،وريث دار األزياء اإليطالية الراقية.
وفيلم " ،"House of Gucciالذي يأتي بعد شهر واحد
مــن فيلم " ،"The Last Duelهــو أحــدث أعـمــال ريدلي
سكوت ،صاحب مجموعة من األفالم التي ُحفرت في
ذاكرة الجمهور وباتت محطات سينمائية مهمة ،منها:
"ثيلما آند لويز"" ،غالدياتور"" ،إيليين" و"باليد رانر".
استند سكوت في فيلمه إلى أحد أهم أخبار الجرائم
في إيطاليا خالل تسعينيات القرن الفائت ،وهو اغتيال
ماوريتسيو غوتشي ،وريث دار األزياء اإليطالية ،بتدبير
من زوجته السابقة باتريزيا ريجاني.
ً
ً
وشكلت هذه الجريمة انتقاما باردا بعد سنوات من
الزواج ومسيرة تصاعدية في عالم األزياء والفخامة،
وجــاءت بالتوازي مع سقوط الــدار الكبيرة المملوكة
لعائلة غوتشي ،وبيعها إلى مجموعة مالية.
ُ وإذا كان الفيلم ُص ّور من دون استشارة المرأة التي
أطـلــق عليها لقب "األرم ـلــة ال ـس ــوداء" ،والـتــي خرجت
من السجن قبل  8سنوات ،لكن يبدو أنه حصل على
ً
موافقة "غوتشي" ،التي باتت في الوقت الراهن جزءا
من مجموعة "كيرينغ" ،برئاسة فرنسوا-هنري بينو.
وتظهر حقائب "غــوتـشــي" وإكـسـســواراتـهــا م ــرات ال
ُ
تحصى على الشاشة.
ً
وتتولى الممثلة سلمى حايك المتزوجة فعليا من
ً
دورا في الفيلم ،إذ ّ
تجسد شخصية ّ
عرافة متواطئة
بينو
فــي الـجــريـمــة ،وي ــؤدي آدم دراي ـفــر دور ماوريتسيو
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أنجلينا جولي تروج لفيلم
أصدقائها «»Paper&Glue
ح ــرص ــت ال ـن ـج ـمــة الـعــالـمـيــة
أنجلينا جــولــي عـلــى الـتــرويــج
لـ ـفـ ـيـ ـل ــم أصـ ــدقـ ــائ ـ ـهـ ــا الـ ـج ــدي ــد
" ،"Paper&Glueالذي عرض ألول
مــرة أمــس في معرض التسامح
بوالية لوس أنجلس األميركية.
ونشرت جولي ،عبر حسابها
في "إنستغرام" ،مجموعة صور
مــن حـضــورهــا للحفل الـخــاص
بالفيلم ،وكتبت" :كـنــت فخورة
بــالـتـحــدث الليلة الـمــاضـيــة في
ال ـع ــرض األول ب ـلــوس أنجلس
لفيلم أصدقائي الفنانين الدج لي،
وجي آر ،سيذكرك الفيلم بالجانب
اآلخر من الفن ،الفن الذي يخص
الشعب ،الفن الناشئ من الشارع".
وأضــافــت" :فــي الــواقــع ،هناك
الكثير مما يجب علينا التشكيك
فيه ،وربما يكون الشيء األكثر
ثــوريــة ال ــذي يمكن ألي شخص
القيام به في عالمنا هو الجمع
ب ـي ــن ال ـ ـنـ ــاس ،بــال ـطــري ـقــة ال ـتــي
يستطيع بها الفن أحيانا".
وح ـ ــرص ـ ــت كـ ـع ــادتـ ـه ــا عـلــى

جولي في افتتاح الفيلم
ال ـ ــدع ـ ــوة ل ـح ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئ ــة فــي
م ـن ـش ــورات ـه ــا ع ـب ــر حـســابــاتـهــا
بمنصات التواصل االجتماعي
المختلفة ،حيث نشرت مؤخرا
صـ ـ ــورا ت ــرص ــد ال ـح ـي ــاة ال ـبــريــة
المهددة باالنقراض في غابات
ك ـم ـب ــودي ــا ،م ـع ـل ـقــة" :ل ــأس ــف ال
نـعــرف حتى اآلن مـقــدار الحياة
البرية المهددة باالنقراض".

ليدي غاغا

ألبوم أديل « »30يحظى بإعجاب دي كابريو »Don't Look Up« :كيم كارداشيان تساعد
في إجالء أفغانيات
يكشف عبثية البشر
النقاد والجمهور

الموسيقى العالمية تودع
زبيركا وميك روك
َّ
ودع مئات األشخاص المغني
السلوفاكي الشهير ميروسالف
زبـ ـي ــرك ــا ،فـ ــي بـ ـ ـ ــراغ ،بـحـضــور
رئـ ـيـ ـس ــة س ـل ــوف ــاك ـي ــا س ــوزان ــا
كابوتوفا ،ونائب رئيس وزراء
التشيك أندريه بابيتش.
وتـ ــوفـ ــي زبـ ـي ــرك ــا عـ ــن ُع ـمــر
 69ع ــام ــا .وغ ـن ــى م ـيــروســاف
ب ـ ــالـ ـ ـلـ ـ ـغـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـي ـ ــزي ـ ــة
وال ـس ـلــوفــاك ـيــة ،وكــانــت حياته
موضوعا لفيلم بعنوان "ميكي"،
وهـ ــو االسـ ـ ــم الـ ـ ــذي كـ ــان ُيـلـقــب
به ،وتم عرضه العام الماضي.
ّ
مصور أبرز نجوم
كما رحل
الـ ـ ــروك ف ــي سـبـعـيـنـيــات ال ـقــرن
العشرين البريطاني ميك روك،
المولود في لندن عام .1948
وأصبح ميك أشهر مصوري
عالم موسيقى الروك ،ومن أبرز
ّ
َم ــن خــلــدهــم ب ـص ــوره :ل ــو ري ــد،
إيغي بــوب وبلوندي ،واشتهر
فــي بــدايــات السبعينيات بــأول
ص ــور شخصية لديفيد بــوي،
وك ـ ــان ط ـ ــوال عــام ـيــن الـمـصــور
ال ــرسـ ـم ــي ل ـل ـم ـغ ـنــي وال ـم ـل ـحــن
ال ـب ــري ـط ــان ــي ،ونـ ـف ــذ لـ ــه أغـلـفــة

غوتشي ،فيما يأتي آل باتشينو بشيء من روح فيلمه
ّ ً
مجسدا مع جيريمي أيرونز
"ذي غاذفاذر" (العراب)،
الجيل الذي سيسلم األمانة إلى خلفه ،أما غاريد ليتو،
ً
ّ
فتحول (بعد ساعات من الماكياج يوميا) إلى باولو
غوتشي.
وقد رسخت نجمة البوب العالمية ليدي غاغا من
خالل هذا الفيلم مكانتها كممثلة كاملة حقيقية ،بعد
عامين من ترشيحها لجوائز األوسكار عن فيلم "إيه
ستار إز بورن" ،وفازت يومها بجائزة أفضل أغنية.
وتظهر غاغا سمراء في الفيلم ،وتضفي على لغتها
اإلنكليزية لكنة إيطالية قوية ،لتؤدي دور باتريزيا
ريجاني ،وهي ابنة رجل أعمال يعتقد أنه على عالقة
بالمافيا.
وشرحت ليدي أنها أرادت أن ّ
تكون على طريقتها
الخاصة شخصية باتريزيا ريجاني في الفيلم ،منذ
لقائها غوتشي حتى الخيانة والسقوط ،بعد سنوات
في قمة الفخامة اإليطالية ،من دون أن تنطلق من أفكار
مسبقة عن باتريزيا الحقيقية ،وقالت خــال مؤتمر
صحافي" :لقد عملت مع  3حيوانات مختلفة" خالل هذه
القصة المأسوية عن االرتقاء االجتماعي.
وأضافت أنها كانت "قطة أليفة" في البداية ،عندما
التقت باتريزيا بماوريتسيو ،وعندما أصبحت باتريزيا
ً
ً
قوية جدا في منتصف الفيلم كانت "ثعلبا" .وتابعت:
ّ
"لقد درست كيفية ممارسة الثعالب الصيد ،وتبين أنها
ً
ً
مخادعة جدا .وأخيرا درست الفهود من خالل مشاهدة
الكثير من مقاطع الفيديو .الفهود في الصيد تمارس
ً
اإلغواء نوعا ما".
فبالنسبة إلــى باتريزيا ،التي تتحدر مــن خلفية
متواضعة" ،كانت غوتشي وسيلة للبقاء .كانت فرصة
ً
للعد كـمــا لــم تـعــد يــومــا مــن قـبــل فــي حـيــاتـهــا" ،وفــق
تحليل غاغا.
(أ ف ب)

أديل

ميروسالف زبيركا
أسطوانات وملصقات وأغنيات
م ـ ـصـ ــورة ،ب ـي ـن ـهــا" :الي ـ ــف أون
مارس" و"سبايس أوديتي".
يكتف بتصوير نجوم
ول ــم
ِ
الروك ،بل َّ
صور أيضا المغنين
سنوب دوغ ودافت بانك وأوزي
أوزبورن ،كما َّ
صور أغلفة لعدد
كبير مــن األس ـط ــوان ــات ،بينها
أل ـبــوم "كــويــن  "2لفرقة "كــويــن"
الشهيرة.
(د ب أ)

دي كابريو ولورانس

أصدرت نجمة الغناء البريطانية أديل أول ألبوم لها منذ  6سنوات،
أمس األول .وأبدى النقاد والجمهور إعجابهم وإشادهم باأللبوم ،الذي
قالت إنها كانت تسعى من خالله لشرح مسألة طالقها البنها الصغير.
يحمل األلبوم اسم " ،"30وهو رابع ألبوم مسجل ألديل ،التي أصبحت
واحــدة من أنجح المغنيات وكاتبات األغاني على اإلطــاق ،بفضل
أغانيها التي تدور حول االنفصال واأللم وتتصدر القوائم الموسيقية.
وأشاد النقاد بصدق أديل في األلبوم ،الذي وصفته بأنه "حساس"،
وي ـبــدأ بمقاطع صــوتـيــة مــؤثــرة تـتـحــدث فيها المغنية المعروفة
بشخصيتها الكتومة مع ابنها أنجلو ( 9أعوام).
يأتي صدور ألبوم " "30بعد أعــوام من فوز ألبومها السابق ()25
ً
بجائزة غرامي .ومثل ألبوماتها السابقة يحمل األلبوم رقما يرمز إلى
مرحلة عمرية مهمة في حياتها ،وخاصة بعد انفصالها عن زوجها
(رويترز)
سايمون كونيكي في عام .2019

كيم كارداشيان

أكد النجم األميركي ليوناردو دي كابريو ،أنه وافق على ّالمشاركة
في فيلم " ،"Don't Look Upألن قصته ،التي تدور حول مذنب يهدد
بالقضاء على الحياة بأشكالها كافة على األرض ،تشبه بشدة الوضع
الحالي جراء األزمة المناخية العالمية ،الفتا إلى أن "الفيلم ُيظهر
عبثية استجابتنا كجنس بشري لهذه األزمة".
ويجسد دي كابريو والنجمة جنيفر لورانس دور َ
ّ
رائدي فضاء
ً
يحاوالن عبثا توعية الرأي العام األميركي المنقسم ،في بلد تقوده
رئيسة ال تتمتع بالكفاءة الالزمة .وبعد عودته من مؤتمر األطراف
الدولي السادس والعشرين للمناخ (كوب )26في غالسكو ،اعتبر دي
كابريو أن الفيلم ينجح في إثارة الحماسة بشأن أزمة "نشأت منذ
أكثر من قرن" .ويشارك في الفيلم أريانا غراندي وكايت بالنشيت
ومارك ريالنس وجوناه هيلُ ،
ويعرض بالسينما في  10ديسمبر،
(أ ف ب)
قبل بثه على "نتفليكس" اعتبارا من  24ديسمبر.

ساعدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ،قائدة المنتخب األفغاني
السابقة للعبة الشعبية خالدة بوبال في نقل وإجالء  130من العبات كرة
القدم األفغانيات وعائالتهن من باكستان إلى بريطانيا.
وقالت بوبال ،في تغريدة ،إن كارداشيان وعالمتها التجارية لمالبس
تنسيق القوام دفعتا ثمن رحلة الطيران التي نقلت الالعبات وبعضهن
في سن المراهقة.
ً
وأضافت عبر "تويتر"" :شكرا من أعماق قلبي لكيم كارداشيان ،لتبرعها
ُّ
وتحمل كل نفقات الرحلة".
بكرم
وتحرص كارداشيان بين الحين واآلخر على الدفع بإسهاماتها في
العمل الخيري ،وكان آخرها مشاركتها في حفل ميت غاال الخيري لجمع
التبرعات .كما شاركت كيم ،إلى جانب والدتها وأخواتها "آل كارداشيان"،
في دعم بنك الطعام "ريجونال" في لوس أنجلس ،حيث تبرعن بالعديد
(رويترز)
من األطعمة ،وساعدن في توزيعها على األسر المحتاجة.

فلك
الحمل

الثور

 21مارس  19 -أبريل

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :حالة من الصفاء الذهني تجعلك
ً
نجاحات كثيرة.
قادرا على
ٍ
ً
عــاطـفـيــا :ال تخير الحبيب بينك وبين
أفراد عائلته فذلك مجحف.
ً
اجتماعيا :أخبر صديقك عن سر اكتشفته
بشأن مقرب منه ويقض مضجعك.
رقم الحظ.17 :

ً
م ـه ـن ـي ــا :الـ ـت ــراج ــع ع ــن ال ـخ ـط ــأ فـضـيـلــة
ً
ً
ً
خصوصا حين يفتح لك بابا جديدا.
ً
عاطفيا :قد ال تصل الى النتيجة المطلوبة
إن أبقيت على عنادك مع الحبيب.
ً
شخص لم
اجتماعيا :تصلك مفاجأة من
ٍ
ً
تكن تتوقع منه شيئا.
رقم الحظ.6 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :ترقية مرتقبة في األجواء تسعد
قلبك وتزعج اآلخرين.
ً
عاطفيا :ابحث عن نصفك اآلخــر وإن
وجدته تعلم كيفية االحتفاظ به.
ً
اجتماعيا :الثرثرة ال تنفع حين تكون
كل األعصاب مشدودة بل العكس.
رقم الحظ.9 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تغضب حين ال تحقق النتيجة
الـمـطـلــوبــة م ــن أول مـ ــرة ،ال ت ـقــس على
نفسك.
ً
عاطفيا :وحده الحب ينقلك إلى النعيم
فأكثر منه.
ِ
ً
اجتماعيا :يمكنك أن تحقق أمنياتك إن
عملت عليها فال مستحيل في الحياة.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
ً
مهنيا :ال تستسلم للضغوط المتزايدة فأنت مهنيا :ال تبق في عمل لست مقتنعا به فذلك
الجحيم بعينه.
قادر على المواجهة.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :تـمـســك بــالـحـبـيــب إن ك ـنــت تــريــد عاطفيا :مساندة الحبيب لك في كل منعطف
ً
أكثر من كافية لك.
االحتفاظ به فعال.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـغـيــب صـحـتــك ع ــن ب ــال ــك رغــم اجـتـمــاعـيــا :عــاقــة جميلة مــع شـخــص من
محيطك تتحول إلى صداقةٍ عميقة.
شعورك بأعراض غريبة.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ساعات العمل المضنية ال بد من أن
ً
ً
تثمر نجاحا كبيرا.
ً
ـام ج ــارح ال
ـ
ك
ـ
ب
ـب
ـ
ي
ـ
ب
ـ
ح
عــاطـفـيــا :ال ت ــؤذ الـ
ٍ
يستحقه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تــرافـقــك الـعـنــايــة أيـنـمــا ذهبت
فتنجو من حادث كبير.
رقم الحظ.2 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :توتر في األجواء مع أحد الزمالء
بسبب غيرته منك.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تتخطى ش ـج ــارا مــع الـشــريــك
سببه تفصيل ال يذكر.
ً
اجتماعيا :ال بــأس إن شعرت باإلرهاق
ً
هذه الفترة المهم أن ترتاح قليال.
رقم الحظ7 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا :تحرص على توزيع األدوار بالتساوي مهنيا :ركــز على العمل وال تلته بقشور
العالقات بين الزمالء.
بين فريق عملك وذلك سر نجاحك.
ً
ً
عاطفيا :طالب الحبيب باالحترام إن كنت عــاطـفـيــا :شـخــص مــا يشعر بـحــب كبير
تجاهك وال يبوح به.
تشعر بأنه يقلل منه تجاهك.
ً
ً
اجتماعيا :تضطر إلــى مالزمة مريض من اجتماعيا :أنت بحاجة إلى صديق يرافقك
في رحالتك الترفيهية.
أفراد العائلة يصاب بوعكة.
رقم الحظ.8 :
رقم الحظ.2 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :ال تدع قلقك الدائم يشلك فال تقدم
على أي خطوة.
ً
ً
عاطفيا :االبتعاد قليال مفيد ألي عالقة.
ً
اجتماعيا :ال تعتقد أن المشاكل العائلية
ستختفي بسحر ساحر ،اعمل على حلها.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :تتعرض لمؤامرة في العمل ولكنك
تنتصر عليها بصالبة إرادتك.
ً
عاطفيا :تقف كالسيف إلى جانب الحبيب
لمؤازرته في محنته.
ً
اجتماعيا :تفقد صبرك مع أحد األقارب الذي
ال يتصرف بالشكل المناسب معك.
رقم الحظ.22 :
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ّ
حمزة عليان دشن في «ذات السالسل» الموسوعة الوثائقية لألوبئة
• الصقر :إصداراته مهمة ومؤثرة ومفيدة ...ونتاجه من الكتب المعلوماتية غزير
حياة جديدة بعد الجائحة
فضة المعيلي

ّ
دشن الكاتب حمزة عليان في مكتبة ذات السالسل باألفنيوز ،إصداره الجديد «موسوعة األوبئة الوثائقية ...كورونا 19 – Covid
من المهد إلى اللقاح» ،وشهد حفل التوقيع حضور عدد كبير من الشخصيات والمهتمين بالشأن الثقافي ،وفي مقدمتهم رئيس
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ،محمد جاسم الصقر ،ورئيس مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر ،د .هالل الساير،
وأمينة سر جمعية الخريجين مها البرجس ،وسفير هنغاريا في الكويت ،ومطران الكنيسة األرمنية ،إلى جانب شخصيات إعالمية،
ّ
وكتاب كويتيين ،ونواب سابقين ،ورجال أعمال ،وأساتذة جامعيين ،وأعضاء في مجلس رجال األعمال اللبناني.

جاسم أشكناني وحمزة عليان ومحمد الصقر ود.هالل الساير وحمود البغيلي وسعاد المعجل وصالح المسباح

مركز
المعلومات
ساهم في
تخريج عدد
كبير من
الحاصلين
على
الماجستير
والدكتوراه

محمد الصقر

في البداية ،ألقى الصقر كلمة
قال فيها "أنا هنا اليوم لدعم األخ
حمزة عليان ،أنا أعتقد أنني أكثر
ش ـخــص ع ــاص ــرت ــه ،ف ــأن ــا عـنــدمــا
ُع ـ ّـي ـنــت رئ ـي ـســا ل ـت ـحــريــر جــريــدة
القبس عام  ،1983كان حمزة في
ن ـفــس مـنـصـبــه ال ـ ــذي ت ــرك ــه قـبــل
سنتين ،وكــان مركز المعلومات
ً
ً
مــركــزا عــاديــا ،وحـمــزة كــان لديه
طـمــوح كـبـيــر ،فــأنــا كـنـ ّـت الــداعــم،
أما حمزة فقد كان المنفذ إلى أن
عملنا مــركــز الـمـعـلــومــات ،وكــان
له الفضل األول في إنشائه ،وقد
يكون هذا المركز هو األفضل في
الصحافة العربية ،طبعا السمعة
ُ
تنسب لمركز األهــرام ،لكن الفعل
األساسي لمركز المعلومات في
القبس".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـصـ ـق ــر أن م ــرك ــز
الـمـعـلــومــات خ ـ ّـرج أو ســاهــم في
تـخــريــج ع ــدد كـبـيــر مــن خريجي
الـ ـج ــامـ ـع ــات وم ـ ــن ال ـح ــاص ـل ـي ــن
ع ـلــى الـمــاجـسـتـيــر وال ــدكـ ـت ــوراه،
وك ـ ــان ي ــأت ــي إلـ ــى ال ـم ــرك ــز طـلـبــة
يدرسون من جامعات كبيرة ،مثل
أكسفورد ،وكامبريدج ،وهارفارد،
فقد كانوا يأتون لعمل بحوثهم
ف ــي ج ــري ــدة ال ـق ـبــس ،مـشـيــرا إلــى
أنــه تــم صــرف مبالغ كبيرة على
مــركــز ال ـم ـع ـلــومــات ح ـتــى يـخــرج
بصورته تلك.
واس ـت ــذك ــر مــوق ـفــا مـهـمــا وقــع
فــي  2أغسطس  ،1990حيث قام
عليان  -مــن خــال قــرص واحــد -
بإخراج كل المعلومات الموجودة،
إضافة إلى الكتب ،واصفا أرشيف
"القبس" بأنه كان بمنزلة الثروة.

مركز المعلومات

اإلصدار عمل
موسوعي
تتوافر فيه
مواصفات
الموسوعات
ذات الصفة
الدولية

حمزة عليان

ولفت الصقر ،في حديثه ،إلى
أهمية مركز المعلومات وتأثيره
على مستوى الجريدة بأن تكون
ً
رائ ـ ــدة وم ـم ـي ــزة ،الف ـت ــا إل ــى أن ـ ّـه،
"ب ـكــل ف ـخــر ،كـنــا ف ــي الـقـبــس كــنــا
نخدم الصحافة الكويتية كلها،
ألن مراكز المعلومات واألرشيف
كانت ضعيفة لديها".
وت ــاب ــع أن ــه يـفـتـخــر كــذلــك بــأن
"األخ حمزة معنا اآلن في جريدة
الجريدة ،وإن كنت في هذه المرة
ً
نــاشــرا ال رئـيــس تـحــريــر" ،مبينا
أن عــاقـتــه بـعـلـيــان فــي "الـقـبــس"
كانت يومية ،وهو كذلك اآلن يراه،
"لكن لتبادل المعلومات ال لتبادل
اآلراء حول ما ينشر ،فاألخ خالد
المطيري واألخ نــاصــر العتيبي
هما اآلن من يتعامالن معه".
وأك ـ ــد ال ـص ـقــر أن إصـ ـ ــدارات
عليان مهمة ومــؤثــرة ومفيدة،
وأنـ ــه غ ــزي ــر ف ــي إص ـ ــدار الـكـتــب
المعلوماتية.

