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الثانية

«فيينا  »٧أمام خيارين :اتفاق مؤقت أو استنزاف
●

طهران  -فرزاد قاسمي

كشف مـصــدر مطلع على التقرير األول ــي ،الــذي
رفعه مساعد وزير الخارجية اإليراني علي باقري
كني إلى مكتب المرشد األعلى علي خامنئي حول
ن ـتــائــج جــول ـتــه الـخـلـيـجـيــة ال ـتــي شـمـلــت اإلم ـ ــارات
والكويت ،أن المسؤولين الكويتيين ،الذين التقاهم
كبير المفاوضين النوويين اإليرانيين خالل زيارته
للبالد ،أكدوا له أن الكويت مهتمة بتطوير العالقات
مع إيــران ،لكنهم ربطوا تعزيز العالقات بــأن تحل
ً
طـهــران خالفاتها مــع كــل دول الخليج ،خصوصا
السعودية.
ووسـ ــط بـعــض ال ـج ـمــود ،الـ ــذي يـعـتــري عملية
تحديد موعد النعقاد جولة محادثات خامسة بين
إيــران والسعودية ،رغم أن مسؤولي البلدين أكدوا
اهتمامهم بعقدها ،كشف المصدر أن الكويت عرضت
على بــاقــري كني اسـتـعــدادهــا لتفعيل وساطتها،
إذا كانت هناك أي مشاكل عالقة بين البلدين ،بعد
الجولة الرابعة من الحوار التي جرت في بغداد قبل
نحو شهرين.

وكان وزير خارجية السعودية األمير فيصل بن
فرحان قــال إن المحادثات مع طهران لم تحرز أي
اختراق ،لكن ما تحقق يكفي إلجراء جولة خامسة.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،تـ ـح ــدث وزي ـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة إي ـ ـ ـ ــران أم ـي ــر
عبداللهيان عن "تباطؤ لدى السعودية" ،لكنه أبدى
حرصه على استمرار التفاوض.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ك ـشــف ال ـم ـص ــدر أن الـمـســؤولـيــن
اإلماراتيين أكــدوا لباقري كني أنهم يفصلون بين
العالقات مع إسرائيل وإي ــران ،وأنهم لن يسمحوا
ألي طرف باستخدام األراضي أو األجواء أو المياه
اإلقـلـيـمـيــة اإلم ــارات ـي ــة ض ــد دول الـ ـج ــوار ،وع ـبــروا
صــراحــة عــن رغـبــة إمــاراتـيــة فــي تحسين العالقات
مع إيران.
وأش ـ ــار إل ــى أن ب ــاق ــري ك ـنــي ش ــرح لـمـســؤولـيــن
فــي اإلم ــارات والـكــويــت مــوقــف حكومة رئيسي من
المفاوضات النووية ،وتوقعاتها من الجولة السابعة
الـتــي مــن الـمـقــرر أن تـعـقــد فــي فـيـيـنــا ،وأك ــد أن من
مصلحة الجميع تنفيذ االتفاق النووي بحذافيره،
ورفع العقوبات عن إيران ،ألن ذلك يضمن للجميع
أنها ال تسعى للحصول على سالح نووي02 ،

«الدفاع» :تحديث
المناهج لمواجهة
التهديدات بالمنطقة

برلمانيات
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باقري كني وأعضاء في الوفد اإليراني المفاوض بفيينا

مجلس الوزراء :الوضع الصحي مطمئن

اطلع على مستجدات «أوميكرون» وأكد أهمية اإلجراءات االحترازية للقادمين
ف ــرض م ـت ـحــور "أومـ ـيـ ـك ــرون" ،ال ــذي
ً
بـ ــدأ يـنـتـشــر ف ــي عـ ــدة دول ،اج ـت ـمــاعــا
ً
استثنائيا عقده مجلس الوزراء أمس،
برئاسة سمو الشيخ صـبــاح الخالد،
لـ ــاطـ ــاع مـ ــن وزي ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة ال ـش ـيــخ
د .ب ــاس ــل ال ـص ـب ــاح ع ـل ــى م ـس ـت ـجــدات
الـمـتـحــور اإلفــري ـقــي ،إذ طـمــأن الــوزيــر
المجلس على استقرار الوضع الصحي
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وخ ـلــو أج ـن ـحــة الـعـنــايــة
المركزة من أي مصاب بـ "كورونا".
وأكد وزير الصحة ،خالل االجتماع،
ضــرورة اتخاذ اإلج ــراء ات االحترازية

إزاء القادمين إلى الكويت من عدة دول،
ً
حفاظا على المؤشرات اإليجابية بشأن
الجائحة ومتحوراتها.
وأعـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـ ــن ارتـ ـي ــاح ــه
الس ـ ـت ـ ـمـ ــرار االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ف ـ ــي ال ــوض ــع
ً
ال ـص ـح ــي ،داع ـ ـيـ ــا إل ـ ــى ع ـ ــدم ال ـت ـه ــاون
ف ــي تـنـفـيــذ االشـ ـت ــراط ــات ،إل ــى جــانــب
تأكيده أهمية الحصول على الجرعة
التنشيطية من اللقاح لحماية المجتمع
من المتحورات.
في السياق ،شددت مصادر صحية
لـ"الجريدة" على أهمية تلقي 02

المتحور يهوي بمؤشرات بورصات الخليج
أكبر الخسائر في دبي والسعودية ...و«الكويتي» يتراجع %2.8

●

علي العنزي

بـ ـع ــد ال ـ ـتـ ــراج ـ ـعـ ــات ال ـ ـ ـحـ ـ ــادة فــي
األسواق العالمية الجمعة الماضي،
إث ـ ـ ــر الـ ـكـ ـش ــف ع ـ ــن مـ ـتـ ـح ــور ج ــدي ــد

ل ـ «ك ــورون ــا» وم ـخــاوف مــن تأثيراته
ال ـس ـل ـب ـيــة ،ت ـلــونــت جـمـيــع م ــؤش ــرات
األس ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــالـ ـي ــة بـ ـ ـ ــدول مـجـلــس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي أمـ ــس بــال ـلــون
األحمر.
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الحكومة الجديدة
في
نشارك
لن
:»6
الـ
«كتلة
ً

• الساير لـ ةديرجلا :.مشاركتنا غير ممكنة بعدما أعلنا مرارا عدم التعاون مع رئيسها
• «إعادة تكليف الخالد حق أصيل لألمير ومن حق المجلس استجوابه على أي تقصير»
●

محيي عامر

وسط ترقب إماطة اللثام عن أعضاء
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـ ـ  39فـ ــي تـ ــاريـ ــخ ال ـح ـي ــاة
الديموقراطية الكويتية ،والرابعة لسمو
الشيخ صباح الخالد ،أكد النائب مهند
ً
الساير أن "كتلة الـ  "6اتخذت قرارا بعدم
ً
المشاركة في تلك الحكومة ،معقبا" :ال
يمكن قبول المشاركة في حكومة أعلنا
عدم التعاون مع رئيسها عدة مرات".
وشدد الساير ،في تصريح لـ "الجريدة"
أم ـ ــس ،ع ـلــى أن إعـ ـ ــادة تـكـلـيــف ال ـخــالــد
بتشكيل الحكومة حق أصيل لصاحب
السمو أمير البالد وحده ،غير أن "من حق
المجلس كذلك ،وفق الدستور ،محاسبة

رئيس الــوزراء على منصة االستجواب
عـلــى أي تقصير ق ــام أو يـقــوم بــه بحق
الشعب الكويتي".
وأضاف" :ال يمكن قبول المشاركة مع
حـكــومــة غـيــر ج ــادة فــي تـقــديــم بــرنــامــج
عمل حقيقي ووا ق ـعــي يلبي طموحات
ً
الشعب" ،مؤكدا أن الكتلة لن تتنازل عن
حقها في محاسبة رئيس الوزراء أو أي
ً
وزي ــر يخفق فــي أداء دوره ،مـعـتـبــرا أن
الـخــالــد ال يــؤمــن بالحقوق الدستورية
لممثلي األم ــة ،والــدلـيــل بــدعــة "الـمــزمــع
ت ـق ــدي ـم ــه" ،الـ ـت ــي أقـ ـ ــدم ع ـل ـي ـهــا ف ــي دور
االنعقاد السابق.
ورأى أن الخالد مستمر بنفس النهج
في مخالفة الدستور وااللتفاف 02

اقتصاديات

«المركزي» و«أسواق المال»
يطلقان حملة توعية حول
األصول االفتراضية
٠٨

مهند الساير

«المشاريع» تستكمل
زيادة رأس المال إلى 246
مليون دينار
٠٩

«االستئناف» ًتؤيد حبس وافد  7سنوات
وتغريمه مليارا و 110ماليين دينار
أي ـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف
الجزائية أمس ،حبس وافد سوري
 7سنوات مع الشغل والنفاذ فيما
يعرف بقضية سرقة رمال البلدية،
ً
وأم ـ ـ ــرت ب ـت ـغــري ـمــه ًمـ ـلـ ـي ــارا و110
ماليين دينار ،رافضة الطعن المقام

من المتهم بطلب الحكم بالبراء ة،
فــي حين أمــرت بوقف االستئناف
ال ـم ـق ــام م ــن ال ـن ـيــابــة ض ــد الـمـتـهــم
األول ،وه ــو م ـس ــؤول ف ــي الـبـلــديــة
ً
ه ــارب ومـحـكــوم غـيــابـيــا بالسجن
 7سنوات.

محليات

٠٣

يتفشى بسرعة في «كل مكان»
ودول تغلق أجواءها وحدودها
سجلت عدة دول ،بينها أستراليا وروسيا ،إصابات جديدة،
أم ــس ،بـ ـ «أوم ـي ـك ــرون» ،ال ــذي ح ــذر أن ـتــونــي فــاوت ـشــي ،كبير
المستشارين الطبيين للرئيس األميركي جو بايدن ،من أنه
ً
«سيتفشى في كل مكان» ،الفتا إلى إعطائه «إشارات واضحة
أنه يمكن أن ينتشر بسرعة».
02

«جنوب القيروان»
اإلسكاني على خطى
«منتزه أبوحليفة»

تطالب الكويت
«األمم المتحدة»
ً
13
بإلغاء قرار «الـ  60عاما»

مسك وعنبر

أبدت قلقها من استمرار انتهاك حقوق العمالة الوافدة
ل ـل ـقــوى ال ـعــام ـلــة ب ـش ــأن «وافـ ــدي
● جورج عاطف
ً
ط ــالـ ـب ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـم ـع ـن ـيــة
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوق االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة
واالج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ــأم ــم
ال ـم ـت ـحــدة ،ال ـكــويــت بــإل ـغــاء ق ــرار
حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60
ً
عاما وما فوق من حملة شهادات
الثانوية العامة وما دونها وما
يعادلها.
وعـ ـ ـ ـ ّـبـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ،خ ـ ــال
مالحظاتها الختامية على تقرير
ال ـكــويــت الـ ـ ــدوري ال ـث ــال ــث ،ال ــذي
حصلت «الـجــريــدة» على نسخة
منه ،عن قلقها إزاء القرار اإلداري
ً
الصادر أخيرا من الهيئة العامة

الـ  60عاما» ،كما أبدت قلقها من
استمرار انتهاك حقوق العمالة
الوافدة ،إضافة إلى اإلبقاء على
عـقــوبــة ال ـهــروب مــن الـعـمــل التي
ّ
تعرض العمالة لسوء المعاملة
والعمل الجبري.
وأوص ـ ـ ــت ب ــاتـ ـخ ــاذ ال ـت ــداب ـي ــر
التشريعية الالزمة إللغاء عقوبة
الـهــروب ،وضمان صــون الحقوق
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ل ـل ـع ـم ــال ــة ال ـ ــواف ـ ــدة،
وحمايتهم مــن ســوء االستغالل،
داعية إلى رفع القدرة التفتيشية
ل ـ ــرص ـ ــد ظـ ـ ـ ـ ــروف ال ـ ـع ـ ـمـ ــل داخـ ـ ــل
الشركات لضمان التنفيذ الفاعل
للجزاءات المفروضة على مرتكبي
االنتهاكات ضدهم.
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 55.5مليار دوالر أرباح
الشركات الخليجية
المدرجة في الربع الثالث
١٠

«التمييز» :السجن  7سنوات لمتهمي قضية البنغالي محمد بن زايد :سعيد بزيارتي لجناحي
صالح خورشيد ومازن الجراح وحسن الخضر والوافد محمد شهيد الكويت وقطر في إكسبو 2020
في حكم قضائي بارز بأهم قضايا الفساد
المالي أيدت محكمة التمييز الجزائية أمس،
بــرئــاســة المستشار أحـمــد مـســاعــد العجيل،
وأمين سر الجلسة حسين دشتي ،إدانة النائب
السابق صــاح خورشيد ،والوكيل المساعد
الـســابــق لـشــؤون الجنسية بـ ــوزارة الداخلية
مازن الجراح ،ونائب مدير هيئة القوى العاملة
ال ـســابــق حـســن ال ـخ ـضــر ،وال ـنــائــب البنغالي
محمد شهيد بالحبس  7سنوات مع الشغل
والنفاذ ،وتغريمهم المبلغ الخاص بالرشوة،
ورد ضعفه.
ً
ودانت المحكمة أيضا مرشح الدائرة الرابعة
السابق نواف الشالحي بالسجن  4سنوات مع
الشغل والنفاذ ،وموظفين آسيويين 02

«الشباب والرياضة» :إنجاز
«االحتراف الرياضي»
األحد المقبل

َ
جناحي
زار ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايــد ،أمــس،
َ
الكويت وقطر المشاركين في معرض «إكسبو  2020دبي».
وذكـ ــرت وك ــال ــة أن ـب ــاء اإلمـ ـ ــارات (وام) أن ب ــن زاي ــد اط ـلــع على
محتويات الجناحين من معروضات ومشاريع مبتكرة ،وتبادل
الحديث مع مسؤوليها حول مشاركات البلدين وما تقدمان من
حلول ومبادرات في مجاالت االستدامة.
وأضافت «وام» أن بن زايد أعرب عن سعادته بزيارة جناحي
ال ـكــويــت وق ـط ــر ،واالط ـ ــاع عـلــى أه ــم م ـبــادرات ـه ـمــا ف ــي مـشــاريــع
المستقبل ،وموروثهما التراثي والتاريخي والثقافي واالجتماعي.
وأشارت إلى تصميم الجناحين بصورة تجسد رؤية البلدين
وتوجههما إلــى المستقبل ،إضــافــة إلــى تقديم فرصة لالطالع
على تاريخهما وموروثهما الثقافي وحاضرهما وإنجازاتهما
ورؤيتهما المستقبلية.

 8عروض و 6مكرمين
في «الكويت المسرحي»
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األمير يهنئ رئيس بلغاريا بفوزه في االنتخابات النواف يستقبل سفير فلسطين

سموه هنأ موريتانيا وألبانيا بالعيد الوطني
بـعــث صــاحــب الـسـمــو أمـيــر الـبــاد
الشيخ نــواف األحمد ،ببرقية تهنئة
إلى رئيس جمهورية بلغاريا رومين
رادي ـ ـ ـ ــف ،ع ـ ّـب ــر ف ـي ـه ــا سـ ـم ــوه حـفـظــه
ال ـل ــه ع ــن خ ــال ــص ت ـهــان ـيــه بـمـنــاسـبــة
ف ــوزه فــي االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة في
ج ـم ـهــوريــة ب ـل ـغــاريــا ل ـف ـتــرة رئــاسـيــة
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،مـ ـتـ ـمـ ـنـ ـي ــا سـ ـ ـم ـ ــوه لـ ـ ــه ك ــل
الـتــوفـيــق وال ـســداد ومــوفــور الصحة
وال ـعــاف ـيــة ،ول ـل ـعــاقــات الـطـيـبــة بين
البلدين الصديقين المزيد من التطور
والنماء.
وب ـعــث س ـمــوه بـبــرقـيــة تهنئة إلــى
أ خـيــه ر ئـيــس الجمهورية اإلسالمية
الـ ـم ــوريـ ـت ــانـ ـي ــة م ـح ـم ــد ولـ ـ ــد ال ـش ـيــخ
الـ ـ ـغ ـ ــزوان ـ ــي ،ع ـ ّـب ــر ف ـي ـه ــا سـ ـم ــوه عــن
خ ــال ــص ت ـه ــان ـي ــه ب ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـع ـيــد
الــوطـنــي ل ـب ــاده ،متمنيا لــه مــوفــور
ال ـص ـح ــة والـ ـع ــافـ ـي ــة ،ول ـل ـج ـم ـهــوريــة

اإلس ــام ـي ــة ال ـمــوري ـتــان ـيــة وشـعـبـهــا
الشقيق المزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى
رئيس جمهورية ألبانيا إيلير ميتا،
ّ
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه
ب ـم ـنــاس ـبــة ال ـع ـي ــد ال ــوط ـن ــي لـ ـب ــاده،
ً
متمنيا له موفور الصحة والعافية،
ول ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة أل ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا وش ـع ـب ـه ــا
الصديق المزيد من التقدم واالزدهار.
وب ـع ــث س ـمــو ولـ ــي ال ـع ـهــد الـشـيــخ
م ـش ـع ــل األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،ورئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
ا ل ــوزراء سمو الشيخ صباح الخالد
ببرقيات تهنئة مماثلة.

ً
النواف مستقبال سفير فلسطين أمس
اسـتـقـبــل ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـحــرس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـ ـفـ ــريـ ــق أول م ـت ـق ــاع ــد
الشيخ أحـمــد ال ـنــواف ،فــي ديــوانــه
بالرئاسة العامة للحرس الوطني،
سفير فلسطين لدى الكويت رامي
طهبوب.

«الدفاع» :تحديث المناهج لمواجهة التهديدات بالمنطقة
الطريجي شارك في الندوة الـ 25لرؤساء هيئات التدريب في الجيوش العربية
دعـ ـ ــا رئـ ـي ــس ه ـي ـئ ــة ال ـت ـع ـل ـيــم
العسكري ب ــوزارة الــدفــاع ،اللواء
الركن فهد الطريجي ،أمــس ،إلى
ت ـح ــدي ــث ال ـم ـن ــاه ــج وإجـ ـ ـ ـ ــراءات
الـ ـت ــدري ــب ال ـع ـس ـك ــري ل ـمــواج ـهــة
أش ـكــال مـتـنــوعــة مــن الـتـهــديــدات
الحالية والمستقبلية بالمنطقة.
وقال الطريجي ،لـ«كونا» ،على
هامش مشاركته بأعمال الندوة
ال ـ ــ 25ل ــرؤس ــاء هـيـئــات الـتــدريــب
في الجيوش العربية ،إن الندوة
تتضمن مواضيع عدة من أهمها
اع ـت ـمــاد ال ـم ـنــاهــج ،ال ـتــي تتعلق
بـ ـ ــاألمـ ـ ــور الـ ـطـ ـبـ ـي ــة واالس ـ ـع ـ ــاف
الميداني ،الى جانب ما يستجد
مـ ــن أع ـ ـمـ ــال وت ـ ـب ـ ــادل الـ ـخـ ـب ــرات
واالسـتـفــادة مــن االج ــراءات التي
تقوم بها بعض جيوش المنطقة.
ً
وأضـ ـ ــاف أن عـ ـ ــددا م ــن ال ــدول
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة تـ ـ ـخ ـ ــوض ج ـي ــوش ـه ــا
ً
ع ـم ـل ـي ــات عـ ـسـ ـك ــري ــة ،م ــوض ـح ــا
أن «الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات وال ـت ـك ـت ـي ـك ــات
واالجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات أم ـ ـس ـ ــت ت ـت ـغ ـي ــر
بــاس ـت ـمــرار ،وه ــذا االم ــر يتطلب
تـ ـح ــدي ــث الـ ـم ـن ــاه ــج واجـ ـ ـ ـ ــراءات

ورح ـ ـ ــب ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـح ــرس
ال ــوط ـن ــي ب ـس ـف ـيــر ف ـل ـس ـط ـيــن ،وت ــم
خ ــال ال ـل ـقــاء ب ـحــث ال ـمــوضــوعــات
ذات االهتمام المشترك ،والتأكيد
عـلــى أهـمـيــة تـعــزيــز الـعــاقــات بين
البلدين الشقيقين.

ً
«االئتمان»ّ :قدمنا قروضا بـ 3.38
مليارات دينار خالل  10سنوات
 1.56مليون مستفيد من خدماتنا ...وتعمير  13منطقة

«المناقصات» يطلب عروض
«الدبدبة والشقايا»
طلب الجهاز المركزي
للمناقصات العامة من هيئة
مشروعات الشراكة بين
القطاعين العام والخاص
تفاصيل العروض الفنية
لممارسة تقديم خدمات
استشارية لمشروع الدبدبة
لتوليد الطاقة الكهربائية
ومشروع الشقايا للطاقة
المتجددة "المرحلة الثالثة"
للبت في العطاءات المقدمة
للممارسة.
وأشارت آخر الدراسات
الموضوعة للمشروع أنه
يعد من المشاريع المتكاملة
إلنتاج الطاقة الكهربائية
باستخدام تكنولوجيا األلواح
الكهروضوئية وتكنولوجيا
الطاقة الحرارية المركزة
وطاقة الرياح ،ومن المتوقع
أال تقل القدرة المركبة
لمجموع مشاريع هذه
المرحلة عن  2000ميغاواط
باستخدام التكنولوجيات
المذكورة.
يذكر أن إنتاج محطة الشقايا
خالل أكتوبر الماضي ووفقا
آلخر اإلحصائيات الصادرة
عن وزارة الكهرباء والماء بلغ
 70ميغاواط.