إنجازات عديدة
بدورها ،هنأت الكاتبة سعاد
ال ـم ـع ـجــل ع ـل ـي ــان ،م ـع ـت ـبــرة أن
"هــذا اإلنـجــاز يأتي إضافة إلى

حفل توقيع الكتاب (تصوير ميالد غالي)

عليان أثناء كلمته
إن ـج ــازات ــه ال ـع ــدي ــدة ف ــي مـجــال
التوثيق وتجميع المعلومات".
وتحدثت المعجل عن عليان
ومـ ـع ــرف ــة ت ـ ـجـ ــاوزت  30ع ــام ــا،
وق ــال ــت إنـ ــه ع ـنــد ال ـح ــدي ــث عن
حمزة ال تحتاج إلى ورقة وقلم،
لكن تستدعي الــذاكــرة ،فحمزة
لكل من عرفه ال يمكن أن تتخيله
م ــن دون ال ـخ ـل ـف ـيــة ال ـم ـع ـهــودة
لــه ال ـتــي هــي ع ـبــارة عــن وقفته
فــي مــركــز المعلومات بجريدة
ال ـق ـبــس ،وم ــن ورائ ـ ــه غ ــاب ــة من
"الـفــايــات" ،واألعـمــدة الرمادية
ال ـت ــي ت ـح ـتــوي ع ـلــى ك ـن ــوز من
ّ
تجمعت عبر
المعلومات التي
سنوات ،مبينة أن عالقة حمزة
بـجـمــع الـمـعـلــومــات وتوثيقها
عالقة عريقة ووثيقة.

الـفــريــق الـضـخــم لـكــي ي ـ ّ
ـدون ما
دونه.

استهالل
أم ـ ــا عـ ــن الـ ـم ــوس ــوع ــة ،فـكـتــب
عليان في استهاللها" :استشعرنا
خطورة الموضوع ،وقررنا تشكيل
فــريــق م ــن ال ـبــاح ـث ـيــن ،ووضـعـنــا
خطة العمل ،وأوكلت المهام إلى
مجموعة من الذين لديهم المعرفة
والـ ـخـ ـب ــرة ف ــي ال ـب ـح ــث وال ــرص ــد
والكتابة ،وممن يملكون المؤهالت
األكاديمية الكافية".

•

محمد جاسم الصقر

أما وقد عجز العالم عن مواجهة هذا "الفيروس الغادر" وغير
المرئي بالعين المجردة ،وخضع الكون لجائحة مؤلمة على كل
ً
المستويات ،فيقينا هي جائحة العبر وإعادة تجديد الحياة ،لكن
دعونا نعتبرها صدمة إيجابية بين قرون مضت وحياة مقبلة،
لن يكون ما هو قادم فيها كما مضى ،فالتغيير سنة كونية ال بد
ً
قضاء.
من مواكبتها رضاء أم
إنـ ـه ــا اخـ ـتـ ـب ــار ل ـل ـع ـقــل الـ ـبـ ـش ــري وري ـ ـ ـ ــادة الـ ـس ــوق وع ـجــرفــة
الـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة ،إن ـهــا اخـتـبــار للتفكير غـيــر النمطي،
ً
وللتضامن الفعلي ولإلنسانية أيضا ،اختبار للتعاضد وكشف
حقيقة اإلنسان تجاه اإلنسان ،ولكل راع وللرعية.
إنها دافع إلعادة اكتشاف الحياة ودعوة لدراسة المخاطر التي
قصرها اإلنسان على جانب أحادي ...دون أي وزن لمآالت الحياة.
جائحة دافعة للتأمل في فلسفة التملك والفقد ،لتحدي اإلنسان
وصراعه األزلــي مع الغير ،وكيف أصبح عدو نفسه بين عشية
وضحاها ال يستطيع االقتراب من أبيه أو أمه أو أخيه أو ابنه
خوفا منه وعليه.
جائحة تحثنا وتدفعنا إلى تأمل هذا السيناريو الذي لم يخطر
في أحالم البشر أو في الخيال العابر ،فعجز عن مواجهتها العالم
ألكثر من عام كامل ،بكل إمكاناته العلمية وثوراته التكنولوجية
التي أذهلت العقول ،وغيرت معها الحياة وكل المفاهيم التقليدية.
العالم اليوم يولد من جديد ،عالقات مختلفة ،حياة غير تلك التي
ألفها اإلنسان على كوكب األرض لقرون طويلة ،نماذج أعمال مبتكرة
ستسود وأخــرى ستندثر ،صــراع بين اإلنسان البشري والروبوت
األقل كلفة واألكثر ربما إنتاجية ،صراع بين قيم سادت ثم بادت.
يقف العقل البشري اليوم أمام تحد مختلف عجز أمامه لبعض
الوقت لكنه تمكن من التعايش وإيجاد الحلول عن طريقة حزمة من
اإلج ــراء ات وإيجاد اللقاحات ،فهو القوة الكامنة التي تمكننا من
العبور من الظالم إلى النور ،إلى كل ما هو مشرق وجميل.
نعم نستطيع أن نغير ونــؤثــر فــي هــذا الـكــون وهــذا التأثير قد
يكون سلبا أو إيجابا ،وهو ما يتوقف على طبيعة التفكير ،نفكر
بطريقة إيجابية فنحصل على نتائج إيجابية ،أو نفكر بطريقة
سلبية فنحصل على أنصاف نتائج .في هذا المأزق نحتاج إلى عامل
الرغبة الذي يرفع من معدالت التحفيز وشحذ الفكر بالقوة ،وقوة
إرادة تمكننا من التغلب على الخوف والضعف ،مدفوعة بالقابلية
نحو تخطي التحديات وإنجاز ما نصبو إليه.
ال سبيل للعبور من هــذا النفق المظلم إلــى النور إال بالعزيمة
والمثابرة واإلب ــداع وإع ــادة ترتيب األولــويــات ومواجهة سلبيات
وأمــراض العصر الحديث التي انتشرت وتمددت وباتت تصيبنا
بال استئذان ،والعمل على إعــادة االهتمام باالستثمار في الثروة
البشرية ،ذخيرة المستقبل لألوطان ،ولنتحصن بسالح العلم الذي
سيسمح لنا باستكمال خط السير في الحياة حتى النهاية بنجاح.
وه ـي ــا ب ـن ــا ل ـن ـن ـهــض م ــن ج ــدي ــد مـسـتـلـهـمـيــن م ــن اخ ـف ــاق ــات
الماضي ونجاحات الحاضر ،وكما يقول الفيلسوف الصيني
كــونـفــوشـيــوس أح ــد أب ــرز الـمــؤثــريــن فــي تــاريــخ الـصـيــن القديم
إن أعظم مفخرة لنا في الحياة ليست في عدم اإلخفاق بل في
النهوض بعد كل مرة نسقط فيها.

اإلصدار
إضافة إلى
إنجازات
عليان العديدة
في مجال
التوثيق
وتجميع
المعلومات

سعاد المعجل

وأضـ ــاف" :كــانــت الـكــويــت هي
المحطة الرئيسية ،أما الباحثون
ف ـ ـقـ ــد ت ـ ـ ــوزع ـ ـ ــوا ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـ ـ ــدد مــن
العواصم ،ومنها القاهرة ،وكندا،
والـكــويــت ،وب ـيــروت ،وعـلــى مدى
سنة ونصف السنة تقريبا ،وهذا
ال ـفــريــق يـعـمــل م ــن دون تــوقــف"،
ً
متابعا" :مطلع عام  2021اكتملت
مـ ــامـ ــح وع ـ ـنـ ــاصـ ــر ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع،
وب ـم ــا ي ـت ـنــاســب م ــع ك ــون ــه عمال
موسوعيا تتوافر فيه مواصفات
الموسوعات ذات الصفة الدولية،
فـ ـق ــد أحـ ـطـ ـن ــا بـ ـت ــاري ــخ األوب ـ ـئـ ــة
ّ
مـنــذ ظ ـهــورهــا ورت ـب ـنــا الـفـصــول

ً
ً
كــان الـســؤال األكـثــر إلحاحا وج ــدال على صناع الـقــرار ،كيف
تتم المواءمة بين الثبات على مستويات من سبل العيش وبين
الحفاظ على أرواح المواطنين؟ وأيهما أكثر أهمية ،أرواح البشر
أم إنقاذ االقتصاد؟
وهل يستلزم بقاء الناس وحجرهم في بيوتهم ووقف دورة الحياة
والعمل لمواجهة انتشار الوباء مهما كانت الخسائر المالية؟ أم يجب
استئناف بعض األعمال أو كلها لتجنب خسائر اقتصادية فادحة؟
هذا التحدي الذي واجه العالم كان يرى أن العالج ال بد أال يكون
أسوأ من المرض ،وإن كانت حياة اإلنسان تتقدم على االقتصاد كما
يراها عدد من المحللين والخبراء في علوم المستقبل.
لقد خاضت المجتمعات البشرية ،واحدة تلوى األخرى ،معارك
لمكافحة انتشار الوباء وسارت على خطين متوازيين األول فرض
تدابير وقائية إلجبار الناس على التباعد االجتماعي والوقاية
الصحية ،والثاني ضخ أموال لتحقيق استقرار األسواق.
ان ـص ـبــت ال ـج ـهــود ع ـلــى كـيـفـيــة ح ـمــايــة ال ـ ــدول م ــن االن ـه ـيــار،
فهذا "الـعــدو القاهر" يجتاز الـحــدود الجغرافية ويهاجم حتى
المختبئين خلف الجدران.
لـجــأت ال ــدول ومنها دول ــة الكويت إلــى وضــع خطط طــوارئ
صحية وحفزت االقتصاد المنهك لمواجهة تداعيات الجائحة،
وتوجهت الحكومات لتبنى إجراءات وسياسات طارئة.
اتخذت العديد من بلدان العالم تدابير صارمة للغاية ،بعد أن
عصفت آثار الوباء السلبية وتكاليفه الباهظة بمعظم قطاعات
األعمال واقتصاديات الدول.
حقا ..إن العالم اليوم يولد من جديد
ال ـخ ـم ـس ــة ع ـ ـشـ ــر ،حـ ـي ــث ت ـغ ـطــي
مختلف جوانب وأبعاد الطواعين
والجوائح".
وواص ـ ــل :تــوسـعـنــا ف ــي "وب ــاء
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادي وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن"
وح ــروب "الـجـيــل الـخــامــس" ،كما
أس ـم ـي ـن ــاه م ــن م ـن ـظ ــور ال ـص ــراع
ب ـيــن اإلنـ ـس ــان واألوب ـ ـئـ ــة ،معقبا
ً
ً
ً
بأن ذلك كان عمال دؤوبا وجهدا
ّ
ً
مـتــواصــا "تـطــلــب سـهــر الليالي
ب ــاإلع ــداد والـمــراجـعــة والتدقيق
ال ـل ـغ ــوي وال ـت ـع ــاون م ــع مطبعة
الخط الكويتية والقائمين عليها،
وبـ ــرعـ ــايـ ــة خـ ــاصـ ــة مـ ــن ال ــزم ـي ــل
والصديق سامي أيــوب والفريق
الفني المعاون له".

الدافع والخصائص

حدث وثورة
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،ط ــرح ــت
ال ـم ـع ـج ــل تـ ـ ـس ـ ــاؤال قـ ــالـ ــت فـيــه
"الـ ـبـ ـع ــض يـ ـتـ ـس ــاءل؛ ه ــل فـعــا
يحتاج األمــر إلــى أن يـ ّ
ـدون هذا
ال ـحــدث فــي مــوســوعــة؟ الـحــدث
ل ـيــس صـحـيــا ف ـق ــط" ،ك ــورون ــا"
لـيـســت م ـج ــرد عـ ــارض صـحــي،
ول ـي ـس ــت مـ ـج ــرد أزمـ ـ ــة صـحـيــة
اجتاحت العالم.
وأضـ ــافـ ــت" :ك ـ ــورون ـ ــا" حــدث
وث ـ ـ ـ ــورة ال تـ ـق ــل ع ـ ــن الـ ـ ـث ـ ــورات
ال ـتــي م ـ ّـر بـهــا ت ــاري ــخ الـبـشــريــة
مـنــذ تــدويــن الـتــاريــخ الـحــديــث،
"ك ـ ــورون ـ ــا" أحـ ـ ــدث ان ـق ــاب ــا فــي
سـلــوك الـبـشــر ،وف ــي ثقافاتهم،
وط ــال كــل مـنــاحــي الـحـيــاة ،هو
ث ـ ــورة ف ــي ح ــد ذات ـ ــه ،ولـ ــم يـكــن
م ـس ـب ـب ـهــا اإلنـ ـ ـس ـ ــان ،ول ـ ـ ّـم يـكــن
اإلن ـ ـس ـ ــان هـ ــو الـ ـ ـ ــذي ح ــف ــزه ــا،
وإن ـ ـمـ ــا ك ــائ ــن فـ ــي غ ــاي ــة ال ــدق ــة
والـصـغــر وال يمكن أن ترصده
العين الـمـجــردة ،وتـحـتــاج إلى
أدوات متقدمة ج ــدا حـتــى يتم
الــرصــد .إذن هــذا يستدعي من
حمزة أن يجمع هذا الكم الهائل
م ــن ال ـم ـع ـلــومــات ال ـت ــي حــوتـهــا
الموسوعة ،وأن يستعين بهذا

الصقر أثناء كلمته

الصقر وعليان

كلمة شكر
في ختام الفعاليةّ ،
وجه عليان كلمة شكر قال
فيها "أرى مــن الــواجــب أن أشـكــر الحضور على
مـشــاركـتـهــم لــي ه ــذا اإلص ـ ــدار ،الـشـكــر للصديق
وللحبيب رئ ـيــس مـجـلــس إدارة غــرفــة وت ـجــارة
وصـنــاعــة دول ــة الـكــويــت ،محمد جــاســم الصقر،
صاحب الخبرة الطويلة في اإلعــام والسياسة
والعمل الوطني وعـلــى المستوى الـعــربــي ،كما
أشكر كل من وقف جانبي ،وساعدني من أسرتي
أوال التي ّ
تحملنا معا أعباء الحجر ومنع التجول،

وما تخللهما طوال السنتين الماضيتين".
وأعرب عن شكره كذلك ألسرة "ذات السالسل"،
وع ـلــى رأس ـه ــم ال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي ل ـل ــدار سـعــود
المنصور ،متقدما بالعرفان إلــى الــرعــاة الذين
كانوا خير سند لنا؛ الشركة األحمدية للمقاوالت
والتجارة ،وشركة المعجل لألدوية ،والخطوط
الجوية الكويتية ،وآالفكو ،وزبيل.
والشكر لمطبعة الخط التي تحملتني سنة
كاملة اثناء الصف و االخراج و البروفات

جانب من الحضور

وف ــي كـلـمــة ل ــه ،ق ــال عـلـيــان ان
الدافع وراء إصدار الموسوعة له
هدفان؛ أولهما الرصد والتوثيق،
فـهــذه مهنته ومـهـمـتــه ،والـحــدث
ّ
عم الكرة األرضية ولن يتكرر إال
بعد وقت من الزمن ،الفتا إلى أنه
التقط الفكرة وراح يشتغل عليها
مع فريق عمل.
أم ــا ال ـه ــدف ال ـث ــان ــي ،ف ـهــو أنــه
بـعــدمــا صـنـفــت مـنـظـمــة الصحة
العالمية "كــورونــا" وبــاء ،قــال إن
المسألة ستطول ،وستصبح من
الــذكــريــات ،لــذلــك ق ــرر أن يستمر
ويعمل يوما بيوم ليصبح شغله
الـ ـش ــاغ ــل ،وال ـم ــوس ــوع ــة عـمــرهــا
س ـن ـت ــان ب ـع ـمــر فـ ـت ــرة "كـ ــورونـ ــا"
تقريبا.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ذكـ ــر عـلـيــان
أن ال ـم ــوس ــوع ــة ج ـم ـعــت ال ـعــديــد
مــن الـمـمـيــزات ،فـهــي تـعــد األولــى
مـ ــن ن ــوعـ ـه ــا ،نـ ـظ ــرا ل ـل ـش ـمــول ـيــة
التي تتسم بها وعمق التغطية
ال ـم ـع ـلــومــات ـيــة ،وح ـج ــم ال ـت ـنــوع
فـ ــي رص ـ ــد اآلثـ ـ ـ ــار ال ـن ــاج ـم ــة عــن
الجائحة ،وتتناول عرض المراحل
التاريخية لألوبئة ،وترسم رؤية
لمستقبل البشرية ،وفقا لقراءات
ذات ق ـي ـمــة م ـع ــرف ـي ــة ،ف ـه ــي إذن
أو ســع تغطية علمية شاملة من

وموسوعة مرجعية ذات
نوعها،
ّ
مصداقية توثق قصة كوفيد ،19
وتاريخ الفيروسات ومستقبلها
م ــن جـمـيــع ال ـج ــوان ــب واألبـ ـع ــاد،
وحروب الجيل الخامس والصراع
بين اإلنسان واألوبئة.

دروس تعلمناها
وقــال عليان" :مــا زلنا جميعا
نعيش في أواخــر زمــان كورونا،
ولـ ـ ــم ي ـح ــن الـ ــوقـ ــت ب ـع ـ ّـد ل ـن ـقــول
ً
وداعـ ـ ـ ـ ــا ،وك ـ ــل واحـ ـ ــد م ــن ــا ع ـنــده
تـجــربــة وم ـعــانــاة ،ط ــوال سنتين
مـتــواصـلـتـيــن مــن أع ـمــارنــا ،إنما
هـنــاك دروس تعلمناها فــي ظل
ه ــذه ال ـجــائ ـحــة ،سـتـبـقــى آثــارهــا
مـ ـث ــار ح ــدي ــث وأبـ ـ ـح ـ ــاث ل ـع ـقــود
قادمة".
ً
َّ
وبين أن هناك تـحـ ّـوال حدث
فـ ــي أن ـ ـمـ ــاط ال ـع ـي ــش وال ـت ـن ـقــل
وال ـت ـع ـل ـيــم وال ـع ـم ــل ،وت ـسـ ّـيــدت
خدمة "أونالين" واستعماالتها،
وظ ـ ـه ـ ــرت ال ـ ـف ـ ـجـ ــوة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة،
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـول الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم إلـ ـ ـ ــى ق ــري ــة
إلكترونية بالكامل بعد أن لبس
الكمامة ،وأيضا ال مفر أمام هذه
الـجــائـحــة مــن الـتـعــاون األمـمــي
ال ـكــامــل ،وكــانــت فــرصــة إلع ــادة
بـنــاء نـظــام عــالـمــي جــديــد قائم
على التعددية وسيادة القانون
وال ـع ـمــل ال ـم ـش ـتــرك ،ف ـه ــذه أول
حــالــة طـ ــوارئ فــي ال ـعــالــم بهذا
ّالحجم ،وأسوأ أزمة اقتصادية
لفت العالم منذ الحرب العالمية
األولـ ــى ،ورأي ـنــا ع ــدم الـمـســاواة
بين البشر وما بين دول متقدمة
صناعيا وأخرى نامية من آسيا
وإفريقيا ،كل ذلك كشف وجود
مخاطر تهدد الوجود البشري،
كأزمة المناخ والصراع النووي،
وال ـق ــادم مــن األوب ـئ ــة وال ـكــارثــة
الـتــي تــواجـهــه الـبـيـئــة ،علمتنا
الجائحة أن الرعاية الصحية ال
ّبد أن تحظى باألولوية ،وأخيرا
المشاركة المجتمعية في إدارة
األزمة وأهمية الشفافية وكشف
المعلومات للرأي العام".

سعود المنصور وحمزة عليان ومحمد الصقر وسعاد المعجل ود.نور الحبشي
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مسك وعنبر

حاوره طالب «الجوهر» عن األزمة اللبنانية والنووي والنفط والقضية الفلسطينية
رأى المفكر اللبناني د .جورج صليبا أن االستثمار بالعقل البشري وقدراته يجسد «العرب ال يمتلكون زمام األمور فيما يتعلق بمصادر الطاقة» ،اعتبر أن «األمل
الوحيد يبقى بالشباب العربي وبانتهاجهم طرق تفكير جديدة ،وبالتالي
الجوهر األساسي لتشييد الحضارات واستنباط األفكار الخالقة ،بالتزامن مع
التمسك بالحس األخالقي والمسؤولية ،مؤكدا أن «اإليمان ال يوقف التطور ،امتالكهم استراتيجية ورؤية واضحة إلعادة بناء مجتمع جديد».
وأن الديموقراطية تليق بالشعوب العربية» ،وإذ أبدى أسفه الشديد كون

لألسف العرب
ال يمتلكون
زمام األمور
فيما يتعلق
بمصادر
الطاقة

المفكر اللبناني جورج صليبا

حلقة الحوار مع صليبا بإشراف اإلعالمي زافين قيومجيان

اللبنانيون
ينتظرون
العدالة
السماوية
للحصول
على مدخراتهم
في المصارف

خالل حواره مع طالب برنامج «الجوهر»
ال ـتــدري ـبــي ،الـ ــذي تـقـيـمــه أكــادي ـم ـيــة لــويــاك
للفنون األدائية (البــا) ،حذر أستاذ العلوم
العربيـ ـ ـ ــة واإلسالمي ـ ـ ـ ــة المفكـ ـ ــر اللبن ــاني
د .جورج صليبا من اللحظة التاريخية التي
يعيشها لبنان ،قائال« :إنها مرحلة خطيرة،
فمن ا لـمـعــروف أن تدمير أي مجتمع يبدأ
بفقدان ثقة الشعب بالسلطة والسياسيين
والمرشدين الدينيين وا لـمـصــارف ،فضال
عن أن شبابه يلهثون خلف الهجرة ،علما
أنهم الوحيدون القادرون على إنقاذ البلد»،
داعيا إياهم إلى «طرح األفكار الجديدة ،وأال
يدعوا اليأس يدخل قلوبهم» ،مشددا على
أن «الشهادة ال تبني األوطان ،إنما األحياء
الذين يوظفون الشهادة لمصلحة الوطن».
وعـ ـ ـق ـ ــدت ه ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـلـ ـق ــة الـ ـ ـح ـ ــواري ـ ــة فــي
ب ـيــروت ،تـحــت إش ــراف اإلعــامــي اللبناني
زافين قيومجيان ،بينما انضم المشاركون
مــن ا لـكــو يــت عـبــر تطبيق «زوم» ،وتطرقت
الـ ـمـ ـح ــاور إلـ ــى ال ــوض ــع ال ـل ـب ـنــانــي ال ــراه ــن
وأ س ـ ـبـ ــاب ف ـش ــل ثـ ـ ــورة  17أ كـ ـت ــو ب ــر ،2019
وأه ـم ـي ــة ف ـصــل ال ــدي ــن ع ــن الـ ــدولـ ــة ،وواقـ ــع
الحضارة العربية واإلسالمية وعلوم الفلك
والفضاء.

مرحلة خطيرة تعصف بلبنان

شباب لبنان
يلهثون
خلف الهجرة
رغم أنهم
الوحيدون
القادرون على
إنقاذ البلد

النائب موظف
لخدمة
الشعب وليس
المتصاص
أمواله
وتهريبها
للخارج

وف ـ ــي سـ ـي ــاق إج ــاب ـت ــه ع ــن أسـ ـب ــاب فـشــل
الـ ـث ــورة ف ــي ل ـب ـنــان ،أك ــد د .صـلـيـبــا أن «أي
انتفاضة وأي تعبير رأي يخلق على األقل
حديثا ،والحديث بحد ذاته بداية للتفكير،
لـكــن الـتـغـيـيــر يـحـتــاج إل ــى ال ــوق ــت ،فـبـلــدان
العالم ال تتغير بين ليلة وضحاها» ،وتوجه
للطالب باسل الدنف ،بالقول« :من المحتمل
أن يحصد أحفادكم ما تقومون به اليوم من
محاولة تغيير ،تماما كما حصدنا وما زلنا
ه ـفــوات لـبـنــان الـطــائـفــي ،ال ــذي زرع ــوه عــام
 ،1920فكان ذلــك الــزرع اللعين .وآســف لما
وصل إليه لبنان ،حيث بات شعبه ينتظر
العدالة السماوية للحصول على مدخراته
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـصـ ــارف ،وشـ ـب ــاب ــه ي ـل ـه ـث ــون خـلــف
الهجرة ،علما أنهم الوحيدون القادرون على
إنقاذ البلد ،وهنا تكمن المأساة العظمى».
وعـ ـم ــا إذا ك ــان ــت الـ ـف ــدرالـ ـي ــة هـ ــي ال ـحــل
ا لــوا قـعــي فــي لبنان ،قــال« :لبنان بأكمله ال
يقارب نصف مساحة مانهاتن األميركية،
فـهــل نـقـسـمــه أك ـثــر مـمــا هــو مـنـقـســم؟! إنـهــا
أح ــام وطــروحــات فـئــات تـحــاول مـنــذ أكثر
من  40عاما أن تعبر عن عدم قبولها لآلخر،
ب ــدال م ــن ال ـح ــوار مـعــه وط ــرح اإلشـكــالـيــات
حلول موحدة» ،مؤكدا أنه لو
والوصول إلى
ٍ
كان بموقع المسؤولية ،ولو تسلم المجلس
النيابي اللبناني على سبيل المثال ،فكان
سيعمد فورا إلى صرف النواب من الخدمة،
وإل ـغــاء بــدعــة دف ــع روات ــب ال ـنــواب إل ــى أبــد
اآل بــد يــن« ،فالنائب مــو ظــف لخدمة الشعب
وليس المتصاص أموال الشعب أو تهريب
األموال خارج البالد».
وردا على سؤال طرحه قيومجيان حول
ا لـلـحـظــة ا لـتــار يـخـيــة ا لـتــي يعيشها لبنان،
أردف« :إنها مرحلة خطيرة ،فمن المعروف
أن ت ــدم ـي ــر أي م ـج ـت ـمــع ي ـب ــدأ ب ـف ـق ــدان ثـقــة
الشعب بالسلطة والسياسيين والمرشدين
الدينيين والمصارف ،في ظل غياب القيادي
ال ـم ـس ــؤول ،وهـ ــذا م ــا نـفـقــده مـنــذ الـتـكــويــن
األول للبنان ،أي منذ عام  ،1920فالمسؤول
الوحيد الذي أغلق كل أبواب السرقة وخلق
نوعا من المسؤولية في ا لــدو لــة اللبنانية
كان الرئيس الراحل فؤاد شهاب ،في حين
نـشـهــد ال ـي ــوم م ــؤام ــرات ح ــول كـيـفـيــة حكم
البلد».
وردا ع ـل ــى الـ ـط ــال ــب ب ـ ــال غـ ــازيـ ــة ح ــول
نصيحته للشباب اللبناني أ ف ــاد« :ليتني
أس ـت ـط ـيــع دع ــوت ـك ــم ل ـل ـص ـمــود وال ـم ـطــال ـبــة
بحقوقكم ،لكن الصمود يحتاج إلى الدعم ،ال
أن تتحولوا إلى ضحايا وشهداء ،فالشهادة
ال تبني األوطان ،إنما األحياء الذين يتبنون
األفكار ويوظفون الشهادة لمصلحة الوطن،
ل ــذل ــك أش ـ ــد عـ ـل ــى أي ــديـ ـك ــم م ــواصـ ـل ــة ط ــرح
األفـكــار الجديدة وأال تــدعــوا الـيــأس يدخل
قلوبكم» ،وحول اختياره القومية اللبنانية
أو الـســوريــة أو الـعــربـيــة ،ذك ــر« :وال واحــدة
ـن بعيد،
منها ،كلها تعابير فارغة منذ ز مـ ٍ
ويتعين عليكم اليوم تكوين القومية التي

فــي سياق إجابته على الطالب بــال غازية:
«ن ـح ــن ال ـع ــرب نـتـكـلــم ك ــأش ـخ ــاص ال ك ـعــرب،
وتمثلنا أنظمة ال تمثلنا ،تملي عليها دول
الغرب توقيع المعاهدات والتطبيع ،وهو ما
خططت له الحركة الصهيونية منذ أكثر من
 100سنة».
وحول كيفية تعاطيه مع طالب إسرائيلي
أو شخص يؤيد الفكر اإلسرائيلي ،أ ضــاف:
«أحترم كل فــرد يناصر الشعب الفلسطيني
ويــدرك الظلم الــذي لحق بــه ،علما أننا نجد
ف ــي إس ــرائ ـي ــل َمـ ــن ي ـطــالــب ب ـح ـقــوق الـشـعــب
الفلسطيني أ كـثــر مما يــو جــد فــي كــل العالم
ال ـ ـعـ ــربـ ــي م ـج ـت ـم ـع ــا ،وكـ ـ ــل صـ ـ ــوت م ـ ــن ه ــذه
األصوات يعادل كل الجيوش العربية» ،معربا
ع ــن ف ـخ ــره ب ــأن ــه كـ ــان م ــن أوائـ ـ ــل األش ـخ ــاص
ال ــذي ــن دع ـم ــوا ح ــرك ــة م ـقــاط ـعــة ال ـمــؤس ـســات
واأل كــاد يـمـيــات والجامعات اإلسرائيلية في
كولومبيا ،كي تعترف بحقوق الفلسطينيين».

لمستقبل يحترم فيه اإلنسان حق
تخطط
ٍ
أخيه اإلنسان ويتعاون فيه الجميع لبناء
مستقبل أفضل ألوالدهم».
ٍ

ُ
موارد النفط لم تستثمر لنهضة العرب واإلسالم

و فــي معرض إجابته على الطالبة غوى
القاضي ،حول أسباب تراجع دور الحض ــارة
العـربيـ ــة واإل ســالميـ ـ ـ ــة ،لـ ـف ــت د .صليبا
إلـ ـ ــى أن «الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــارات ن ـ ـشـ ــأت وان ـت ـع ـش ــت
عندما دعمت ماديا ،ومن بينها الحضارة
الغربية التي اكتشفت الذهب والفضة في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،وم ــن ثــم م ــوارد أخــرى
في افريقيا ،ووظفتها في تمويل المشاريع
والعلم الحديث الذي
واألكاديميات العلمية
ِ
نتباهى بــه ال ـيــوم ،وبــالـتــالــي لـيــس بسبب
تــرا خــي الكنيسة ا لـتــي كــا نــت تسيطر على
الفكر».
وأوضح لرئيسة مجلس إدارة أكاديمية
«ال بــا» فارعة السقاف أنه يقصد بالحديث
عن أهمية الرأسمال في تشييد الحضارات،
«االل ـت ـف ــات لــإن ـســان واالس ـت ـث ـم ــار بــالـعـقــل
البشري و قــدرا تــه لصناعة الحضارات ،أي
العلم
بالعقول المفكرة التي سينتج عنها ِ
الجديد والحضارة الجديدة» ،متابعا« :األهم
اإلحـ ـس ــاس بــال ـم ـســؤول ـيــة وه ــو ب ـحــد ذات ــه
الحس األخالقي الذي تحدثت عنه السقاف،
والذي يحقق التقدم المرجو».
ولـ ـ ــدى سـ ـ ــؤال ق ـي ــوم ـج ـي ــان ح ـ ــول سـبــب
عدم استثمار موارد النفط في تقدم الدول
الـعــربـيــة وخ ـلــق فـكــر عــربــي جــديــد ،أج ــاب:
« مــع األ ســف الشديد ،كل مصادر الطاقة ال
يمتلك العرب زمام أمرها ،فهي ُمقدمة هبات
لـشــر كــات غــر بـيــة وأ جـنـبـيــة ،تستفيد منها
ب ـلــدان االسـتـعـمــار ال ـتــي قـسـمــت وشــرذمــت
الدول العربية ،والمشكلة األساسية تكمن
فـ ــي ك ـي ـف ـيــة اس ـت ـث ـم ــار أم ـ ـ ــوال ال ـم ـت ـمــول ـيــن
ا لـعــرب لخير المجتمع أو لتعزيز اإل نـتــاج
االقتصادي وبناء المجتمع».
أما الطالب ُمطلق جمال الحسين فسأل
ع ــن أزمـ ـ ــة الـ ـه ــوي ــة ل ـ ــدى شـ ـع ــوب الـمـنـطـقــة
ال ـعــرب ـيــة واإلس ــامـ ـي ــة ،ح ـيــث ق ــال صـلـيـبــا:
«االسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــار يـ ـتـ ـعـ ـم ــد ت ـ ـشـ ــويـ ــه الـ ـه ــوي ــة
الشخصية للبلدان المستعمرة ،وال نــزال
لـلـيــوم تـحــت وط ــأت ــه ،مــع الـ ِـع ـلــم أن مشكلة
إعادة تثبيت الهوية ال تنحصر في منطقتنا
فـحـســب ،بــل تـعــانــي مـنـهــا الـهـنــد والـصـيــن
وأميركا الالتينية والبلدان االفريقية وحتى
اآلسيوية».
وعن كيفية خروج العرب من االنتكاسة
الحضارية والثقافية ،أردف« :األمل الوحيد
بالشباب العربي وبانتهاجهم طرق تفكير
جديدة ،باستقاللية قرارهم واعتمادهم على
أنفسهم ،وبالتالي امتالكهم رؤية واضحة ال
مجرد أحالم ،إنما تفكير ذاتي واستراتيجية
إلعادة بناء مجتمع جديد ،وهذا ما ينطبق
على لبنان ،فما من أحد يهدينا االستقالل،
وما من قرارات ثورية تغير التاريخ من دون
أن ندخل معها السجون».
واستعرضت الحلقة ا لـحــوار يــة مــا يوفره
الـغــرب مــن فــرص نـجــاح وتـمـيــز فــي مختلف
ال ـم ـج ــاالت الـعـلـمـيــة وال ـف ـك ــري ــة ،ح ـيــث أش ــار
د .صليبا إ لــى أن «دول ا ل ـغــرب تستفيد من
المؤهالت الفكرية للشباب العربي الهارب
من الفقر والظلم ،وتستثمرها في مختبراتها
وأب ـحــاث ـهــا الـعـلـمـيــة» ،داع ـيــا ال ـجــام ـعــات في
الـعــالــم الـعــربــي إل ــى «تـعــزيــز دوره ــا لناحية
إثــارة الفضول وتنمية اإلبــداع» ،وشدد على
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قيومجيان
«أ هـمـيــة تناقل اإلرث الشفهي عبر األ جـيــال،
ك ــال ـ ِـش ـع ــر ال ـش ـع ـبــي والـ ـلـ ـب ــاس والـ ـم ــأك ــوالت
التقليدية ،السيما أنه إرث مهم يرسخ التاريخ
والمسؤولية األخالقية ،وال يمكن استعادته
من خالل محرك البحث غوغل».

االستعمار
يتعمد تشويه
الهوية
الشخصية
اإليمان ال يوقف التطور
للبلدان
وحــول سبب عــدم فصل الــديــن عــن الدولة
فــي ال ــدول الـعــربـيــة حـتــى اآلن ،ذك ــر صليبا:
وال نزال
«هناك َمن يربط بين التقدم وفصل الدين عن
تحت وطأته
الدولة ،لكن أكثر من  50في المئة من الشعب

ال قرارات
ثورية تغير
التاريخ
من دون أن
ندخل معها
السجون

األمـيــركــي مـثــا ينتخب عـلــى أس ــاس الــديــن.
لذلك ،فإن اإليمان ال يوقف التطور».
وتابع ردا على سؤال الطالبة سمر الكريدي
ع ــن م ــدى اع ـت ـبــار الــدي ـمــوقــراط ـيــة ف ــي ال ــدول
العربية وهما ،تابع« :حتى في العالم الغربي
بلد وآ خــر ،وهي
تختلف الديموقراطية بين ٍ
ال تتحقق إال بقبول اآل خ ــر وا لـتـفــا هــم معه»،
مــؤكــدا أن «الــديـمــوقــراطـيــة تـلـيــق بالشعوب
العربية ،غير أننا لم نر الديموقراطية ،إنما
رأيـ ـن ــا م ـصــالــح اس ـت ـع ـمــاريــة ب ـيــن اإلنـجـلـيــز
والفرنسيين».
من جهتها ،سألت الطالبة زنوبيا ضاهر
عما إذا كانت أزمة اإلسالم الحالية تكمن في
كيفية ق ــراء ت ــه لـلـنــص ال ـقــرآنــي وت ــأوي ــل هــذا
ا لـنــص ،حيث أ ف ــاد د .صليبا بــأن الحضارة
اإلس ــام ـي ــة م ـف ـتــوحــة ع ـلــى ك ــل ال ـط ــروح ــات،
وبــإم ـكــان أي مـفـســر أن يـصـبــح مــرجـعــا عند
التفاف الناس حوله ،ما من شأنه أن يخلق
حركة إسالمية جديدة وأن يصنف العالم بين
كافر من عدمه».
وبين الرأسمالية الليبرالية واالشتراكية
الـ ـشـ ـي ــوعـ ـي ــة ،رأى أن ـ ـهـ ــا «ش ـ ـ ـعـ ـ ــارات ف ــارغ ــة
اضـمـحـلــت وان ـت ـه ــت ،فــالـلـيـبــرالـيــة الـحــديـثــة
تمثل قمة الفساد وا نـعــدام األ خــاق وتشكل
خـطــرا عـلــى المجتمعات ،وا لـفـكــر الشيوعي
مشاكله أعـظــم ،والـفـكــران لــم يتمكنا مــن حل
مشكلة اإل نـســان .يجب تكوين أفكار جديدة
تـســاعــد الـشـبــاب فــي المجتمعات الـمــأزومــة
على تحقيق أحالمهم وضمان مستقبلهم».

ظلم تاريخي بحق الشعب الفلسطيني
وعـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــراع ال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي -
اإلسرائيلي ،اعتبر د .صليبا أن «وعد بلفور
هو الجرم األكبر بحق الشعب الفلسطيني،
ف ـهــو ظ ـلــم تــاري ـخــي م ـس ــؤول ع ـنــه بــالــدرجــة
األولـ ـ ــى االس ـت ـع ـم ــار االنـ ـجـ ـلـ ـي ــزي» ،وأضـ ــاف

األرض
كوكب
ً
ضعيف جدا
واإلشعاعات
النووية تدمر
الحياة لألبد
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السالح النووي سباق لكسب المال
وعــن سباق الـفـضــاء ات بين ال ــدول ،أجــاب
د .صليبا على سؤال الطالب مطلق ،بالقول:
«ال ـس ـبــاق بـيــن روس ـي ــا وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ل ــم ي ـعــد س ـيــاس ـيــا ،إن ـم ــا س ـب ــاق ن ـحــو الـ ِـعـلــم
ال ــذي ب ــات ي ـحــدد مـسـتـقـبــل ال ـ ــدول ،م ــا خلق
ث ــورة علمية فـكــر يــة فــي ا ل ــوال ي ــات المتحدة،
لـكــن المشكلة تكمن فــي تــزا يــد ع ــدد األ قـمــار
الـصـنــاعـيــة وان ـت ـشــارهــا مــن دون ضــوابــط».
وحول السباق إلى التسلح النووي ،أضاف:
«يلعبون بمستقبلنا ومستقبل اإلنسانية،
فـكــوكــب األرض ضـعـيــف ج ــدا واإلش ـعــاعــات
النووية تدمر الحياة عليه إلى األبد .لألسف
إنه سباق لكسب المال ،وهذا السالح سيدمر
هذه الدول ويدمرنا».
أما عن احتمال نهاية العالم خالل السنوات
القليلة المقبلة فلفت إلى أنه يطبق ما درسه
في علم الرياضيات على علم الفلك« ،وكل ما
يتم تداوله يبقى في إطار التنبؤات» .وبشأن
تأثير الكواكب واألبراج على اإلنسان قال« :ال
شك في أن دورة الكواكب تؤثر علينا ،فنحن
ال نعيش في عالم منفصل عنها ،لكن التنبؤ
بالمستقبل يبقى مجرد تكهنات ،وهناك من
يجني األموال من علم األبراج».

أسلوب حوار متميز
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أش ـ ـ ــاد ق ـي ــوم ـج ـي ــان ب ـج ـهــود
المشاركين وحبهم للمعرفة ،وتميز أسلوبهم
الحواري ،قائال« :توجنا أسبوعا من األبحاث
والـنـقــاشــات الـتــي قمنا بها فــي إط ــار ورشــة
تدريبية بدأت إعالمية وانتهت فكرية ،فكانت
بالفعل جوهر الكالم».
وف ـ ــي خـ ـت ــام ال ـح ـل ـقــة شـ ـك ــرت الـ ـسـ ـق ــاف د.
صليبا على «هذا الحوار الذي أثلج قلوبنا»،
مشيدة بإدارة قيومجيان للورشة التدريبية،
ونوعية األسئلة التي طرحها طالب برنامج
«الجوهر».
بدورهم ،أعرب المشاركون عن سعادتهم
للمشاركة في البرنامج ،ما أتاح لهم اكتساب
الخبرة وتحقيق جزء من شغفهم ،خصوصا
قاتل للطموح واألحالم،
بلد
أنهم يعيشون في ٍ
ٍ
وفق قول بعضهم ،وعبروا عن امتنانهم لهذه
التجربة االستثنائية ،حيث تمنى المشارك
بــاســل الــدنــف أن يصبح ف ــردا مــن «الب ــا» لما
قدمه له البرنامج من قيمة مضافة ،متابعا:
«أريد أوال أن اشكر الجوهر على هذه الفرصة
القيمة التي اعطانا اياها لتزيدنا مهارة وثقة
ومهنية عــا لـيــة ،وأ تـمـنــى أن أنتمي إ لــى هذه
المؤسسة وأصبح فردا منها».
وك ــان ــت ال ـم ـشــاركــة زن ـبــويــا ظــاهــر ممتنة
الح ـتــراف ـيــة ال ـبــرنــامــج ،قــائ ـلــة« :ش ـك ــرا ألنـكــم
تـعـمـلــون ب ــاح ـت ــراف .عـ ــادة م ــا ت ـكــون دورات
التدريب االعالمي مجرد تجارة .ستتمكنون
بهذا من تغيير الواقع االعالمي الذي ال يشبه
تطلعاتنا كجيل».
أ مــا بــال غازية فشكل له البرنامج حافزا
للعمل للتطور ،حيث ق ــال « :شـكــرا لكم على
هذه الورشة التدريبية المميزة ،فعال خطوة
ممتازة وتجربة رائعة بالنسبة لي ،اكتسبت
م ـهــارات عــديــدة .بالتوفيق والـنـجــاح الــدائــم
ف ــأن ـت ــم ت ـس ــاع ــدون ـن ــا ف ــي ت ـط ــوي ــر م ـهــارات ـنــا
اإلعالمية ونحن نتحفز للعمل دائما عندما
نلتقي بكم».
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دوليات

فصائل العراق لواشنطن :اسحبوا قواتكم أو حرب مفتوحة

«حزب الله» يحل «سرايا الدفاع» ...وتيار الحكيم يستبعد تشكيل حكومة جديدة وفق شروط الصدر
هددت الفصائل العراقية
الموالية إليران بالدخول في
حرب مفتوحة مع القوات
األميركية حال عدم انسحابها
هذا العام ،في وقت نفت
قيادة العمليات المشتركة
العراقية تمديد موعد انسحاب
القوات القتالية األميركية
والمحدد في  31ديسمبر
المقبل.

فؤاد حسين يجدد
دعوته للسماح بعودة
سورية إلى الجامعة
العربية

رغـ ــم ن ـف ــي واش ـن ـط ــن وب ـغ ــداد
تـمــديــد ال ـم ـهــام الـقـتــالـيــة لـهــا في
العراق توعدت الفصائل المسلحة
الموالية إليران بـ«حرب مفتوحة»
مع القوات األميركية في العراق ،ما
لم تغادر قبل نهاية العام الحالي.
وقال الناطق باسم كتائب «سيد
الشهداء» كاظم الفرطوسي ،لوكالة
«رووداو» الكردية« ،الحرب ستكون
مفتوحة» ضد القوات األميركية،
بـعــد ان ـت ـهــاء مـهـلــة وج ــوده ــا في
العراق بنهاية عام  ،2021مضيفا:
«الحكومة استنفدت كل جهودها،
من خالل التوقيتات التي أعلنتها
خـ ـ ـ ــال زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
م ـص ـط ـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي ل ـل ــوالي ــات
الـمـتـحــدة ،وبــالـتــالــي فـهــو ال ـتــزام
م ـت ـبــادل ،س ــواء تــم نفيه مــن قبل
الجانب األميركي أو لم يتم ذلك».
ورأى الفرطوسي أنها «الفرصة
األخ ـي ــرة ال ـتــي يـمـكــن أن يتحدث
عنها الجهاز الحكومي في الدولة»،
متابعا« :نحن ما كنا إال لمقاتلة
هذا الوجود األميركي وغيره من
ال ــوج ــودات األجـنـبـيــة ،وبــالـتــالــي
س ـت ـكــون ه ـنــالــك عـمـلـيــات بشكل
مباشر وعلني وسـتـكــون هنالك
ض ــراوة فــي العمليات ،وستكون
الحرب عند ذلك مفتوحة ،وبالتالي
لن يكون هنالك شيء خارج حدود
المنازلة والصراع».
وتأتي تصريحات الفرطوسي
بعد يوم من إعــان زعيم «كتائب
سـيــد ال ـش ـهــداء» أب ــو آالء الــوالئــي
«فـتــح ب ــاب ال ـت ـطــوع» فــي صفوف
قواته و»رفع الجاهزية» ،تحضيرا لـ
«المواجهة الحاسمة والتاريخية»
مع القوات األميركية ،البالغ عددها
 2500من أصل نحو  3500جندي
أجنبي ،وحدد الوالئي موعدا لهذه
الـمــواجـهــة فــي  31ديـسـمـبــر بعد
منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ـ ــا ،ذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
التنسيقية لـلـمـقــاومــة الـعــراقـيــة،
ف ــي ب ـيــان ،أن ســاحـهــا «سـيـكــون
حـ ــاضـ ــرا» إذا ل ــم ت ـك ـمــل الـ ـق ــوات
األم ـي ــرك ـي ــة ان ـس ـح ــاب ـه ــا بـحـلــول
ن ـه ــاي ــة دي ـس ـم ـب ــر ،مـ ـش ــددة عـلــى
أن ـه ــا ل ــن ت ـت ـخ ـلــى ع ــن ســاح ـهــا،
وأش ــارت إلــى أنـهــا «رص ــدت قيام
القوات األميركية بزيادة أعدادها

السودان :حشد لمليونية
«زلزال الشعب»
عراقية ترفع صورة للصدر خالل تظاهرة مؤيدة له في بغداد (رويترز)
ومعداتها في قواعدها المنتشرة
بالعراق».