ً
«إحياء التراث» تنظم دروسا
في شرح كتاب التوحيد

رؤساء هيئات التدريب فى القوات المسلحة العربية
التدريب حتى تتوافق وتتناسب
م ــع اشـ ـك ــال الـ ـمـ ـه ــددات الـحــالـيــة
والمستقبلية».
وأض ـ ــاف أن «م ـشــارك ـت ـنــا فــي
الـ ـ ـن ـ ــدوة ت ـج ـع ـل ـنــا ن ـس ـت ـف ـيــد مــن
إعــداد الكراسات الحديثة ،حيث
إننا نقوم بأخذ المنتج الجديد
الـ ـ ـخ ـ ــاص ف ـ ــي اإلس ـ ـن ـ ــاد ال ـط ـبــي
وعمليات االسـعــافــات الميدانية
والتعامل معها ،بما يتناسب مع
تنظيمنا العسكري والعمليات

التي نقوم بها» .وأكد الطريجي:
«نتعاون مع أغلبية الدول العربية
ولدينا اتفاقيات تعاون في مجال
ال ـت ــدري ــب ف ــي ش ـتــى ال ـم ـج ــاالت،
مـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون فـ ـ ــي الـ ـمـ ـج ــال
الطبي» ،مشيرا الى تعاون ثنائي
وجماعي لهيئة الخدمات الطبية
في الجيش الكويتي مع دول عدة.
وأوضح ان التعاون مع جميع
الدول العربية مستمر وليس وليد
اللحظة ،مبينا ان الندوة ال تتعلق

بآلية التعاون مع الدول العربية
ولـكــن تعتبر اضــافــة جــديــدة في
تـحــديــث ال ـكــراســات الـتــي تتعلق
بالمنظومة الطبية.
م ــن جـهـتــه ،ق ــال رئ ـيــس قـطــاع
الشؤون العربية بجامعة الــدول
الـعــربـيــة خـلـيــل الـ ـ ــذوادي ،إن من
األهداف األساسية لندوات هيئات
التدريب هو «اعداد دراسة موحدة
تساهم في رفع الكفاءة العسكرية
ألفراد القوات المسلحة ودارسي

الكليات العسكرية وتمكينهم من
تطوير مهاراتهم والتعامل بشكل
جيد مع مختلف الظروف».
وأوضــح الــذوادي أن مشاركة
رؤســاء هيئات التدريب بالدول
الـعــربـيــة ف ــي ال ـن ــدوة دل ـيــل على
ال ـع ــزم ال ـ ــدؤوب لـتـعــزيــز أواص ــر
الـ ـتـ ـع ــاون وال ـت ـن ـس ـي ــق وتـ ـب ــادل
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــرات فــي
مـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت واالن ـش ـطــة
العسكرية.

قــال بنك االئتمان إن إجمالي مبالغ القروض التي ّ
قدمها
خالل السنوات الـ  10األخيرة بلغ نحو  3.38مليارات دينار.
وأضاف البنك ،في بيان صحافي ،أن عدد القروض المقدمة
خالل الفترة نفسها بلغت  133ألفا ،مبينا أن عدد المستفيدين
مــن خــد مــات البنك  1.56مليون مستفيد ،فــي حين بلغ عدد
المستفيدين من خدماته اإللكترونية  505آالف مستفيد.
وأوضح أن عدد المناطق التي تم تعميرها بلغ  13منطقة؛
هي «صباح األحمد» ،والخيران ،والمسايل ،وشمال غرب عبدالله
الـمـبــارك ،وقـســائــم النسيم ،ومــديـنــة جــابــر األح ـمــد ،و«الــوفــرة
القائم» ،وتوسعة الوفرة ،وخيطان الجنوبي ،وجنوب عبدالله
المبارك ،وقسائم أبو حليفة ،وقسائم غرب عبدالله المبارك.

ّ
مبرة السعد تعلن أسماء الفائزات العربيات «المنتدى الخليجي» :ضرورة تبني استراتيجية
الثالث بجوائز «ابتكار الشرق األوسط» مدروسة لمواجهة تأثيرات «كورونا»

عمانيتان ومصرية وتكريمهن من «غلوبال ون» العالمية الخميس
أعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرة ال ـ ـس ـ ـعـ ــد
ل ـل ـم ـع ــرف ــة والـ ـبـ ـح ــث ال ـع ـل ـمــي
أس ـ ـمـ ــاء ال ـ ـفـ ــائـ ــزات ال ـع ــرب ـي ــات
الثالث بجوائز «ابتكار الشرق
األوسـ ــط» ،فــي حفل افتراضي
أقامته شبكة الـشــرق األوســط
للمخترعات والمبتكرات تحت
رعاية المبرة.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة ال ـ ـم ـ ـبـ ــرة
الشيخة فادية سعد العبدالله،
لـ«كونا» ،أمس ،إن الفائزات هن
تسنيم الـ ــداوودي مــن سلطنة
عـ ـ ـم ـ ــان ،وحـ ـ ـص ـ ــدت الـ ـج ــائ ــزة
الذهبية عن مشروعها القائم
عـلــى تـحــويــل ب ــذور الـتـمــر الــى
طين يساعد فــي التنقيب عن
ال ـن ـفــط ،بـيـنـمــا نــالــت الـجــائــزة
ال ـف ـض ـيــة رزان ال ـك ـل ـبــانــي مــن
س ـل ـط ـن ــة ع ـ ـمـ ــان عـ ــن مـ ـش ــروع
ال ـم ــرك ــب ال ـط ـب ـي ـعــي الـمـخـفــف
لألشعة السينية.
وأضافت السعد أن الجائزة
ال ـبــرونــزيــة كــانــت م ــن نصيب
سـلـمــى مــدحــت مــن م ـصــر ،عن
مشروعها «ماتخافيش» وهو
بــرنــامــج األم ـ ــان عـلــى الـهــاتــف
المحمول والمخصص لسالمة
الفتيات مــن الـتـحــرش ،معربة
عـ ــن سـ ـع ــادتـ ـه ــا بـ ـتـ ـط ــور ه ــذه
المبادرة منذ انطالقتها عربيا
وعالميا ،واستمرار التواصل
اف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــا فـ ـ ــي ظـ ـ ــل وجـ ـ ــود

سلة أخبار

فادية السعد

جائحة كورونا ،والسير قدما
في طريق النجاح.
وش ـ ـ ــددت ع ـل ــى أن ال ـكــويــت
أصبحت مركز المسابقة على
مستوى الشرق األوسط ،مبينة
أن شــراكــة م ـب ــادرة ابـتـكــار مع
الشبكة العالمية «غلوبال ون»
تشجع الفتيات المبدعات من
كل أنحاء العالم على المشاركة
ف ــي رك ـ ــب ال ـت ـط ــور الـ ـ ــذي ج ــاء
نتيجة للدور المجتمعي لمبرة
السعد إلرس ــاء قــواعــد البحث
العلمي.
وأكدت أن إسهامات وجهود
م ـ ـ ـبـ ـ ــرة الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــد ف ـ ـ ــي تـ ـع ــزي ــز
أطـ ــر ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي وصـقــل
م ـ ـهـ ــارات ال ـت ـف ـك ـيــر واإلب ـ ـ ـ ــداع،

ّ
الكويت لطهران :حلوا...
كما أنه يفتح نافذة للتعاون االقتصادي المجدي بين دول المنطقة.
وأض ــاف المصدر أن الدبلوماسي اإليــرانــي قــال إن بــاده رفضت
مشاركة دول الخليج في مفاوضات فيينا ،ألنها ستتطرق فقط للشروط
الفنية للعودة إلى اتفاق  ،2015وأنه إذا كان لدى تلك الدول أي هواجس
فيجب حلها بشكل مباشر وثنائي.
وتستأنف اليوم المفاوضات في فيينا في محاولة إلنقاذ االتفاق
النووي.
ووس ــط تــوقـعــات منخفضة بإمكانية الـتــوصــل إلــى اتـفــاق شامل،
يبرز خياران :إما اتفاق مؤقت يكسب إدارتــي الرئيس األميركي جو
ً
بــايــدن ال ــذي يــواجــه ضـغــوطــا سياسية واإلي ــران ــي إبــراهـيــم رئيسي
ً
ً
الذي يواجه ضغوطا اقتصادية ،مزيدا من الوقت لمعالجة الثغرات
التقنية والوصول إلى حد أدنى من التهدئة اإلقليمية ،أو استنزاف في
المفاوضات قد يتطلب زيادة منسوب التوتر من الطرفين.
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مجلس الوزراء :الوضع...

ً
الجرعة الثالثة ،خصوصا مــع وجــود المتحور "أومـيـكــرون"،

مـ ــن خـ ـ ــال ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـم ـث ـمــر
والشراكة المجتمعية العلمية
والبحثية مع الشبكة العالمية
ل ـل ـم ـخ ـت ــرع ــات والـ ـمـ ـبـ ـتـ ـك ــرات،
ج ـ ـ ـ ــاءت بـ ـ ــأهـ ـ ــداف تـ ـص ــب فــي
دعم وتطوير مهارات التفكير
العلمي لــدى الـشــابــات وصقل
مواهبهن.
وأعــربــت عــن أملها أن تقام
كل الفعاليات حضوريا ،وبما
ي ـتــوافــق م ــع أهـ ــداف ال ـم ـبــادرة
وتـطــورهــا وتــأثـيــرهــا المحلي
والـ ـع ــالـ ـم ــي ،ل ـت ـم ـك ـيــن الـ ـم ــرأة
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق أه ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـي ــة
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــدامـ ــة ورؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة األمـ ـ ــم
المتحدة  ،2030وتأهيل المرأة
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي م ــواق ــع صـنــع
القرار.
بـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا ،ذك ـ ـ ـ ــرت رئ ـي ـس ــة
جائزة ابتكار الشرق األوســط
لـ ـلـ ـمـ ـخـ ـت ــرع ــات والـ ـمـ ـبـ ـتـ ـك ــرات
الـشـيـخــة نـبـيـلــة ال ـص ـبــاح ،في
تصريح لـ «كونا» ،أنها فخورة
بـ ـنـ ـج ــاح ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ووصـ ـ ــول
ال ـفــائــزات إل ــى ال ـمــراكــز األول ــى
ع ــربـ ـي ــا وت ــأهـ ـلـ ـه ــن ل ـل ــوص ــول
إل ــى ال ـف ــوز عــال ـم ـيــا ،مــوضـحــة
أن ـ ــه س ـي ـت ــم ت ـك ــري ــم الـ ـف ــائ ــزات
عــال ـم ـيــا م ــن ش ـب ـكــة «غ ـل ــوب ــال
ون» ال ـع ــال ـم ـي ــة لـلـمـخـتــرعــات
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـب ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــرات اف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــا
الخميس المقبل.

●

مريم طباجة

أكــد المشاركون في «المنتدى
ال ـخ ـل ـي ـجــي االفـ ـت ــراض ــي» أهـمـيــة
ت ـب ـنــي اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـمــواج ـهــة
تأثيرات جائحة كورونا اجتماعيا
ونفسيا وا قـتـصــاد يــا وتعليميا
وشتى المجاالت ،وفق إطار علمي
مــدروس ،ومعالجة أهم المشاكل
ا لـتــي خلفتها عـلــى المجتمعات
وما ترتب على اإلجراءات المتخذة
لمحاربة الفيروس.
ولفت المشاركون في المنتدى
ال ــذي انـطـلــق م ـســاء أم ــس األول،
بتنظيم من معهد المرأة للتنمية
وال ـس ــام ت ـحــت ع ـن ــوان «األب ـع ــاد
االجتماعية للجائحة تأثيرات...
ت ـ ـصـ ــورات ...ن ـظ ــرة مـسـتـقـبـلـيــة»،

ويـ ـض ــم ن ـخ ـب ــة ع ـل ـم ـيــة كــوي ـت ـيــة
وخليجية متخصصة من باحثين
وأكاديميين ومسؤولين للوقوف
ع ـل ــى اآلثـ ـ ـ ــار االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـتــي
ّ
خلفتها الجائحة ،وبعض األبعاد
ال ـخ ــاص ــة ل ـمــا ب ـعــدهــا ويـسـتـمــر
ثالثة أيام.
وشددوا على ضرورة معالجة
آثار وسلبيات هذه الجائحة على
الـمـجـتـمـعــات ك ـكــل ووفـ ــق خطط
ورؤى استشرافية وابتكارية ،وبما
يواكب العصر الرقمي وتقنياته
وتطويق أي مثالب أو تداعيات،
وب ـمــا ال ي ـعــوق مـسـيــرة التنمية
بأبعادها كافة.
ورك ـ ــزوا عـلــى أهـمـيــة الــوقــوف
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـم ـ ـش ـ ـهـ ــد االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي
والتعليمي وا لـقــا نــو نــي لتفعيل

أي إج ــراء ات لمواجهة الجائحة
وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـمـ ـشـ ـه ــد االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
المعيشي لألسر بصفتها التحدي
االجـتـمــاعــي األول كــذلــك التركيز
على انعكاسات األزمة على واقع
األسـ ـ ــرة وأي أزمـ ـ ــات مستقبلية
يفرضها هذا الفيروس المتحور.

معالجة التحديات
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،دع ـ ــت مــؤس ـســة
مـعـهــد ال ـم ــرأة للتتمية وال ـســام
الـمـحــامـيــة ،كــوثــر ال ـجــوعــان ،إلــى
ضرورة تبني تلك االستراتيجية،
ح ـي ــث ت ـع ـن ــى ب ـم ــواج ـه ــة اآلثـ ـ ــار
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــة واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وغـ ـي ــره ــا وم ـنــع
امتدادها إلى المواطن والمجتمع

«العربي للمرأة» يشارك في «هنا من أجل صحتها»
ش ــارك ــت رئ ـي ـس ــة االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ــرب ــي ل ـل ـمــرأة
المتخصصة – فــرع الكويت الــدكـتــورة كلثوم
عوض ،في فعالية «هنا من أجل صحتها» التي
نظمتها مجموعة شــركــات أورغ ــان ــون بقاعة
سلوى الصباح بفندق المارينا بحضور رئيسة
القطاع الصحي وقـطــاع االتـصــاالت باالتحاد
الدكتورة دنيا بستكي.
وتـهــدف الفعالية الــى استكشاف التجارب
ال ـفــريــدة لـلـمــرأة فــي الـمـنـطـقــة ،والـتــركـيــز على
فهم احتياجات النساء الصحية غير ُ
الملباة،

مستدركة بأنه لن يتم اشتراط تلقي هذه الجرعة "التنشيطية"
من أجل السماح بالسفر أو دخول المجمعات حتى اآلن.
وأضافت أن حصول الشخص على جرعتي لقاح ضد "كورونا"
ً
ما زال شرطا للحصول على اللون األخضر في تطبيقي "مناعة"
و"هويتي" ،وأنه ال قرار بإدراج غير الحاصلين على "التنشيطية"
ضمن اللون البرتقالي في هذين التطبيقين.

المتحور يهوي بمؤشرات...
وكانت أكبر الخسائر الخليجية أمس في بورصتي دبي والسعودية،
إذ تراجعت األولى  %5.2والثانية  ،%4.5في حين سجل مؤشر الكويت
العام خسائر بـ  ،%2.8وتراجع مؤشر قطر بـ  ،%2.7وقاربت خسارة مؤشر
ســوق البحرين المالي  ،%2وانخفض «أبوظبي»  ،%1.8وغــاب مؤشر
سوق سلطنة عمان بسبب عطلة العيد الوطني أمس واليوم٠٧ .

يتفشى بسرعة في...
وانضمت دول جديدة إلى اإلجراءات العالمية في حظر السفر

وتـسـلـيــط ال ـض ــوء عـلــى الـتـمـكـيــن االق ـت ـصــادي
كشرط مسبق لصحة المرأة ،مع تأكيد الحاجة
ال ــى بـيــانــات مصنفة حـســب ن ــوع الـجـنــس عن
صحة المرأة .وقالت عوض في كلمتها ضمن
ا ل ـن ــدوة العلمية ا لـمـصــا حـبــة للفعالية إن من
األه ـ ـ ــداف الــرئ ـي ـس ـيــة ل ــات ـح ــاد تـمـكـيــن ال ـم ــرأة
الكويتية فــي جميع مـجــاالت العمل بما فيها
القطاع الصحي بكل فروعه العلمية واألكاديمية
والصيدلة والتمريض وغيرها في هذا القطاع
الهام.

مــن دول منطقة جنوب إفريقيا وإلـيـهــا ،لكن إســرائـيــل أغلقت
حدودها بشكل كامل مدة  3أسابيع ،وتبعها المغرب ،الذي أعلن
ً
ً
إغالقا كامال ألجوائه أمام كل رحالت الطيران القادمة إليه ،مدة
ً
أسبوعين اعتبارا من اليوم.
وفي لندن ،سيعاد فرض ارتداء الكمامة في المحال التجارية
ووسائل النقل العام ،ابتداء من الغد ،كما ستطلب الحكومة من
أي شخص يدخل البالد ،إجراء اختبار «بي سي آر» أو الخضوع
لعزل ذاتي.
ّ
وفي وقت يسابق العلماء الزمن لتحديد التهديد ،الذي يمثله
ً
المتحور الجديد ،خصوصا بشأن إن كان بإمكانه االلتفاف على
ً
اللقاحات المطورة حاليا ،ذكرت أنجيليك كويتزي ،التي ترأس
الجمعية الطبية «ساما» في جنوب إفريقيا ،أن الذين أصيبوا
بـ «أوميكرون» حالتهم ليست خطيرة ،مضيفة« :يشكو المرضى
في الغالب من ألم في الجسد وإرهاق وتعب شديد ،ونرى ذلك
في جيل الشباب ال كبار السن».
وتـحــدثــت م ـصــادر طـبـيــة أن الـشـبــاب الـمـصــابـيــن بالساللة
الجديدة ،الذين تتراوح أعمارهم بين  20و ،30يعاني بعضهم
ً
أعراضا خطيرة ،وبعضهم بحاجة إلى رعاية مركزة.
(عواصم ـ وكاالت)
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في الكويت والمنطقة ككل ،ومن
أبرز ذلك ما يتعلق بالتعليم عن
ُب ـع ــد وال ـت ـح ــدي ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
واالقتصادية التي واجهت الدول
الخليجية وغيرها.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أنـ ــه م ــا ل ــم تتم
م ـع ــال ـج ــة تـ ـل ــك ال ـ ـتـ ــداع ـ ـيـ ــات مــن
مختلف جوانبها ،فإنها ستخلف
بـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي آثـ ـ ـ ـ ـ ــارا سـ ـلـ ـبـ ـي ــة ع ـلــى
المجتمعات.
من جانبه ،قال المنسق العام
للمنتدى د .يعقوب الكندري إن
المشاركين في المنتدى يسعون
إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج ب ـم ـج ـم ــوع ــة مــن
التوصيات المالئمة والمناسبة
التي تفيد مجتمعاتنا الخليجية
وم ـ ــن خ ـ ــال رس ـ ــم إطـ ـ ـ ــار عـلـمــي
لتبعات هذه الجائحة».
مــن جهته ،أوضــح أسـتــاذ علم
االج ـت ـم ــاع بـجــامـعــة ال ـك ــوي ــت ،د.
مـحـمــد الــرم ـي ـحــي ،أن الـجــائـحــة
أفـ ــرزت سـلــوكـيــات ت ــراوح ــت بين
الهلع الشديد واإلنكار والتشكيك،
وهي مراحل أفرزت ثقافة سلبية
منها لــوم المؤسسات والتهكم،
خـ ـص ــوص ــا فـ ــي بـ ـع ــض وس ــائ ــل
التواصل االجتماعي».
من ناحيتهّ ،بين األستاذ بكلية
العلوم السياسية بجامعة الكويت
د .ع ـب ــدال ـل ــه س ـه ــر فـ ــي الـجـلـســة
ال ـثــان ـيــة لـلـمــؤتـمــر أن الـجــائـحــة
ت ــدف ـع ـن ــا إل ـ ـ ــى قـ ـ ـ ـ ــراءة مـسـتـقـبــل
العالقات الدولية بشكل جيد وفقا
للمعطيات والمستجدات.

تنظم جمعية إحياء التراث
اإلسالمي سلسلة من الدروس
والمحاضرات االسبوعية عبر
البث المباشر «االنستغرام»،
في شرح «كتاب التوحيد»
يلقيها الشيخ فهد المضاحكة،
وتشرف عليها لجنة الدعوة
واإلرشاد التابعة للجمعية في
كيفان ،كل يوم ثالثاء الساعة
 7.30مساء .ودعت الجمعية،
في بيان أمس ،الجمهور إلى
حضور مثل هذه الدروس
وغيرها من األنشطة األخرى
التي يتم تنظيمها لالستفادة
مما يطرح من خاللها من مواد
شرعية .وأضافت أن تنظيم
ً
مثل هذه الدروس يأتي انطالقا
من حرصها على نشر العلم
الشرعي في صفوف المجتمع،
وباألخص فيما يتعلق بكتاب
الله تعالى ،مؤكدة حرصها
على الوقوف بجانب األسرة
بتوجيه األبناء الستغالل
وقت الفراغ بطلب العلم وحفظ
كتاب الله تعالى وسنة نبيه
صلى الله عليه وسلم.

ً
ً
«النجاة» :حملة «دفئا وسالما»
جمعت  250ألف دينار
أطلقت جمعية النجاة
الخيرية ،حملتها الشتوية
ً
ً
«دفئا وسالما» لمساعدة
ودعم الفقراء والمحتاجين في
مختلف دول العالم العربية
واإلسالمية .وأعلن رئيس
قطاع الموارد والعالقات
العامة واإلعالم بـ«النجاة» عمر
الثويني ،أمس ،والموجود
حاليا في تركيا على رأس وفد
إغاثي إنساني يتكون من 14
عضوا من الرجال والنساء
من العاملين بـ«النجاة»
والمتطوعين ،بدء تنفيذ
المرحلة األولى من الحملة
لتقديم المساعدات اإلغاثية
الضرورية للمحتاجين
في مختلف الدول العربية
واإلسالمية سنويا .وأوضح
الثويني أن الحملة استهدفت
جمع ربع مليون دينار،
وتحققت ،بل زاد المبلغ ،بفضل
الله تعالى ،ثم بعطاء أهل
الخير وسعيهم لتوفير تلك
المساعدات التي يستفيد منها
أكثر من  20ألف شخص في 10
دول ،هي :تركيا واألردن واليمن
ولبنان وألبانيا والبوسنة
وفلسطين ،وكوسوفو والجبل
األسود ،إضافة لداخل الكويت.

«كتلة الـ  :»6لن نشارك...

ً
على نصوصه" ،ونحن مستمرون بعدم التعاون معه" ،مشيرا
ً
إلــى أن "رئـيـ َـســي السلطتين يـقــودان مخططا لـهــدم المؤسسة
التشريعية ،وتفريغ الدستور من محتواه ،ويتمنيان تكرار مشهد
مجلس  2016لتنفيذ مخططهما".

«التمييز» :السجن ...7
بالشركة بالعقوبة ذاتها مع إبعادهم عن البالد بعد تنفيذ
الحكم.
فــي المقابل ،أيــدت «التمييز» حكم تبرئة النائب سعدون
حماد العتيبي مــن التهم المنسوبة إليه مــن النيابة بشأن
استغالل النفوذ ،ورفضت الطعن المقدم من النيابة العامة.
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محليات
األمم المتحدة :قلقون إزاء حظر الكويت تجديد إقامات «الـ »60
لجنتها االقتصادية أوصت بإلغاء القرار ...وتسهيل وصول العمالة إلى القضاء
جورج عاطف

أوصت لجنة أممية الكويت
بضرورة رفع القدرة التفتيشية
لرصد ظروف العمل داخل
الشركات لضمان التنفيذ
الفاعل للجزاءات المفروضة
على مرتكبي االنتهاكات ضد
حقوق العمالة.

اللجنة انتقدت
استمرار انتهاك
حقوق الوافدين
وإبقاء عقوبة
الهروب من العمل

أبــدت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية في المجلس االقتصادي
واالجـتـمــاعــي التابع لــأمــم المتحدة قلقها إزاء
ً
الـقــرار اإلداري الـصــادر أخـيــرا من الهيئة العامة
للقوى العاملة والقاضي بحظر إصدار إذن عمل
ً
لمن بلغ  60عــامــا ومــا فــوق مــن حملة شـهــادات
الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها ،كما أبدت
اللجنة قلقها من استمرار انتهاك حقوق العمالة
الــوافــدة ،إضافة إلى اإلبقاء على عقوبة الهروب
من العمل التي ّ
تعرض العمالة لسوء المعاملة
والعمل الجبري.
وأوصــت اللجنة خــال مالحظاتها الختامية
على تقرير الكويت الدوري الثالث ،الذي حصلت
"الجريدة" على نسخة منه ،بضرورة إلغاء القرار
السالف ذكره (حظر تجديد إقامات أصحاب
ً
ً
الـ  60عاما) ،فضال عن اتخاذ التدابير التشريعية
ال ــازم ــة إلل ـغــاء عـقــوبــة ال ـه ــروب وض ـمــان صــون
الـحـقــوق االق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة والثقافية
للعمالة الوافدة وحمايتهم من سوء االستغالل،
ك ـمــا أوصـ ــت بـ ـض ــرورة رف ــع الـ ـق ــدرة التفتيشية
لــرصــد ظـ ــروف الـعـمــل داخـ ــل ال ـشــركــات لضمان
التنفيذ الفاعل للجزاءات المفروضة على مرتكبي
االنتهاكات ضد حقوق العمالة وتسهيل وصولها
إ لــى المحاكم والهيئات القضائية وغيرها من
جهات تسوية المنازعات.
وعلى صعيد العمالة المنزلية ،أبــدت اللجنة
قلقها إزاء اسـتـمــرار استغالل أصـحــاب األعـمــال

العاملة» و«المحاسبين»
«القوى
ً
ِّ
تدربان  ٢٠باحثا عن عمل
●

جورج عاطف

وقـ ـ ـع ـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـع ــام ــة
لـ ـلـ ـق ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة وج ـم ـع ـيــة
الـمـحــاسـبـيــن وال ـمــراج ـع ـيــن،
أمـ ــس ،ع ـقــد ت ــدري ــب وتــأهـيــل
ً
 20باحثا عن عمل في مجال
ال ـم ـح ــاس ـب ــة .وق ــال ــت م ــدي ــرة
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ب ــال ـت ـك ـل ـي ــف إيـ ـم ــان
ً
االنـ ـص ــاري ،إن ــه "إي ـم ــان ــا من
الهيئة بأهمية التدريب وما
ل ــه م ــن أثـ ــر ب ــال ــغ ف ــي تـنـمـيــة
قـ ــدرات ال ـبــاحـثـيــن ع ــن عـمــل،
ً
وح ــرص ــا م ـن ـهــا ع ـلــى تـنـفـيــذ
رؤي ـ ـ ــة ال ـ ــدول ـ ــة ال ــرامـ ـي ــة إل ــى
زيادة نسبة توظيف العمالة
الوطنية في القطاع الخاص
م ــن خ ـ ــال ح ــث ال ـمــواط ـن ـيــن
وت ـح ـف ـيــزهــم ع ـلــى االل ـت ـحــاق
ب ــال ـع ـم ــل فـ ــي الـ ـجـ ـه ــات غ ـيــر
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة قـ ــامـ ــت ال ـه ـي ـئ ــة
ب ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــع ال ـ ـع ـ ـقـ ــد ل ـ ـتـ ــدريـ ــب
و تــأ هـيــل  20بــا حـثــا عــن عمل
م ـ ــن الـ ـمـ ـح ــاسـ ـبـ ـي ــن ح ــدي ـث ــي
التخرج حملة البكالوريوس
(ذكـ ـ ــور وإن ـ ـ ــاث) ل ـم ــدة ثــاثــة
أش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــر ،يـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــح بـ ـم ــوجـ ـب ــه
ال ـ ـبـ ــاحـ ــث شـ ـ ـه ـ ــادة الـ ــزمـ ــالـ ــة
المهنية األميركية".
وبـ ـيـ ـن ــت األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاري ،فــي
تصريح صحافي ،أن توقيع
الـعـقــد ج ــاء ف ــي إط ــار تـعــزيــز
أواصـ ــر ال ـت ـع ــاون م ــع جـهــات

القطاع الخاص ،وحرصا من
الـهـيـئــة عـلــى تـنـمـيــة م ـهــارات
الـبــاحـثـيــن ع ــن ع ـمــل وزي ــادة
ً
قدراتهم ليكونوا أكثر قبوال
في هذا القطاع المهم ،الفتة
إلى أن تدريب وتأهيل الفئات
المستهدفة من المحاسبين
حديثي التخرج ليس التعاقد
األول م ــع ا لـجـمـعـيــة ،ب ــل هو
امـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداد لـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة ت ـ ـعـ ــاون
تعكس حرص الجهتين على
دعـ ـ ــم قـ ـ ــوة الـ ـعـ ـم ــل ال ــوط ـن ـي ــة
وت ــوفـ ـي ــر الـ ـسـ ـب ــل ك ــاف ــة ل ـهــم
لـلـعـمــل ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخــاص
من خالل التدريب والتطوير
لرفع كفاء تهم وبناء قدراتهم.
وثـمـنــت األن ـصــاري جهود
جمعية المحاسبين وأعضاء
مـجـلــس إدارتـ ـه ــا ح ـيــال دعــم
الـبــاحـثـيــن عــن ع ـمــل ،مــؤكــدة
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرار الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون م ــع
جمعيات النفع العام وجهات
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص لـ ـت ــدري ــب
وتأهيل المزيد من الباحثين
عن عمل.

(الـ ـكـ ـف ــاء) ل ـه ــذه ال ـع ـمــالــة وإس ـ ـ ــاءة مـعــامـلـتـهــم،
ً
فضال عن عدم ايفاء تدابير حمايتهم بالغرض
ال ـمــوضــوعــة ألج ـل ــه ،مــوص ـيــة بـ ـض ــرورة ات ـخــاذ
ال ـتــداب ـيــر ال ــازم ــة ال ـت ــي تـضـمــن ح ـمــايــة حـقــوق
العمالة المنزلية الوافدة وفرض العقوبات الرادعة
على أصحاب األعمال الذين ينتهكون التشريعات
ً
المنظمة وإنزال العقوبات الرادعة فعليا بحقهم،
إضافة إلى ضرورة إزالة عوائق وحواجز وصول
هذه العمالة إلى المحاكم والهيئات القضائية،
ً
ورف ـ ــع م ـس ـتــوى ال ــوع ــي ب ـيــن ال ـج ـم ـهــور عـمــومــا
والعمالة بمواد القانون ( )2015/68بشأن العمالة
المنزلية ،و ضـمــان فعالية تنظيم عمل و كــاالت
جـلــب الـعـمــالــة وتوظيفها وإصـ ــدار التراخيص
ً
لها ورصدها لمنع استغالل العمالة ،فضال عن
المواء مة بين قانوني العمالة المنزلية والعمل
فــي الـقـطــاع األهـلــي فيما يخص ســاعــات العمل
والرواتب واإلجــازات المرضية ،والتصديق على
اتـفــاقـيــة مـنـظـمــة الـعـمــل الــدول ـيــة ب ـشــأن الـعـمــال
المنزليين رقم (.)2011/189

حماية العمال وأسرهم
وأوصـ ــت الـلـجـنــة ال ـكــويــت ب ــإع ــادة الـنـظــر في
التصديق على االتفاقية الدولية لحماية حقوق
ج ـم ـي ــع الـ ـعـ ـم ــال ال ـم ـه ــاج ــري ــن وأف ـ ـ ـ ــراد أس ــره ــم،
واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من
االختفاء القسري ،كما أوصــت بــأن تدعم الدولة

عمالة الستين
االل ـت ــزام الـعــالـمــي بعقد الـعـمــل لتحقيق أه ــداف
التنمية المستدامة ،ومن شأن تنفيذ األهداف على
أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز
ً
أن يضمن عــدم إهـمــال أح ــد ،فـضــا عــن تشجيع
إش ــراك المنظمات غـيــر الحكومية وغـيــرهــا من
أعضاء المجتمع المدني في متابعة المالحظات
الـخـتــامـيــة وف ــي عملية ال ـت ـشــاور عـلــى الصعيد
الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

جددت المصادر تأكيد أن
التطعيم بجرعتين من اللقاح
لمرض «كوفيد ،»19
المضاد ً
ما زال شرطا للون األخضر في
تطبيقي «مناعة» و«هويتي».

كشفت مصادر صحية مطلعة
أن وزارة الصحة لم تتخذ حتى
اآلن أي ق ــرارات أو إجـ ــراء ات أو
تــوصـيــات جــديــدة بـشــأن عــودة
األشخاص غير الحاصلين على
الجرعة التنشيطية الثالثة الى
ال ـلــون الـبــرتـقــالــي فــي تطبيقي
"مناعة" و"هويتي".
وب ـي ـن ـمــا شـ ـ ــددت ال ـم ـص ــادر
ل ـ "الـجــريــدة" على أهمية تلقي
ال ـج ــرع ــة الـتـنـشـيـطـيــة ال ـثــال ـثــة،
خصوصا مــع وجــود المتحور
ال ـج ــدي ــد "أوم ـ ـي ـ ـكـ ــرون" ،ج ــددت

ّ
وزير الصحة تفقد
المستشفى الصدري

الـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى ع ـ ـ ــدم اعـ ـتـ ـم ــاد
ت ـل ـقــي الـ ـج ــرع ــة "ال ـت ـن ـش ـي ـط ـيــة"
ً
شـ ــرطـ ــا ل ـل ـس ـم ــاح ب ــال ـس ـف ــر أو
دخـ ــول الـمـجـمـعــات ح ـتــى اآلن،
مـشـيــرة إل ــى ح ـصــول المتطعم
ع ـ ـلـ ــى جـ ــرع ـ ـت ـ ـيـ ــن م ـ ـ ــن الـ ـلـ ـق ــاح
ال ـم ـضــاد ل ـم ــرض "كــوف ـيــد ،"19
ما زال شرطا للون األخضر في
تطبيقي "مناعة" و"هويتي".
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن الـ ـحـ ـص ــول
على جرعتين من التطعيم هو
ال ـم ـط ـل ــوب ل ـل ـس ـم ــاح لـلـمـطـعــم
بـ ــا ل ـ ـس ـ ـفـ ــر أو ا ل ـ ـ ـ ــد خ ـ ـ ـ ــول إ ل ـ ــى
المجمعات واألماكن المختلفة،
حتى اآلن.

قام وزير الصحة ،الشيخ د .باسل الصباح،
ووكـ ـي ــل ال ـ ـ ـ ــوزارة ،د .مـصـطـفــى رض ـ ــا ،أم ــس،
بجولة تفقدية للمستشفى ا لـصــدري ،ضمن
إطار تطوير أجنحة األطفال في جميع مرافق
الــوزارة ،السيما جناح األطفال بـ "الصدري"،
إضافة الى رفع الطاقة االستيعابية الخاصة
بالعناية المركزة لألطفال ،بما يعكس رؤية
وزارة للتطوير في هذا المجال.

ً
«البلدي» :قرار المشروع اليوم وإقراره يحتاج أرضا بديلة للتعليم العالي
●

فــي حـيــن يـتــرقــب ال ـمــواط ـنــون جلسة
المجلس البلدي ،اليوم ،العتماد مقترح
جنوب الـقـيــروان ،وال ــذي تبلغ مساحته
 3كيلومترات وتحويله إ لــى المؤسسة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة ،ل ـت ـحــريــك
عـجـلــة الـطـلـبــات اإلسـكــانـيــة الـمـتــراكـمــة،
ف ــإن ال ـم ـشــروع يـصـطــدم بـمـجـمــوعــة من
ال ـم ـعــوقــات ،ال ـتــي ت ـحــول دون إن ـج ــازه،
وذل ــك عـلــى خـطــى م ـشــروع أرض منتزه
ابوحليفة.
وم ــن الـمـتــوقــع أن تـكــون نـسـبــة رفــض
ً
ال ـم ـق ـتــرح عــال ـيــة جـ ــدا م ــن وزيـ ــر ش ــؤون
الـبـلــديــة ،فــي ح ــال واف ــق عـلـيــه المجلس
بــالـصــورة الـتــي قــدم بـهــا ،وذل ــك لسقوط
بعض أركان التخصيص ،األمر الذي دعا
رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي
إلى وقف عرض ومناقشة محضر الجهراء
في أحد الجلسات السابقة بشأنه نتيجة
وج ــود شبهات فــي الـمـقـتــرح ،رغــم رغبة
الكثير من األعضاء في تحريك المقترح.
وم ـ ــن أه ـ ــم الـ ـمـ ـع ــوق ــات ،الـ ـت ــي ت ــواج ــه
المشروع ،التنازل التام عن األرض التي
كانت مخصصة ل ــوزارة التعليم العالي
بمساحة  600الف متر مربع.
ك ـمــا أن ك ـت ــاب ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـبـلــديــة
ال ـك ــوي ــت ال ـم ـه ـن ــدس أح ـم ــد الـمـنـفــوحــي
الموجه لرئيس المجلس البلدي وضع
عالمة استفهام بشأن المقترح ،حيث إنه
لــم يشر أل يــة موافقة للجهاز التنفيذي،
ب ــل ت ـطــرق إل ــى ث ــاث ن ـقــاط توضيحية،
ً
ً
أوال أنه طبقا لدراسة المخطط الهيكلي
الرابع يتضح أن الموقع المقترح داخل من

ووفقا إلجراءات متابعة المالحظات الختامية
التي اعتمدتها اللجنة ،مطلوب من الكويت تقديم،
ً
في غضون  24شهرا ،من اعتماد هذه المالحظات،
معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة ،إلى جانب
تقدم تقريرها الدوري المقبل وفقا للمادة  16من
العهد بنهاية أكتوبر  ،2026ما لم تبلغ بخالف
ذلك بسبب تغيير في دورة االستعراض ،ووفقا
لقرار الجمعية العامة (.)68/268

ً
ضمن مناطق التحريج ،وثانيا :أن الموقع
المقترح يوجد به موقع مخصص لمعهد
ً
الكويت لإلدارة والتكنولوجيا ،وثالثا :أن
هناك مساحات كبيرة ألشجار التحريج،
وع ـل ـي ــه ت ــم إع ـ ـ ــداد ك ـت ــب ل ـك ــل م ــن وزارة
التعليم ا لـعــا لــي والهيئة ا لـعــا مــة للبيئة
والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية إلبداء الرأي حول المقترح.
وذك ــر وزي ــر التعليم الـعــالــي د .محمد
الـفــارس أن ال ــوزارة لم تمانع من تحويل

األرض ،لكن وضعت شرطا أساسيا وهو
ً
تخصيص المجلس البلدي أرضــا بديلة
والمخصصة لمجلس الجامعات الخاصة
ك ـمــوقــع إلن ـش ــاء مـعـهــد ال ـكــويــت لـ ــإدارة
والتكنولوجية ،وهــذا شرط مماثل جعل
وزيـ ــري الـبـلــديــة الـســابـقـيــن فـهــد الشعلة
ورنا الفارس يرفضان التصديق على قرار
المجلس البلدي بشأن تحويل أرض منتزه
ابوحليفة إلى "السكنية" ،بالرغم من وجود
ً
كامل أركان اإلجراءات والموافقات ،فضال

عــن ال ــدراس ــة ،إال أن ــه افـتـقــد ش ــرط تـنــازل
هيئة الزراعة.
فـهــل سيجد أ ع ـضــاء المجلس طريقة
ل ـل ـخ ــروج م ــن دوام ـ ـ ــة ال ـم ـق ـت ــرح وإعـ ـ ــادة
الـمـقـتــرح لـلـجـهــاز الـتـنـفـيــذي لـمــزيــد من
الدراسة ،اليوم ،مع طلب الرأي القانوني
بشأن نقطة شــرط إيـجــاد أرض البديلة،
أم سيخاطر ويقر المقترح بالشكل الذي
خرج من لجنة الجهراء ،ويكون مصيره
كمصير أرض منتزه ابو حليفة؟

«قانونية البلدي» ترفض إلزام الجهات
الحكومية والخاصة بإنشاء حضانات
أبدت اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي ،عدم
موافقتها على االقـتــراح المقدم من العضوة المهندسة مها
البغلي بشأن إضافة مادة في الئحة البناء تلزم المؤسسات
والجهات الحكومية والخاصة التي يزيد عدد العامالت بها
عن  50عاملة او يتجاوز عدد العاملين بها  200عامل بإنشاء
دور حضانة لها.
وأحالت اللجنة برئاسة فهيد المويزري كتاب الممثل عن
صغار المستثمرين المستأجرين في منطقة جنوب أمغرة
والسكراب بشأن نقلهم من منطقة أمغرة إلى منطقة النعايم
إلى الجهاز التنفيذي ،فيما أحالت إلى اإلدارة القانونية رسوم
الحصول على وثائق وفقا لقانون االطالع على المعلومات.
وأبـقــت اللجنة على ال ـجــدول كـتــاب وزي ــر الــدولــة لشؤون
البلدية بشأن مشروع تعديل القانون رقم  33لسنة  2016في
شأن البلدية.
وحول طلب اللجنة بشأن تكليف اللجنة القانونية والمالية

وأك ــدت أن وزارة الصحة ما
ت ـ ــزال ت ـ ــدرس األب ـ ـعـ ــاد ووضـ ــع
الخطط حول المتحور الجديد،
في حال دخوله البالد.
وأشـ ــارت إل ــى أن اجتماعات
وزارة الـصـحــة خ ــال الـيــومـيــن
الـ ـس ــابـ ـقـ ـي ــن لـ ـ ــم ت ـ ـت ـ ـطـ ــرق إلـ ــى
مـ ــوضـ ــوع ال ـت ـط ـع ـي ـم ــات ضـمــن
ال ـخ ـط ــط ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ،الف ـتــة
إلــى عــدم اتضاح الصورة حول
تـ ـ ـط ـ ــورات ال ـم ـت ـح ــور ال ـج ــدي ــد،
مفضلة عدم التسرع في اتخاذ
أي قـ ــرارات حـتــى مـعــرفــة أبـعــاد
هذا المتحور.
مــن جــانــب آخــر ،أعـلــن رئيس

ً
باسل الصباح متفقدا المستشفى الصدري أمس

«جنوب القيروان» اإلسكاني على خطى «منتزه أبوحليفة»
محمد جاسم

األحمدي تتضامن مع
حملة « 16يوم برتقالي»

جرعتان فقط شرط «األخضر» في «مناعة» و«هويتي»
●

محافظ الجهراء يستقبل
السفير الهندي

استقبل محافظ الجهراء
ناصر الحجرف أمس السفير
الهندي لدى البالد سيبي
جورج ،وناقشا العالقات
الثنائية وشؤون المغتربين
وسبل تعزيز التعاون الثنائي
بين البلدين في جميع
المجاالت.

ال عودة إلى «البرتقالي» لمن لم يحصل على «التنشيطية»
عادل سامي

سلة أخبار

بتقصي الحقائق حول تنفيذ قرارات المجلس البلدي في مواقع
جنوب سعد العبدالله ،أكدت اللجنة أنه تمت إزالــة معوقات
مدينة جنوب سعد العبدالله ،الفتة إلى انه تم استدعاء أصحاب
الطلبات اإلسكانية للمشروع من قبل المؤسسة العامة للرعاية
السكنية ،كما أنها وجهت دعوة إلى مؤسسة الرعاية السكنية
ووزارة المالية بخصوص المخالفات المستحقة على الشركات
المتعدية على أمالك الدولة.

منع الشيشة
وأبقت على الجدول كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن
مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي
والمناطق والطرق والشوارع والميادين ،كما أبقت على الكتاب
المقدم من المدير العام لهيئة البيئة بشأن قرار منع الشيشة
في األماكن المغلقة.

مركز صباح األحمد  Eالصحي
د .محمد المهنا مضاعفة العمل
ف ــي ال ـم ــرك ــز وت ـم ــدي ــد س ــاع ــات
العمل اعـتـبــارا مــن أم ــس ،وذلــك
مــن الـســاعــة  8صـبــاحــا حـتــى 2
ظهرا خــال الفترة الصباحية،
وم ــن الـســاعــة  2ظـهــرا حـتــى 12
صباحا خالل الفترة المسائية.
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،تـ ـعـ ـق ــد ج ـم ـع ـيــة
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة
لمنظمة الصحة العالمية اليوم
ال ـ ـ ــدورة االس ـت ـث ـنــائ ـيــة الـثــانـيــة
والمزمع أن تناقش تقرير المدير
العام للمنظمة المعني بتعزيز
تــأ هــب ا لـمـنـظـمــة واستجابتها
للطوارئ الصحية.
وهـ ــذه الـ ـ ــدورة االسـتـثـنــائـيــة
الـثــانـيــة ال ـتــي تـعـقــد فــي تــاريــخ
المنظمة منذ عام  ،1948سوف
تـضــع ا تـفــا قـيــة للمنظمة بشأن
التأهب للجوائح واالستجابة
لها.
وأوضحت المنظمة أن الدورة
االستثنائية الثانية ستبحث في
استحداث هيئة داعمة لالتفاقية
الـجــديــدة للتأهب واالستجابة
للجوائح من خالل إنشاء مؤتمر
ل ــأط ــراف وت ـع ــزي ــز ث ـقــة الـ ــدول
األطراف في االلتزامات المتبادلة
الرفيعة المستوى.