العمليات المشتركة
مــن جهته ،نفى الناطق باسم
قيادة العمليات المشتركة العراقية
الـلــواء تحسين الخفاجي تمديد
موعد انسحاب القوات األميركية،
مــؤكــدا أن «مــوعــد خ ــروج الـقــوات
القتالية فــي  31ديسمبر المقبل
ثابت وال تغيير فيه».
فــي السياق نفسه ،أعلن وزيــر
ال ــدف ــاع األم ـيــركــي لــويــد أوس ـتــن،
أم ـ ـ ــس ،أن «ع ــاق ـت ـن ــا جـ ـي ــدة مــع
ال ـ ـعـ ــراق ،وس ـن ــواص ــل ال ـع ـمــل مع
شــركــائـنــا هـنــاك بـتــدريــب الـقــوات
األمنية وتــزويــدهــا بالمعلومات
من أجل هزيمة التنظيم المتشدد
والتصدي لألعمال اإلرهابية».
وفي كلمة له في أعمال منتدى
«ح ـ ـ ـ ـ ــوار الـ ـمـ ـن ــام ــة  ،»2021أك ــد
أوس ـت ــن م ـســانــدة بـ ــاده «س ـيــادة
واسـتـقــال ال ـعــراق ضــد أي طرف
ي ـح ــاول ت ـهــديــده أو اس ـت ـغــالــه»،

قائال« :سندافع عن حرية العراق
وسيادته».
من ناحية ثانية ،وبعد يوم من
إعــان رجــل الــديــن الشيعي زعيم
«التيار الـصــدري» مقتدى الصدر
حل تشكيل «لواء اليوم الموعود»
المسلح الموالي له ،وغلق مقراتهم،
أعـ ـل ــن الـ ـمـ ـس ــؤول األم ـ ـنـ ــي بــاســم
كـتــائــب ح ــزب ال ـلــه ال ـع ــراق ــي ،أبــو
علي العسكري ،حل تشكيل «سرايا
الــدفــاع الشعبي» ،وإيـقــاف جميع
مقراتها.
أنشطتها وإغالق ُ
وق ــال الـعـسـكــري« :أبـ ِـل ـغ ـنــا من
ق ـ ـيـ ــادة ح ـ ــزب الـ ـل ــه ال ـم ـن ـص ــورة،
واس ـت ـجــابــة لـمــا نـشــر م ــن إح ــدى
ال ـج ـه ــات ال ـص ــدي ـق ــة بـخـصــوص
مبادرة حل قوات عسكرية تابعة
ل ـه ــا ف ـت ـق ــرر اآلتـ ـ ـ ــي :ح ــل تـشـكـيــل
ســرايــا الــدفــاع الشعبي ،وإيـقــاف
جميع أنشطتها وإغالق مقراتها،
وت ـ ـحـ ــوي ـ ــل ألـ ــوي ـ ـت ـ ـهـ ــم ال ـ ـثـ ــاثـ ــة،
وإلـحــاقـهــم مــع عدتهم وعديدهم
بقيادة الحشد الشعبي ،على أن
تقوم الهيئة الموقرة بمساواتهم
بأقرانهم وتأمين مستحقاتهم».

وفي وقت سابق ،أعلن الصدر
ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ع ـق ــده في
النجف حل «لواء اليوم الموعود»
الـتــي أسسها فــي سبتمبر 2008
لـمـقــاومــة «االحـ ـت ــال األم ـيــركــي»،
م ـض ـي ـفــا« :ع ـس ــى أن ت ـك ــون ه ــذه
ال ـخ ـط ــوة ب ــداي ــة ل ـح ــل الـفـصــائــل
المسلحة وتسليم أسلحتهم وغلق
مقراتهم».
وح ـ ـ ـ ــض الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر الـ ـفـ ـص ــائ ــل
ش ـب ــه ال ـع ـس ـكــريــة «عـ ـل ــى تـطـهـيــر
األعضاء غير المنضبطين» ،كما
حــض الـجـمــاعــات المسلحة غير
الحكومية على تسليم أسلحتها.
وت ــأت ــي دع ـ ــوة ال ـص ــدر بـعــدمــا
ات ـهــم فـصـيــل شـيـعــي م ــدع ــوم من
إيران بمحاولة قتل رئيس الوزراء
العراقي المنتهية واليته مصطفى
ال ـك ــاظ ـم ــي بـ ـ ــ 3طـ ــائـ ــرات مـسـيــرة
(درون) في  7نوفمبر الجاري.
وبخصوص تشكيل الحكومة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،أوض ـ ــح أن «ال ـخ ـي ــارات
الوحيدة هي إمــا حكومة غالبية
وطـنـيــة وإم ــا مـعــارضــة وطـنـيــة»،
الف ـت ــا الـ ــى ان «ال ـش ـع ــب ي ــري ــد أن

تكون نتائج االنتخابات سريعة
ّ
وتشكيل الحكومة ســريــع ،وحــل
الفصائل المسلحة كافة ،وتصفية
الحشد الشعبي من العناصر غير
المنضبطة وع ــدم ال ــزج بـهــا في
السياسة».

«تيار الحكمة»
ّ
وعلق «تيار الحكمة» ،بزعامة
عمار الحكيم ،أمس ،على إمكانية
تشكيل الحكومة الـجــديــدة ،وفق
شروط الصدر ،وقال القيادي في
التيار رحيم العبودي إن «المضي
بما طــرحــه الـصــدر حــول تشكيل
حكومة الغالبية مستبعد جــدا،
ب ـص ــراح ــة ،خ ـصــوصــا أن ال ـطــرح
ل ـي ــس ف ــي وقـ ـت ــه ،وب ـع ـي ــد حــالـيــا
ع ــن م ـت ـنــاول ال ـك ـتــل والـمـنـظــومــة
السياسية كلها».
وتمخضت نتائج االنتخابات
ال ـب ــرل ـم ــانـ ـي ــة ع ـ ــن ف ـ ــوز «ال ـك ـت ـل ــة
الصدرية» ،بزعامة الصدر ،بأكثر
مــن  70مقعدا ،األمــر الــذي يؤهله
ل ـت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة االتـ ـح ــادي ــة

الهش والـخــافــات السياسية المستمرة ،بما فــي ذلــك على
ّ
موعده المقرر في  24ديسمبر ،شن رئيس حكومة الوحدة
ً
ً
الوطنية هـجــومــا الذع ــا على الطبقة السياسية ،واتهمها
بالتآمر للتحكم في سيادة الليبيين ،والسيطرة على ثرواتهم
وأفكارهم .وقال الدبيبة ،خالل زيارة تفقدية إلى مدينة زوارة
غربي ليبيا رفقة نائبه رمضان بوجناح ،وعدد من المسؤولين:
«مقبلون على انتخابات ال دستور فيها ،وطبقات سياسية
ً
تتآمر للتحكم في سيادة الليبيين» ،مضيفا« :االنتخابات
القادمة مفصلة على مقاس أشـخــاص بعينهم ،لكي يحرم
المواطنين من حق تقرير مصيرهم».
وحذر «من خطورة أن يتحول القانون إلى أداة لالستغالل
ً
الـسـيــاســي» ،داع ـيــا «الليبيين إل ــى تـقــريــر مـصـيــرهــم ،وعــدم
التعويل على الخارج» .وإذ اعتبر الدبيبة أن «العزل السياسي»
يستهدف مكونات المجتمع ،شــدد على «حــق األمــازيــغ في

ً
المطالبة بدستور يكفل لهم كل الحقوق» ،مضيفا« :أصدرت
تعليماتي لمصلحة األحوال المدنية للسماح لكم بتسجيل
األسماء األمازيغية طالما ال تخالف الشريعة اإلسالمية».
ً
ومع وصول عدد المرشحين لرئاسة ليبيا إلى  23مرشحا،
بينهم صالح ،ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ،خرج
مئات الليبيين في العاصمة طرابلس ومصراتة ،أمس األول،
للتنديد بترشح سيف اإلســام القذافي نجل الزعيم الراحل
معمر القذافي ،والمشير خليفة حفتر لخوض االستحقاق
ّ
ولوح المتظاهرون في العاصمة بالعلمين الليبي واألمازيغي،
ورفعوا الفتات باللغتين العربية واإلنكليزية نددت بمشاركة
من وصفوهم بـ«مجرمي الحرب» ،وداسوا صور نجل القذافي
وحفتر المشطوبة بعالمة حمراء.
وكتب على الفتات حملها متظاهرون «ال لقوانين عقيلة»،
و«االنتخابات الرئاسية بدون دستور تعني عودة الدكتاتورية

إثيوبيا :المعارك تقترب من أديس أبابا
دعوات دولية لبدء المفاوضات وانقسام في مجلس األمن
تقترب المعارك بين القوات اإلثيوبية وجبهة
تحرير تيغراي وحلفائها ،من العاصمة أديس
أبابا ،وسط دعوات من الواليات المتحدة واألمم
المتحدة لوقف القتال ،وبدء مفاوضات إلنهاء
الحرب المستمرة منذ عام.
ويشتد القتال في محافظة شوا ،التي تبعد
 230كيلومترا عن أديس أبابا ،حيث استعادت
ال ـقــوات الحكومية السيطرة على مــواقــع في
المدينة ومحيطها ،وانتقلت المعارك أخيرا إلى
ُ
شوا لتفتح بذلك جبهة جديدة في المعارك التي
انتقلت سابقا من إقليم تيغراي إلــى إقليمي
أمهرة وعفر شمال إثيوبيا.
وقبل أيــام ،أفــاد مراسلون صحافيون بأن
وتيرة المواجهات ازدادت للسيطرة على الطرق
االستراتيجية على طول جبهات إقليمي أمهرة
وعفر ،وامتدت إلى تخوم محافظة شــوا ،كما
أعلنت الـقــوات الخاصة بإقليم عفر تصديها
لهجمات مسلحي «جبهة تيغراي» على بلدة
ميللي المشرفة على ممر حيوي بين ميناء
جيبوتي وأديس أبابا.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري ،أظهر
مقطع مصور بثه تلفزيون تيغراي مقاتلين
تــا بـعـيــن للجبهة الشعبية لـتـحــر يــر تيغراي
وج ـيــش ت ـحــريــر أورومـ ـ ــو وه ــم ي ـس ـيــرون في
شوارع مدينة كاميسي على بعد  325كيلومترا
م ــن أدي ـ ــس أبـ ــابـ ــا .وت ـح ـس ـبــا ل ـت ـقــدم تـحــالــف
الجماعات المسلحة المناوئة لحكومة رئيس
الـ ــوزراء اإلثـيــوبــي آبــي أحـمــد نحو العاصمة
لإلطاحة بالحكومة الحالية ،دعــت واشنطن

رفض فلسطيني لتصنيف
لندن «حماس» إرهابية

ّ
عبرت وزارة الخارجية
الفلسطينية ،أمس ،عن رفضها
لقرار الحكومة البريطانية
اعتبار حركة المقاومة
اإلسالمية (حماس) منظمة
إرهابية .ودانت الخارجية،
في بيان ،القرار غير المبرر،
ً
معتبرة ذلك "خضوعا للضغط
اإلسرائيلي" .في موازاة ذلك،
دعت الفصائل الفلسطينية في
قطاع غزة ،البرلمان البريطاني
إلى إسقاط قرار اعتبار حركة
حماس منظمة إرهابية.

ب ــال ـت ـح ــال ــف م ــع ق ـ ــوى سـيــاسـيــة
ف ــائ ــزة م ــن األك ـ ـ ـ ــراد والـ ـسـ ـن ــة ،مــا
أثــار امتعاض األط ــراف الشيعية
المناوئة للصدر.
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،دعـ ــا األمـ ـي ــن ال ـع ــام
للجامعة العربية أحمد أبوالغيط،
على هامش «حوار المنامة ،»2021
أمـ ــس ،إل ــى ض ـ ــرورة ال ـع ـمــل على
تشكيل حكومة عراقية جديدة وفق
نتائج االنتخابات البرلمانية بما
يحقق االستقرار في هذه البالد.
وقــال وزيــر الخارجية العراقي
فـ ــؤاد حـسـيــن ،أمـ ــس ،إن حكومة
بالده كثفت عالقاتها مع األطراف
كـ ــافـ ــة ف ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،لـتـحـقـيــق
االس ـت ـقــرار فـيـهــا ،م ـجــددا دعــوتــه
ل ـل ـس ـم ــاح بـ ـ ـع ـ ــودة س ـ ــوري ـ ــة إل ــى
الجامعة العربية.
وأضـ ــاف حـسـيــن ،فــي كلمة له
على هامش استضافته في منتدى
المنامة ،ان العراق لن يدخر جهدا
ف ــي ال ـت ـع ــاون م ــع ش ـع ــوب ودول
المنطقة ،واصفا عالقات بالده مع
تلك الدول بـ«الجيدة».
(بغداد ،المنامة  -وكاالت)

رئاسة ليبيا :صالح يركز على المصالحة ...والدبيبة يطعن بدستورية االنتخابات
قـ ّـدم رئيس مجلس الـنــواب الليبي ،عقيلة صــالــح ،أمــس،
ترشحه ألول انتخابات رئاسية تجرى باالقتراع العام ،في
ً
مقر المفوضية الوطنية في مدينة بنغازي ،تزامنا مع تحذير
رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة من تحول القانون إلى أداة
لالستغالل السياسي.
ً
وبعد تقديم أوراق ــه رسميا ،شــدد صالح على أن قانون
االنتخابات لم تتم صياغته لمصلحة أشخاص معينين ،وال
ً
مجال لتعديل المادة  12منه ،مؤكدا أن «على أي شخص يرغب
ً
في الترشح أن يتوقف عن عمله مؤقتا».
ودعا صالح مواطنيه للمشاركة في االنتخابات بكثافة،
وطالب المجتمع الدولي لإلشراف عليها «حتى يطمئن الناس
ً
في الداخل والخارج على نزاهتها» ،مشيرا إلى أنه «يرغب في
التركيز على المصالحة الوطنية حال فوزه بالرئاسة».
ومع بقاء إجراء االقتراع غير مؤكد ،في ظل السياق األمني

سلة أخبار

واالس ـت ـب ــداد» .وف ــي مــديـنــة م ـصــراتــة ،تـظــاهــر «ع ــدة مـئــات»
لالحتجاج بحسب تلفزيون «قناة فبراير» الخاص .وهتف
المتظاهرون «نعم لالنتخابات ال للمجرمين».
وقدم حفتر الثالثاء ملف ترشحه لالنتخابات الرئاسية،
بعد يومين من تقديم ملف سيف اإلسالم القذافي ،المطلوب
للمحكمة الجنائية الــدول ـيــة ،بتهمة ارت ـك ــاب «ج ــرائ ــم ضد
اإلنسانية» .من جهته ،أعلن رئيس المجلس األعلى للدولة،
خالد المشري مقاطعة االنتخابات ،وندد بقانون االنتخابات
الذي صادق عليه صالح في سبتمبر بدون عرضه على النواب
للتصويت عليه ،ووصفه بأنه مصمم على مقاس حفتر.
وشكك رئيس المجلس األعلى للدولة في إجراء االنتخابات
فــي  24ديسمبر على النحو المنصوص عليه فــي خريطة
الطريق التي تم وضعها تحت رعاية األمم المتحدة لمساعدة
ليبيا على الخروج من أزمتها( .طرابلس ،بنغازي -وكاالت)

أعلنت لجنة األطباء المركزية
في السودان ،أمس ،وفاة فتى
ً
ً
عمره 16عاما متأثرا بإصابة
سابقة ،ليرتفع بذلك عدد القتلى
منذ االنقالب العسكري في 25
أكتوبر الماضي إلى  .40ويأتي
ذلك وسط قيام نشطاء بالحشد
لـ "مليونية جديدة" اليوم
تحت شعار "زلزال الشعب".
وكان عدد من أحياء العاصمة
الخرطوم ،وبقية المدن
السودانية ،قد شهد نهار وليل
أمس األول ،تظاهرات منددة
باستيالء الجيش على السلطة،
ً
واحتجاجا على "مجزرة
األربعاء الماضي" ،التي وصل
عدد ضحاياها إلى .16

أميركا توافق على
شراء المغرب «باتريوت »3

وافقت وزارة الدفاع األميركية
(البنتاغون) على صفقة بين
شركة لوكهيد مارتن والقوات
المسلحة المغربية ،لتزويدها
بنظام "باتريوت  "3 .وتستعد
"لوكهيد مارتن" لتكثيف إنتاج
صواريخ باتريوت  3المتطورة
عام  2022بخط تصنيع جديد،
استجابة لطلبات عدد من
حلفاء واشنطن ،بما في ذلك
الرباط .كما وافقت أميركا
على حزمة أسلحة بقيمة 4.25
مليارات دوالر للقوات المسلحة
المغربية ،تتضمن  36مروحية
هجومية ثقيلة الوزن من طراز
"أباتشي".

القاهرة :نقص المياه يهدد االستقرار
ويغذي الهجرة غير الشرعية

ً
إنتاج القمح ال يكفي نصف االستهالك ...واألمطار تعطل الدراسة شماال
●

إثيوبيون يتظاهرون خارج البيت األبيض بواشنطن
مرارا الرعايا األميركيين إلى مغادرة إثيوبيا،
وقــالــت إن عليهم أال يـتــوقـعــوا ج ـســرا جويا
إلجالئهم على غــرار ما جرى في أفغانستان.
ولـ ــم تـسـتـبـعــد الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة أن تصل
الـمـعــارك إلــى أدي ــس أبــابــا .مــن ناحيته ،حذر
وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن من
أن ال ـحــرب فــي إقـلـيــم تـيـغــراي تـضــع إثيوبيا
على طريق الــدمــار ،وهــو ما قد ينعكس على
دول ش ــرق افــري ـق ـيــا .وف ــي مـقــابـلــة م ــع شبكة
 ،CNNدعا بلينكن رئيس الوزراء اإلثيوبي إلى
تحمل مسؤوليته وإنهاء العنف والشروع في
مفاوضات في أقــرب وقت ممكن ،مشددا على

(رويترز)

أنــه ال يوجد حــل عسكري للصراع الــدائــر في
إثـيــوبـيــا .مــن جهته ،دعــا األمـيــن الـعــام لألمم
المتحدة أنطونيو غوتيريش طــرفــي القتال
في إثيوبيا إلى وقف القتال وبدء مفاوضات
شاملة لحل األزمة .وبالتزامن مع ذلك ،أعلنت
األمــم المتحدة اإلفــراج عن عــدد من موظفيها
كانوا معتقلين في إثيوبيا ،في حين ال يزال
آخــرون محتجزين .ويأتي ذلك في وقت فشل
أعضاء مجلس األمن الدولي الـ 15في االتفاق
على اعتماد إعــان يدعو إلــى وقــف الـنــار في
إقليم تيغراي.
(عواصم  -وكاالت)

القاهرة  -حسن حافظ

وسـ ــط جـ ـم ــود ف ــي م ـل ــف مـ ـف ــاوض ــات ســد
النهضة اإلثيوبي ،حذر وزير الموارد المائية
وال ــري الـمـصــري ،محمد عبدالعاطي ،أمــس،
م ــن مـغـبــة تـعـقــد أزمـ ــة ال ـس ــد ،وأن أي نقص
ف ــي إمـ ـ ـ ـ ــدادات ال ـم ـي ــاه ل ـم ـصــر س ـي ــؤث ــر عـلــى
العاملين بقطاع الزراعة في أكبر دولة عربية
ً
سكانا ،ما سيسبب مشاكل اجتماعية ،وعدم
اس ـت ـق ــرار أم ـن ــي ف ــي مـنـطـقــة ش ــرق إفــري ـق ـيــا،
ويــزيــد الـهـجــرة غـيــر الـشــرعـيــة .عبدالعاطي
شرح الموقف المصري ،خالل استقباله وفدا
أمـيــركـيــا بــرئــاســة خـبـيــر ال ـم ـيــاه بــالـحـكــومــة
األميركية ،ماثيو باركس ،وممثلي السفارة
األميركية بالقاهرة أمس ،بالتأكيد أن مصر
أب ــدت مــرونــة كبيرة خــال مــراحــل التفاوض
المختلفة لرغبتها فــي الـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
عــادل ومـلــزم فيما يخص مــلء وتشغيل سد
النهضة ،مع ضرورة وجود إجراءات محددة
للتعامل مــع ح ــاالت الـجـفــاف المختلفة ،في
ظــل اعـتـمــاد مـصــر الــرئـيــس عـلــى نـهــر النيل.
وألـقــى المسؤول المصري بمسؤولية تعثر
الـمـفــاوضــات على الجانب اإلثـيــوبــي ،إذ أكد
أن أديـ ــس أب ــاب ــا أصـ ـ ــدرت ب ـي ــان ــات مـغـلــوطــة
بشكل متعمد ،وعملت على إدارة السد بشكل

منفرد ،ما تسبب في حدوث أضرار كبيرة على
دولتي المصب ،والتي تحمل الدولتين مبالغ
بمليارات الــدوالرات ،لمحاولة تخفيف اآلثار
السلبية الناتجة عن هذه اإلجراءات األحادية
التي أحدثت ارتباكا في نظام النهر.
وك ـشــف وزي ــر ال ــري الـمـصــري أن الـجــانــب
اإلثـيــوبــي ي ـحــاول اإلي ـحــاء بــأنــه مضطر إلــى
الـمــلء باعتباره ض ــرورة إنشائية ،وبغرض
توليد الكهرباء ،وهــو أمــر مخالف للحقيقة،
بدليل عدم توليد الكهرباء حتى اآلن ،وعقد
مقارنة بين أوضــاع مصر وإثيوبيا ،مؤكدا
أن األخيرة تصل حصتها من المياه الزرقاء
(الجارية بالنهر) إلى حوالي  150مليار متر
مكعب ،فضال عن أمطار سنوية تسقط على
إثيوبيا بنحو  900مليار متر مكعب ،بينما ال
تتجاوز حصة مصر والسودان  72مليار متر
مكعب ،في حين تستهلك الماشية في إثيوبيا
( 100مليون رأس)  84مليار متر مكعب.
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ق ـ ــال ن ـق ـيــب ال ـفــاح ـيــن
ال ـم ـص ــري ـي ــن ،ح ـس ـيــن أب ـ ــوص ـ ــدام ،أمـ ـ ــس ،إن
إنتاج مصر من القمح ال يكفي سوى  50في
المئة من االستهالك السنوي ،رغم أن القمح
هــو الـمـحـصــول األس ــاس ــي فــي مـصــر حــالـيــا،
بإجمالي  3.4ماليين فدان وإنتاجية  9ماليين
طن قمح سنويا ،فضال عن الجهود الحكومية

لــزيــادة المساحة الـمــزروعــة ،لكن مصر تلجأ
لتأمين بقية احتياجاتها (نحو  9ماليين طن)،
عبر االستيراد ،إذ تستهلك الحكومة وحدها 9.6
ماليين طن سنويا إلنتاج رغيف الخبز المدعم
بمعدل  800ألف طن شهريا.
وأش ــاد نقيب الفالحين بتحرك الحكومة
لزيادة سعر تسلم القمح المحلي من المزارعين
بنحو  95جنيها (نحو ستة دوالرات) عن العام
ال ـســابــق ،الف ـتــا إل ــى أن الـحـكــومــة تـعـمــل على
تشجيع زي ــادة مساحات زراع ــة القمح ،الفتا
إلى أن الوصول إلى االكتفاء الذاتي من القمح
يحتاج إلى زيادة المساحة المزروعة منه ،أي
الوصول إلى سبعة ماليين فدان ،أو العمل على
زيادة إنتاج فدان القمح إلى الضعف.
في غضون ذلك ،تعرضت اإلسكندرية وعدد
من مــدن الساحل الشمالي لمصر لموجة من
الطقس السيئ أمس ،وأعلن محافظ اإلسكندرية
تعطيل الــدراســة لليوم الـثــانــي على التوالي
الـيــوم ،نظرا الستمرار ســوء األح ــوال الجوية
واألم ـطــار الـغــزيــرة ،وهــو الـقــرار الــذي اتخذته
مـحــافـظــات كـفــر الـشـيــخ ودم ـي ــاط والـبـحـيــرة،
الستمرار موجة الطقس السيئ ،وكانت سبع
محافظات قــد أعلنت تعطيل الــدراســة أمــس،
بسبب األمطار الغزيرة ،بسبب الموجة التي
تضرب معظم محافظات مصر الشمالية.