«الكهرباء» :قطع التيار عن
 35مخالفة خالل نوفمبر
●

سيد القصاص

كـشــف نــائــب رئ ـيــس فــريــق
الضبطية القضائية في وزارة
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء وال ـط ــاق ــة
ال ـم ـت ـج ــددة ،أح ـم ــد ال ـش ـمــري،
عن ارتفاع حصيلة المخالفات
ال ـت ــي ض ـب ـطــت خـ ــال الـشـهــر
الـ ـ ـج ـ ــاري ،ن ـت ـي ـجــة ال ـح ـمــات
التي يشنها فريق الضبطية
ال ـ ـق ـ ـضـ ــائ ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة
ال ـش ـم ــال ـي ــة إل ـ ــى  35مـحـضــر
ضبط مخالفة تم قطع التيار
عـنـهــا ،وإحــالـتـهــا إل ــى جهات
االختصاص في الكهرباء.
وقال الشمري ،في تصريح
لـ"الجريدة" ،إن تلك الحمالت
تمت بمشاركة فريق الضبطية
ال ـق ـضــائ ـيــة وقـ ـط ــاع شـبـكــات
التوزيع الكهربائية ،ووزارة
الــداخـلـيــة ،ممثلة فــي اإلدارة
العامة للمرور واألمــن العام،
وال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة لـلـصـنــاعــة
ً
وبلدية الكويت ،مشددا على
اس ـت ـمــرارهــا ف ــي ك ــل الـمــواقــع
والـ ـقـ ـط ــاع ــات ل ـل ـق ـض ــاء عـلــى
الـ ـتـ ـع ــدي ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـت ــم عـلــى
ش ـب ـك ـتــي الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء،
خــاصــة فــي المناطق والـمــدن
الصناعية.
وأكـ ـ ــد أن ـ ــه ال اس ـت ـث ـن ــاء ات
لـلـمـتـعــديــن ب ـم ـخــال ـفــات على
خدمات الــوزارة ،الفتا إلى أن
ال ـف ــرق ال ـم ـشــاركــة اسـتـهــدفــت

ال ـت ـعــديــات وال ـم ـخــال ـفــات؛ كل
ج ـهــة بـحـســب اخـتـصــاصـهــا،
وكـ ــان آخ ــره ــا ض ـمــن الحملة
ال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـه ــدف ــت ص ـنــاع ـيــة
الـجـهــراء ،وتمكن الـفــريــق من
تنفيذ عدد  9محاضر ضبط
م ـخ ــال ـف ــة وإث ـ ـبـ ــات ح ــال ــة ،تــم
بموجبها قطع الخدمة ،سواء
ب ـش ـكــل ك ــام ــل أو ج ــزئ ــي عــن
القسائم المخالفة في المدن
الصناعية ،لوجود مخالفات
ج ـس ـي ـمــة ت ـش ـكــل خ ـط ــرا عـلــى
الشبكة ،وفقا للقرار الــوزاري
رقم  121لسنة .2017
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى شـ ــن ال ـف ــري ــق
حملة مفاجئة بالتنسيق مع
الفرق المشاركة ،صباح أمس،
استهدفت أحــد الـعـقــارات في
منطقة جليب الشيوخ يقوم
بالعبث فــي شبكة الكهرباء،
مـ ـ ـ ــع وجـ ـ ـ ـ ـ ــود م ـ ـ ـحـ ـ ــات دون
ت ــراخ ـي ــص ،ف ـتــم ق ـطــع الـتـيــار
ال ـك ـه ــرب ــائ ــي عـ ــن ك ــام ــل ه ــذه
القسيمة.
ودع ـ ـ ــا الـ ـشـ ـم ــري أص ـح ــاب
العقارات إلى ضرورة متابعة
ً
ش ــؤون عـقــاراتـهــم ،خصوصا
المؤجرة التي تكثر فيها تلك
المخالفات والـتـعــديــات التي
تقع في النهاية على من يملك
العداد.

أضاءت محافظة األحمدي
مبناها باللون البرتقالي،
تضامنا مع حملة " 16يوم
برتقالي" ،التي تستمر من
 25نوفمبر إلى  10ديسمبر
 ،2021وتهدف إلى تعزيز
حماية الفتيات والنساء في
الكويت من التمييز والعنف.
وتأتي مشاركة المحافظة
بهدف تسليط الضوء على
األهمية الكبيرة لحماية المرأة
والفتيات بشكل عام من كل
أشكال العنف ،والعمل على
تمكينهن وحماية حقوقهن،
وذلك ضمن إطار أهداف
التنمية المستدامة الخاصة
بتمكين المرأة ،والتي تتوافق
مع نهج الكويت ورؤيتها
لعام .2035

«الصفا» :العمل اإلنساني
وسام فخر على صدورنا
قال رئيس مجلس إدارة
جمعية الصفا الخيرية محمد
الشايع ،إن "الجمعية حرصت
هذا العام على تنفيذ حملة
(دفء الشتاء) ،قبيل دخول
موسم الشتاء ،وانخفاض
درجات الحرارة بشكل كبير".
وأضاف الشايع ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن "الجمعية
َّ
وفرت مستلزمات التدفئة
من الفحم والكسوة الشتوية
والبطانيات إلخواننا في
اليمن وقيرغيزيا والالجئين
السوريين في تركيا"،
موضحا أن "الجمعية ال
تتوانى عن تقديم الدعم
والعون إلغاثة الملهوفين
ومساعدة المنكوبين في
كل مكان ،وحرصت على
أن يكون لها بصمة في كل
مكان ،لتعكس ريادة العمل
الخيري الكويتي ،والمكانة
الرائدة التي تتبوأها إقليميا
وعالميا" ،مؤكدا أن "العمل
اإلنساني وسام فخر على
صدور جميع العاملين في
هذا الميدان".

«أبحاث الجامعة» :فعالية
الملصق العلمي في مارس
أعلن قطاع األبحاث في
جامعة الكويت ،تنظيم
فعالية الملصق العلمي
للعام األكاديمي ٢٠٢٢/٢٠٢١
ً
حضوريا خالل شهر مارس
المقبل ،بمشاركة جميع
كليات جامعة الكويت
وباحثين من معهد الكويت
لألبحاث العلمية ،برعاية
وحضور مدير جامعة الكويت
باإلنابة ،ونائب مدير الجامعة
لألبحاث.
ودعا القطاع ،في تصريح
صحافي أمس ،أعضاء
هيئة التدريس والمدرسين
المساعدين وطلبة الدراسات
العليا إلى المشاركة في
فعالية الملصق العلمي،
موضحا أن القطاع بدأ
استقبال األبحاث وطلبات
المشاركة ،وأن آخر يوم
الستالم طلبات التسجيل
والمشاركة سيكون  13يناير
المقبل.
وأفاد القطاع بأنه سيتم
تشكيل لجنة لتقييم أفضل
ملصق علمي من ممثلي
الكليات ،كما ستمنح جوائز
مالية تشجيعية للفائزين.

محليات
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ً
«التربية» تطلق دليال لتعويض الفاقد التعليمي «العلمي» تدعم مؤتمر المرأة في األمن السيبراني
حصص مستقطعة لمن فقد أكثر من  %50بمعلمين من ذوي الكفاءة
فهد الرمضان

خريطة طريق
للميدان التربوي
تتضمن أدوار 10
أطراف في التعليم

في إطار الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة الفاقد
التعليمي للطالب ،أصدرت منطقة حولي التعليمية
ً
ً
دل ـيــا إرش ــادي ــا لخطة تـعــويــض الـفــاقــد التعليمي
لطالب المدارس.
وقــال مدير «حولي التعليمية» وليد الغيث ،إن
"الدليل جاء من منطلق وعينا الكامل بمسؤوليتنا
تـجــاه متطلبات مــرحـلــة مــا بـعــد "ك ــورون ــا" ليكون
ب ـم ـنــزلــة خ ــري ـط ــة ط ــري ــق ل ـل ـم ـي ــدان الـ ـت ــرب ــوي بـكــل
منتسبيه ،من أجل توجيه وتوحيد الجهود ،لتنفيذ
برنامج تعويض الفاقد التعليمي".
واش ـ ـت ـ ـمـ ــل الـ ــدل ـ ـيـ ــل ع ـ ـلـ ــى تـ ـصـ ـمـ ـي ــم الـ ـمـ ـس ــوح
التشخيصية ،وتطبيق االختبارات ،وتحليل نتائج
الـمـســوح ،وتصميم الـبــرنــامــج ال ـخــاص بتعويض
ال ـف ــاق ــد ال ـت ـع ـل ـي ـمــي ،وي ـت ـض ـمــن ال ــدل ـي ــل اإلرشـ ـ ــادي
أدوار  10أطــراف في الميدان التربوي ،حيث حدد
دور مراقبي المراحل التعليمية في متابعة تنفيذ
الخطة التشغيلية ،ورفع التقارير النهائية لمستوى
المدارس.
كما تضمن دور مدير المدرسة في عقد لقاء مع
أولياء األمــور لعرض الخطة التشغيلية ،واالطالع
عـلــى ت ـقــاريــر الـمـتــابـعــة لـكــل ال ـم ـجــاالت الــدراس ـيــة،
واعتماد جداول االختبارات التشخيصية البعدية،
وتقييم برنامج تعويض الفاقد التعليمي ،ور فــع
التقارير لمراقب المرحلة التعليمية في نهاية الفصل
الدراسي األول مع رفع تقرير ختامي يتضمن نتائج
تقييم برنامج التعويض إلى قيادة المنطقة.
وتطرق الدليل إلــى دور المدير المساعد ،الذي
يـتـعـلــق ب ــاإلش ــراف ع ـلــى تـحـلـيــل ن ـتــائــج الـمـســوح

ً
ً
التشخيصية كما ونوعا في تحديد حجم الفاقد،
ون ـ ــوع ال ـ ـم ـ ـهـ ــارات الـ ـمـ ـفـ ـق ــودة ،مـ ــع ح ـص ــر أس ـم ــاء
المتعلمين ذوي حجم فــاقــد تعليمي أكـثــر مــن 50
في المئة ،واإلشراف على توزيع بطاقات المتابعة
لحجم الـفــاقــد التعليمي ألول ـيــاء األم ــور فــي فترة
منتظمة و مـتــا بـعــة مـسـتــوى تـقــدم المتعلمين في
المهارات المفقودة ،وتصميم نموذج خاص لمتابعة
المتعثرين مع االخصائي االجتماعي ،ووضع إطار
زمني للقاء أولياء األمور ،وحصر الرغبات بانتساب
أبنائهم لمراكز رعاية المتعلمين.
وأشار الدليل إلى دور المدير المساعد للشؤون
التعليمية بــإعــداد ج ــدول دراس ــي يتضمن حصة
مستقطعة مــع إع ــداد أسـمــاء مــن ذوي الـكـفــاء ة مع
رئ ـيــس ال ـق ـســم ،ل ـتــدريــس المتعلمين ذوي الـفــاقــد
التعليمي أكـثــر مــن  50فــي الـمـئــة ،واإلشـ ــراف على
تنفيذ الحصص المستقطعة ،ووضع خطة زمنية
لتعويض المهارات المفقودة ،فيما يتولى المدير
المساعد للشؤون اإلداري ــة اإلش ــراف على تجهيز
ال ـمــرافــق ال ــازم ــة لتنفيذ ال ـفــاقــد الـتـعـلـيـمــي أثـنــاء
الحصص المستقطعة ،وتوفير الوسائل والمعينات
واألج ـهــزة الــازمــة ،ومتابعة تطبيق االشـتــراطــات
الصحية.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن دور ال ـت ــوج ـي ــه ال ـف ـن ــي يـتـعـلــق
بتصميم المسوح التشخيصية "القبلية" ،وتحليل
ً
ً
نتائج المسوح ،وتحديد الفاقد كما ونوعا ،ووضع
ال ـبــرنــامــج الـتـعــويـضــي ال ـخ ــاص بـنـتــائــج الـمـجــال
الــدراســي ،مع متابعة الخطة التشغيلية وتصميم
المسوح التشخيصية "البعدية".

أعـ ـلـ ـن ــت م ــؤسـ ـس ــة ال ـك ــوي ــت
للتقدم العلمي ( )KFASدعمها
لـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرأة فـ ـ ــي األمـ ـ ــن
ال ـس ـي ـبــرانــي بــال ـشــرق األوس ــط
"  ،"WiCSMEا ل ـ ـ ـ ــذي س ـي ـن ـظــم
نسخته الثانية ما بين 30-29
الـ ـ ـج ـ ــاري تـ ـح ــت ش ـ ـعـ ــار "ن ـح ــو
مستقبل مرن ومتمكن" ،انطالقا
م ــن دوره ـ ــا ف ــي تـعــزيــز الـبـحــث
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،وت ـح ـق ـي ــق ال ـت ـح ــول
الرقمي في المجتمع.
وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
ل ـل ـمــؤس ـســة د .خ ــال ــد ال ـفــاضــل
ان مشاركة المؤسسة فــي دعم
ورعــايــة هــذه الفعالية العلمية
تـ ــأتـ ــي انـ ـط ــاق ــا م ـ ــن أه ــدافـ ـه ــا
المتمثلة في تعزيز دور العلم
والـتـكـنــولــوجـيــا واالب ـت ـكــار في
ال ـم ـج ـت ـمــع ،وت ـش ـج ـيــع الـبـحــث
العلمي ونشر الثقافة العلمية.
وأضـ ــاف أن دع ــم المؤسسة
للمؤتمر يأتي سعيا منها إلى
بناء القدرات الضرورية لتحقيق
ال ـ ـت ـ ـحـ ــول ال ـ ــرقـ ـ ـم ـ ــي ،وتـ ـع ــزي ــز
ال ـم ـه ــارات الـمـطـلــوبــة لـمــواكـبــة
تـ ـ ـط ـ ــورات الـ ـ ـث ـ ــورة ال ـص ـنــاع ـيــة
ال ــرابـ ـع ــة ،وت ـم ـك ـيــن الـ ـم ــرأة في
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة،
السيما تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
ومن جهتها ،قالت القيادية

مصرع مسنة وابنتها وحفيدتها
صدارة
تؤكد
األرقام
السداني:
ً
في حريق بالصليبية
تعاونية الروضة وحولي سنويا
إصابة طفلة بحالة اختناق ...وفتح تحقيق بالحادث

سيارة اإلطفاء تكافح الحريق

●

محمد الشرهان

لقيت سـيــدة مسنة فــي العقد السابع مــن عمرها وابنتها بالعقد
الرابع وطفلة ( 7سنوات) مصرعهن صباح أمس ،من جراء حادث حريق
مأساوي اندلع في أحد المنازل بمنطقة الصليبية السكنية ّ ،كما أسفر
الحادث عن إصابة طفلة ( 8سنوات) ،ونقلت الى المستشفى لتلقي العالج،
ووصفت حالتها بالحرجة.
اإلطفاء
بقوة
واإلعالم
العامة
العالقات
إدارة
مدير
وفي التفاصيل ،قال
ّ
العام ،العقيد محمد الغريب ،في تصريح أمس ،إن غرفة العمليات تلقت
بالغا يفيد باندالع حريق في منزل بمنطقة الصليبية السكنية ،وأن
هناك أشخاصا محشورين جراء الحادث بينهم أطفال ،وفور تلقي البالغ
تم تحريك مركزي إطفاء الصليبيخات واالستقالل الى موقع الحادث.
وأضــاف الغريب أن جيران المنزل الذي اندلعت فيه النيران أبلغوا
رجال اإلطفاء بأن هناك سيدة مسنة وامرأة وطفلتين محشورات داخل
المنزل ،فاقتحموا النيران ،وتمكنوا من إنقاذهن وتسليمهن الى فنيي
الطوارئ الطبية ،إال أن السيدتين المسنة واألربعينية وإحدى الطفلتين
توفين بعد وصولهن الى المستشفى ،في حين تم إنقاذ الطفلة الثانية،
وإدخالها العناية المركزة.
وذكر أن رجال االطفاء تمكنوا من إخماد الحريق الذي تبين أنه اندلع
في صالة المنزل ،وانتقل الى بقية غرف المنزل المكون من دور واحد،
وحالوا دون وصوله الى المنازل المجاورة ،الفتا الى أن ضباط وحدة
تحقيق الحوادث انتقلوا الى الموقع للمعاينة والتحقيق في أسباب
اندالع النيران.

«المبيعات المست  60مليون دينار وأعلى نسبة أرباح بعائد »%12
أع ـل ــن رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
جـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـ ـ ــروضـ ـ ـ ــة وحـ ــولـ ــي
ال ـت ـع ــاون ـي ــة ،خ ــال ــد ال ـس ــدان ــي،
في تصريح لــه ،تحقيق نتائج
غير مسبوقة في تاريخ العمل
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاونـ ــي ب ـ ــدول ـ ــة الـ ـك ــوي ــت،
وتصدرها من خالل لغة األرقام،
و"نتائجنا المالية تعكس نجاح
ميزانيتنا العمومية ونجاحنا
ف ــي ال ـح ـفــاظ عـلــى ق ــوة الـمــركــز
المالي ،وقفزة كبيرة بالودائع
وصلت إلى  18مليون دينار".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار خ ـ ـ ـ ــال ت ـص ــري ـح ــه
إلـ ــى أن الـ ــودائـ ــع ال ـم ــال ـي ــة لـهــا
تأثير إيجابي على مستويات
ال ــربـ ـحـ ـي ــة ،آم ـل ـي ــن ال ـم ـحــاف ـظــة
واالسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ب ـ ـهـ ــذا الـ ـنـ ـج ــاح،
بـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـت ـ ـمـ ــاشـ ــي م ـ ـ ــع أه ـ ـ ـ ــداف
الجمعية وصدارتها وتطلعات
المساهمين.
وعــن إن ـجــازات الـعــام المالي
 2021- 2020أ ك ــد أن الجمعية
حـ ـقـ ـق ــت إنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــازات وأرق ـ ـ ــام ـ ـ ــا
ق ـي ــاس ـي ــة ،أبـ ــرزهـ ــا تـ ــوزيـ ــع 12
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وهـ ــي أع ـل ــى نـسـبــة
عــائــد مـشـتــريــات للمساهمين،
وأعلى مبيعات على المستوى
التعاوني ،بعدما بلغت 59.886
ً
مليونا ،وأصبحت محط انتباه
وتميز ونـجــاح على المستوى
التعاوني بدولة الكويت.

خالد السداني

وأوضــح السداني أن المركز
الـ ـم ــال ــي شـ ـه ــد ت ـ ـطـ ــورا ب ـ ـ ــارزا،
السـ ـيـ ـم ــا ف ـ ــي بـ ـن ــد ال ـم ـب ـي ـع ــات
م ـ ـنـ ــذ  ،2017ح ـ ـيـ ــث و صـ ـل ــت
"م ـب ـي ـع ــات ـن ــا ال ـ ــى  54م ـل ـيــونــا،
وف ـ ــي  2018ارتـ ـفـ ـع ــت إل ـ ــى 55
مـ ـلـ ـي ــون ــا ،وفـ ـ ــي  2019حـقـقــت
 56مـلـيــونــا ،وشـهــد ع ــام 2020
ان ـط ــاق ــة ق ــوي ــة ف ــي الـمـبـيـعــات
وصـلــت ال ــى  63مـلـيــونــا ،وهنا
الب ــد أن نــأخــذ بـعـيــن االعـتـبــار
ع ـ ـ ـ ــدة أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب أه ـ ـم ـ ـهـ ــا أزم ـ ـ ــة
"كورونا" وتداعياتها الشرائية
والتخزينية لسد االحتياجات
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـب ـ ـل ـ ـيـ ــة ،خ ـ ـ ــوف ـ ـ ــا م ــن
انقطاعها.
وزاد" :في هذه السنة المالية
حققنا أيضا أعلى مبيعات على
مستوى الجمعيات التعاونية
و صـ ـل ــت ا ل ـ ــى  59.886م ـل ـيــون
ديـ ـن ــار ،وق ـف ــزة ج ــدي ــدة ف ــي كل
أنشطة الجمعية ومساهماتها
الـتــربــويــة والــديـنـيــة والثقافية
والـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،حـ ـ ـي ـ ــث ت ـم ـت ـع ــت
بـ ــال ـ ـن ـ ـجـ ــاح والـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدارة ع ـلــى
مستوى الجمعيات التعاونية،

وال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى م ـعــدالت ـهــا،
وارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاع صـ ـ ــافـ ـ ــى األرب ـ ـ ـ ـ ـ ــاح،
وتحقيق أعلى المبيعات وزيادة
اإليرادات والودائع المالية".
وت ــاب ــع الـ ـس ــدان ــي" :جـمـعـيــة
ال ـ ـ ـ ـ ــروض ـ ـ ـ ـ ــة أت ـ ـ ـق ـ ـ ـنـ ـ ــت تـ ـخـ ـط ــي
األزم ـ ـ ـ ـ ــات ،ونـ ــأمـ ــل ال ـم ـحــاف ـظــة
واالستمرار بهذا النجاح ،كما
ن ـفــذت الـجـمـعـيــة  18مـهــرجــانــا
بـجـمـيــع األسـ ـ ــواق خ ــال ال ـعــام
الحالي ،وخصصت مهرجانات
ً
للمساهمين هي االكثر تنوعا،
بخصومات كبيرة ،إلــى جانب
الـ ـس ــال ال ـم ــوس ـم ـي ــة" ،م ـش ـيــرا
إل ــى أن مـجـلــس اإلدراة وضــع
األولـ ـ ــويـ ـ ــات ب ــال ـن ـج ــاح ه ــدف ــا،
و"اس ـت ـط ـع ـنــا ال ــوص ــول ل ــه من
خ ـ ـ ـ ــال خـ ـ ـط ـ ــة اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
سـ ـتـ ـسـ ـتـ ـم ــر ف ـ ـ ــي إن ـ ـجـ ــازات ـ ـهـ ــا
المضيئة نـحــو ال ـص ــدارة على
الصعد االجتماعية والتسويقية
والمالية واإلدارية واإلنشائية".
واس ـ ـتـ ــذكـ ــر ال ـ ـسـ ــدانـ ــي أزمـ ــة
"كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا" بـ ـجـ ـه ــود وأع ـ ـمـ ــال
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت خ ـ ـ ــال ع ــامـ ـي ــن مــن
التميز ،كما أثبتت التعاونيات
ان ـ ـهـ ــا ص ـ ـمـ ــام األمـ ـ ـ ـ ــان ل ـل ــدول ــة
وت ـخ ـطــي األزمـ ـ ـ ــات ،وفـ ــي حين
كان لدينا فريق متكامل تطوعي
لخدمة الجمعية والمساهمين،
ن ـس ـتــذكــر ج ـه ــود الـمـتـطــوعـيــن
بالشكر والـتـقــديــر ،إل ــى جانب
الـ ـت ــزامـ ـن ــا بـ ـق ــوانـ ـي ــن الـ ـ ـ ـ ــوزارة
ولـ ــوائـ ــح ال ـج ـم ـع ـيــة ال ــداخ ـل ـي ــة
والخطة المرسومة التي نتبعها
ب ــان ـت ـظ ــام ،م ـمــا أوص ـل ـن ــا لـهــذا
ال ـن ـجــاح الـكـبـيــر ،مـضـيـفــا "كـنــا
نأمل أن تكون أعمال الجمعيات
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ضـ ـم ــن ال ـص ـف ــوف
األمامية".