ةديرجلا
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أوستن :ملتزمون بردع إيران ودعم حلفائنا في المنطقة

• «الحرس الثوري» يصادر ناقلة نفط في الخليج • هجوم بمواد حارقة على القنصلية اإليرانية في هامبورغ
شدد وزير الدفاع األميركي
لويد أوستن على تمسك
بالده بالدفاع عن شراكتها
األمنية ومصالحها المشتركة
مع دول الخليج ومواصلة
ردع ومواجهة إيران ،رغم
السعي إلحياء االتفاق
النووي معها ،في حين احتجز
«الحرس الثوري» ناقلة نفط
أجنبية جديدة وعلى متنها
 11شخصا بتهمة «تهريب
ديزل».

ع ـش ـي ــة اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ال ـج ــول ــة
السابعة من مفاوضات فيينا،
الرامية إلحياء االتفاق النووي
اإليراني ،وقبل  3أيام من زيارة
حاسمة يقوم بها المدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية
ل ـط ـه ــران ،س ـعــى وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
األمـ ـي ــرك ــي ل ــوي ــد أوس ـ ـتـ ــن إل ــى
طمأنة حلفاء بالده في المنطقة
عبر التأكيد على التزامها بأمن
الخليج ومواجهة وردع إيــران
ح ـت ــى ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي تـعـمــل
واشـنـطــن عـلــى إح ـيــاء الصفقة
الــذريــة الـتــي أبــرمــت معها عــام
.2015
وقـ ـ ـ ـ ــال أوسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــن ،فـ ـ ــي ك ـل ـمــة
خ ــال مــؤتـمــر «ح ــوار الـمـنــامــة»
بالبحرين ،أمس« :نظل ملتزمين
بنتيجة دبلوماسية للمسألة
النووية .لكن إذا لم تكن إيــران
م ـس ـت ـعــدة ل ـل ـم ـفــاوضــة بـجــديــة
فسننظر فــي جميع الـخـيــارات
ال ـض ــروري ــة لـلـحـفــاظ عـلــى أمــن
الواليات المتحدة» ،مضيفا أن
«الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة مستمرة
فـ ـ ــي م ـ ـنـ ــع إي ـ ـ ـ ـ ــران مـ ـ ــن ام ـ ـتـ ــاك
سـ ـ ـ ــاح نـ ـ ـ ـ ـ ــووي ،وخ ـ ـيـ ــارات ـ ـهـ ــا
مفتوحة في حال فشل الحلول
الدبلوماسية».
وأوض ـ ـ ــح أن بـ ـ ــاده ت ـح ــاول
الدخول في حوارات جديدة من
أجل وضع خطة عمل متكاملة
مع الحلفاء بالتزامن مع العودة
لطاولة التفاوض بنية حسنة»،
الفتا إلى أن تصريحات وأنشطة
إي ـ ــران األخـ ـي ــرة «غ ـيــر مشجعة
خاصة فيما يخص برنامجها
النووي».
وذكـ ـ ـ ــر ب ـت ـص ــري ـح ــات وزي ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة أن ـت ــون ــي بـلـيـنـكــن،
ال ـت ــي قـ ــال فـيـهــا إن «ن ـشــاطــات
إيـ ـ ـ ـ ــران أوصـ ـلـ ـتـ ـن ــا إل ـ ـ ــى ن ـق ـطــة
ت ـص ـع ــب ع ـل ـي ـن ــا ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إل ــى
االتفاق النووي ،وتجعلنا نرى
أنها لن تكون مفيدة» ،متابعا:
«نـ ـح ــن ن ـع ـت ـقــد أنـ ـن ــا نـسـتـطـيــع
حل الخالفات بسرعة إن عادت
طهران بنية حسنة إلى طاولة
المفاوضات».

حقبة جديدة
وأك ـ ـ ــد ال ـ ــوزي ـ ــر ،ال ـ ـ ــذي ي ـقــوم
بـ ـج ــول ــة فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة تـشـمــل

سلة أخبار
ماليزيا تخشى االنزالق
إلى حرب بيولوجية

ّ
حذر وزير الدفاع الماليزي،
هشام الدين حسين ،من خطر
الربط بين اإلرهاب واألوبئة،
ً
داعيا المجتمع الدولي إلى
ً
التعاون والعمل معا «لكي
نشهد حقبة جديدة بعد
جائحة كورونا».
وقال حسين خالل كلمة في
منتدى األمن اإلقليمي «حوار
المنامة» ،أمس« ،نخشى
االنزالق إلى حرب بيولوجية،
إذا نجح المتطرفون في ربط
كورونا واألوبئة باإلرهاب».
وطالب بمشاركة المعلومات
االستخباراتية بين دول آسيا
والخليج العربي من أجل
مكافحة اإلرهاب.

ً
ولي عهد البحرين األمير سلمان بن حمد مستقبال أوستن والوفد المرافق في المنامة أمس
اإلمـ ـ ـ ــارات ،أن الـ ـت ــزام واشـنـطــن
بعالقاتها مع الحلفاء في الشرق
األوسـ ـ ــط ح ـتــى ب ـعــد ان ـس ـحــاب
قواتها من أفغانستان ،وتحويل
اهـتـمــامـهــا بـشـكــل م ـتــزايــد إلــى
مواجهة الصين« ،قوي ومؤكد»،
الفتا إلى أن «الواليات المتحدة
س ـت ـح ـمــي ال ـم ـن ـط ـقــة م ــن ايـ ــران
ووكـ ــائ ـ ـهـ ــا ،وسـ ـت ــواص ــل دع ــم
ح ــري ــة الـ ـم ــاح ــة ف ــي ال ـم ـم ــرات
الحيوية بالمنطقة ،ومكافحة
اإلرهـ ــاب ووق ــف تنظيم داعــش
والدفاع عن مصالحنا».
ورأى أ نـ ـ ـ ـ ــه يـ ـنـ ـبـ ـغ ــي ع ـل ــى
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة أن
تعلم أنها ال تستطيع تقويض
عالقاتنا في المنطقة ،متعهدا
ب ـ ــ»م ـ ـسـ ــاعـ ــدة ح ـل ـف ــائ ـن ــا ل ـ ــردع
هجمات الحوثيين» ،في إشارة
إلى جماعة «أنصار الله» اليمنية
المتمردة المدعومة من طهران،
وتـ ـ ــابـ ـ ــع« :إن ل ـ ـ ــدى واشـ ـنـ ـط ــن
أن ـظ ـم ــة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة إلح ـب ــاط
ً
مسيرات الحوثيين» ،مؤكدا أن
«السعودية ق ــادرة على الدفاع
عن نفسها».
واعتبر أن «إيران تطرح علينا
جميعا تحديات أمنية خطيرة

تـســاهــم فــي تـقــويــض األم ــن في
هذه المنطقة ،وفي هذا الصدد
فــإنـنــا نـحــث إي ــران عـلــى القيام
ب ـ ــدوره ـ ــا وال ـ ـت ـ ـحـ ــاور واتـ ـخ ــاذ
خطوات جدية لحل الخالفات،
ل ـكــن أي ــا ك ــان ق ــراره ــا ي ـجــب أال
تـ ـت ــوه ــم ب ــإمـ ـك ــانـ ـي ــة ت ـق ــوي ــض
األمـ ـ ــن ف ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،وعـلـيـهــا
العودة للمعايير الدولية ،حيث
نـسـتـطـيــع االن ـت ـق ــال إل ــى حقبة
جديدة من الشراكة والتعاون».

تهديد المسيرات
وب ـي ــن ال ــوزي ــر األم ـي ــرك ــي أن
«تـ ـه ــدي ــد ال ـ ـطـ ــائـ ــرات ال ـم ـس ـيــرة
مـسـتـمــر ،وت ـفــرضــه إي ـ ــران على
ال ـقــوات األمـيــركـيــة ،ورأي ـنــا ذلك
في العراق والسعودية وأماكن
أخ ــرى» ،مشيرا إلــى أن «أنظمة
ال ـط ــائ ــرات الـمـسـيــرة ستستمر
وبـشـكــر كبير فــي الـتــأثـيــر على
الـ ـص ــراع ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة ،لــذلــك
إدارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وض ـ ـ ـعـ ـ ــت ال ـ ـت ـ ـصـ ــدي
للتهديد بالمسيرات كأولوية،
و هــو تهديد يستعدي التدخل
المباشر والتعاون مع دول مثل
اإلمارات».

وب ـيــن أن واش ـن ـطــن ستعمل
على تعزيز االستثمار والشراكة
م ــع دول ال ـم ـن ـط ـقــة ،م ــؤك ــدا أن
«ش ـب ـك ــة ح ـل ـف ــائ ـن ــا فـ ــي ال ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ــط وغـ ـي ــره ــا ت ـت ـضــاعــف
يوميا ،وهي شبكة استراتيجية
وم ـي ــزة ال مـثـيــل لـهــا وال يمكن
موازاتها ،ونحن ممتنون كثيرا
ل ــذل ــك .نـحــن مـلـتــزمــون بتقوية
ال ــرواب ــط بـيــن ال ـح ـكــومــات ذات
ال ـن ــواي ــا ال ـح ـس ـنــة ،وبـ ــأن نعمل
لتوسيع الشبكة األمنية وزيادة
الفرص والكرامة اإلنسانية».
ويشارك في «حــوار المنامة»
 20مـتـحــدثــا رف ـي ــع الـمـسـتــوى،
بينهم وزير الخارجية السعودي
فيصل بن فرحان ،ووزير الدولة
لـلـشــؤون الـخــارجـيــة والـتـعــاون
ال ـ ــدول ـ ــي اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي ش ـخ ـبــوط
ب ــن ن ـه ـيــان ،ووزي ـ ــر الـخــارجـيــة
البحريني عبداللطيف الزياني،
ووزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـم ـص ــري
سامح شكري ،ووزير الخارجية
األردني أيمن الصفدي.

احتجاز ناقلة
ف ـ ــي هـ ـ ــذه األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،اح ـت ـجــز

(بنا)
الحرس الثوري اإليراني ناقلة
نفط أجنبية فــي مـيــاه الخليج
بـتـهـمــة «ت ـهــريــب ديـ ـ ــزل» ،وق ــال
قائد «لواء ذوالفقار  »412أحمد
حــاجـيــان ،فــي مدينة بارسيان
ب ـم ـح ــاف ـظ ــة ه ـ ــرم ـ ــزك ـ ــان« ،ب ـع ــد
تفتيش السفينة ،تــم اكتشاف
أكثر من  150ألف لتر من الديزل
المهرب ،وتم تقديم جميع أفراد
الطاقم األجانب ،البالغ عددهم
 ،11إل ـ ــى الـ ـقـ ـض ــاء فـ ــي مــدي ـنــة
بارسيان للخضوع لإلجراء ات
القانونية» .ولــم يقدم حاجيان
مزيدا من التفاصيل عن ملكية
ا لـسـفـيـنــة أو جنسية طاقمها،
واك ـت ـف ــى ب ــال ـق ــول إن الـسـفـيـنــة
كــانــت تتلقى وق ــودا مهربا من
عدة سفن صغيرة.
وتـ ــأتـ ــي الـ ـخـ ـط ــوة ال ـج ــدي ــدة
الـتــي اتـخــذهــا الـحــرس الـثــوري
بــاحـتـجــاز سفينة أجـنـبـيــة في
وقــت مــن المقرر أن يسافر فيه
الـمــديــر الـعــام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية رفائيل غروسي
إلــى طـهــران بعد غــد ،للتباحث
بـ ـش ــأن ع ــرق ـل ــة ع ـم ــل ك ــام ـي ــرات
المراقبة ودخول مفتشي الوكالة
إلــى مقرات نووية إيرانية قبل

استئناف الجولة السابعة من
م ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا ب ـيــن إيـ ــران
ومجموعة  1+4إلحياء االتفاق
ال ـ ـنـ ــووي ال ـ ــذي ان ـس ـح ـبــت مـنــه
إدارة الــرئ ـيــس دون ــال ــد تــرامــب
عــام  ،2018وقبل شهر احتجز
ال ـحــرس نــاقـلــة نـفــط فيتنامية
اتهمها بمحاولة نقل محروقات
إيرانية استولت عليها البحرية
األمـيــركـيــة بالخليج فــي روايــة
رفضتها واشنطن.

هجوم هامبورغ
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،شـ ــن م ـج ـه ــول ــون
ه ـج ــوم ــا ب ـ ـمـ ــواد حـ ــارقـ ــة عـلــى
القنصلية اإليــرانـيــة فــي مدينة
هامبورغ األلمانية.
وق ــال ــت ال ـشــرطــة إن الـجـنــاة
ألقوا ليل الجمعة ـ السبت عبوة
حارقة على باب حديدي يؤدي
إل ــى بــاحــة الـقـنـصـلـيــة ف ــي حي
فينترهوده.
وب ـح ـســب ال ـب ـي ــان ــات ،وقـعــت
أضـ ـ ـ ــرار فـ ــي ال ـم ـم ـت ـل ـك ــات عـنــد
مــدخــل الـقـنـصـلـيــة ،ول ــم يسفر
الهجوم عن إصابات.
(المنامة  -وكاالت)

البحرين :على لبنان إثبات أن «حزب الله» يمكنه تغيير سلوكه
شدد وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني ،أمس،
على أن «لبنان يقع عليه عبء إثبات أن حزب الله يمكن أن
ّ
يغير سلوكه لرأب الصدع مع دول الخليج العربية».
وقال الزياني ،خالل منتدى حوار المنامة لألمن المنعقد
في البحرين «يمكننا تقديم الدعم ومحاولة إيجاد حلول في
المستقبل ،لكن ذلك بعدما يتبين أن حزب الله يمكن أن ّ
يغير
ً
سلوكه» ،مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «األزمة الحالية في
لبنان يجب حلها من داخــل لبنان ،وعلى اللبنانيين إبداء
رغبتهم في تغيير سلوك حزب الله».
ولفت الزياني الى أن « 700صاروخ أطلقها الحوثيون من
ّ
المسيرة،
اليمن باتجاه السعودية ،يضاف إليها الطائرات
وهو أمر غير مقبول» .وأوضح «أننا نساعد اليمنيين حتى
نصل الى تسوية على صعيد اليمن».
ويواجه لبنان أسوأ أزمة دبلوماسية مع دول الخليج ،من
جراء تصريحات مسيئة للسعودية ،أدلى بها وزير اإلعالم
اللبناني جورج قرداحي .ودفعت هذه التصريحات السعودية

دوليات

والبحرين والكويت إلى طرد سفراء لبنان لديها ،واستدعاء
سفرائها لديه.
وبسبب القلق من تزايد نفوذ «حــزب الله» ،حجبت دول
الخليج ،المانح التقليدي للمساعدات إلى لبنان ،دعمها لهذا
البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية عميقة.
وذكرت السعودية أن اإلجراءات التي اتخذتها ضد لبنان
في الشهر الماضي ،والتي تشمل حظرا على ال ــواردات ،لم
تكن ردا على تصريحات قرداحي فحسب ،وإنما إلبداء عدم
االرتياح بشأن سيطرة «حزب الله» على السياسة في لبنان.
ويرفض قرداحي االعتذار عن تصريحاته أو االستقالة من
منصبهّ .
وعبر األمين العام لـ «حزب الله» ،حسن نصرالله ،عن
دعمه له في الخالف الدبلوماسي ورفض الدعوات المطالبة
باستقالته.
في غضون ذلــك ،استقبل رئيس مجلس ال ــوزراء نجيب
ميقاتي وفدا أميركيا ضم النائبين في «الكونغرس» داريل
عيسى وداريــن لحود ،ورئيس «مجموعة العمل األميركية

من أجل لبنان» إدوار غبريال ،واألعضاء مايك أحمر ،وهانيا
أحمر ،وماكاي لحود ،وجايمس ماكليلن ،في حضور السفيرة
األميركية دوروثي شيا.
وخالل االجتماع ،أبدى ميقاتي تقديره «لوقوف الواليات
المتحدة الى جانب لبنان ودعمها المستمر للجيش» ،مشددا
على «التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية والحفاظ على
األمن واالستقرار».
بدورهّ ،
شدد الوفد االميركي على الوقوف الى جانب لبنان
على مختلف الصعد وعلى دعم جهود الحكومة اللبنانية».
كما شدد على «ضرورة إنهاء الخالفات السياسية بما يتيح
التركيز على معالجة األوضاع االقتصادية واالجتماعية».
على صعيد آخر ،نفى مكتب اإلعالم في رئاسة الجمهورية
اللبنانية ،في بيان أمس ،ما أوردته جريدة الشرق المحلية
حول قيام الرئيس ميشال عون ببناء قصر في منطقة الرابية،
في جبل لبنان ،على أرض متنازع عليها.
وقال البيان «في إطار سلسلة األكاذيب واألخبار الملفقة

والروايات المختلقة ،التي تدأب جريدة الشرق على نشرها،
ّ
دست اليوم في صدر صفحتها األولى أكذوبة جديدة مفادها
أن الرئيس عون يبني قصرا في منطقة الرابية على أرض
متنازع عليها ،وسط تكتم شديد ،وفي ظل طوق أمني محكم».
ً
وأضاف أن «مكتب اإلعالم في رئاسة الجمهورية ،ودحضا
لهذه األكذوبة الجديدة ،يوضح أن بناء منزل خاص برئيس
الجمهورية بدأ عام  2014وانتهى في منتصف  ،2016أي قبل
انتخاب العماد عون رئيسا ،ولم ينتقل اليه بعد .وال حاجة
بالتالي إلى التكتم ،ألن البناء فوق األرض وليس تحتها».
وتابعّ :
«أما االدعــاء بأن األرض التي ّ
شيد عليها المنزل
مــوضــع ن ــزاع فـهــو ادع ــاء بــاطــل ،ألن األرض مـشـتــراة وفقا
لــأصــول ،فيما اإلج ـ ــراءات األمـنـيــة المتخذة هــي طبيعية
لحراسة منزل رئيس للجمهورية».
(بيروت ،المنامة  -وكاالت)

«البنتاغون» :نطور صواريخ دفاعية فوق صوتية
وروسيا تتأهب لقضم المزيد من أوكرانيا
ّ
بكين تحذر من التدخل في شؤون تايوان وتدعو واشنطن إلى تجنب حرب باردة جديدة

مقاتل انفصالي على خط المواجهة مع القوات األوكرانية خارج دونيتسك

(رويترز)

بعد اختبارها بنجاح هذه التكنولوجيا،
التي استخدمتها روسيا والصين ،في أكتوبر،
أعلنت وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون)،
أمس األول ،أن المجموعات الدفاعية األميركية
ال ـع ـم ــاق ــة «راي ـ ـث ـ ـيـ ــون» و«ل ــوك ـه ـي ــد م ــارت ــن»
و«ن ـ ــورث ـ ــروب غـ ــرومـ ــان» س ـت ـطــور ص ــواري ــخ
لمساعدة الــواليــات المتحدة فــي الــدفــاع عن
نـفـسـهــا بـشـكــل أف ـض ــل ض ــد ال ـه ـج ـمــات فــوق
الصوتية.
وأوضحت «البنتاغون» ،التي أكدت اختبار
الـ ـصـ ـي ــن ص ـ ــاروخ ـ ــا فـ ـ ــوق ص ــوت ــي بـشـحـنــة
نووية يصعب التصدي له ،وأنها تطور هذه
الترسانة بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا،
أن العقود الثالثة التي تبلغ قيمتها اإلجمالية
أكثر من  60مليون دوالر تم توقيعها لتطوير
صواريخ اعتراضية.
ويمكن لهذه الصواريخ فوق الصوتية أن
ّ
تحلق بسرعة أكبر بخمس مرات على األقل من
سرعة الصوت ،أي بسرعة ماخ  ،5وهي أكثر
قدرة على المناورة من الصواريخ الباليستية،
ويمكن أن تعمل على ارتـفــاع منخفض ،مما
يجعل رصدها أصعب.
عـ ـل ــى ج ـب ـه ــة مـ ـ ــوازيـ ـ ــة ،ك ـش ـف ــت صـحـيـفــة
ن ـيــويــورك تــايـمــز عــن تـقـيـيـمــات لـلـمـخــابــرات
األمـيــركـيــة تشير إلــى أن روس ـيــا تــريــد قضم
المزيد من األراضي األوكرانية ،وهناك نافذة
ً
محدودة جدا متبقية لمواجهة الخطوة.
وفـ ــي ظ ــل ت ـصــاعــد ال ـق ـلــق م ــن ال ـت ـحــركــات
الــروسـيــة ق ــرب ال ـح ــدود ،ش ــدد وزي ــر الــدفــاع،