ريم الشمري

شعار المؤتمر

العالمية في األمن السيبراني
والـتـحــول الــرقـمــي والمؤسس
الـشــريــك لــرابـطــة نـســاء الـشــرق
األوســط في األمن السيبراني،
د .ريــم الـشـمــري ،إن "المؤتمر
الذي تنظمه منظمة نساء في
م ـج ــال األم ـ ــن ال ـس ـي ـبــرانــي في
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ()WiCSME
يـ ــركـ ــز عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة م ــرون ــة
وتمكين المرأة في مجال األمن
السيبراني لمواجهة التحديات
الرائجة في هذا المجال".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ب ـ ــال ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـ ــذي
قدمته المؤسسة للمؤتمر في
سبيل تمكين الـمــرأة الكويتية
مــن االن ـخ ــراط فــي مـجــال األمــن

ال ـس ـي ـب ــران ــي واالنـ ـضـ ـم ــام إل ــى
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـهـ ــد الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي هـ ــذا
ال ـ ـم ـ ـجـ ــال ال ـ ـح ـ ـيـ ــوي ،ورب ـط ـه ــا
بـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـ ـف ـ ـ ـكـ ـ ــر ال ـ ــدولـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن
واإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـيـ ـي ــن ،وم ـس ــاع ــدت ـه ــا
على تحقيق أ هــدا فـهــا المهنية
وتعزيز مساهمتها في تأمين
مجتمعها.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـ ـش ـ ـمـ ــري أن
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـش ـ ــارك فـيــه
أ ك ـ ـث ـ ــر م ـ ـ ــن  1300ع ـ ـضـ ــو ف ــي
منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا سيشارك فيه نخبة من
ال ـخ ـبــراء ف ــي ال ـعــالــم ف ــي مـجــال
األمـ ــن ال ـس ـي ـبــرانــي ،ب ـمــن فيهم
ن ـســاء ي ـقــدن األم ــن الـسـيـبــرانــي

فــي الـشــرق األوس ــط ،فضال عن
قائدات وخبيرات دوليات.
وأ ضـ ـ ــا فـ ـ ــت ان ا ل ـم ــؤ ت ـم ــر
ال ــذي سـتـكــون جميع جلساته
متاحة على اإلنترنت يتضمن
كلمات رئيسية وحلقات نقاش،
وجـلـســات تقنية وغـيــر تقنية،
وورش ع ـمــل تـفــا عـلـيــة تغطي
مواضيع مهمة في مجال األمن
ال ـس ـي ـبــرانــي م ــن وج ـه ــات نظر
متنوعة ،يقدمها متحدثون من
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،وك ــذل ــك على
الصعيد الدولي.
وقالت الشمري إن المؤتمر
سيقدم عددا من الجوائز ،تقديرا
واح ـت ـفــاء بــالـنـســاء المتميزات
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط فــي مجال
األم ـ ـ ـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـب ــران ــي ف ـ ــي ع ــدة
ف ـئ ــات مـنـهــا ق ــائ ــدة ف ـكــر األم ــن
السيبراني النسائية ،والمديرة
الـتـنـفـيــذيــة لــأمــن الـسـيـبــرانــي،
والـ ـنـ ـجـ ـم ــة الـ ـ ـص ـ ــاع ـ ــدة ل ــأم ــن
السيبراني للمرأة ورائدة أعمال
األ مــن السيبراني فيما يسبقه
مـســابـقــة ال ـت ـقــاط ال ـع ـلــم ()CTF
التي يشارك فيها عدد كبير من
المتخصصين والمهتمين في
األمن السيبراني ،على أن يضم
كــل فــريــق مـشــارك ام ــرأة واحــدة
على األقل.

إنتاج األلبان يغطي  %40من االستهالك
●

محمد جاسم

قال المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف إن استخدام
اآللـيــات الحديثة والوسائل المتقدمة في المزارع
ً
أسفر عن نتائج جيدة في زيادة إنتاج األلبان ،مؤكدا
خ ــال جــولــة ق ــام بـهــا مـســؤولــو الهيئة إل ــى إحــدى
م ــزارع األبـقــار ،حــرص "الــزراعــة"عـلــى دعــم وحماية
مــربــي ال ـثــروة الحيوانية ومنتجي االل ـبــان مــن أي
اضرار تلحق بمزارعهم وتعوق عملهم ونشاطهم في
هذا المجال ،باالضافة الى توفير الرعاية الصحية
لالبقار للحصول علي افضل انتاجية.
وأوضح أن دعم اإلنتاج الحيواني وكافة أنشطته
مــن أه ــم أه ــداف الـهـيـئــة لـكــي تستطيع المنتجات
الـمـحـلـيــة م ـنــاف ـســة مـثـيــاتـهــا ال ـم ـس ـت ــوردة ،األم ــر
ال ــذي سـيــؤدي إلــى خفض أسـعــار هــذه المنتجات

في االس ــواق المحلية ،مما يــؤدي الــى زيــادة القوة
الشرائية لها من قبل المواطنين ويعود بالنفع على
الجميع .ولفت إلى أن المزارع اليوم تغطي  %40من
نسبة االستهالك العام لأللبان في السوق المحلي،
ً
مبينا أن الطموح زيادة تلك النسبة لتخطى %80
والمزارع قادرة على ذلك.
من جهته ،أكد مدير الصحة الحيوانية في الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثورة السمكية لـ"الجريدة"
وليد العود ان اجمالي عدد األبقار المنتجة لأللبان
ً
ً
في الكويت  22ألف بقرة تقريبا ،مبينا ان هذا العدد
غير كاف لتغطية االستهالك.
وق ــال ال ـعــود ان الهيئة تـقــدم كــافــة ان ــواع الــدعــم
لمنتجي األلبان من أجل زيادة اإلنتاج وإمداد السوق
ً
المحلي بالكميات المطلوبة ،متابعا ان استيراد
األبقار مفتوح من هولندا والدنمارك والطلب متزايد
من أصحاب المزارع على استيراد المزيد.

ةديرجلا
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برلمانيات

نافذة نيابية

العجمي :لجنة نيابية حكومية لتسهيل تأشيرات «الرياضيين األجانب» وتجاوب حكومي كبير
الحويلة لزيادة دعم المزارعين وفتح منافذ تسويقية جديدة

اجتماع لجنة الشباب والرياضة ٔامس

على الحكومة
تطبيق البديل
االستراتيجي
وتعيين
الشباب
الكويتيين

الطريجي

حماد« :التمييز»
أكدت سالمة موقفي
في «قضية البنغالي»
أع ـ ـلـ ــن ال ـ ـنـ ــائـ ــب سـ ـع ــدون
حماد حصوله على البراء ة
من محكمة التمييز في قضية
"الـنــائــب الـبـنـغــالــي" ،دون أن
يسميها ،مكتفيا بــاإل شــارة
إليها بالقضية الكيدية.
وق ــال حـمــاد ،فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي" ،ح ـك ـمــت محكمة
التمييز بـبــراء تــي مــن التهم
الكيدية المنسوبة إلي جملة
وتـ ـفـ ـصـ ـي ــا ،وس ـ ـبـ ــق لـ ــي أن
ص ــرح ــت بـ ــأن هـ ــذه الـقـضـيــة
م ـ ــا ه ـ ــي إال ق ـض ـي ــة ك ـي ــدي ــة
للتأثير عـلــى سـيــر العملية
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة ،بـ ــدل ـ ـيـ ــل زج
اسـمــي فيها مــع ق ــرب موعد
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات م ـج ـل ــس األم ـ ــة
."2020
واضـ ـ ـ ــاف" :اك ـ ـ ــدت ســامــة
م ــوقـ ـف ــي مـ ـن ــذ بـ ـ ــدء االتـ ـه ــام
الكيدي ،وطلبت من مجلس
األمة رفع الحصانة النيابية
عني ،وإعطاء القضاء الفرصة
ل ـل ـف ـصــل ف ــي هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة،
وأكد القضاء سالمة موقفي
ب ـصــدور أح ـكــام ال ـب ــراءة في
جميع درجات التقاضي".

ن ـ ــاقـ ـ ـش ـ ــت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب
والـ ــريـ ــاضـ ــة الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة ،فــي
اجتماعها أمس ،اقتراحا برغبة
ف ـ ــي ش ـ ـ ــأن ت ـس ـه ـي ــل إجـ ـ ـ ـ ــراءات
اإلقــامــة للمحترفين األجــانــب،
وان ـ ـت ـ ـهـ ــت إل ـ ـ ــى االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ع ـلــى
تشكيل فريق عمل يضم الجهات
المعنية والمكتب الفني للجنة
لوضع الحلول المناسبة.
وقـ ــال م ـقــرر الـلـجـنــة الـنــائــب
م ـب ــارك الـعـجـمــي ،ف ــي تصريح
أمس ،إن االجتماع تم بحضور
م ـســؤول ـيــن بـهـيـئـتــي الــريــاضــة
وا ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوى ا ل ـ ـعـ ــا م ـ ـلـ ــة ووزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ل ـم ـنــاق ـشــة االقـ ـت ــراح
برغبة المقدم من رئيس اللجنة
الـنــائــب د .عـبــدالـلــه الـطــريـجــي،
ً
مشيرا إلــى أن االقـتــراح يتعلق
بمعالجة أو ض ــاع المحترفين
األج ــان ــب ،س ــواء كــانــوا العبين
أو مــدر ب ـيــن أو اختصاصيين
فيما يتعلق بــاإلقــامــة ودخــول
ال ـبــاد وح ــل الـمـشــاكــل األخ ــرى
التي تعانيها األندية في جلب
هؤالء الرياضيين.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـع ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــي أن
الـمـحـتــرفـيــن األج ــان ــب يـعــانــون
مشاكل في استخراج التأشيرات
ً
وتوقيع أذونات العمل ،مشددا
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـس ـه ـي ــل ه ــذه
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ،حـ ـت ــى ال يـضـطــر
الـمـحـتــرف إل ــى م ـغ ــادرة الـبــاد
بعد توقيع العقد معه.
وأضــاف أن اللجنة وضعت
الحلول لتلك المشكلة بتشكيل
فــريــق عـمــل مـكــون مــن الجهات

الحكومية الثالث التي حضرت
االجتماع والمكتب الفني للجنة،
ً
مشيرا إلى أنهم لمسوا تجاوبا
كبيرا من مسؤولي هذه الجهات
لحل جميع المشاكل والعراقيل.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ـش ــف
العجمي عن أن اللجنة ستعقد
اجـتـمــاعـهــا الـمـقـبــل ي ــوم األح ــد
ال ـم ـق ـب ــل ،ب ـح ـض ــور م ـس ــؤول ــي
اللجنة األولمبية الكويتية من
أجل وضع التصورات النهائية
لــاق ـتــراح بـقــانــون الـمـقــدم منه
والمتعلق باالستثمار الرياضي
واالحـ ـ ـت ـ ــراف ال ـ ـكـ ــامـ ــل ،ورف ـع ــه
لـلـمـجـلــس وال ـت ـص ــوي ــت عـلـيــه،
ً
متمنيا أن يكون هــذا االقـتــراح
باكورة القوانين الرياضية التي
تخدم الرياضة في الكويت.

البديل االستراتيجي
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد اخـ ـ ـ ــر ،اقـ ـت ــرح
ال ـنــائــب د .عـبــدالـلــه الـطــريـجــي
إج ــراء الحكومة دراس ــة شاملة
ل ـ ـلـ ــرواتـ ــب ،وم ـ ـ ــدى م ــاء م ـت ـه ــا
لـ ـ ـل ـ ــوظ ـ ــائ ـ ــف ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـش ـغ ـل ـه ــا
الـمــواطـنــون فــي جميع وزارات
ال ــدول ــة وم ــؤس ـس ــات ـه ــا ،م ــع ما
يـتـطـلـبــه ذل ــك م ــن ال ـحــاجــة إلــى
إعداد مشاريع قوانين أو إصدار
القرارات الالزمة الكفيلة بتعديل
الرواتب وإقرار آلية جديدة في
هذا الشأن.
وقال الطريجي ،في اقتراحه،
إن على الحكومة إعــادة تفعيل
"ال ـب ــدي ــل االس ـتــرات ـي ـجــي" ال ــذي

ك ــان مـعــدا لـيــأخــذ فــي االعـتـبــار
م ـت ـغ ـيــرات وفـ ــروقـ ــات ال ــروات ــب
في جميع الجهات الحكومية،
لـيـكــون نـظــامــا مـسـتــدامــا يوفر
ال ـع ــدال ــة وال ـش ـفــاف ـيــة ف ــي سلم
ال ـ ـ ـ ــروات ـ ـ ـ ــب ب ـ ـ ـشـ ـ ــرط تـ ـح ــديـ ـث ــه
وتـطـبـيـقــه بــالـشـكــل الـصـحـيــح،
داعيا إلى توحيد سلم الرواتب
واألجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ل ـ ـل ـ ـق ـ ـيـ ــادي ـ ـيـ ــن ف ــي
الـحـكــومــة ،على أن يـكــون الحد
األقصى  5آالف دينار شهريا،
وكذلك تعديل سلم رواتب نواب
تلك المناصب بنسب تساوي أو
تقترب مما تم تخفيضه.
وش ـ ــدد ع ـلــى عـ ــدم الـم ـســاس
ب ــروات ــب م ــن ه ــم دون ذل ــك من
المستويات الوظيفية ،مؤكدا
أه ـم ـيــة وضـ ـ ــرورة تـفـعـيــل ق ــرار
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء فـيـمــا يتعلق
ب ــإح ــال ــة م ــن ب ـل ــغ  ٣٠س ـن ــة مــن
الـخــدمــة إل ــى الـتـقــاعــد ،عـلــى أال
يؤثر تنفيذ الـقــرار على وجود
ب ـع ــض الـ ـخـ ـب ــرات الـ ــازمـ ــة فــي
الجهات الحكومية.
وأك ــد ض ــرورة الـتــركـيــز على
ت ــوظـ ـي ــف ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـك ــوي ـت ــي
حديثي التخرج ،ووقف تعيين
غير الكويتيين في المؤسسات
وال ـه ـي ـئــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،إال في
ال ــوظ ــائ ــف وال ـخ ـب ــرات ال ـن ــادرة
أو التي ال يغطيها الكويتيون
ب ـس ـب ــب ال ـن ـق ــص فـ ــي االعـ ـ ـ ــداد،
وضرورة وضع حد للتعيينات
ال ـ ـع ـ ـشـ ــوائ ـ ـيـ ــة والـ ـعـ ـبـ ـثـ ـي ــة فــي
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ال ـت ــي
تـ ـ ــواصـ ـ ــل نـ ـه ــج ال ـم ـح ـس ــوب ـي ــة

والـمـحــاصـصــة والــواس ـطــة في
التعيين ،على حساب الكفاءات
الــوطـنـيــة ال ـتــي يـجــب ان تــأخــذ
حقها وفرصتها الكاملة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـط ـ ــري ـ ـج ـ ــي إل ـ ــى
ال ـت ـبــاطــؤ ف ــي ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرارات
اإلصالحية الحاسمة التي من
شأنها حماية المالية العامة
واالق ـت ـصــاد الـكــويـتــي ،مضيفا
أن بنود الميزانية العامة للدولة
تــدلــل عـلــى أن تكلفة ال ــروات ــب،
وما في حكمها ،أكثر من نصف
الـمـيــزانـيــة ،وه ــو مــا يستوجب
ضرورة توفير السيولة الالزمة
لذلك.
وبين أن الحكومة تعاني من
نقص حـ ّـاد وشــح فــي السيولة
ب ـش ـك ــل أث ـ ـ ــر ع ـل ــى الـ ـع ــدي ــد مــن
مـشــاريـعـهــا ال ـح ـيــويــة ،ووص ــل
األمــر إلــى معاناتها فــي توفير
السيولة لبند الرواتب واألجور
"بحسب تصريحات المسؤولين
الـحـكــومـيـيــن ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن"،
وهــو أمــر يــدق نــاقــوس الخطر،
وي ـ ـفـ ــرض ضـ ـ ـ ــرورة وض ـ ــع أم ــر
ال ــروات ــب واألجـ ــور عـلــى بساط
البحث بدراسة شاملة وقرارات
جريئة تهدف إلى إصالح الخلل
وحماية مالية الدولة وتحقيق
الـ ـع ــدال ــة ،ف ـضــا ع ــن مـضــاعـفــة
ج ـه ــود اإلصـ ـ ــاح االق ـت ـص ــادي
وال ـم ــال ــي ال ـش ــام ــل ،ب ـع ـيــدا عن
الحلول الترقيعية.

السويط يسأل الرومي عن قضايا الرأي
والناصر عن حقوق اإلنسان
وج ــه ال ـنــائــب ثــامــر الـســويــط
ســؤاال إلى نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير العدل وزير الدولة
لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله
الــرومــي عــن عــدد قضايا الــرأي،
وسؤاال آخر إلى وزير الخارجية
وزي ـ ــر ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون مجلس
الوزراء الشيخ أحمد الناصر عن
توصيات مجلس حقوق اإلنسان
التابع لألمم المتحدة المتعلقة
بالحريات.
وقـ ـ ــال الـ ـس ــوي ــط ،ف ــي س ــؤال ــه
لـ ـ ـل ـ ــروم ـ ــي" ،كـ ـفـ ـل ــت ال ــدس ــاتـ ـي ــر
والـ ـ ـق ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــن م ـ ـمـ ــارسـ ــة ح ــري ــة
ال ـع ـق ـيــدة وال ـ ــرأي بــاعـتـبــارهـمــا
ق ـ ـ ــوام حـ ـي ــاة اإلن ـ ـس ـ ــان ،وب ـه ـمــا
يتحقق وجــوده ،ولهذا حرصت
المنظمات الــدولـيــة واإلقليمية
عـلــى مـتــابـعــة ض ـمــانــات حـقــوق
الـحــريــات فــي ال ــدول المختلفة،
وف ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدد ج ـ ـ ـ ــاءت
أح ـ ـكـ ــام ال ــدسـ ـت ــور وال ـق ــوان ـي ــن
م ـت ــوجــة ل ـم ـب ــادئ ح ــري ــة الـ ــرأي
واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات ،انـ ـط ــاق ــا مــن
صحيح التطبيق ألحكام المادة
 36من الدستور بأن لكل إنسان
ح ــق الـتـعـبـيــر ع ــن رأيـ ــه ون ـشــره

بــال ـقــول وال ـك ـتــابــة أو غـيــرهـمــا،
وذلــك وفقا للشروط واألوضــاع
التي بينها القانون ،وقد بنيت
على هذا النص أحكام ممارسة
الحريات بأنواعها وضوابطها
ب ـم ــا ي ـح ـق ــق ح ــري ــة ال ـم ـم ــارس ــة
والمحافظة على األمن والنظام
ال ـعــام ،ورغ ــم ضـمــانــات الحرية
ال ـم ـك ـف ــول ــة ل ـك ــن خ ـل ــت وس ــائ ــل
التواصل االجتماعي منها ،بل
تـشـيــر بـعــض ت ـقــاريــر منظمات
ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان إلـ ــى تـضـيـيــق
الـ ـح ــري ــات وت ـق ـي ـي ــده ــا ،خــاصــة
حرية الرأي والتعبير في البالد".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :عـ ـ ـل ـ ــى ضـ ـ ـ ــوء مــا
سبق ،كم عــدد المحكوم عليهم
مــن الـمـغــرديــن وأص ـحــاب الــرأي
والسياسيين؟ وكم عدد سنوات
س ـج ـن ـهــم وال ـ ـغـ ــرامـ ــات ال ـمــال ـيــة
عـلـيـهــم م ـنــذ تـطـبـيــق ال ـقــوان ـيــن
المقيدة للحريات وهي المرسوم
بــال ـقــانــون رق ــم  65لـسـنــة 1979
ب ـ ـشـ ــأن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات الـ ـع ــام ــة
وال ـت ـج ـم ـعــات ،وال ـق ــان ــون رق ــم 3
لسنة  2006بشأن المطبوعات
والنشر ،والقانون رقم  63لسنة
 2015بـ ـش ــأن م ـكــاف ـحــة ج ــرائ ــم

ثامر السويط

تقنية المعلومات حتى تاريخ
ورود هذا السؤال؟".
وفي سؤاله لوزير الخارجية،
ذكـ ــر ال ـس ــوي ــط" :بـ ـه ــدف تـعــزيــز
وحماية حقوق اإلنسان والعمل
عـ ـل ــى نـ ـش ــر احـ ـ ـت ـ ــرام الـ ـح ــري ــات
الـ ـع ــام ــة وال ـ ـخـ ــاصـ ــة فـ ــي ض ــوء
ال ــدس ـت ــور وأحـ ـك ــام االت ـفــاق ـيــات
ال ــدولـ ـي ــة ال ـم ـص ــدق ع ـل ـي ـهــا مــن
ق ـب ــل الـ ـك ــوي ــت ،لـ ـم ــاذا ل ــم تـنـفــذ
توصيات مجلس حقوق اإلنسان
التابع لألمم المتحدة المتعلقة

بـ ــال ـ ـحـ ــريـ ــات؟" ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن
الحكومة لم تقدم أي مشروعات
لتعديل التشريعات اآلتية :قانون
االجتماعات العامة والتجمعات
لـ ـع ــام  ،1979قـ ــانـ ــون م ـكــاف ـحــة
جــرا ئــم تقنية المعلومات لعام
 ،2015وقـ ــانـ ــون ال ـم ـط ـبــوعــات
والنشر لعام .2006
وســأل" :هــل درســت الحكومة
الـتــوصـيــات ال ـ ــواردة فــي تقرير
مجلس حـقــوق اإلن ـســان التابع
لألمم المتحدة في دورته الرابعة
واألرب ـع ـي ــن؟ إذا كــانــت اإلجــابــة
باإليجاب فما رأي الحكومة فيما
ورد بهذا التقرير؟ وما اإلجراءات
ال ـ ـتـ ــي اتـ ـخ ــذتـ ـه ــا تـ ـج ــاه ــه؟ مــع
تزويدي بنسخة بما يثبت ذلك،
وما جهود الحكومة الرامية إلى
تنفيذ خطة التنمية المستدامة
لـ ـع ــام  2030وت ـع ــزي ــز الـتـنـمـيــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
المستدامة من أجل إرساء أساس
متين لكي يتمتع شعب الكويت
بجميع حقوق اإلنسان؟ علما أن
ذلــك ورد كتوصيات لـعــدة دول
في مجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم المتحدة".

الحميدي للفارس :ما أعداد العمالة لطريقي
الجهراء والنويصيب؟
وجــه النائب بــدر الحميدي س ــؤاال إلى
وزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون
االتـصــاالت وتكنولوجيا المعلومات رنا
الفارس ،قال فيه" :تختص وزارة األشغال
ا لـعــا مــة بتصميم وتنفيذ و صـيــا نــة أغلب
مشاريع الدولة ومرافقها العامة ،باعتبارها
الـ ـ ـ ــوزارة ال ـم ـس ــؤول ــة ع ــن تـحـقـيــق الـخـطــة
اإلنشائية للدولة ،وفقا للمرسوم الصادر
في  ١٩٧٩/۱/۷بشأن وزارة األشغال العامة".
وأضــاف الحميدي" :يجب على الــوزارة
تـنـفـيــذ هـ ــذه ال ـم ـش ــاري ــع واإلشـ ـ ـ ــراف على
التنفيذ تحقيقا للخطة اإلنشائية للدولة
وط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع وال ـ ـقـ ــواعـ ــد ال ـف ـن ـيــة
للتنفيذ ،في ضــوء مــدى التزام المقاولين
بــالـمــواصـفــات الفنية الـ ــواردة عــن طبيعة

المشروع ،وبناء على ذلــك تتولى الــوزارة
بــأج ـهــزت ـهــا م ــن ال ـم ـه ـنــدس ـيــن والـفـنـيـيــن
متابعة أعمال المقاولين واالستشاريين
والمشرفين على تنفيذ الـعـقــود ،وت ــدارك
أي مالحظات أو تقصير أو تأخير في هذا
الصدد ،وإنــزال صحيح القانون وشــروط
ال ـع ـق ــود عـلـيـهــم ف ــي حـ ــال ال ـم ـخــال ـفــة ،مع
ض ــرورة تسوية أوض ــاع العمالة الـتــي تم
استقدامها تحت عقد المشروع".
وتــابــع" :عـلــى ضــوء مــا سـبــق ،مــا أعــداد
العمالة التي تم استقدامها من قبل المقاول
المنفذ لمشروعي طريق الجهراء وطريق
النويصيب (الـجـســور) بموافقة ال ــوزارة؟
وهل مازالت تعمل في نفس المشاريع أم
تمت تسوية موقفها وفقا للوائح والقوانين

المنظمة لها بإنهاء إقاماتهم؟ ومــا مدى
مسؤولية جهاز اإلشراف على تنفيذ عقد
الطريق وعقد الجسور المعلقة ،وهل حددت
مـســؤو لـيــة التقصير فــي متابعة التنفيذ
حول العمالة المستجلبة من الخارج؟".
وطلب تزويده بنسخة من عقد التنفيذ
وإج ـ ـ ــراءات الـمـنــاقـصــة ال ـخــاصــة بـكــل من
مـ ـش ــروع ــي طـ ــريـ ــق ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء والـ ـجـ ـس ــور
المعلقة ،والتي تختص بجلب العمالة من
الخارج ،وإرفاق كشف كامل باألعداد التي
سمحت بها الـ ــوزارة للمقاول (إذن عمل)
للمشروعين ،إذا كانت العمالة المستجلبة
مازالت موجودة في البالد.
بدر الحميدي

ان ـطــاقــا م ــن أه ـم ـيــة تـطــويــر
المنظومة الزراعية والحيوانية
ف ــي ال ـب ــاد ،ودعـ ــم ال ـمــزارع ـيــن،
وت ـعــزيــز األم ــن ال ـغــذائــي ،تـقــدم
ال ـ ـنـ ــائـ ــب د .م ـح ـم ــد ال ـح ــوي ـل ــة
ب ــاق ـت ــراح بــرغ ـبــة ل ـف ـتــح مـنــافــذ
ت ـس ــوي ـق ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ل ــإنـ ـت ــاج
النباتي الكويتي في كل أنحاء
الـ ـك ــوي ــت ،وخ ــاص ــة ف ــي ال ـم ــدن
الجديدة ،مع سرعة إصدار قرار
بزيادة قيمة الدعم المخصص
للمزارعين ،وتخفيض أسعار
الخدمات التي ترتبط بمدخالت
اإلنتاج النباتي ،ومنها أسعار
الكهرباء والماء وأذونات العمل

وال ــرس ــوم ال ـتــي يــدفـعـهــا مــاك
المزارع.
وعزا الحويلة سبب اقتراحه

إلى أن الكويت سعت منذ إنشاء
الهيئة العامة لـشــؤون الــزراعــة
والـ ـث ــروة الـسـمـكـيــة إل ــى الــدفــع
نحو تطوير القطاع الزراعي ،من
أجل تحقيق األمن الغذائي ،لكن
بالنظر إلــى واقــع الــزراعــة ،بعد
عـقــود ع ــدة ،يتضح أن القطاع
الــزراعــي ال يلبي االحتياجات،
مما ينعكس سلبا على األ مــن
الغذائي ،ويعوق الــوصــول إلى
مــرح ـلــة االك ـت ـف ــاء ال ــذات ــي الـتــي
غالبا ما شكلت الهاجس األكبر
في ضوء التطورات والنزاعات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ق ـ ـ ــد ت ـ ـ ـعـ ـ ــوق اسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــراد
االحتياجات الغذائية.

الخليفة يسأل  4وزراء عن خدمات «غرب عبدالله المبارك»
وجـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ــرزوق
ال ـخ ـل ـي ـف ــة أسـ ـئـ ـل ــة بــرل ـمــان ـيــة
إلـ ــى  4وزراء ب ـش ــأن عـ ــدد من
خدمات منطقة غــرب عبدالله
المبارك ،وكان سؤاله األول إلى
وزيــرة األشغال العامة وزيــرة
الـ ــدولـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون االت ـ ـصـ ــاالت
وتكنولوجيا المعلومات د .رنا
الفارس بشأن تطوير مشروع
الدائري (.)6.5
وق ــال الـخـلـيـفــة ف ــي ســؤالــه:
تعد منطقة عبدالله المبارك
م ـ ــن الـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـن ـم ــوذج ـي ــة
وحديثة اإلنشاء ،وقد بدأ كثير
م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن بــالـسـكــن في
منازلهم ،إال أن أهالي المنطقة
ي ـعــانــون بـسـبــب ال ــدخ ــول إلــى
مـنــازلـهــم وال ـخ ــروج منها عن
طــريــق دوار شـبــرة "الـخـضــار"
ً
مما يسبب ازدحاما شديدا في
أوقات الذروة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ـ ــه ل ـ ـمـ ــا كـ ــان
تطوير مشروع الدائري ()6.5
فــي مرحلته األول ــى مــن نقطة
البداية فينبغي أن يمتد مسافة
نحو كيلومتر أو أقــل من ذلك
ب ــات ـج ــاه ال ـم ـن ـط ـقــة لـيــربـطـهــا
بالدائري ،وذلك لتسهيل عملية
الدخول والخروج.
وت ـســاء ل "ه ــل هـنــاك توجه

ل ــرب ــط ط ــري ــق الـ ــدائـ ــري ()6.5
بــالـمـنـطـقــة؟ إذا ك ــان ال ـجــواب
بــاإليـجــاب فمتى سيتم ذلــك؟
وإذا كــان الجواب بالنفي فما
سبب ذلك؟".
ووج ـ ـ ـ ــه الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـف ــة سـ ــؤالـ ــه
ال ـث ــان ــي الـ ــى وزيـ ـ ــر ال ـك ـهــربــاء
وال ـ ـمـ ــاء والـ ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـجــددة
وزيـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة د.
مـ ـشـ ـع ــان الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ،وال ـ ـ ــذي
ج ــاء ف ــي م ـقــدم ـتــه :أن منطقة
عبدالله المبارك تنقصها إنارة
الشوارع.
وذكـ ـ ــر ف ــي سـ ــؤالـ ــه :ه ــل تــم
طرح مناقصة لتركيب أعمدة
اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة؟ إذا ك ـ ـ ــان ال ـ ـجـ ــواب
بـ ـ ــاإلي ـ ـ ـجـ ـ ــاب م ـ ـتـ ــى ت ـ ـ ــم طـ ــرح
المناقصة؟ مــع بـيــان قيمتها
المالية؟ ومدة العقد؟ وإذا كان
الجواب بالنفي فما سبب عدم
طرحها؟ ومتى سيتم تركيب
أعمدة اإلنارة للمنطقة؟
في حين وجه سؤاله الثالث
إلـ ـ ــى وزي ـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة د .عـلــي
ال ـم ـضــف ،وجـ ــاء ف ــي مـقــدمـتــه:
أن م ـبــانــي الـ ـم ــدارس بجميع
مراحلها في "عبدالله المبارك"
أص ـب ـح ــت ج ــاه ــزة السـت ـق ـبــال
الطلبة.

وت ـســاءل" :كــم عــدد مــدارس
ال ـم ـن ـط ـقــة ب ـج ـم ـيــع مــراح ـل ـهــا
التعليمية الجاهزة الستقبال
الـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة؟ وم ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــى سـ ـيـ ـت ــم
افـ ـتـ ـت ــاحـ ـه ــا؟ يـ ــرجـ ــى ت ـحــديــد
تاريخ استقبال الطلبة".
أمـ ـ ــا سـ ــؤالـ ــه ال ـ ــراب ـ ــع ف ـك ــان
ل ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ
د .ب ـ ــاس ـ ــل الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح بـ ـش ــأن
جاهزية مباني المستوصفات
الطبية الستقبال األهالي.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـف ــة :ك ـ ــم ع ــدد
الـمـجـمـعــات والـمـسـتــوصـفــات
ال ـط ـب ـيــة ال ـج ــاه ــزة السـتـقـبــال
أهالي المنطقة؟ ومتى سيتم
افتتاح المستوصفات؟ يرجى
ت ـ ـحـ ــديـ ــد ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال
األهالي.

الحمد« :الطيران المدني» أغلقت مقر حجر
العمالة المنزلية في خيطان
أكـ ــد ال ـن ــائ ــب أح ـم ــد الـحـمــد
أنــه تــابــع مــع المعنيين المقر
غير المالئم للعمالة المنزلية
(مدرسة متهالكة) ،الذي تحدث
ع ـنــه ف ــي وق ــت س ــاب ــق ،وال ــذي
يتم استنزاف األسر الكويتية
بـمـبـلــغ  500دي ـن ــار ت ــدف ــع لــه،
نـظـيــر حـجــزهــم ل ـمــدة  7أي ــام،
مشيرا إلى أن "الصحة" أعلنت
أنـ ــه ل ـيــس تــاب ـعــا ل ـه ــا ،بينما
أم ــرت إدارة ال ـط ـيــران الـمــدنــي
بإغالقه.
وق ــال ال ـح ـمــد ،ف ــي تصريح
ص ـح ــاف ــي" ،كـ ـم ــا وعـ ـ ــدت مـنــذ
أي ــام بمتابعة مــوضــوع حجر
العمالة المنزلية في خيطان،
وك ــون ــه م ــدرس ــة وغ ـي ــر مــائــم

ويتم استيفاء  500دينار من
الكفيل الكويتي ،فقد اتصلت
ب ـج ـم ـيــع الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة،
وهي وزارتا الصحة والتربية
وال ـط ـي ــران ال ـمــدنــي ،وطــالـبـنــا

باستيضاح حول الموضوع،
حـ ـي ــث أف ـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـصـ ـح ــة ب ــأن
المحجر ليس تابعا لها ،بينما
أكـ ــدت ال ـط ـي ــران ال ـمــدنــي أنـهــا
أعطت التعليمات بإغالقه ،رغم
أن ــه ك ــان معتمدا مــن الجهات
المعنية".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :وقـ ـ ـ ـ ــد ط ــال ـب ــت
ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة ب ــأن يـكــون
ه ـن ــاك تــوض ـيــح ف ــي الـمـنـصــة
عـ ـ ــن تـ ـف ــاصـ ـي ــل م ـ ـ ـحـ ـ ــددة عــن
المحاجر والخدمات المقدمة
وتكاليفها ،حتى ال يكون هناك
أي استغالل وال تهاون".

العازمي يسأل عن تأخير «ترقيات الجيش»
وجه النائب حمدان العازمي سؤاال الى نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر العلي ،استفسر فيه
عن تأخر ترقيات عدد من ضباط الجيش.
وقال العازمي في سؤاله :حسب القانون  32لسنة  1967في
شــأن الجيش ،يستحق كل ضابط الترقية للرتبة التي تلي
رتبته بعد حد زمني معين.
وطلب العازمي أسباب تأخير ترقية الدفعة  40الى رتبة
رائد ،والدفعة  37الى رتبة مقدم ،والدفعة  31الى رتبة عقيد،
وسأل عن اال جــراء ات لترقية الدفعات المذكورة مع التزويد
بآخر االجراء ات المعمول بها بهذا الشأن.

هشام الصالح يقترح تطوير محطات الحافالت
تـ ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـنـ ــائـ ــب د .هـ ـش ــام
الصالح باقتراح برغبة ،شدد
فــي مـقــدمـتــه عـلــى أن وضعية
النقل الجماعي في الكويت ال
تعكس في كثير من مظاهرها
ال ـم ـج ـهــود ال ـم ـب ــذول لـتـطــويــر
خ ــدم ــات الـنـقــل ال ـع ــام ،فهناك
قـصــور على أكـثــر مــن صعيد،
وي ـ ـ ـجـ ـ ــب تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
ال ـم ـس ــؤول ــة ع ـن ــه ،والـ ـت ــي يقع
على كاهلها واجــب معالجته
باعتماد الخطط البديلة التي
من شأنها تحقيق االستفادة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
والبيئية المرجوة من خدمات
هذا المرفق الحيوي ،وتوفير
ش ـ ـ ـ ــروط ال ـ ـسـ ــامـ ــة وال ـ ــراح ـ ــة
والطمأنينة للركاب.
وت ـ ــاب ـ ــع" :عـ ـل ــى ضـ ـ ــوء ذل ــك
أقترح قيام وزارة المواصالت
 ع ـب ــر ه ـي ـئــة الـ ـط ــرق وال ـن ـقــلالبري ،ووزارة شؤون البلدية
 -عبر بلدية الـكــويــت ،بوضع

بـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج ل ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر ج ـم ـي ــع
م ـح ـط ــات انـ ـتـ ـظ ــار ال ـب ــاص ــات
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،بــالـتـنـسـيــق مع
الشركات العاملة في القطاع،
وتـكـلـيــف ش ــرك ــة ال ـن ـقــل ال ـعــام
إنـجــاز الـمـشــروع بمواصفات
ع ـ ـصـ ــريـ ــة تـ ـضـ ـم ــن الـ ـس ــام ــة
وش ـ ـ ـ ـ ــروط ال ـ ــراح ـ ــة لـ ـل ــرك ــاب،
وت ـ ـض ـ ـفـ ــي ال ـ ـج ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
المشهد العمراني الحضري،
مع السماح للشركات المعنية

ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار واجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات ت ـلــك
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـطـ ــات فـ ـ ــي اإلعـ ـ ــانـ ـ ــات
الــدعــائ ـيــة لـتــوظـيــف ال ـعــوائــد
في أعمال الصيانة والتجديد
بانتظام".
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ذاتـ ـ ـ ـ ــه ،وج ــه
الـ ـص ــال ــح س ـ ـ ــؤاال إل ـ ــى وزي ـ ــرة
األشـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة وزيـ ـ ـ ـ ــرة
الـ ــدولـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون االت ـ ـصـ ــاالت
وتكنولوجيا المعلومات رنا
الفارس ،عن الجهة أو الجهات
المسؤولة عن تخطيط وإنشاء
محطات انتظار الباصات في
ال ـكــويــت ،مـضـيـفــا" :إذا كــانــت
ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة تـ ـ ـص ـ ــدر تـ ـص ــاري ــح
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال األرص ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــة ف ـم ــا
المعايير المعتمدة لدى شركة
الـنـقــل وهـيـئــة ال ـطــرق لتوفير
الــراحــة والسالمة للمنتظرين
من الركاب؟".
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أين قناة السويس من
خط الشارقة – مرسين؟
حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
ليست المرة األولــى التي يتم فيها اقتراح ممر مائي جديد
بديل لقناة السويس ،فعلى مــدار سنوات ومنذ الخمسينيات
كانت هناك مبادرات وخطط لتحل محل "قناة" تربط بين الشرق
وال ـغــرب ،صـمــدت القناة بــل واجـهــت تلك المشاريع بمزيد من
التوسعة وزيادة األعماق لعبور أضخم السفن في العالم وتسهيل
خدمات النقل واألمان وغيرهما.
اقتراح خط الشارقة– مرسين أعاد من جديد هذا الموضوع
ووضعه على الطاولة في الوقت الذي سجلت فيه القناة مرور 80
سفينة باليوم وهو رقم قياسي لم تشهده في تاريخها.
المختصون في البحار والشحن البحري اعتبروا أن الغمز
أمر ٌ
من قناة السويس ٌ
عابر ،فالخط الجديد الذي يربط اإلمارات
بتركيا يطغى عليه اللون السياسي ،وإن كان بغطاء تجاري يشبه
إلى حد كبير حال التحالفات السياسية المتغيرة في المنطقة.
وبـحـســب خ ـبــراء دولـيـيــن فــالـمـمــر الـمـقـتــرح يـهــدف إل ــى دعــم
ً
باكستان أوال ،ودولتين إسالميتين (إي ــران وتركيا) أكثر مما
هو مشروع مستدام مبني على مقومات ثابتة ،قد يتعرض إلى
اهتزازات أو ارتدادات سياسية وهذا ما ال نتمناه.
خط الشارقة-مرسين يمر بــإيــران ،مخصص لنقل البضائع
والتجارة اإلماراتية المعاد تصديرها ،بحيث يقلص الطريق
ً
البحري الذي كان يستغرق  20يوما عبر قناة السويس إلى  6أيام.
ً
المحللون الـسـيــاسـيــون ن ـظــروا إل ــى األم ــر بـكــونــه "اخ ـتــراقــا"
يفوق في أهميته تبادل الــزيــارات الدبلوماسية مع تركيا فقد
أجريت "بروفة" أولية لنقل البضائع عبر معبر "الشارقة– بندر
عباس– مرسين" في األسبوع األول من أكتوبر  2021وفي رحلة
لم تستغرق أكثر من  8أيــام إضافة إلى أن الشحن البحري من
باكستان والذي كان يستغرق شهرا أصبح اليوم  10أيام وعن
طريق البر.
ً
مــا نشهده هــذه األي ــام هــو "تـطــورا جيو– اقـتـصــادي وإزاحــة
جيو– استراتيجية" على حد تعبير أحد الخبراء االقتصاديين،
ُ
ً
ومن المرتقب أن ت َص ّدر اإلمارات نفطها عبر هذا الممر بدال من
قناة السويس ،مما يعني خسائر باهظة ستفقدها مصر من
جراء ذلك.
ً
حـ ــراك أب ــوظ ـب ــي ال ـس ـيــاســي واالقـ ـتـ ـص ــادي ل ـيــس ب ـع ـي ــدا عن
ً
التحالفات الـتــي تــم نسجها مــؤخــرا وأحــدثـهــا "تـحــالــف الهند
واإلم ــارات وإســرائـيــل وأمـيــركــا" والــذي تــم إطــاقــه مــن تــل أبيب،
يركز على التجارة وتغير المناخ والطاقة واألمن البحري ،ولعل
مـشــروع نقل النفط والمنتجات البترولية كما تــم الترويج له
والذي َيمتد من اإلمارات إلى إسرائيل ثم إلى أوروبا وعبر خط
ينطلق من ميناء إيالت إلى ميناء أسدود على المتوسط سيكون
ً
األكثر تهديدا لقناة السويس إذا ما رأى النور.
الـتـقــديــرات المصرية تـقــول إن الخطوط البحرية والقنوات
البديلة لــم تعد هاجسا يــؤرق شركة قناة السويس بــل تحول
إلــى حافز عند أصحاب الـقــرار في مصر ،بحيث استطاعت أن
تكيف أوضاعها وتستفيد من األزمات التي تعصف بالمناطق
الساخنة بالعالم ،وتعيد تثبيت نفسها على خريطة أهم خطوط
النقل وحركة التجارة الدولية ،وبما يفوق عشرة في المئة من
حركة التجارة العالمية.
ً
الواقع أن هناك أسبابا ودوافع مختلفة وراء تلك المشاريع،
وفي كل األحوال تبقى الظروف والمواقف السياسية هي المحركة
والناظمة لكل التحالفات.
كلنا يعلم مـشــروع إسرائيل ربــط المتوسط بخليج العقبة
وبقناة جديدة أضيف إليها اليوم بعد "التطبيع" إعادة إحياء
ً
ميناء حيفا ،أو ربط البحر األحمر بخليج حيفا ،وهذا ليس بعيدا
عن الــدور اإلسرائيلي الذي تسعى إليه واستفادتها من ضرب
ميناء بيروت وإحالل مكانة مصر عبر قناة جديدة.
هـنــاك ك ــام عــن الـطــريــق الـصـيـنــي ال ــذي يمتد عـبــر المحيط
المتجمد الشمالي ،لكن اإلبحار في المحيطات يظل أخطر بكثير
من عمليات اإلبحار في البحار.
لـقــد تـغـيــر الـمـشـهــد الـسـيــاســي بــال ـكــامــل ،وت ـح ــول الـخـصــوم
واألعداء إلى شركاء تجاريين وبصورة قلبت المسارات رأسا على
عقب ،فهل نترقب مفاجآت جديدة من شأنها تغيير المعادالت
في الميزان االستراتيجي القائم في المنطقة؟

د .عبدالحميد األنصاري *

أحمد باقر

تعب لم يغتسل بعد *

رياح وأوتاد :نظرة إلى رواتب الشباب في القطاع الخاص

د .خولة مطر

جميع الخطط الخمسية والقوانين لم تنجح في زيــادة نسبة
ً
ً
الكويتيين في القطاع الخاص ،هذه الزيادة كانت هدفا أساسيا
لجميع هذه الخطط كما كانت الهدف الرئيس لقانون المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ،وكــذلــك لقانون دعــم العمالة الوطنية في
القطاع الخاص وقانون التأمين الصحي للوافدين ،ولكنها لم تحقق
الهدف رغم أن زيادة الكويتيين في القطاع الخاص قضية أساسية
ومفصلية في اإلصالح االقتصادي والمالي للبالد.
في التسعينيات اقترح البنك الدولي أن تؤدي الحكومة للكويتيين
للعاملين فــي الـقـطــاع ال ـخــاص بـعــض ال ـع ــاوات وال ـب ــدالت أســوة
بالعاملين في القطاع الحكومي لتشجيعهم على العمل في هذا
القطاع ،وكذلك اقترح البنك نفسه في تقرير آخر أن يساهم الوافدون
في جزء من قيمة الخدمات التي تقدم لهم من الدولة.
فقمت في مجلس  1992بتقديم اقتراح بقانون بصرف العالوة
االجتماعية وعالوة األوالد للكويتيين العاملين في القطاع الخاص،
ً
وفي مجلس  1999قدمت اقتراحا بقانون في التأمين أو الضمان
الصحي على الوافدين ليسهم أصحاب األعمال في قيمة الخدمة
الصحية التي تقدمها الدولة للعاملين الوافدين لديهم ،وبذلك ترتفع
كلفة الوافد وتنخفض كلفة الكويتي.
و فــي مجلس  1999تمت الموافقة على هــذ يــن القانونين ،كما
أقرت المجالس التالية حصول العاملين في القطاع الخاص على
الزيادات نفسها التي تم إقرارها للحكومة بعد ذلك مثل زيادة الـ120
ً
ً
دينارا وزيادة الـ 50دينارا ،كما حصل بعض أصحاب التخصصات
ال ـنــادرة كالطب والـصـيــدلــة والمحاسبة والـهـنــدســة على زي ــادات
إضافية حتى أصبحت الحكومة تدفع نحو ثلثي راتــب الموظف
في القطاع الخاص.
وفي البداية نجحت هذه القوانين في تحصيل زيادة طفيفة في
نسبة الكويتيين في القطاع الخاص ،ولكن حصل االنخفاض بعد
ذلك بسبب عوامل عديدة منها زيادة الميزات الحكومية ،كالكوادر
المالية وغيرها من الميزات ووقوع األزمات االقتصادية وما رافقها
من عدم االستقرار الوظيفي في القطاع الخاص ،باإلضافة الى طبيعة
الدوام وقلة رواتب العمالة الوافدة بالنسبة إلى العمالة الكويتية
وغير ذلك من العوامل واألسباب.
في مقال سابق كتبت عن أهمية تحرير األراضي من أجل خلق
فرص عمل لمئات اآلالف من الكويتيين القادمين الى سوق العمل،
وفــي هــذه المقالة نتطرق الــى أحــد أهــم األسـبــاب التي حالت دون