لويد أوستن ،خالل استقباله نظيره األوكراني
أول ـي ـك ـس ــي ري ــزن ـي ـك ــوف ف ــي «ال ـب ـن ـت ــاغ ــون»،
الخميس ،على أن دعم الواليات المتحدة لدفاع
أوكــرانـيــا عــن نفسها وسـيــادتـهــا وسالمتها
ً
اإلقليمية «ال يتزعزع ،مؤكدا مواصلة التشاور
مــع الشركاء والحلفاء فــي المنطقة لتحديد
األمن اإلقليمي.
أفضل السبل لتعزيز ّ
م ــن ج ـهــة ث ــان ـي ــة ،ح ـ ــذر وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الصيني وانغ يي ،أمس ،الواليات المتحدة من
تصعيد التوتر والتخلي عن دعم االنفصاليين
ً
في تايوان ،مؤكدا أن عدم امتناعها عن ذلك،
ً
سيؤثر سلبا على الوضع الدولي والتنمية
العالمية.
وأوضح وانغ يي أن الرئيس شي جينبينغ
ً
ّ
«وجه تحذيرا جديا» للقيادة األميركية بشأن
عدم جواز التدخل الخارجي في شؤون تايوان،
ّ
ألن مثل هذه التصرفات تعديا على السيادة،
ً
مبينا أنه يبذل قصارى جهده لكي تتم الوحدة
مع تايوان بسالم.
وقــال الوزير الصيني ،في القمة العالمية
لـمــراكــز الـتـحـلـيــل« ،نــأمــل أن تـكــون الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة وف ـي ــة ل ـكــام ـهــا ،ولـ ــن ت ـب ــدأ حــربــا
ب ـ ــاردة ج ــدي ــدة ،ول ــن تـسـعــى إل ــى الـمــواجـهــة
والتناقضات ،وأن تتخلى عــن دعــم فكرة ما
ً
يـسـمــى بــاسـتـقــال ت ــاي ــوان» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
مستقبل العالم بأسره ،يعتمد على ما إذا كان
بــإمـكــان بكين وواشـنـطــن تنظيم عالقاتهما
الثنائية.
ويـ ــرى ال ــوزي ــر ال ـص ـي ـنــي ،أن ــه ف ــي ظ ــروف

ال ـعــول ـمــة« ،ي ـج ــب ال ـت ـصــرف وف ــق مـتـطـلـبــات
الـ ـعـ ـص ــر» ،ويـ ـج ــب ال ـت ـخ ـلــي ع ــن اإلج ـ ـ ــراءات
الحمائية ،ألنها «تتعارض مع االتجاه العام»،
وتضر بالعالقات الدولية.
على صعيد مــواز ،أقام الجيش الليتواني
قاعدة للعمليات األمامية بالقرب من الحدود
مع بيالروس وبولندا إليواء جنود إضافيين
لدعم حماية الحدود ،وكذلك الحدود الخارجية
لالتحاد األوروبي.
وأرسلت الحكومة في فيلنيوس المزيد من
عناصر الشرطة إلى الحدود ،وتم منح الجيش
المزيد من الصالحيات ،كما تم تطبيق حالة
ال ـط ــوارئ ،عـلــى طــول الـشــريــط ال ـحــدودي و5
كيلومترات في الداخل.
إلى ذلك ،أعلنت بولندا ،أمس ،نجاح حرس
الـحــدود فــي «إبـعــاد العديد مــن المجموعات
العدوانية الضخمة من المهاجرين حاولت
اختراق الحدود ألكثر من  195مــرة» ،مشيرة
إل ــى اعـتـقــال الـعــديــد مــن مـهـ ّـربــي الـبـشــر ،بما
في ذلــك  4بولنديين وأوكــرانـيــان وألمانيان
وشخص أذربيجاني وآخر جورجي.
وم ــع اش ـت ــداد ق ـســاوة ال ـظ ــروف المناخية
واالنـخـفــاض الـمـتــزايــد فــي درج ــات ال ـحــرارة،
واف ــق الـكـثـيــر مــن الـمـهــاجــريــن عـلــى م ـغــادرة
مخيماتهم البدائية قرب الحدود البولندية،
واالنـتـقــال لإلقامة فــي مـخــازن ومستودعات
م ــؤق ـت ــة ج ـهــزت ـهــا ال ـس ـل ـط ــات ال ـب ـيــاروس ـيــة
إلقامتهم.
(عواصم -وكاالت)

ماكرون :العزم والحزم
والدعم لصيادينا

أكد الرئيس الفرنسي،
إيمانويل ماكرون ،أن بالده
«لن تتخلى» عن صياديها،
مؤكدا أنه سيتم اتخاذ موقف
«قبل عيد الميالد» من الخالف
مع المملكة المتحدة بشأن
رخص الصيد البحري.
وقال ماكرون في أولنوي
أيميريس شمال فرنسا «العزم
والحزم والدعم لصيادينا،
هذه هي السياسة التي
نتبعها منذ البداية ،ولن
نتنازل عن أي شيء» ،في وقت
تتهم المعارضة الحكومة
بالتخلي عن الصيادين.
ودعا مرة أخرى المفوضية
األوروبية إلى «اداء دورها»،
وتسوية الخالف مع
البريطانيين.
وأضاف« :سأستقبل صيادين
من جميع المناطق المعنية
بمجرد أن أحصل على ّرد من
المفوضية».
وتابع «قبل عيد الميالد،
ستكون فرنسا قد اتخذت
موقفا» ،موضحا أنه ال يريد
أن يجعل الملف «موضوعا
للرئاسة الفرنسية» لالتحاد
األوروبي التي تبدأ في األول
من يناير.

الفلبين :ابنة دوتيرتي
تترأس حزبين في آن واحد

أفادت وكالة األنباء الفلبينية،
بأن ابنة الرئيس الفلبيني،
رودريغو دوتيرتي ،تقود اآلن
حزبين في آن واحد ،وتنوي
الترشح لمنصب نائب رئيس
البالد في االنتخابات المقبلة
عام  .2022ونقلت الوكالة عن
سارة دوتيرتي قولها« :أنا
اآلن أجمع بين رئاسة حزب
التحالف اإلقليمي من أجل
التغيير ( ،)HNPورئاسة حزب
«الديمقراطيون المسيحيون
المسلمون» (.»)Lakas-CMD
وأعلنت سارة دوتيرتي
ترشحها لالنتخابات
الرئاسية المقررة في مايو
المقبل.

أرمينيا وأذربيجان توافقان
على محادثات في بروكسل

أعلن االتحاد األوروبي ،أن
زعيمي أرمينيا وأذربيجان
سيجتمعان في بروكسل في
منتصف ديسمبر المقبل،
لبحث التوتر الذي تسبب
في اشتباكات على الحدود
بين قوات البلدينُ .
وسيعقد
االجتماع على هامش
قمة لالتحاد األوروبي في
بروكسل يوم  15ديسمبر.
وجاء إعالن االجتماع بعد
محادثات هاتفية بين رئيس
المجلس األوروبي ،الذي يمثل
الدول األعضاء في االتحاد
األوروبي شارل ميشال ،وكل
من رئيس أذربيجان إلهام
علييف ،ورئيس وزراء أرمينيا
نيكول باشينيان.

ةديرجلا
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رياضة

العربي يبدأ الدفاع عن لقب «الممتاز» برباعية في مرمى التضامن
حازم ماهر
وأحمد حامد
وعبدالرحمن فوزان

فاز العربي على التضامن
بنتيجة  1-4أمس ،ضمن
منافسات الجولة األولى لدوري
« »stcالممتاز لكرة القدم.

غضب في الفحيحيل
س ـ ــادت ح ــال ــة م ــن الـغـضــب
نادي الفحيحيل من جراء قرارات
الحكم عبدالله الجمالي ،والذي
أدار لـقــاء الفحيحيل وكاظمة
فــي الجولة األول ــى مــن الــدوري
ال ـم ـم ـت ــاز لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،وال ـت ــي
انتهت بفوز البرتقالي بهدف
دون رد.
من ّ
وعلق رئيس النادي على قرار
للحكم الجمالي ،الذي تغاضى
فـيــه ع ــن رك ـلــة جـ ــزاء صحيحة
من وجهة نظر الدبوس بقوله:
"حسبي الله ونعم الوكيل ،بلشنا
مع فيلم الحكام".
ب ـ ــدوره ،ق ــال مـ ــدرب الـفــريــق
ظــاهــر ال ـعــدوانــي ،إن "ال ـقــرارات
ال ـت ـح ـك ـي ـم ـيــة أث ـ ـ ــرت ع ـل ــى أداء
مؤكدا أن "قرارات الحكم
فريقه"ً ،
أثرت سلبيا على فريقه".
الفحيحيل قدم
وأض ــاف أن
ً
م ـس ـتــوى م ـق ـبــوال ع ـط ـفــا على
ال ـظ ــروف ال ـتــي م ــر بـهــا الـلـقــاء،
وكــان يستحق الخروج بنقطة
الفوز على أقل تقدير.

ّ
دشن العربي حملته في الدفاع
عن لقب دوري  stcللدرجة الممتازة
لكرة القدم بالفوز على التضامن
بنتيجة  ،1-4ف ــي ال ـم ـب ــاراة التي
جمعتهما أمــس األول في الجولة
األولى من منافسات البطولة ،ليرفع
الفائز رصيده إلى  3نقاط تصدر
بها "مؤقتا" جدول الترتيب ،وظل
الخاسر بال رصيد.
ج ـ ـ ـ ـ ــاء ا ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوط األول ج ـي ــد
ال ـم ـس ـتــوى ،ت ـب ــادل فـيــه الـفــريـقــان
الهجمات ،بعد خولهما سريعا إلى
أجواء المباراة.
واح ـت ـس ــب ح ـكــم ال ـل ـق ــاء ،سعد
ال ـف ـض ـل ــي ،ركـ ـل ــة ج ـ ــزاء ل ـل ـعــربــي،
بعد العودة لتقنية حكم الفيديو
المساعد في الدقيقة  ،21بعد أن مرر
الليبي السنوسي الهادي تمريرة
طــول ـيــة ،لـيـتـعــرض مـحـمــد فــريــح
للدفع من عبدالعزيز البشر ،فانبرى
للعبة بنجاح الـهــادي ال ــذي سدد
على يسار الحارس سعود القناعي.
وشـ ـه ــدت ال ــدق ــائ ــق الـمـتـبـقـيــة
هجمات خطيرة للفريقين ،ولوال
يقظة سليمان عبدالغفور القناعي
لتغيرت النتيجة أكثر من مرة.
واستمرت المتعة واإلثارة في
الشوط الثاني ،وتمكن السنوسي
الهادي من إحراز هدفه الشخصي
ال ـث ــان ــي ب ـم ــراوغ ــة مــداف ـع ـيــن من
التضامن ،ويضع الـكــرة بمهارة
على يسار القناعي.
وفـ ـ ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  60اح ـت ـس ــب
ال ـف ـض ـلــي رك ـل ــة جـ ـ ــزاء لـلـتـضــامــن
بعد العودة لـ " ،"VARبعد تعرض
البحريني علي حرم للدفع أيضا،
لينفذها حرم داخل الشباك بمهارة
ً
محرزا هدف فريقه األول.
وبعد دقيقتين احتسب الفضلي
ركلة جزاء للعربي لعرقلة القناعي
"البديل" مارديكيان ،انبرى للعبة
هــذه المرة الكرواتي كنيزيفيتش
محرزا الهدف الثالث.
ونجح سلطان العنزي في إحراز
ال ـه ــدف ال ــراب ــع لــأخـضــر متابعا
تـســديــدتــه ال ـتــي ارت ـط ـمــت بــأقــدام
المدافعين داخل الشباك في الدقيقة
 ،74ولــم تشهد الدقائق المتبقية
جديدا ،لينتهي اللقاء بفوز العربي
بأربعة أهداف مقابل هدف
.

نقاط الفوز لـ«البرتقالي»

وف ـ ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة أقـ ـيـ ـم ــت أم ــس
األول ،حقق كاظمة ف ــوزا صعبا
على ضيفه الفحيحيل بهدف من
دون رد سجله شبيب الخالدي
من ركلة جــزاء ( ،)65في المباراة
التي جمعت بينهما مساء اليوم
عـلــى اس ـتــاد ال ـصــداقــة وال ـســام،
ليحصد "البرتقالي" أول  3نقاط
في مشواره بالبطولة.

إعاقة من الخلف لمحترف النادي العربي عالء الدالي (تصوير جورج رجي)
وغابت الخطورة عن مجريات
الشوط األول ،الــذي انتهى سلبيا
لعبا ونتيجة .وفي الشوط الثاني
َّ
تحسن مــردود كاظمة ،مع دخول
ال ـبــدي ـل ـيــن ن ــاص ــر ف ــال ــح وشـبـيــب
ال ـخــالــدي ،وتـحـ َّـصــل األخ ـيــر على
ضربة جزاء ،بعد إعاقته من المدافع
البرازيلي ويلسون ،نفذها الخالدي
بنجاح على يسار الحارس خالد
العجاجي (.)65
وبـعــد الـهــدف كــان "البرتقالي"
قــريـبــا مــن إضــافــة ال ـهــدف الثاني
في مناسبتين تكفل بمواجهتهما
حارس الفحيحيل خالد العجاجي،
وتلقى كاظمة ضربة موجعة بطرد
مدافعه السويدي ميشيل ميالد،
لحصوله على البطاقة الصفراء
الثانية ( ،)77إال أن الفحيحيل لم
ينجح فــي تعديل الكفة ،لتنتهي
المباراة بفوز كاظمة.

حــل على الـفــريــق فــي نهاية فترة
التعاقدات الصيفية.
في المقابلّ ،
يعول اليرموك ،مع
مــدربــه أحمد حـيــدر ،على توليفة
تضم عنصري الخبرة والشباب،
إلى جانب  5محترفين ،هم :المالي
سامبالي ،واإليـطــالــي كوسدافو،
والكولومبيان غوميز وجوهان ،إلى
جانب البرازيلي أوليفيرا.

وفي مباراة الشباب والقادسية
يـتـطـلــع أصـ ـح ــاب األرض ،فــريــق
الشباب ،إلى تقديم مستوى مميز،
لـمــواصـلــة ال ـعــروض الـقــويــة التي
طالما َّقدمها في الموسم الماضي.
وي ـ ــدرك مـ ــدرب ال ـفــريــق ،الـصــربــي
نيبوشا ،أن مهمة "أبناء األحمدي"
لــن تكون سهلة على اإلط ــاق في
مواجهة "األصفر" المتحفز.

في المقابل ،يجد "األصـفــر"،
مع مدربه الجزائري خيرالدين
مـ ـض ــوي ،وفـ ـ ــرة ف ــي الــاع ـب ـيــن
الجاهزين والمتحمسين لضربة
ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ب ــالـ ـم ــوس ــم الـ ـح ــال ــي،
أمــا في استعادة لقب الــدوري
الغائب عن خزائن "األصفر" منذ
سنوات طويلة.

الكويت والقادسية
في مواجهة
اليرموك والشباب
اليوم

راع رسمي لبطوالت اتحاد كرة القدم
«ٍ »stc
أعلنت شركة االتصاالت الكويتية ،stc
تجديد ا لـشــرا كــة االستراتيجية لالتحاد
الكويتي لكرة القدم ومسابقاته الكروية
لـلـمــوســم ال ــري ــاض ــي  ،2022-2021لـلـعــام
الثامن على التوالي.
جاء ذلك خالل حفل توقيع عقد الشراكة
االستراتيجية في المبنى الرئيسي لـ stc
في برج أولمبيا ،بحضور رئيس مجلس
إدارة االتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ
أحمد اليوسف ،والرئيس التنفيذي لشركة
االتـصــاالت الكويتية  stcالمهندس مزيد
الحربي ،ومديرين تنفيذيين من الطرفين.
وتشمل الرعاية بطوالت الدوري الممتاز
ودوري ال ــدرج ــة األول ـ ــى وكـ ــأس الـســوبــر
وبطولتي كأس سمو األمير وكأس سمو
ولي العهد ،حفظهما الله ورعاهما ،حيث
تشارك  stcمشاركة فعالة في سبيل إضافة
المزيد من النجاح.
وبـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ق ـ ـ ــال الـ ـي ــوس ــف:
ً
"ن ــرح ــب مـ ـج ــددا ب ـ ـ  stcإح ـ ــدى ال ـشــركــات

مبارتا اليوم

ُ
الى ذلك ،تختتم اليوم منافسات
الجولة األولى بمواجهتي الكويت
والـيــرمــوك على اسـتــاد "األبـيــض"
ب ـك ـي ـف ــان الـ ـس ــاع ــة  5:20مـ ـس ــاء،
والشباب والقادسية على استاد
األول باألحمدي الساعة  7:35مساء.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األولـ ـ ـ ــى ،يتطلع
ال ـكــويــت لـتـقــديــم أف ـضــل م ــا لــديــه،
ل ـف ــرض ب ــداي ــة ق ــوي ــة ف ــي مستهل
مـشــواره باتجاه استعادة اللقب.
ّ
ويعول مدرب "األبيض" ،التونسي
نبيل معلول ،في مهمته على كتيبة
مميزة من الالعبين ،مثل :الغيني
سيدوبا ،وطــال ج ــازع ،وكالهما

الحربي واليوسف في مؤتمر توقيع عقد الرعاية
كراع رسمي
الرائدة في الكويت والمنطقة
ٍ
ل ـم ـســاب ـقــات كـ ــرة ال ـق ــدم ال ـكــوي ـت ـيــة لـلـعــام
الـثــامــن عـلــى ال ـتــوالــي ،متمنين مــواصـلــة
ه ــذه ال ـشــراكــة االسـتــراتـيـجـيــة بـمــا يسهم
فــي دعــم المسابقات الــريــاضـيــة المحلية
وتطويرها ،وبــث روح المنافسة لــدى كل
الفرق الكويتية".
مــن جــا نـبــه ،قــال ا لـحــر بــي" :نتطلع في

م ــو س ــم  22-21إ لـ ــى م ـتــا ب ـعــة م ـســا ب ـقــات
تنافسية وشيقة ،وحريصون على دعم
الــريــاضــة الـمـحـلـيــة وال ـش ـبــاب الـكــويـتــي
الـ ـم ــوه ــوب ،ب ـع ــد ت ـخ ـطــي ف ـت ــرة صـعـبــة،
بسبب تفشي وباء كوفيد ،19 -متمنين
أن تــوا صــل ا لـفــرق تقديم األداء المتميز
والمنافسة الشريفة التي تؤهلها لنيل
األلقاب".

باختصار
األزرق يبقى في المركز
 142لتصنيف «فيفا»
بقي منتخبنا الوطني
لكرة القدم في المركز 142
بتصنيف االتحاد الدولي
"فيفا" لشهر نوفمبر.
وكان منتخبنا الوطني قد
خسر ضمن "فيفا داي" في
 11الجاري على يد التشيك
بنتيجة ثقيلة قوامها 7
أهداف دون مقابل ،ثم
تعادل يوم االثنين الماضي
مع ليتوانيا  .1-1واحتل
المنتخب المغربي المركز
األول عربيا و 28عالميا،
تبعه منتخب تونس في
المركز الثاني و 29عالميا ،ثم
منتخب الجزائر في المركز
الثالث و 32عالميا ،ومصر
في المركز الرابع و 45عالميا.
وجاء المنتخب السعودي في
المركز السادس عربيا و48
عالميا ،والقطري في المركز
السابع و ،51ثم اإلماراتي في
المركز الثامن و 70عالميا،
تبعه العراقي والعماني في
المركزين التاسع والعاشر
ً
عربيا ،و 75و 78عالميا.

«فيفا» يوافق على إنشاء
«فض المنازعات»
تلقى اتحاد كرة القدم ،أمس
األول ،كتابا من االتحاد
الدولي (فيفا) ،بالموافقة على
إنشاء غرفة لفض المنازعات.
وكان االتحاد أرسل إلى
"فيفا" كتابا أخيرا ،للحصول
على الموافقة بإنشاء غرفة
لفض المنازعات.
وتختص الغرفة بالفصل
في الخالفات بين الالعبين
واألندية فيما يخص العقود
المبرمة بينهما ،إلى جانب
العديد من األمور ،في حال
رفض قرارات لجنة أوضاع
الالعبين.
ومن المقرر أن يشكل مجلس
إدارة االتحاد الغرفة خالل
الفترة المقبلة من شخصيات
قانونية ورياضية ،على أن
يتم إرسال التشكيل إلى
االتحاد الدولي مجددا من
أجل الحصول على موافقته.

التميمي يحرز فضية
العالم في مبارزة المعاقين

القرين أسقط سلة القادسية في الدوري مباراتان في «ممتاز اليد» اليوم
الكويت يلتقي كاظمة في ختام القسم األول
•

صراع تحت السلة

جابر الشريفي

ً
حـقــق فــريــق ن ــادي ال ـقــريــن ف ــوزا
ً
مثيرا على القادسية بنتيجة 74-83
فــي ال ـم ـبــاراة الـتــي جمعتهما امــس
االول ع ـل ــى ص ــال ــة االت ـ ـحـ ــاد ضـمــن
م ـن ــاف ـس ــات ال ـج ــول ــة الـ ـس ــادس ــة مــن
الــدوري الممتاز لكرة السلة ،والتي
ً
ش ـه ــدت أيـ ـض ــا فـ ــوز ال ـج ـه ــراء على
برقان بنتيجة .75-79
وبـهــذه الـنـتــائــج واص ــل الكويت
صـ ــدارتـ ــه ل ـتــرت ـيــب الـ ـف ــرق بــرصـيــد
 8ن ـق ــاط ،يـلـيــه ال ـج ـه ــراء بــرص ـيــد 7
نقاط ،ثم كاظمة والقادسية والقرين
وبرقان ،ولكل منها  6نقاط.
ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة األولـ ـ ـ ـ ــى تـ ـب ــادل
ال ـق ــري ــن وال ـق ــادس ـي ــة ال ـت ـق ــدم ط ــوال
ا لــر بــع االول حتى انتهى لمصلحة
االصفر بنتيجة  ،19-20وفي الربع
ً
ال ـثــانــي اس ـت ـمــر االداء س ـج ــاال بين

الفريقين حتى حسم القرين النتيجة
لمصلحته .41-44
ونجح األصفر في الربع الثالث،
ب ـف ـضــل ت ــأل ــق الع ـب ـي ــه ع ـبــدال ـعــزيــز
ال ـح ـم ـيــدي ون ــاص ــر ال ـه ـج ــرس ،في
اس ـت ـعــاده ال ـت ـقــدم  ،55-61ول ــم تــدم
ال ـفــرحــة ط ــوي ــا ح ـتــى ق ـلــب الـقــريــن
الطاولة على منافسه في الربع الرابع
عبر ثالثيات صقر عبدالرضا وتألق
األميركي ريكي أسفل السلة لينهي
المباراة لمصلحته بنتيجة .74-83

ختام القسم األول
وتختتم ا لـيــوم منافسات القسم
األول بلقاء واحد يجمع الكويت مع
كاظمة في تمام الساعة  7:30مساء
على صالة االتحاد في مجمع الشيخ
سعد العبدالله الرياضي.

•

محمد عبدالعزيز

تقام اليوم مباراتان في افتتاح الجولة
الـتــاسـعــة مــن ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز ل ـكــرة الـيــد،
حيث يلتقي في الـ 5.30مساء الفحيحيل مع
الكويت ،ويليها في  ،7.30مباراة أخرى بين
برقان وكاظمة ،وتقام المباراتان على صالة
مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي.
فــي الـمـبــاراة األول ــى يتطلع الفحيحيل،
الـ ـس ــادس بــرص ـيــد  7ن ـق ــاط ،إل ــى مــواصـلــة
عــرو ضــه القوية وتحقيق نتيجة إيجابية
يعوض بها خسارته في القسم األول أمام
ال ـك ــوي ــت ال ـم ـت ـصــدر  16ن ـق ـطــة ،وال ـســاعــي
لالبتعاد بالقمة وتكرار الفوز على األحمر.
وي ـ ــدرك الـفـحـيـحـيــل أن مـهـمـتــه سـتـكــون
ص ـع ـب ــة ،ل ـك ـنــه سـ ـيـ ـح ــاول الـ ـتـ ـص ــدي ل ـقــوة
ً
األب ـيــض مستغال الـمـسـتــوى المميز الــذي
يقدمه العبوه ،وعلى رأسهم التونسي الياس
الزمال ،واإليراني افشين صادقي ،والحارس
المتألق أحـمــد الـفــرحــان ،بينما سيواصل
ً
األبيض أداءه المتميز معتمدا على صفوفه
المكتملة وتألق عبدالله الغربللي وسيف

العدواني والقطري فرانكيس والجناحين
صالح الموسوي وعبدالعزيز الشمري.