زيــادة نسبة الكويتيين في القطاع الخاص رغــم أهمية القوانين
التي سنت لهذا الغرض.
ففي حين نص قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص
( )2000/19على تحديد نسب معينة للكويتيين في كل الوظائف
والمهن في القطاع الخاص (مادة  ،)9ونص أيضا على أن يحدد
مجلس الــوزراء نسبة العمالة الوطنية التي يجب أن يلتزم بها
كل من يحصل على قسيمة صناعية أو ممارسة عمل تجاري
(مادة  ،)8إال أن بعض شركات القطاع الخاص قامت بإجراء ات
مضادة مثل االستعانة بشركات أخرى للقيام ببعض الوظائف
فــي الـشــركــات الـتــي يتطلب منها نسب مرتفعة مــن الكويتيين
( ،)out sourceمن غير أن توظف عمالة لديها للقيام بهذه األعمال،
ً
فمثال قامت بعض الشركات الكبيرة بإسناد بعض أعمال األمن
والسالمة وأعمال الخدمات وأعمال الصيانة والحاسب اآللي وغير
ذلك من األعمال إلى شركات محلية أخرى ال تتطلب طبيعة عملها
توظيف نسب كبيرة من الكويتيين ،فانخفض عدد الموظفين في
الشركة الكبيرة وانخفض بالتالي عدد الكويتيين الذين يفترض
تعيينهم فيها.
وه ـن ــاك إجـ ــراء آخ ــر قــامــت ب ــه بـعــض ال ـش ــرك ــات ،وه ــو الـقـيــام
بتحديد رواتــب الكويتيين خصوصا الموظفين الجدد بحجة
أنهم يتقاضون أجزاء كبيرة ،وإضافات إلى رواتبهم من الحكومة،
فحددت راتب الشاب الجامعي الجديد بأربعمئة دينار أو أكثر
ً
قليال ،وهذا إجراء غير سليم وال يتناسب مع شهاداتهم وعملهم
وال يؤدي الى زيادة الكويتيين في هذا القطاع ،فأصبح الوافد
الذي يعمل العمل نفسه يتقاضى أكثر من الكويتي.
وه ــذا اإلج ــراء كــانــت بعض الـشــركــات قــد قــامــت بــه فــي بعض
الدول المتقدمة ،حيث قامت بتعيين المهاجرين برواتب أقل من
المواطنين الذين يعملون العمل نفسه ،فاعتبرت البرلمانات في
هذه الدول أن ما قامت به هذه الشركات مخالف للقانون ،وسنت
قوانين تمنع ذلك ومنها قانون الحد األدنى لألجور.
لذلك فالمطلوب من الحكومة اآلن وبصورة عاجلة دراسة جميع
ُ
أسباب عدم نجاح الخطط الخمسية ،ولماذا لم تفعل القوانين
المؤدية الى زيادة نسبة الكويتيين في القطاع الخاص ،ووضع
اإلجراء والعالج المناسبين لهذه الزيادة الضرورية على أسس
اقتصادية علمية ،وإال فسيكون مصير آلية سوق العمل الكويتي
هو المزيد من االختالل ،وبالتالي المزيد من هدر المال العام.

أجمل ما فيك شعرك! قالها وتوقف ،وكأنه يعود في ذاكرته
ً
ليسترجع صورا كثيرة مر عليها أكثر من عقدين من الزمان ،بل
ربما أكثر ،وما إن ذكرته بعوالم الزمن ،وكيف أن الدهر يفسد
ً
الكثير مما كان ،لم يأبه بل ردد "ال ال شعرك لم يتغير أبدا وهو
الذي جعلني أتعرف عليك عندما التقينا مصادفة ،أو ربما قدر
في ذاك المساء القاهري بمقهى الفندق الفخم المطل على النيل،
كنت تجلسين مع ما عرفت الحقا أنها صديقة حميمة لك ،وكنتما
منهمكتين في نقاش جــدي ،بقيت أنا للحظات أتأمل ،بل ربما
أبحث عن تفاصيلك ،شعرك كما هو ،بل هو ما جعلني أعيد النظر
ً
إلى الجالستين في ذاك الركن الهادئ ،وكأنهما اختارتا مكانا
يرفع يافطة "الرجاء االبتعاد" أو "احذروا االقتراب"!!
وقفت للحظات بسيطة ،نعم هذه هي ،هذا شعرها ،ال يمكن
إال أن تكون هي ،لم أر امرأة لديها شعر ساحر كما كان شعرها،
ولكن أيــن االبتسامة بل الضحكة التي لم تكن تفارق وجهها؟
ً
وبينما أنا أبحث جاء النادل الذي يعرفني جيدا بحكم ترددي
على الفندق نفسه وحبي الشديد لهذا الركن فيه ،ال أعرف ما الذي
رددته عليه ،ربما قال هناك طاولتك المعتادة القريبة من النافذة
المطلة على النيل أيضا ،ربما رددت نعم ،نعم ،ولم أستطع مقاومة
ما قد يكون "حشرية" مني في االتجاه والسالم عليك.
ـأدرت ظهرك وبوجه من نور ،وعيناك
وبتردد نطقت اسمك فـ
ِ
ً
ـت لتحييني ،وكــأنـنــا لــم نفترق أب ــدا ،وكــأنـهــا لم
الــامـعـتــان قـمـ ِ
تكن سنين طويلة منذ لقائنا األخير في إحدى "الرمضانيات"
ال ـقــاهــريــة ،وأنـ ــا أب ـحــث ف ــي ك ــل ي ــوم ع ــن ع ــذر ل ـل ـقــاء م ــن بينها
نتسحر أو نفطر في الحسين أو ...أو ،حتى نفدت كل المناسبات
والــدعــوات ،ولكن تشاء المصادفات أم هــو الـقــدر كما هــي هذه
الـلـحـظــة ألس ـمــع م ــن األص ــدق ــاء أن ه ـنــاك مـســرحـيــة أخـ ــرى من
مسرحيات الزعيم ،وهي تحمل ذاك االسم "وجدتها" صرخت بفرح
األطفال ،واتصلت فلم ترد وأعدت االتصال حتى تعبت أصابعي،
وفي اآلخر جاء صوتها "اعذرني كثرت االجتماعات اليوم رغم
أنه رمضان ولكن فترة زيارتي إلى القاهرة قاربت على االنتهاء،
وهناك الكثير لما هو مهم للبحث الذي أحضر له" .حزنت بعض
حضرت مسرحية الزعيم؟" ،وقلبي
الشيء ،ولكني سألت" :هــل
ِ
يرجف من الخوف في انتظار اإلجابه حتى جاءت" :ال رغم أنني
أتمنى ذلك" ..إنه القدر يضعنا في طرق تتالقى أو عندما يشاء
يفتح أبواب السماء واألرض.
أعادتني أسئلتك الكثيرة والمتالحقة إلى اآلن ،الى اللحظة،
ً
فأجبت بكثير من الحماس وعاتبتك كثيرا على عدم بقائك على
ً
ً
فقلت :أنا اآلن هنا،
التواصل حتى ولو كان متقطعا ومتباعدا،
ِ
ً
وبما أنك موجود إذا نلتقي خالل األيــام القادمة ،جاء ضيوفي
وبـقـيــت أراق ـبــك وصــديـقـتــك مــن بعيد عـلــى أم ــل أن يـعــود الـقــدر
ليلعب دوره.
مضت ساعات وأيــام طويلة بعدها وأنا أنتظر ربما عودتك
لذاك الركن أو االتصال ،ولكن خابت كل آمالي ،وجاء موعد سفري
ً
أنا هذه المرة ،فكان أن رحلت وتباعدت طرقنا إال نادرا ،وفي كل
مرة نلتقي وكأن الزمن لم يتحرك لحظة ،وكأننا لم نكبر ،وكأنني
لم أرتبط بامرأة أخــرى ،رغــم أنها لم تكن امــرأتــي ،ففي كل هذه
السنين لم أملك الـجــرأة على مصارحتها بــأي شــيء ،واكتفيت
بالحفاظ عليها صديقة أو حبيبة مع وقف التنفيذ.
قالت له ّ
علي أن أنهي المكالمة ونلتقي في الغد كما اتفقنا
هناك في المكان نفسه ،ضحك وكأن الزمن قد توقف ،وهي تصر
أنه ركنها هي ،رغم أن الكثيرين مروا من هنا وجلسوا ،بعضهم
ً
عشاق وآخرون لعقد الصفقات ،وكثير منهم ربما يكون مشبوها..
ً
ضحك وعلق ببعض تمتمة خوفا من أن يلفظ كلمة أو حرفا تعوق
ذاك اللقاء الذي بقيا يخططان له ألكثر من ستة أو سبعة أشهر،
ً
بل ربما منذ ذاك التاريخ حين سمع خبرا عنها أعاد الحياة لما
تصور أنها مشاعر كانت وانتهت ..هو في كل رسالة أو مكالمة
يتقن فن "الكول" ويعمل جهده أال تسمع هي عبر الهاتف دقات
قلبه المتالحقة ،وكأنها تغني "كم طال انتظارك".
يعد المتبقي من الوقت ليطمئن نفسه "بضع ساعات فقط
بضع ساعات" ،غير آبه من مخاوفها من عوالم الزمن وكثير من
التجاعيد على الوجه وتعب لم يغتسل بعد.
* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية.
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إعادة كتابة العقد االجتماعي ()2
ذك ــرت أن أزم ـنــة حـكــم ال ـثــوار العسكريين
جـ ــاء ت ردة ف ـعــل ع ـلــى أزم ـن ــة ح ـكــم ال ـم ـلــوك،
وأسقطت العقد االجتماعي "المفترض" بين
الحاكم والـمـحـكــوم ،رفـعــوا شـعــارات وطنية
وقومية ،ووعدوا الجماهير بالمن والسلوى
وفشلوا .كانت حقبة بائسة تم فيها تخريب
نفسية اإلنسان العربي وإذالله وإهدار كرامته،
ً
كانوا حكاما ظلمة فاسدين بــددوا الموارد
ً
ً
الوطنية وأفقروا البالد وتركوها خرابا يبابا،
حتى إذا وصـلــت األوض ــاع إلــى الحضيض،
وانسدت اآلفاق ،هبت الجماهير ثائرة ،فأزالت
حــواجــز الـخــوف والــرهـبــة ،وتـحــدت السلطة،
وأسقطت حكم العسكر ،وانتهزتها تنظيمات
عقدية كانت ترفع شعار "اإلســام هو الحل"
استولت على السلطة ،ووعدت بإدارة الشأن
العام وفق عقد اجتماعي جديد.
ل ـك ــن الـ ـحـ ـك ــام ال ـع ـق ــائ ــدي ـي ــن لـ ــم ي ـك ــون ــوا
ب ــأف ـض ــل م ــن ال ـع ـس ـك ــر ،ف ـ ــاألوض ـ ــاع ازدادت
ً
سوء ا ،واألوطــان أصبحت مهددة بالضياع،
وهويتها الوطنية والقومية باتت معرضة
لـلــزوال ،كانت صدمة الجماهير فــي الحكام
العقائديين كبيرة ،فقدت المجتمعات أمنها
ً
واستقرارها ،وأصبح وجودها مهددا بالفناء
ل ـح ـس ــاب والء ات ع ــاب ــرة ل ـل ــوط ــن وال ـه ــوي ــة
القومية ،فهبت هذه الشعوب مرة أخرى في
أكبر خــروج بشري عرفه التاريخ اإلنساني
إلنقاذ أوطانها واستردادها ،عبر عنها حاكم
الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي،
بقوله :لوال وقفة مصر وخــروج الشباب في
 30يونيو ،ومساندة الجيش والشرطة لزال
العرب من الوجود.
عـلـيـنــا ب ـعــد هـ ــذه الـسـلـسـلــة ال ـطــوي ـلــة من
التجارب الفاشلة فــي أنـمــاط الحكم ،جربت
فيها مجتمعاتنا حكم القوميين واليساريين
واإلس ــامـ ـيـ ـي ــن ،ع ـل ــى امـ ـ ـت ـ ــداد  7ع ـ ـقـ ــود ،أن
نتساءل :ما الدروس المستفادة من التجارب
ً
الـسـيــاسـيــة الـســابـقــة؟ وك ـيــف نـحـقــق تــوافـقــا
ً
مجتمعيا لكتابة "عقد اجتماعي جديد" بين
الـشـعــوب الـعــربـيــة وأنـظـمـتـهــا؟ وم ــا األســس
الثقافية والسياسية واالجتماعية والدينية
لهذا العقد؟
أسعى في هذه السلسلة إلى اإلجابة عنها
عبر محورين:
المحور الديني :إخراج الدين من التوظيف
ال ـس ـيــاســي ألهـ ـ ــداف ال ـ ـصـ ــراع ب ـيــن الـسـلـطــة
والـمـعــارضــة ،فــأنــا مــن المؤمنين بــأن الدين
ال ينفصل عن الشأن العام المجتمعي ،كونه
ال يستغني عــن "ه ــدي" ال ـلــه ،فــي منطلقاته
وأهــدافــه وقيمه ،والــديــن لــه كلمة بــل كلمات
فــي إدارة الـشــأن الـعــام واإلص ــاح السياسي

opinion@aljarida●com

واالج ـت ـمــاعــي واالرتـ ـق ــاء والـسـمــو األخــاقــي
بمجتمعاتنا العربية ،ولكن ليس بالمعنى
الـحــزبــي الـضـيــق ال ــذي يـهــدف إل ــى ف ــرض ما
سمي "أسلمة المجتمع" ،فنحن ولله الحمد
مـجـتـمـعــات ودول إســام ـيــة ،هــويــة وثـقــافــة
ً
وتـشــريـعــا وتقاليد وتعاليم وع ـب ــادات ،ولم
ً
تـغــب الـشــريـعــة ي ــوم ــا ع ــن دن ـيــا المسلمين،
ً
طبقا للفقيه الدستوري الكبير الدكتور أحمد
كمال أبوالمجد ،رحمه الله تعالى ،حين أكد
أن القوانين الوضعية مستمدة في معظمها
من الفقه المالكي ،كما وثقه الكتاب المرجعي
المهم "المقارنات التشريعية :تطبيق القانون
المدني والجنائي على مذهب اإلمــام مالك"،
لمخلوف المنياوي .1977
لقد آن لــأحــزاب السياسية اإلسالمية أن
تتعلم من تجاربها السياسية عبر  9عقود
كما تعلم (حزب العدالة والتنمية المغربي)
كما عبر عنه عـبــداإل لــه بنكيران :إن الشعب
ال ـم ـغــربــي إذ ص ــوت ل ـحــزبــه ذي الـمــرجـعـيــة
ً
اإلسالمية ،فإنه لم يصوت له إال لكونه حزبا
ً
ً
سياسيا ،منوطا به حل مشاكلهم االقتصادية
والسياسية وصيانة حقوقهم وأمنهم ،لكن
ً
ً
الشعب لم يعط تفويضا مطلقا للحزب بأن
يطبق فهمه على المجتمع والدولة ،أو يفرض
أيديولوجيته على الجماهير ،فليس من حق
الـحــزب اإلســامــي المنتخب أن يفرض على
المجتمع وال ــدول ــة رؤي ـتــه اإلســام ـيــة ،التي
يختلف معها اآلخرون سواء من اإلسالميين
وغـيــرهــم ،ألن ــه ال احـتـكــار للفهم الــديـنــي في
اإلسالم مثلما ال احتكار للوطنية واالنتماء،
احتكار الفهم الديني كاحتكار الوطنية ،كارثة
سياسية وسوءة أخالقية ،فال يجوز لفصيل
سـيــا ســي مهما بلغت أغلبيته أن يــد عــي أن
فهمه لإلسالم الفهم الصحيح الــذي ينبغي
فــرضــه ،ذلــك ادع ــاء ينقضه أنــه ال أحــد يملك
الحقيقة الكاملة إال المولى.
إن توظيف الدين في الصراع السياسي آفة
مزمنة كبرى ،لم نستطع تجاوزها منذ الفتنة
الكبرى وإل ــى الـيــوم ،السلطة تستغل الدين
لتعزيز شرعيتها والجماعات األيديولوجية
ال ـم ـعــارضــة تــوظــف ال ــدي ــن لـتـبــريــر خطابها
التحريضي على السلطة القائمة وتهييج
الجماهير ضدها بهدف إسقاطها والحلول
محلها.
يتبع،،،
* كاتب قطري

ُيظهر علم المناخ بوضوح أن
تحقيق االزدهار واإلنصاف
في المستقبل يكمن في
االتجاه نحو هدف واحد
فقط ،هو تحقيق اقتصاد
عالمي إيجابي الطبيعة ،وخال
من الكربون.

للبقاء على المسار
الصحيح لتحقيق
الحياد الكربوني
بحلول  2050يجب أن
نخفض االنبعاثات
إلى درجة كبيرة قبل
عام 2030

ما الخطوة التالية في أجندة المناخ العالمي؟
م ــن ال ـمــؤكــد أن مــؤتـمــر األمـ ــم الـمـتـحــدة لتغير
الـمـنــاخ "ك ــوب  ،"26ال ــذي انـعـقــد ه ــذا ال ـعــام في
غالسكو لم يفشل ،لكنه لم يحقق نجاحا كبيرا،
إذ رغم انضمام زعماء العالم إلى بعض االتفاقات
الـجــديــدة الــواعــدة بـشــأن األه ــداف الـمـحــددة ،لم
َّ
تقلص حتى اآلن انبعاثات غ ــازات االحتباس
ال ـحــراري بالسرعة المطلوبة ،وعلى الــرغــم من
تعزيز تعهدات بعض البلدان بشأن المناخ ،فإن
االفـتـقــار إلــى تدابير ملموسة لتحقيقها يمثل
مصدر قلق حقيقي ،وما زلنا نالحظ أن الفجوة
السياسية آخذة في االتساع.
ُ
وي ـظ ـه ــر ع ـلــم ال ـم ـن ــاخ ب ــوض ــوح أن تحقيق
االزده ـ ــار واإلن ـص ــاف فــي المستقبل يكمن في
االت ـج ــاه نـحــو ه ــدف واح ــد فـقــط ،وه ــو تحقيق
اقـتـصــاد عــالـمــي إيـجــابــي الـطـبـيـعــة ،وخ ــال من
الكربون ،ومع األحــداث المناخية القاسية التي
شهدها هذا العام ،والرسائل العلمية الصارمة
التي تضمنها تقرير التقييم الـســادس للهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،لسنا
بـحــاجــة إل ــى مــزيــد مــن الـتــأكـيــد عـلــى الحقائق،
فــالـعــالــم ي ــواج ــه مـخــاطــر هــائـلــة ت ـهــدد الـتـنــوع
البيولوجي والطبيعة ،وم ــن أج ــل الـبـقــاء على
الـمـســار الصحيح لتحقيق الـحـيــاد الكربوني
بحلول عام  ،2050يجب أن نخفض االنبعاثات
إلى درجة كبيرة قبل عام .2030
ومازال العديد من صانعي السياسة بطيئين
فــي اتـخــاذ اإلج ـ ــراءات الــازمــة للتصدي لتغير
ال ـم ـنــاخُ ،مـعــربـيــن عــن مـخــاوفـهــم مــن أن العمل
المناخي سيثقل كاهل الشركات ،ولكن العديد
من كبار قــادة األعـمــال يضعون شركاتهم على
نحو متزايد في مسار يركز على قــدر أكبر من
االستدامة ،فقد تقبل الغالبية العظمى منهم نتائج
علم المناخ ،وتجاوزوا مرحلة اإلنكار والتردد،
ً
وكــان هــذا االتـجــاه الــواســع النطاق واضـحــا في
غــاسـكــو ،ال ــذي ع ــرف ح ـضــور ك ـبــار الـمــديــريــن
التنفيذيين مــن الـعــديــد مــن أكـبــر الـشــركــات في
العالم .وفي مرحلة اإلعــداد لـ"كوب  ،"26أجرينا
مقابالت مع قادة األعمال من أكثر من  20شركة
ألمانية كبرى (بما فــي ذلــك "بــاســف" و"ديملر"
و"دوتش بانك" ،و"دوتش تيليكوم" ،و"لوفثانسا"
و"سايمنس" ،ودرسنا استراتيجيات االستدامة
التي يعتمدونها ،ومن بين النتائج الرئيسة التي
توصلنا إليها أن تسعة مــن كــل عـشــرة رؤســاء
تنفيذيين ألمان يرون أن االستدامة ستكون مهمة
خالل السنوات الخمس المقبلة ،شأنها في ذلك
ً
شأن الرقمنة .وتمثل هذه التصريحات تغييرا
ً
مذهال ال مجرد كلمات مجانية ،إذ في المتوسط،
تهدف الشركات المشاركة في الدراسة إلى تحقيق
الحياد المناخي بحلول عام  ،2035ليس فقط في