برقان وكاظمة
وف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ،يـتـطـلــع كــاظـمــة
الـثــانــي بــرصـيــد  10نـقــاط للمحافظة على
وصافة الترتيب وتقليص الفارق مع الكويت
المتصدر ،وذلــك بتكرار الفوز على برقان،
الخامس بــ 8نقاط ،والطامع إلــى تعويض
الهزيمة األخـيــرة أمــام الكويت ،واستعادة
سكة االنتصارات وكذلك الثأر من خسارته
في القسم االول.

الدرجة األولى
وف ــي دوري الــدرجــة األولـ ــى ،تـقــام الـيــوم
مباراتان على صالة االتحاد ضمن الجولة
التاسعة ،بحيث يلعب الـ 5.30مساء خيطان
الرابع بــ 10نقاط مع الجهراء الخامس بـ6
نـقــاط ،وفــي ال ـ ــ 7.30مـســاء ،يلتقي الساحل
األخ ـيــر ب ــدون رص ـيــد مــع الـشـبــاب الـســابــع
بنقطتين.

ً
أجواء حماسية في ماراثون بنك الخليج عناز العناز بطال لـ «فروسية المسيلة»
وسـ ـ ـ ـ ــط أج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء حـ ـم ــاسـ ـي ــة
وإج ــراءات احـتــرازيــة ،نظم بنك
الخليج ،أمس ،النسخة السابعة
مــن مــاراثــونــه الـسـنــوي (،)642
بمشاركة أكثر مــن سبعة آالف
م ـشــارك وم ـشــاركــة فــي م ـبــادرة
ت ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف ت ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ـصـ ـح ــة
العقلية والبدنية ،والتي تأتي
مــن منطلق ح ــرص الـبـنــك على
االستدامة المجتمعية.
وانـ ـطـ ـل ــق مـ ـس ــار ال ـ ـمـ ــاراثـ ــون،
الذي اقتصرت المشاركة فيه هذا
العام على الملقحين ضد فيروس
ك ــورون ــا ،ك ــإج ــراء احـ ـت ــرازي ،من
نقطة التجمع عـنــد جـســر ســوق
شرق في العاصمة الكويت ،مرورا
بعدد من معالم البالد الشهيرة،
وص ـ ــوال إل ـ ــى س ـ ــوق ال ـم ـبــارك ـيــة

لحظة انطالق ماراثون البنك
الـ ـت ــرا ُث ــي .واش ـت ـم ــل الـ ـم ــاراث ــون،
ال ــذي أطـلــق عليه تسمية "،"642
في إشارة إلى عدد عضالت جسم
اإلن ـس ــان ،عـلــى ف ـئــات أربـ ــع ،هــي:
"الـعــائـلــي" والمخصصة للمشي
مـ ـس ــاف ــة خ ـم ـس ــة كـ ـيـ ـل ــومـ ـت ــرات،

و"سـبــاق الـجــري" لمسافة عشرة
كـيـلــومـتــرات ،إلــى جــانــب سباقي
"نـصــف م ــاراث ــون" لمسافة تبلغ
 21كيلومترا ،و"الماراثون الكامل"
لمسافة  42كيلومترا.
(كونا)

نجح ف ــارس ن ــادي الصيد والـفــروسـيــة عـنــاز الـعـنــاز فــي الفوز
بلقب بطولة نادي المسيلة لفروسية قفز الحواجز ،بعدما حقق
المركز األول في الشوط الرئيسي على ارتفاع  130سم ،تاله عبدالله
العوضي وعبدالرحمن الفزيع ولطيفة الهاجري وشاكر الكاظمي.
وقام بتتويج األبطال رئيس نادي السكب لرياضات الفروسية
محمد الميلم ،ورئيس نادي المسيلة بدر الميلم.
وعلى ارتفاع  120سم ،جاء الفارس عبدالله العوضي أوال ،ونجحت
الفارسة فاطمة الدريس في تصدر الشوط الثالث على ارتفاع  110سم،
وفاز الفارس عبدالعزيز بوقماز بالمركز األول في الشوط الثاني على
ارتفاع  100سم .وأعرب الميلم عن سعادته بظهور فرسان وفارسات
ُجدد خالل البطوالت المحلية لديهم عزيمة وإصــرار على المنافسة
في أشواط المبتدئين ،وسيكون لهم دور مميز في السنوات المقبلة.
َّ
وبين أن نادي المسيلة يستضيف البطوالت التي ينظمها نادي
السكب ،إضافة إلى استضافة عدد من جوالت الدوري المحلي الذي
يقام للمرة األولى في تاريخ الفروسية الكويتية.
وأوضح الميلم أن الموسم الحالي سيشهد بطوالت ذات مستوى
عال وبطوالت سيشارك بها فرسان من خارج الكويت ،األمر الذي
ٍ
سينعش رياضة الفروسية في الكويت.

رئيس نادي السكب محمد الميلم ُيتوج فرسان الشوط
الرئيسي

أحرز العب منتخبنا الوطني
للمبارزة للمعاقين ،سليمان
التميمي ،الميدالية الفضية،
محققا المركز الثاني في
منافسات سالح الفلوريه في
بطولة العالم المقامة حاليا
في مدينة بيزا اإليطالية،
فيما ذهب المركز األول
لمبارز فرنسي ،وجاء المركز
الثالث مناصفة بين العبين
من بولندا وإيطاليا.
وتختتم بطولة العالم
للمبارزة في إيطاليا مساء
اليوم بمنافسات السيدات،
حيث ستمثل منتخب الكويت
الالعبتان خلود المطيري،
وعايشة مطر ،وقد شهدت
البطولة مشاركة العديد من
دول العالم المتقدمة في
اللعبة ،وجاءت المنافسات
قوية في مختلف مراحلها.

«التجديف» ثاني بطولة
الخليج
احتكر منتخبنا الوطني
للتجديف المركز الثاني في
معظم فئات بطولة الخليج
التي أقيمت على شاطئ
الحمرية في الشارقة ،حيث
فاز محمد السبتي ومحمد
الربيعة بالمركز الثاني في
فئة زوجي الشباب ،وبنفس
المركز فازت سعاد الفقعان
ّ
وفي المال في فئة زوجي
البنات ،وعبدالرحمن الفضل
ّ
وفي المال في فئة الزوجي
المشترك ،وسعاد الفقعان في
فئة فردي البنات ،بينما حقق
عبدالرحمن الصفران المركز
الثالث في فئة فردي الرجل.

ةديرجلا
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رياضة

تشلسي يعزز صدارته
بثالثية في ليستر
فاز تشلسي على مضيفه ليستر
سيتي بثالثية نظيفة ،في
المباراة التي احتضنها ملعب
كينغ باور ،في الجولة الـ 12من
الدوري اإلنكليزي الممتاز.

ّ
عزز تشلسي صدارته للدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم
بـ ـف ــوزه -3صـ ـف ــر ع ـل ــى مـضـيـفــه
ليستر سيتي ،أمس ،في افتتاح
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة ،مــع
اسـتـئـنــاف ال ـب ـطــوالت المحلية
عقب النافذة الدولية.
وواص ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـل ـن ــدن ــي
انطالقته الرائعة للدوري ،وعاد
إلـ ـ ــى سـ ـك ــة االنـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات بـعــد
انتكاسة صغيرة بتعادله مع
بـيــرنـلــي قـبــل الـتــوقــف الــدولــي،
إثر سلسلة من أربعة انتصارات
متتالية.
وه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـف ـ ــوز ال ـ ـتـ ــاسـ ــع فــي
ال ـ ـبـ ــرم ـ ـيـ ــرل ـ ـيـ ــغ ل ـ ـل ـ ـب ـ ـلـ ــوز ه ـ ــذا
ال ـم ــوس ــم ،ل ـيــرفــع رصـ ـي ــده إلــى
 29نقطة بفارق  6نقاط عن كل
مــن مانشستر سـيـتــي ،الفريق
الوحيد الذي أسقطه في الدوري
هذا الموسم ،والذي يستضيف
إيفرتون اليوم.
وسـ ـج ــل الـ ـم ــداف ــع األل ـم ــان ــي
أنـتــونـيــو رودي ـغ ــر ( ،)14العــب
ال ـ ـ ــوس ـ ـ ــط ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي نـ ـغ ــول ــو
كانتي ( )28والبديل األميركي
ك ــري ـس ـت ـي ــان ب ــول ـي ـس ـي ــك ()71
أهــداف الضيوف ،الذين أثبتوا
ً
م ـ ـجـ ــددا ع ـ ــدم ت ــأث ــره ــم بـغـيــاب
م ـ ـهـ ــاج ـ ـم ـ ـي ـ ـهـ ــم األس ـ ــاسـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن

ال ـب ـل ـج ـي ـكــي رومـ ـلـ ـي ــو ل ــوك ــاك ــو
واألل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي تـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــو فـ ـي ــرن ــر
الـمـبـتـعــديــن م ـنــذ ف ـت ــرة بسبب
اإلص ــاب ــة وغ ــاب ــا ع ــن منتخبي
ً
بلديهما ،علما أن األ خـيــر عاد
إلى دكة البدالء أمس.
واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــد ف ـ ــري ـ ــق الـ ـ ـم ـ ــدرب
األل ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــي ،تـ ـ ــومـ ـ ــاس تـ ــوخـ ــل،
بأفضل طريقة للمباراة القوية
الـ ـت ــي ت ـن ـت ـظ ــره الـ ـث ــاث ــاء عـلــى
ملعب "ستامفورد بــريــدج" في
لندن ضد يوفنتوس اإليطالي
في الجولة ما قبل األخيرة من
دور المجموعات لدوري أبطال
أوروبا.
وكان تشلسي الفريق األفضل
خ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،الس ـي ـم ــا فــي
شوطها األول ،فــارضــا إيقاعه
على منافسه الذي لم ّ
يسدد على
ال ـمــرمــى ف ــي ال ــدق ــائ ــق الـخـمــس
واألرب ـ ـع ـ ـيـ ــن االولـ ـ ـ ـ ــى ،واف ـت ـت ــح
التسجيل برأسية روديـغــر إثر
ركنية من بن تشيلويل.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ك ـ ــان ـ ـت ـ ــي يـ ـض ــاع ــف
الـنـتـيـجــة ع ـنــدمــا وص ـل ـتــه كــرة
ب ـي ـن ـي ــة رائـ ـ ـع ـ ــة م ـ ــن اإليـ ـط ــال ــي
ج ــورج ـي ـن ـي ــو ف ــي ال ـع ـم ــق بـيــن
الـمــدافـعـيــن ،ســددهــا الفرنسي
ت ـص ــدى الـ ـح ــارس الــدن ـمــاركــي
كاسبر شمايكل (.)17

فرحة العبي تشلسي بالهدف الثاني في مرمى ليستر
وكـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــد ال ــوحـ ـي ــد
لـلـيـسـتــر ف ــي ال ـش ــوط األول من
عــرض ـيــة م ــن مـ ــارك أل ـبــراي ـتــون
إل ــى أديـ ـم ــوال لــوك ـمــان تابعها
فــي الـشـبــاك ،إال أن األخـيــر كان
متسلال (.)25

كانتي يحرز الثاني
وسـ ـ ّـجـ ــل الـ ـضـ ـي ــوف ال ـث ــان ــي
عندما تسلم كانتي الكرة على
م ـق ــرب ــة م ــن م ـن ـت ـصــف الـمـلـعــب

وانـطـلــق نـحــو المنطقة ،وســط
غ ـي ــاب ت ــام ل ـلــرقــابــة الــدفــاع ـيــة،
وسدد يسارية من خارجها الى
يسار الحارس (.)28
وكــاد شمايكل يرتكب هفوة
مـ ــع ان ـ ـطـ ــاق ال ـ ـشـ ــوط ال ـث ــان ــي،
ع ـن ــدم ــا مـ ــرر الـ ـك ــرة ع ــن طــريــق
الخطأ لمهاجم الخصم كالوم
هــودســون أودوي في منطقته،
رفـعـهــا األخ ـيــر عــرضـيــة ،إال أن
الدفاع شتتها قبل ان تصل الى
أحد زمالئه.

غودين يودع تاباريز برسالة شكر

ريال مدريد في ضيافة غرناطة
ي ـح ــل ريـ ـ ــال م ــدري ــد ض ـي ـفــا عـلــى
غرناطة ،اليوم ،في المرحلة الرابعة
عـشــرة مــن ال ــدوري اإلسـبــانــي لكرة
القدم.
وسـ ـيـ ـح ــاول الـ ــريـ ــال ،م ــع م ــدرب ــه
اإليطالي الخبير كارلو أنشيلوتي،
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن الـ ــوضـ ــع ال ـص ـعــب
لمضيفه غرناطة السابع عشر ،من
أجل البقاء أقله في المركز الثاني،
على أمل أن يسديه فالنسيا خدمة
ف ــي وق ــت الحـ ــق ،م ــن خ ــال إسـقــاط
سوسييداد (المتصدر) ،أو إجباره
على الـتـعــادل ،مــا سيعطي الـنــادي
الـمـلـكــي فــرصــة ال ـت ـصــدر ،ف ــي حــال
ً
حقق فوزه الثالث عشر تواليا على
غرناطة.
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،واصـ ــل أتلتيك
بلباو نزيف الـنـقــاط ،بسقوطه في
فــخ الـتـعــادل السلبي أم ــام مضيفه

ليفانتي صفر-صفر ،أمس األول ،في
افتتاح المرحلة.
وهــو التعادل الثالث لبلباو في
مـبــاريــاتــه األربـ ــع األخ ـي ــرة ال ـتــي لم
يتذوق فيها طعم الفوز.
وي ـم ـل ــك أت ـل ـت ـي ــك ب ـل ـب ــاو مـ ـب ــاراة
مؤجلة مــن المرحلة التاسعة ضد
مضيفه ريال مدريد ستقام في األول
من ديسمبر المقبل.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ت ـخ ـلــص لـيـفــانـتــي
من المركز األخير ،بتعادله السابع
هذا الموسم مقابل سبعة تعادالت،
فرفع رصيده إلى سبع نقاط ،وفض
شراكة المركز العشرين األخير مع
خـيـتــافــي ،ال ــذي يستضيف قــادش
اليوم ،علما أن ليفانتي هو الفريق
الــذي لم يــذق طعم الفوز حتى اآلن
في الدوري.
كروس وبنزيمة نجما الريال

مدرب بريمن يستقيل
بسبب تحقيقات جنائية
أعلن نــادي فيردر بريمن األلماني لكرة القدم
أمـ ــس ،أن م ــارك ــوس أن ـفــانــغ اس ـت ـقــال م ــن تــدريــب
الفريق في ظل التحقيقات الجنائية بشأن مزاعم
اسـتـخــدامــه شـهــادة مزيفة خــاصــة بتلقي اللقاح
المضاد لفيروس كورونا.
وأوضـ ــح ف ـيــردر بــري ـمــن ،الـمـنــافــس فــي دوري
ال ــدرج ــة الـثــانـيــة األل ـم ــان ــي ،ف ــي ب ـي ــان ،أن أنـفــانــغ
وال ـ ـمـ ــدرب ال ـم ـســاعــد ف ـل ــوري ــان ي ــون ــغ ،رحـ ــا عن
منصبيهما بسبب تلك التحقيقات.
وقال أنفانغ في بيان" :نظرا للوضع الضاغط
بالنسبة للنادي وللفريق ولعائلتي ولنفسي ،قررت
أن أرحــل عن منصبي كمدير فني لفيردر بريمن،
بشكل فوري".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :ب ــالـ ـت ــال ــي ط ـل ـب ــت مـ ــن األشـ ـخ ــاص
المسؤولين فسخ عقدي على الفور ،ووافقوا على
الطلب".
ك ــان مكتب االدعـ ــاء فــي بــريـمــن قــد أعـلــن أمــس
األول بدء تحقيقات ضد أنفانغ ،بعد أن قدم مكتب
الصحة في المدينة الواقعة شمال ألمانيا ،شكوى
جنائية .وذكر نادي فيردر بريمن مساء الخميس
أن أنفانغ أبلغ اإلدارة بأنه تلقى جرعة التطعيم
كاملة ،ولم يستخدم شهادة مزيفة.

وأن ـق ــذ ش ـمــاي ـكــل م ــرم ــاه من
هـ ـ ــدف ثـ ــالـ ــث ،عـ ـن ــدم ــا ت ـص ــدى
بأنامله لكرة قوية من تشيلويل
من داخل المنطقة ،أبعدها الى
ركنية (.)53
ومــع التكتل الدفاعي الرائع
لتشلسي ،اقـتـصــرت مـحــاوالت
رج ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب االي ـ ــرلـ ـ ـن ـ ــدي
الشمالي براندن رودجرز الذين
تعرضوا لصافرات االستهجان
م ــع ن ـهــايــة ال ـش ــوط األول ومــن
ثــم الـمـبــاراة ،على التسديد من

بعث قائد منتخب أوروغــواي
لكرة القدم ،دييغو غودين ،برسالة
شكر ألوسكار واشنطن تاباريز
المدير الفني للمنتخب الذي أقيل
من منصبه أمس األول.
وأرفـ ــق غ ــودي ــن رســال ـتــه الـتــي
نشرها على حساباته بالشبكات
االج ـت ـمــاع ـيــة بـ ـص ــورة ل ــه ينظر
فيها لتاباريز أ كــد أنها يمكنها
"أن تلخص" ما يشعره ،نظرا ألنه
من الصعب "العثور على الكلمات
المناسبة التي تلخص في نص
تجارب ومشاعر ومباريات كثيرة"
وكل ما تعلمه.
وأض ــاف غــوديــن "لـقــد تمكنت
م ــن زرع االحـ ـ ـت ـ ــرام ب ـي ـي ـنــا وم ــع
اآلخرين .كان هذا هو ما تم نقله
دائ ـم ــا م ــن ال ــداخ ــل إل ــى ال ـخ ــارج،
نحو العالم".
وتــابــع الع ــب كــال ـيــاري "شـكــرا
أيضا ألنك اخترتني ألكون العبا
في المنتخب األوروغوائي ،وهو
الحلم األكـبــر ألي طـفــل ،وبعدها

أوغسبورغ يلحق الخسارة الثانية ببايرن

فـ ّـجــر أوغـسـبــورغ مـفــاجــأة مــن الـعـيــار الثقيل،
عندما تغلب على ضيفه بايرن ميونيخ  ،1-2امس
األول في الديربي البافاري في افتتاح المرحلة
الثانية عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.
وس ـج ــل ال ــدن ـم ــارك ــي م ـ ــادس ب ـي ــدرس ــن (،)23
وأندري هان ( )36هدفي أوغسبورغ ،والبولندي
روبرت ليفاندوفسكي ( )38هدف بايرن ميونيخ.
وألحق أوغسبورغ الخسارة الثانية بالنادي
البافاري هذا الموسم ،وأسدى خدمة إلى مطارده
المباشر بوروسيا دورتموند الذي يملك تقليص
الفارق بينهما إلى نقطة واحدة في حال فوزه على
ضيفه شتوتغارت السبت.
وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند  28نقطة
مـقــابــل  12نـقـطــة ألوغ ـس ـبــورغ ال ــذي ارت ـقــى الــى
ال ـم ــرك ــز ال ـخ ــام ــس ع ـش ــر ،وت ـخ ـلــص م ــن ال ـمــركــز
السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض
ملحق مــع ثالث الــدرجــة الثانية مــن أجــل البقاء
في األولى.
وه ــو ال ـف ــوز األول ألوغ ـس ـب ــورغ ع ـلــى بــايــرن
ميونيخ منذ التاسع من مايو  ،2015عندما تغلب
عليه في ملعبه "أليانز أرينا" بهدف وحيد ،قبل
أن يخسر بعدها  10مــرات في مبارياتهما الـ12
األخيرة (مع تعادلين).
كما هو الفوز الرابع ألغوسبورغ على بايرن
في  25مباراة بينهما مقابل  19خسارة وتعادلين.

الخارج ،إحداها رائعة للغاني
دانـ ـ ـي ـ ــال أم ـ ــارت ـ ــي ال ـ ـ ــذي أج ـب ــر
الحارس السنغالي إدوار مندي
على ّ
صدة أجمل (.)63
و بـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد  9د قـ ـ ـ ـ ــا ئـ ـ ـ ـ ــق عـ ـل ــى
دخولهما ،تشارك حكيم زياش
وبوليسيك فــي الـهــدف الثالث،
بـعــد أن انـطـلــق الـمـغــربــي على
الرواق األيمن إلى داخل المنطقة
وراوغ على دفعات عدة قبل أن
ي ـمــرر ك ــرة رائ ـع ــة ب ـيــن العـ َـبـيــن
الى بوليسيك االتي من الخلف

تابعها في الشباك (.)71
وح ــاول الثعالب مــرة أخــرى
من خارج المنطقة عبر تسديدة
قوية لجيمس ماديسون أبعدها
مندي ببرعة (.)82
وت ـج ـمــد رص ـي ــد ب ـطــل 2016
عند  15نقطة في المركز الثاني
عـشــر بـعــد الـخـســارة الخامسة
هذا الموسم.

ألنــك منحتني مسؤولية ارت ــداء
شارة القيادة".
وأضاف "لقد جعلت المنتخب
ً
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ــزءا م ـ ــن ح ـي ــات ـن ــا،
وأعدت شعور أكثر من  3ماليين
أوروغـ ــوائـ ــي بــاالن ـت ـمــاء والـفـخــر
بالمنتخب الــوطـنــي يـظـهــر مــرة
أخ ـ ـ ــرى فـ ــي كـ ــل ركـ ـ ــن مـ ــن أركـ ـ ــان
العالم".
وأنهى غودين الرسالة بعبارة
"ببساطة ،شكرا لك يا معلمي !!".
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ك ـ ـتـ ــب الـ ــاعـ ــب
األوروغـ ـ ــوائـ ـ ــي ال ــدول ــي ال ـســابــق
دي ـ ـي ـ ـغـ ــو فـ ـ ـ ـ ـ ــورالن رسـ ـ ــالـ ـ ــة دعـ ــم
ألوسكار واشنطن تاباريز ،مبرزا
أنه "شكل عالمة فارقة" في تاريخ
الفريق الوطني.
ُ
واقـ ـ ـي ـ ــل ت ــاب ــاري ــز ( 74ع ــام ــا)
الجمعة بعد أيام قليلة من تعرض
منتخب السيليستي لرابع خسارة
على التوالي في تصفيات أميركا
الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر
 ،2022وبعد أكثر من  15عاما من

غودين

توليه قـيــادة المنتخب الوطني
األول للبلد الالتيني.
واتـ ـخ ــذت الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة
التحاد أوروغواي لكرة القدم هذا
الـقــرار ،الــذي وصفته بـ"الصعب"
ف ـ ــي ض ـ ــوء ال ـ ـظ ـ ــروف ال ـح ــال ـي ــة،
بحسب مــا ورد فــي بـيــان صــادر
عن منتخب أوروغواي لكرة القدم.

مباريات اليوم
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة
الدوري اإلنكليزي

5:00

مانشستر سيتي  -ايفرتون

beINSPORTS PR1

7:30

توتنهام – ليدز يونايتد

beINSPORTS PR1

الدوري اإلسباني

جانب من مباراة اوغسبورغ وبايرن
ونجح أوغسبورغ في افتتاح التسجيل عبر
المهاجم الدنماركي مــادس بيدرسن بتسديدة
قــويــة بـيـســراه مــن داخ ــل المنطقة ،مستغال كرة
أبعدها المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز من
أمــام أنــدري هان إثر تمريرة عرضية للهولندي
جيفري غوفلوف فأسكنها على يسار الحارس
العمالق مانويل نوير (.)23
وع ــزز أوغ ـس ـبــورغ تـقــدمــه ب ـهــدف ث ــان سجله
هان بضربة رأسية من مسافة قريبة ،اثر تمريرة

عرضية من المدافع البرازيلي ياغو تابعها على
يمين نوير (.)36
وقـلــص ليفاندوفسكي الـفــارق بعد دقيقتين
بتسديدة "على الطاير" بيمناه من مسافة قريبة
اثــر تـمــريــرة عرضية للمدافع الــدولــي الفرنسي
اآلخر بنجامان بافار لمسها توماس مولر بكعب
قدمه اليمنى قبل أن تصل الى الدولي البولندي
الــذي تابعها على يمين الحارس مواطنه رافال
غييكفيتش (.)38

4:00

خيتافي  -قاديش

beINSPORTS HD1

6:15

غرناطة – ريال مدريد

beINSPORTS HD1

8:30

التشي – ريال بيتيس

beINSPORTS HD1

11:00

ريال سوسييداد  -فالنسيا

beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي
2:30

ساسولو  -كالياري

8:00

انتر ميالن  -نابولي

10:45

جنوى  -روما

Seria A YouTube

حامل اللقب يستقبل المتصدر بقمة الـ «كالتشيو» اليوم

الوتارو نجم اإلنتر

ً
ً
ً
يخوض حامل اللقب إنتر اختبارا صعبا جديدا في
الدوري اإليطالي لكرة القدم ،عندما يستقبل المتصدر
ن ــاب ــول ــي الـ ـي ــوم ،ض ـمــن س ـع ـيــه لـتـقـلـيــص ال ـف ــارق
بـيـنـهـمــا ،واإلب ـق ــاء عـلــى ح ـظــوظ احـتـفــاظــه بـ
"السكوديتو" ،ضمن
منافسات المرحلة
الثالثة عشرة.
وك ــان إن ـتــر تـعــادل
مع جاره ميالن  1-1في
ديربي ميالنو قبل النافذة الدولية،
في مـبــاراة أهــدر فيها مهاجمه األرجنتيني الوتــارو
مارتينيس ركلة جزاء وعدة فرص عدة للفوز ،في حين
كاد "روسونيري" يخطف النقاط الثالث في الدقائق
األخيرة من المواجهة.
ويأمل رجال المدرب سيموني إينزاغي ،الذي خلف
فــي بــدايــة ال ـمــوســم أنـتــونـيــو كــونـتــي ال ـم ـغــادر بسبب
خالفات مع اإلدارة ،أن يلحقوا على ملعبهم في سان
سـيــرو أ م ــام مــدر جــات ممتلئة بالجماهير ،الخسارة
األول ـ ــى ب ـنــابــولــي وت ـعــويــض م ــا فــات ـهــم أمـ ــام ال ـفــرق

الكبيرة ،حيث خـســروا أمــام التسيو  ،3-1وتـعــادلــوا مع
ً
يوفنتوس  1-1في المرحلتين الثامنة والتاسعة تواليا.
ويخوض إنتر المواجهة المرتقبة أمام نادي الجنوب
المتصدر ب ـ  32نقطة ،مــع جــا هــز يــة شبه كاملة و عــودة
ال ـم ـص ــاب ـي ــن ،ح ـي ــث مـ ــن الـ ـم ــرج ــح أن يـ ـك ــون ال ـبــوس ـنــي
ً
المخضرم إدي ــن دجيكو ( 35عــامــا) وصــاحــب  7أهــداف
في  12مباراة في ال ــدوري ،بتصرف مدربه بعد تعافيه
من إصابة.
ومــع إمكانية غـيــاب الـمــدافــع الـهــولـنــدي ستيفان دي
ً
فري ،من المتوقع أن يكون أليساندرو باستوني حاضرا
لخوض اللقاء بعد تعافيه من اصابة عضلية حرمته من
المشاركة مع إيطاليا في التصفيات األوروبية المؤهلة
لمونديال قطر  ،2022حيث سيعيش منتخب "آزوري"
ً
مرة جديدة مرارة خوض الملحق بعد تعادله سلبا أمام
إيرلندا الشمالية االثنين في المرحلة الحاسمة وتفويت
على نفسه فرصة تصدر مجموعته والتأهل المباشر.
ً
ويسعى إنـتــر محليا للتحضير لـمـبــاراتــه األوروب ـيــة
الـمـهـمــة أمـ ــام شــاخ ـتــار دانـيـتـســك األوك ــران ــي ف ــي سعيه
لــاق ـتــراب أك ـثــر مــن تـخـطــي دور الـمـجـمــوعــات لمسابقة

دوري أبطال أوروبا ،حيث يحتل المركز الثاني مع  7نقاط
ً
متأخرا بفارق نقطتين عن ريال مدريد اإلسباني المتصدر.

أوراق نابولي الرابحة
وب ـخــاف إن ـتــر ،يـمـلــك نــابــولــي بـيــن يديه
جـمـيــع أوراقـ ـ ــه ال ــراب ـح ــة ق ـبــل رح ـل ـتــه إلــى
الشمال ،مع عودة قائده الدولي السنغالي
كاليدو كوليبالي من اإليقاف ،اثر طرده
بالبطاقة الحمراء في مباراة الفوز على
ساليرنيتانا -1صفر في المرحلة .11
وفي المقابل ،يعود مدرب نابولي
لوتشانو سباليتي إلى ملعب سان
سيرو للمرة األولى ،منذ أن تمت
ّ
ً
اقالته في عام  ،2019ليحل بدال
منه انتويو كونتي.

ميرتينز نجم نابولي

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

حوار كيميائي

الله بالنور

عفو كريم
وانطالقة نحو
تشريعات مستحقة

فراش المطافي
كمبيوتر!!

د .حمد محمد المطر

شـكـلــت مــراس ـيــم الـعـفــو ق ـفــزة كـبـيــرة ف ــي الـعـمــل الـسـيــاســي
الكويتي ،وتم ّ
طي هذا الملف من قبل سمو األمير  -نسأل الله
أن يلبسه ثوب الصحة والعافية  -وهو ملف سياسي بامتياز،
والدليل على أهميته وأهمية طيه هو ردة فعل الشارع الكويتي
بجميع أطيافه ومكوناته ،حيث عمت الفرحة الكويت بعد عودة
من شملتهم المراسيم.
ينتظر المواطن الكويتي اآلن ،بعد طي هذا الملف وما أشاعه
مــن أمــل وتـفــاؤل ،أن تــرى أولــويــاتــه الـنــور داخــل قاعة عبدالله
السالم ،بحيث يتفرغ الجميع للملفات الهامة التي ال يمكن
تأجيلها أكثر من ذلك ،وعلى رأسها ملفات اإلسكان والصحة
والتعليم والتنمية االقتصادية ،وحل المشكالت المالية للدولة،
وغـيــرهــا مــن الملفات ذات األهـمـيــة للمواطن والــوطــن ،والتي
تقتضي االلتفات للعمل التشريعي الكفيل بمعالجة هذه الملفات
وحلها ،وفق أسس منهجية سليمة.
ً
يتصدر الملف اإلسكاني أولويات المواطن الكويتي ،نظرا
لمعاناة األسر الكويتية المترتبة على عدم وجود سكن مالئم،
ً
وخصوصا لفئة الشباب ،وهم أغلبية الشعب الكويتي؛ وأمام
ً
ذلك ال يمكن القبول بالحجج الحكومية التي يتم طرحها أحيانا
من عدم توافر الموارد المالية الكافية إلنجاز هذا الملف ،وعدم
قدرة بنك االئتمان على تمويل القروض العقارية وغيرها من
وضع العصي في دواليب الحلول؛ فاألراضي المشغولة من كل
المدن والمناطق السكنية ال تتعدى  ٪١٠من مساحة الكويت،
ورغم ذلك يعاني الشعب الكويتي أزمة إسكان خانقة ،وهذا دليل
واضح على أن هناك إشكالية في التخطيط اإلسكاني .آن األوان
لاللتفات لهذا الخلل وحله ،ال بإجراءات مؤقتة بل بحلول دائمة
ال يمكن الوصول إليها إال بوضع استراتيجية إسكانية ثابتة
ومخططات طويلة المدى تستجيب للنمو السكاني وتنهي
معاناة المواطن الكويتي .وكذلك في ملفات التعليم والصحة
وغيرها من الملفات ،التي لم تعد تحتمل التأجيل.
من جانب آخر ،ينتظر الشعب الكويتي التشكيل الحكومي
ال ـجــديــد ،بـحـيــث عـنــدمــا ي ــرى أع ـض ــاء الـحـكــومــة ي ـق ــول :ونـعــم
االختيار .وسبق أن ذكــرت في مقالة سابقة أهمية أن تتألف
الحكومة القادمة من رجال دولة على قدر أهمية المرحلة التي
تمر بها الكويت ،بحيث تكون الحكومة متضامنة تعمل كجهار
ً
واحد؛ وكل وزير فيها له رأي بالوزارات األخرى ،انطالقا من أن
األداء الحكومي يعمل كجسد واحد؛ حكومة متماسكة ال تفرق
بين أعضائها ،وال يجتمع الشيوخ ال ــوزراء بمنأى عن باقي
أعضاء الحكومة ،ومن المهم أن تقدم الحكومة القادمة برنامج
عمل إلى مجلس األمة ،وفق المادة  ٩٨من الدستور ،بحيث يضم
البرنامج أولويات يتم االتفاق عليها  -تلبي طموحات الشعب
الكويتي  -وفق جداول زمنية محددة ،ليبدي مجلس األمة ما
يــراه من مالحظات على هذا البرنامج ،ليتم ترسيخ التعاون
النيابي  -الحكومي على أسس برامجية صلبة.
***
« »catalystمادة حفازة:
عفو كريم  +أولويات وطن = شعب يستحق إسعاده

ً
راهب هندي يرفع يده منذ  ٥٠عاما
أث ــار راه ــب هـنــدي دهـشــة كـبـيــرة ،بعد
تمكنه من رفع يده لحوالي نصف قرن ،فما
سبب ذلك؟ وما رأي الطب في هذه الواقعة؟
يحظى الراهب سادهو أمــار بهاراتي،
باحترام كبير ،لدرجة وصفه بـ"القديس"،
ً
ألنه حقق شيئا ال ُيصدق ،حيث رفع ذراعه
ً
اليمنى منذ ما يقرب من  50عاما.
أم ـ ــا س ـب ــب قـ ـي ــام بـ ـه ــارات ــي ب ــرف ــع ي ــده
ال ـي ـم ـنــى ك ــل هـ ــذا ال ــوق ــت ،ف ـي ـعــود  -وفــق
وراء
تصريحاته  -إلــى أن "الــوحــي" كــان ّ
ذلــك ،ليترك أسرته وأصــدقــاء ه ،وليسخر
وقته لألمور الدينية.
بدأ الراهب رحلته الدينية بالذهاب إلى
الـجـبــال شـمــالــي الـهـنــد ،ليعيش كــراهــب،
وي ـط ـل ــق ع ـل ـيــه ل ـق ــب م ــا ي ـس ـمــى س ــاده ــو
(.)sadhu
وكـ ـ ـ ـ َّـرس سـ ــادهـ ــو أم ـ ـ ــار ح ـي ــات ــه لــإلــه
الهندوسي شيفا .وإلظهار إخالصه لإلله
وإعجابه بــه ،قــرر في عــام  1973أن يرفع
ذراع ــه إلــى األب ــد .وقــال لفريق سينمائي
ألماني ،في تصريح نقله موقع دوتشيه
فـيـلــه ،ون ـش ــره "سـبــوتـنـيــك" ،أم ــس األول:

"إنني أقوم بتدمير جزء من نفسي من أجل
االتصال باإلله".
وحول إمكانية تنزيل ذراعه إلى األسفل،
قال الطبيب األلماني يوخن نيسلر ،كبير

األطـ ـب ــاء وم ــدي ــر مـسـتـشـفــى "إل فـ ــاو إر"
لجراحة العظام في فيرسين" :هذا أمر ال
رجوع فيه ،لن تنكسر الذراع فحسب ،بل
ً
ً
ستكون أيضا معطلة تماما ومشلولة".

تـ ـمـ ـك ــن ب ـ ــاح ـ ــث م ـ ـص ـ ــري م ــن
اسـ ـتـ ـخ ــدام ب ـع ــض ال ـف ـي ــروس ــات
ف ــي عـ ــاج الـ ـس ــرط ــان ،ح ـيــث قــام
باستخدام الفيروسات لمهاجمة
الخاليا السرطانية دون اإلضرار
بالخاليا الطبيعية.
وق ـ ــال ال ـب ــاح ــث ال ـم ـص ــري فــي
العالج المناعي للسرطان بجامعة
ناجويا اليابانية إبراهيم عيسى،
فــي تـصــريــح نـقـلــه مــوقــع روسـيــا

اليوم ،أمس األول ،إنه باستخدام
الفيروسات المحللة لألورام نتج
عـنـهــا تـطــويــر أح ــد الـفـيــروســات،
والمسمى بـ ،C-REVبالتعاون مع
شركة يابانية ،عن طريق إدخال
بعض الجينات لتحفيز الجهاز
الـ ـمـ ـن ــاع ــي ل ـم ـه ــاج ـم ــة س ــرط ــان
ال ـب ـن ـك ــري ــاس ،وت ـح ـف ـيــز ال ـج ـهــاز
المناعي لتكوين ذا ك ــرة مناعية
ضد السرطان المنتشر بالجسم،

حيث يتم حقن الفيروس في الورم.
وأضاف د .عيسى" :نتيجة تلك
األبحاث تم تسجيل براءة اختراع،
ومن المخطط له انتقاله لتجريبه
ً
في التجارب السريرية" ،موضحا
ً
أن أحــد أبحاثه المنشورة أخيرا
بالمجلة الدولية للسرطان كشف
آلية عمل الفيروسات الورمية في
وج ــود وسـيــط مناعي مثبط في
نموذج معملي للسرطان.

شاب خريج حديث في تخصص المحاسبة...
نصحته يلتحق بوظيفة محاسب في قسم الرواتب...
ضحك وقال :الرواتب ال تحتاج لمحاسب في قسم الرواتب،
كل الحسابات والصرف والتعامل مع وزارة المالية والبنك
المركزي والبنوك وحتى الموظفين يتم أونالين ،وال أظن أن
وظيفة محاسب في قسم الرواتب مغرية أو حتى ذات أهمية.
حاولت أن أفهمه هدفي من االقتراح وهو أن أشرح له ما
فعله موظف في قسم الرواتب في إدارة اإلطفاء العام الذي
استطاع اختالس مليوني دينار من وراء هذه الوظيفة ،وكل
ً
ما فعله هو زيــادة راتبه من  2000دينار شهريا إلــى 4000
دينار ولم يالحظ أحد ذلك فاستهوى العملية وقام بالزيادة
ً
المتكررة إلى أن وصل راتبه إلى  42000دينار شهريا ،وتم
ذلك التالعب بإدراج مبالغ على مفردات راتبه ،ومن اكتشف
ذلك موظف يعمل معه بنفس القسم!!!
ً
حتى عندما كانت الرواتب تصرف نقدا في األيام "الخوالي"
عن طريق أمين الصندوق لم تقع سرقات بهذه الطريقة ،ولم
نسمع أن هناك مشاكل.
اآلن وبوجود التكنولوجيا والكمبيوترات ،استطاع هذا
الـمــوظــف الـتــربــح مــن وراء ال ـمــال ال ـعــام وفـتــح مـحــات لبيع
المسابيح النادرة واألحجار الكريمة والزمرد!!!
كيف اسـتـطــاع ذلــك دون أن يالحظه أح ــد ،وكــأنــه لــم يكن
هناك أي جهاز رقابي على ما يدخل وما يخرج من كمبيوتر
إدارة اإلطفاء العام؟!
ً
شيء ال يصدق وجريمة سهلة جدا ولوال الصدفة لما تم
اكتشاف هذا الموظف الذي استباح المال العام.
مــا معناه أنـنــا ال يمكن أن نضع الـلــوم على ف ــراش إدارة
اإلطفاء ألن الشريك في الجريمة هو الكمبيوتر!!!

قطة تركية تسمع بـ  ٤آذان
ُولــدت القطة "مـيــداس" بـ4
آذان وعيب في الفك ،بسبب
طفرة جينية أثناء التكوين،
لـ ـك ــن هـ ـ ــذا لـ ــم ي ـم ـن ــع مـ ــن أن
تـصـبــح صــاح ـبــة ال ـ ــ 4أشـهــر
نجمة على اإلنترنت ،يتابعها
أكثر من  73ألف شخص على
وسائل التواصل االجتماعي.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــع سـ ـ ـك ـ ــاي
نـيــوز ،أمــس األول ،أن القطة
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ُول ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ب ــأح ــد
األف ـن ـيــة الـخـلـفـيــة ف ــي أن ـقــرة
مــع  5أشـقــاء ،وتبنتها فيما

فيروسات تحارب األورام السرطانية رزم دوالرات تسقط على الطريق السريع
وقعت رزم من األموال النقدية
من مركبة لنقل المال على طريق
س ــري ــع ف ــي كــال ـي ـفــورن ـيــا ،أمــس
األول ،مـمــا دف ــع بـســائـقـيــن إلــى
التهافت لإلفادة من هذه الفرصة
غير المتوقعة.
غ ـيــر أن فــرحــة الـســائـقـيــن لم
ً
ّ
تعمر طويال ،إذ وصلت الشرطة
ً
س ــريـ ـع ــا إل ـ ــى الـ ـمـ ـك ــان ،إلع ـ ــادة
الــوضــع إل ــى طبيعته ،وأوقـفــت

ً
ً
شخصين أظهرا طمعا كبيرا في
هذه الحادثة.
وقـ ـ ــال ال ـس ــرج ـن ــت كــورت ـيــس
مارتن من شرطة الطرق السريعة
ف ــي كــال ـي ـفــورن ـيــا خ ــال مــؤتـمــر
صحافي" :ثمة فيديوهات كثيرة
ً
ت ـظ ـه ــر أن ـ ــاس ـ ــا يـ ـس ــرق ــون آالف
الــدوالرات على الطريق السريع
من خالل جمع المال من األرض".
(أ ف ب)

د .ناجي سعود الزيد

بـعــد كــا نـيــش دوسيميتشي
وعائلتها.
وق ــال أف ــراد الـعــائـلــة إنهم
وق ـ ـعـ ــوا فـ ــي حـ ــب "م ـ ـيـ ــداس"
مــن الـنـظــرة األولـ ــى ،ورغـبــوا
ف ــي اسـتـضــافـتـهــا بمنزلهم،
ً
ان ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــور
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاطـ ــف م ـ ـ ــع حـ ـ ـي ـ ــوان
ينتظره مصير مجهول ،في
ظــل ضـعــف إمـكــانـيــة العثور
على من يكفله ،بسبب حالته
الفريدة.

وفيات
الجمعة 11 / 19
يعقوب يوسف عبدالله محمد

 61عاما ،شيع ،ت66444288 :

جمال عبدالعزيز راشد السلطان

 67عاما ،شيع ،ت55685522 ،55353503 ،99521818 :

شاهين وليد أحمد الشهاب

 25عاما ،شيع ،ت98803339 :

خديجة عبدالرضا علي دشتي

 91عاما ،شيعت ،الرجال :الجابرية ،ق ،11حسينية البلوشي،
ت66000966 :

عبدالله سليمان سعد الفرحان

 ...بانتظار !2669

 49عاما ،شيع ،ت99200101 ،97999038 :

السبت 11/20
عبدالله عباس باقر

أضفى أطول خسوف جزئي للقمر منذ
ً
مـئــات السنين إب ـهــارا على سـمــاء ُالليل
حول العالم ،أمس األول ،في حدث أطلق
عليه اس ــم "قـمــر الـ ــدم" ،بسبب الضباب
األحمر الذي صاحبه.
وقالت "ناسا" ،في بيان ،إن الخسوف
الجزئي الذي استمر ثالث ساعات و28
دقـيـقــة و 23ثــانـيــة ،هــو األطـ ــول مـنــذ 18
فبراير  ،1440وأمكن رؤية مناظر خالبة
ل ـل ـخ ـس ــوف الـ ـج ــزئ ــي ل ـل ـق ـمــر فـ ــي أج ـ ــزاء
مــن الــواليــات المتحدة وآسـيــا وأميركا
الجنوبية.
وأضافت وكالة الفضاء األميركية ،أنه
أثناء الخسوف ،كــان ما يصل إلــى 99.1
فــي الـمـئــة مــن ق ــرص الـقـمــر داخ ــل أحلك
ظل لألرض.
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـم ــن ف ــات ــه ه ـ ــذا الـ ـح ــدث،
سيتعين عليه االنتظار حتى عام 2669
قبل أن يتمكن من رؤيــة خسوف جزئي
للقمر أطول من هذا .غير أنه من المتوقع
أن يكون هناك خسوف كلي للقمر بمدة
أطول في نوفمبر من العام المقبل.
(رويترز)

 94عاما ،شيع ،بيان ،مسجد اإلمام الحسن ،ت97788066 :

زبير أحمد الجاسم الشريف

 77عاما ،شيع ،الرجال :بيان ،ق ،10ش ،1ج ،15م ،31النساء:
ب ـيــان ،ق ،10ش ،1ج ،15م ،31ت،99082094 ،99429520 :
99363202

عادل منصور ناصر المنصور

 62عاما ،شيع ،ت99446601 :

هيا دخين طليحان المطيري

أرملة مرزوق عايض العتيبي
 88عاما ،شيعت ،العزاء بالمقبرة ،ت99716503 ،97607609 :

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

04:54

العظمى 26

الشروق

06:16

الصغرى 13

الظهر

11:34

أعلى مد  02:15م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

العصر

02:31

المغرب

04:51

ً
أدنى جزر  07:35صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:11

 07:12م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