مباني مصانعها ،ولكن أيضا في سالسل القيمة
العالمية الخاصة بها ،وال يتوهم قادة الشركات
ً
األلمانية أن هذا سيكون سهال؛ إذ يدرك معظمهم
أن أفعالهم ال تعكس بعد مواقفهم ،ومع ذلك ،يبدو
واضحا أن االستدامة انتقلت إلى قمة جدول أعمال
الرئيس التنفيذي ،لتحل محل كوفيد 19باعتباره
الموضوع ذا األولوية الكبرى.
ويشير االستطالع الــذي أجريناه إلى ظهور
موقف جديد في األعمال التجارية األلمانية ،إذ
تعتبر الشركات اآلن استراتيجية استدامة قوية
ضرورية للحفاظ على "ترخيص مزاولة نشاطها"،
ويـ ــدرك الـعــديــد منها أن هـنــاك ف ــرص عـمــل في
مجال االستدامة ،ويتحمل المزيد من الرؤساء
التنفيذيين المسؤولية الشخصية في هذا السياق،
وي ـض ـعــون آل ـي ــات ج ــدي ــدة لـحــوكـمــة ال ـشــركــات،
ويــدم ـجــون أهـ ــداف االس ـتــدامــة فــي تعويضات
المجلس التنفيذي .وفي سياق التحدي المناخي
الواسع النطاق ،تتجه ألمانيا نحو دراسة حالة
ً
مثيرة لالهتمام بـصــورة خــاصــة ،فنظرا لكون
اقتصادها يعتمد على الصناعة بصورة مكثفة،
تريد ألمانيا أن تصبح رائدة في إزالة الكربون دون
أن تفقد قدرتها التنافسية الدولية ،ويرى المدير
التنفيذي األلماني الـعــادي ،أن التقدم ال يتأخر
بسبب االفتقار إلى التقنيات الخضراء أو الدعم
من أصحاب المصلحة الرئيسيين ،ولكن بسبب
التكاليف األولية التي ال تزال مرتفعة ،فبالنسبة
إلى  ٪60ممن شملهم االستطالع ،تظل االستدامة
والربحية على طرفي نقيض ،ومع ذلك ،فإن العديد
مــن مشاريع االسـتــدامــة الحالية تؤتي ثمارها
بالفعل ،وستستمر التكاليف في االنخفاض مع
زيادة فرص زيادة مبيعات المنتجات المستدامة.
ويتطلب تحويل أساليب عمل الشركات ثالثة
أنواع من اإلجراءات:
ً
أوال ،هــي بـحــاجــة مــاســة إل ــى تقليل أثــرهــا
السلبي على الكوكب والمجتمع ،من خالل وقف
اإلفراط في استخدام الموارد الطبيعية وتدميرها.
ً
ثانيا ،تحتاج إلى زيادة بصمتها اإليجابية
من خالل استراتيجيات األعمال الموجهة نحو
ً
الـغــرض على نطاق المنظومة (ب ــدال مــن الربح
فقط) ،من أجل بناء المرونة ،والمساهمة في أهداف
التنمية المستدامة.
ً
ثالثا ،تحتاج هــذه الشركات إلــى كسب حب
جميع أصحاب المصلحة ودعمهم ،وهنا ،يمكننا
جميعا التأثير ،من خالل تغيير سلوكنا بصفتنا
مستهلكين ،ودعم السياسات الجريئة كناخبين،
وخلق معرفة جديدة كعلماء ،ووضع حوافز وأطر
ذات مغزى كصانعي سياسات.
إن الشركات األلمانية التي شملها االستطالع
خـيــر م ـثــال عـلــى عـمــل ال ـشــركــات ال ـم ـس ـتــدام ،إذ
يستخدم بعضها "التوائم الرقمية الخضراء" في

تطوير المنتجات لتقدير التأثيرات المناخية
َ
للمنتج حتى قبل بناء النموذج األولــي ،وتقوم
أخرى باإلبالغ عن "البصمة الكربونية للمنتج"
من أجل توفير الشفافية للموردين والعمالء بشأن
االنبعاثات ،وتمكينهم من االختيار بطريقة واعية
بين البدائل .وتتعاون العديد من الشركات في
مختلف القطاعات إلطالق المشاريع المستدامة
وتمويلها ،وتقوم العديد من الشركات األلمانية
الكبرى بتدريب الموظفين ليصبحوا "سفراء
االس ـت ــدام ــة" ،وي ـظ ـهــروا لــآخــريــن كيفية اتـبــاع
استراتيجيات مماثلة.
ويجب أن تنتشر مثل هذه النماذج بسرعة ،ألن
االنتقال إلى عالم أكثر أمانا وصحة واستدامة ،ال
يتم بسالسة ،فال يزال االقتصاد العالمي يتشكل
من خالل حوافز منحرفة تجعل تلويث المناخ
والغالف الحيوي وتدميرهما ،وزعزعة استقراره
أمورا مربحة ،فنحن بحاجة ماسة إلى سياسات
مـتــوافـقــة م ــع عـلــم ال ـم ـنــاخ تــوفــر إط ـ ــارا جــديــدا
ُ
لألعمال ،ولم تقدم قمة  26هذه السياسات ،وربما
لن تتمكن من ذلك أبدا ،وستكون هناك حاجة إلى
تنسيقات إضافية ،بدءا من قمة مجموعة الدول
السبع المقرر عقدها عام  2022في ألمانيا ،ويمكن
أن يوقع االتحاد األوروبــي على إعالن الواليات
ال ـم ـت ـحــدة وال ـص ـيــن ف ــي غــاس ـكــو ،ب ــل تشكيل
"المجموعة  3للمناخ" القائمة على العلم.
ولكننا نحتاج أيضا إلى أن تأخذ المزيد من
الشركات على عاتقها مسؤولية اعتماد أهداف
تستند إلى العلم ،وهذا ال ينطبق فقط على خفض
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،ولكن أيضا على
الحفاظ على الموارد المحدودة األخرى ،خاصة
المياه ،والتنوع البيولوجي ،والغذاء ،والتربة.
إن التحديات التي تنتظرنا هائلة ،وكذلك هي
الفرص ،فنحن اآلن في مرحلة تسريع اإلجراءات،
بعد أن أدركـنــا للتو مــدى إلـحــاح هــذه القضية،
وستستمر ميزانية الكربون لدعم الحفاظ على
االحترار في مستوى  1.5درجة مئوية (بمعدالت
االنبعاثات الحالية) حتى نهاية هذا العقد ،على
األكثر ،ويجب أن نبدأ اآلن بالحد من االنبعاثات
في جميع القطاعات ،وعلى جميع المستويات.
ُ
وك ـم ــا ت ـظ ـهــر دراسـ ـتـ ـن ــا ،فـ ــإن ق ـ ــادة األع ـم ــال
ُ
يتماشون مع العلم ويظهرون استعدادا لتغيير
عملياتهم ،والسؤال اآلن هو ما إذا كان صانعو
السياسات سيوفرون اإلطار الضروري لضمان
مستقبل آمن للجميع.
* يوهان روكستروم هو مدير معهد
بوتسدام لألبحاث بشأن تأثير المناخ.
وتوبياس رافيل هو المؤسس المشارك لمعهد
المستقبل للتحول المستدام.
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع"الجريدة"
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٧.٥١٢

٦.٩٢٨

٥.٧٩٥

2.٤٧٧ 2.٩٢٠ ٣.٣٠٥

متحور «كورونا» يهوي بمؤشرات بورصات الخليج
ً
خسائر بنسب كبيرة تفاعال مع تراجع أسعار النفط واألسواق العالمية
علي العنزي

هوى متحور كورونا الجديد
«أوميكرون» بمؤشرات بورصات
ال ـخ ـل ـيــج ،إذ غ ــزا ال ـل ــون األح ـمــر
جميع مؤشرات األسواق المالية
بدول مجلس التعاون الخليجي،
ال ـ ـتـ ــي ع ـم ـل ــت أم ـ ـ ــس ف ـ ــي غ ـي ــاب
األس ــواق العالمية الـتــي مــازالــت
في عطلة نهاية األسبوع ،وسجل
م ــؤش ــر ال ـك ــوي ــت الـ ـع ــام خـســائــر
بـنـسـبــة  2.8فــي ال ـم ـئــة ،وتــراجــع
مؤشر قطر بنسبة  2.7في المئة،
وق ــارب ــت خـ ـس ــارة م ــؤش ــر ســوق
ال ـب ـح ــري ــن ال ـم ــال ــي ن ـس ـبــة  2فــي
المئة ،وغاب مؤشر سوق سلطنة
عـمــان أمــس بسبب عطلة العيد
الــوط ـنــي الـعـمــانــي يــومــي األحــد
واالثنين.

بورصة الكويت
س ـق ـط ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ــورص ــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة ب ـش ـك ــل
درامــات ـي ـكــي وس ــري ــع ،وك ـمــا كــان
م ـت ــوق ـع ــا بـ ــدايـ ــة تـ ـع ــام ــات ه ــذا
األسـ ـب ــوع ،أمـ ــس ،وف ـق ــدت أسـهــم
ً
ً
السوق األول نسبا كبيرا ليقفل

مؤشر السوق العام على خسارة
 2.8فـ ــي ال ـم ـئ ــة هـ ــي ن ـح ــو 200
ن ـق ـطــة دف ـع ــة واحـ ـ ـ ــدة ،ل ـي ـتــراجــع
مؤشر السوق العام إلى مستوى
 6928.74ن ـق ـط ــة ،م ـت ـخ ـل ـيــا عــن
م ـس ـت ــوى  7آالف ن ـق ـطــة ال ـم ـهــم،
وبسيولة كبيرة تـجــاوزت 90.2
م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار تـ ــداولـ ــت 443.8
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ن ـف ــذت م ــن خــال
 19990ص ـ ـف ـ ـقـ ــة ،و تـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ــداول
 146سـهـمــا رب ــح مـنـهــا  3اسـهــم
ف ـقــط ،فـيـمــا خ ـســرت  138سهما
واس ـت ـقــرت  5اس ـهــم دون تـغـيــر،
وسجل مؤشر السوق األول نسبة
مقاربة بعد خسارة كل مكوناته
ال ـ ـ  25سـهـمــا ،لـيـتــراجــع بنسبة
 2.68في المئة ،أي  207.17نقطة،
ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى م ـس ـت ــوى 7512.8
نقطة وبـسـيــولــة كـبـيــرة ومــركــزة
على عمليات ارتــداد أسهم بيتك
وال ــوطـ ـن ــي ب ـل ـغــت  62.2مـلـيــون
دينار تداولت  152.3مليون سهم
عبر  8991صفقة ،وزادت الخسائر
فــي الـســوق الرئيسي لتبلغ 3.1
في المئة أي  188.08نقطة ،ليقفل
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  5795.74نـقـطــة

أخبار الشركات
شركة مملوكة لـ «إيفا فنادق» تبيع تابعة بـ  862.6ألف دينار
كشفت شــر كــة إ يـفــا للفنادق والمنتجعات
المحدودة (جنوب إفريقيا) المملوكة بالكامل
لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات ،عن إتمام
ص ـف ـقــة ب ـي ــع ش ــرك ــة ت ــاب ـع ــة ل ـه ــا (أوش ـ ـ ــن كـلــب
ديفلوبمنت) ب ـ  862.63ألــف دي ـنــار؛ حيث إن

الصفقة لم تكن مع طرف ذي صلة.
وقــالــت «إي ـفــا ف ـن ــادق» ،إن الصفقة سينتج
ً
عنها ربــح يعادل  753.97ألــف دينار تقريبا،
وسيظهر األثــر المالي للصفقة في البيانات
المالية للربع الرابع من العام.

ال إلغاء إلدراج أسهم «أجوان» ...واستمرار إيقاف السهم
قــررت هيئة أس ــواق الـمــال الكويتية عــدم إلـغــاء أسهم شركة
أجوان الخليج العقارية في بورصة الكويت لألوراق المالية.
وقالت الهيئة إنه تقرر إعادة أسهم الشركة للتداول بالسوق ما
لم توجد أسباب أخرى تستدعي استمرار إيقاف سهم «أجوان»
عن التداول.
من جانبها ،أعلنت بورصة الكويت استمرار إيقاف التداول
على أسهم «أجوان» إلى حين سداد المتبقي من رسوم االشتراك
السنوي لعام .2019

ب ـس ـيــولــة أق ــل بـلـغــت  28مـلـيــون
دينار تداولت  291.4مليون سهم
عبر  10999صفقة ،وخسر 113
سهما مقابل ارتفاع  3اسهم فقط
واستقرار  5اسهم فقط.

خسائر قاسية
س ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــت بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض األسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم
النشيطة خسائر قاسية بلغت
 7ف ــي ال ـم ـئــة كـ ــان أب ــرزه ــا سهم
جــي اف إت ــش وبـسـيــولــة عــالـيــة،
وكذلك تراجع سهم االستثمارات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وف ـ ـقـ ــد  6فـ ــي ال ـم ـئ ــة،
وسـجــل اجـلـيـتــي خ ـســارة قريبة
من  5في المئة ،وتراجع وطنية
ع ـقــاريــة بـنـسـبــة  5.8ف ــي الـمـئــة،
وكــذلــك االفـكــو وعـقــارات الكويت
وصـنــاعــات ،وك ــان افـضــل ارت ــداد
لبيتك الذي ارتد بسرعة وقلص
كـثـيــر م ــن خ ـس ــائ ــره وب ـق ــي على
خـ ـس ــارة بـنـسـبــة  2.4ف ــي الـمـئــة
واس ـ ـ ـتـ ـ ــرد مـ ـسـ ـت ــوى  800ف ـلــس
بسرعة ،ولم يسلم من التراجعات
أح ــد والـجـمـيــع بــانـتـظــار ارت ــداد
مـبـكــر ألس ـع ــار الـنـفــط ف ــي بــدايــة

ت ـع ــام ــات األسـ ـ ـ ــواق اآلس ـي ــوي ــة،
فـ ـج ــر ال ـ ـي ـ ــوم ،حـ ـي ــث يـ ــرجـ ــح أن
ت ــرت ــد ك ــذل ــك م ــؤش ــرات األسـ ــواق

«السوق السعودي»
يتراجع %4.5
أنـهــى مــؤشــر الـســوق الـسـعــودي ،جلسة أم ــس ،على تراجع
ً
بنسبة  4.5في المئة ،مغلقا عند  10788نقطة ( 512 -نقطة)،
ً
مسجال أدنى إغالق منذ يوليو  ،2021وبتداوالت نشطة بلغت
قيمتها اإلجمالية نحو  7.5مليارات ريال.
ُ
وتعد خسائر مؤشر السوق أمــس األكبر من حيث النسبة
والنقاط منذ مايو  ،2020حيث انخفض آنذاك بنسبة  7.4في
المئة وبـ 527نقطة.
وشهدت جلسة أمس تراجعا شبه جماعي لألسهم ،تقدمها
سهما «مصرف الراجحي» و«سابك» عند  133.80رياال ( 5 -في
المئة) لألول ،و 112رياال ( 6 -في المئة) للثاني.
وأغلق سهم «أرامـكــو السعودية» عند  34.90ريــاال ( 2 -في
المئة) ،وسط تداوالت بلغت نحو  7ماليين سهم.
وأنهت أسهم «األهلي السعودي» و«مصرف اإلنماء» و«بنك
ال ــري ــاض» و«ال ـس ـع ــودي الـفــرنـســي» و«ب ـنــك ال ـب ــاد» و«سبكيم
العالمية» و«معادن» و«بنك ساب» و«سابك للمغذيات» تداوالتها
على تراجع بنسب تتراوح بين  3و 6في المئة.
وتـ ـ ـص ـ ــدرت أس ـ ـهـ ــم «بـ ـ ـ ـت ـ ـ ــروراب ـ ـ ــغ» و«كـ ـ ـي ـ ــان الـ ـسـ ـع ــودي ــة»
و«العبداللطيف» و«جازدكو» و«التصنيع الوطنية» تراجعات
أمس بالنسبة القصوى أو قريبا منها.

األميركية قبل بدايتها ،من خالل
تـعــامــات مــؤشــرات الفيوتشرز،
وكـ ـ ــانـ ـ ــت أس ـ ـ ـعـ ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط أك ـث ــر

مـبــالـغــة ف ــي االن ـخ ـف ــاض بسبب
األخـ ـب ــار الـ ـص ــادرة م ــن أوروب ـ ــا،
ح ـيــث االغ ــاق ــات وإل ـغ ــاء بعض

رحالت الطيران في الصين ،كما
نشرت وسائل االعالم الصينية،
أمس األول.

مؤشر دبي يتراجع %5.2
وأبوظبي ينخفض %1.8
أق ـفــل مــؤشــر س ــوق دب ــي ال ـمــالــي ،أمـ ــس ،على
تراجع حاد بنسبة  5.2بالمئة عند مستوى 3006
نقاط ،وبـتــداوالت بلغت قيمتها اإلجمالية 736
مليون درهم.
جاء هذا االنخفاض بعد التراجعات الحادة في
األس ــواق العالمية يــوم الجمعة ،إثــر الكشف عن
متحور جديد لـ «كورونا» ومخاوف من تأثيراته
السلبية.
وشـ ـ ـه ـ ــدت ج ـل ـس ــة أمـ ـ ــس انـ ـخـ ـف ــاض غــال ـب ـيــة
األسهم المتداولة ،إذ أغلقت أسهم  31شركة على
انخفاض من أصــل  33شركة تم تداولها اليوم،
بينما ارتفعت أسهم شركة واحدة ،وبقيت أخرى
على ثبات.
وانـخـفــض سهم «س ــوق دبــي الـمــالــي» بنسبة
 9.7بالمئة عند  2.34درهم ،وبتداوالت تجاوزت
 60مـلـيــون سـهــم ،بينما انـخـفــض سـهــم «إعـمــار
الـعـقــاريــة» بنسبة  9.4بالمئة عند  4.45دراه ــم،
وبتداوالت تجاوزت  49مليون سهم.
وانـخـفــض سهم «دي ــار للتطوير» بنسبة 9.9
بالمئة عند  0.428درهــم ،وبـتــداوالت قاربت 91

مليون سهم ،بينما انخفض سهم «دبي اإلسالمي»
بنسبة  3.9بالمئة عند  5.14دراهــم ،وبتداوالت
قاربت  19مليون سهم.
وأكثر األسهم تداوال سهم «االتحاد العقارية»،
منخفضا بنسبة  9.8بالمئة عند  0.313درهــم،
وبتداوالت تجاوزت  109ماليين سهم.
أما مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية أقفل
منخفضا بنسبة  1.8بالمئة ،عند مستوى 8300
نقطة ،وب ـتــداوالت بلغت قيمتها اإلجمالية 1.7
مليار درهم.
وانخفض سهم «ال ــدار الـعـقــاريــة» بنسبة 2.4
بالمئة عـنــد  4.00دراهـ ــم ،وب ـت ــداوالت تـجــاوزت
 70مليون سـهــم ،بينما انخفض سهم «إ ش ــراق
لالستثمار» بنسبة  9.9بالمئة عند  0.381درهم،
وبتداوالت تجاوزت  31مليون سهم.
وانـخـفــض سهم «أبــوظـبــي األول» بنسبة 1.4
بالمئة عند  18.90درهــم ،وبـتــداوالت قاربت 18
مـلـيــون سـهــم ،بينما انـخـفــض سـهــم «دان ــة غــاز»
بنسبة  6.4بالمئة عند  1.02دره ــم ،وبـتــداوالت
قاربت  29مليون سهم.

«الوطني» :ساللة كوفيد  ١٩ -الجديدة تحفز نزعة االبتعاد عن المخاطر
تراجع الدوالر وعائدات سندات الخزانة واألسهم
أ صــدر مجلس االحتياطي
ال ـف ــدرال ــي مـحـضــر االج ـت ـمــاع
الذي عقد في وقت سابق من
الشهر الـجــاري ،والــذي أعرب
خــالــه م ـســؤولــوه ع ــن قلقهم
تجاه التضخم.
وأعلن مسؤولو «الفدرالي»
عــن استعدادهم لرفع أسعار
الـفــائــدة إذا اسـتـمــر التضخم
في االرتفاع .وأشار المحضر
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا إلـ ـ ــى أن «الـ ـ ـف ـ ــدرال ـ ــي»
قـ ــد يـ ـب ــدأ خـ ـف ــض س ـي ــاس ــات ــه
التحفيزية الطارئة .وبحسب
الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر« ،الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ــن
الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن فـ ــي االجـ ـتـ ـم ــاع
أش ــاروا إلــى أن لجنة السوق
ال ـم ـف ـت ــوح ــة يـ ـج ــب أن ت ـك ــون
مـ ـسـ ـتـ ـع ــدة لـ ـتـ ـع ــدي ــل وت ـ ـيـ ــرة
مشتريات األصول ورفع معدل
الفائدة المستهدف فــي وقت
أقــرب مــن التوقعات الحالية،
إذا اسـ ـتـ ـم ــر تـ ـ ـس ـ ــارع وتـ ـي ــرة
ال ـت ـض ـخ ــم عـ ــن ال ـم ـس ـت ــوي ــات
المتوافقة مع أهداف اللجنة».
وسـ ـيـ ـخـ ـف ــض «الـ ـ ـف ـ ــدرال ـ ــي»
مـشـتــريــات األص ــول الشهرية
بمقدار  15مليار دوالر ،موزعة
بين خفض بنحو  10مليارات
دوالر ل ـس ـن ــدات ال ـخ ــزان ــة و5
م ـ ـل ـ ـيـ ــارات لـ ـ ـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة
المدعومة بالرهن العقاري.
وحسب تقرير أسواق النقد
ال ـص ــادر عــن «ال ــوط ـن ــي» ،أراد
بعض األعضاء تسريع وتيرة
رفـ ــع أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة .وب ـعــد
صدور محضر االجتماع يوم
األربعاء عكست أسعار العقود
اآلجلة ألموال «الفدرالي» رفع
أسعار الفائدة  3مــرات خالل
ع ــام  .2022إال أن ا لـمـخــاوف
ب ــدأت تسيطر عـلــى األس ــواق
العالمية ،وانتشرت معنويات
ّ
تجنب المخاطر يوم الجمعة
بعد اإلعالن عن ظهور ساللة

جديدة من فيروس كوفيد19 -
في جنوب إفريقيا.
وقـ ـ ــد س ــاه ـم ــت ال ـم ـخ ــاوف
مــن تفشي الـمــرض وإمكانية
ظهور المزيد من االضطرابات
في زعزعة األسواق ،وتزايدت
العمليات البيعية في األسواق
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،وسـ ـيـ ـط ــرت عـلــى
أحداث يوم الجمعة .وتراجعت
احتماالت رفع أسعار الفائدة
ً
في الواليات المتحدة ،وحاليا
يتم تسعير رفعها مرتين فقط
في عام .2022
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ّت ـ ـقـ ــريـ ــر :أدت
م ـع ـنــويــات ت ـجــنــب الـمـخــاطــر
إل ــى ان ـخ ـفــاض عــائــد سـنــدات
ال ـخــزانــة األمـيــركـيــة ألج ــل 10
سـ ـ ـن ـ ــوات ب ـ ـم ـ ـقـ ــدار  13ن ـق ـطــة
أس ــاس مــن  1.63بــالـمـئــة إلــى
 41.5بالمئة في يوم واحد.
أمـ ــا بــالـنـسـبــة إلـ ــى عـمــات
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاذ اآلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،عـ ـ ـك ـ ــس ك ــل
م ــن ال ـي ــن ال ـيــابــانــي وال ـفــرنــك
الـ ـ ـس ـ ــويـ ـ ـس ـ ــري اتـ ـج ــاهـ ـهـ ـم ــا،
وأضــافــوا مــا يصل إلــى 1.51
بالمئة إلى قيمتهما في يوم
واح ــد .أمــا بالنسبة لـلــدوالر،
فعلى الــرغــم مــن الــزخــم الــذي
ش ـهــده مــؤشــر ال ـ ــدوالر ط ــوال
األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ف ـ ــإن
الــدوالر تراجع وهبط إلــى ما
دون مستوى  ،96.500لينهي
ً
تــداوالت األسبوع مغلقا عند
مستوى .96.089

تباطؤ وتيرة األعمال
أوض ـ ــح ال ـت ـقــريــر أن نقص
ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة وتـ ــأخ ـ ـيـ ــر وصـ ـ ــول
المواد الخام أديا إلى تباطؤ
وتـ ـي ــرة أن ـش ـط ــة األع ـ ـمـ ــال فــي
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة إلـ ــى حد
م ــا خـ ــال ن ــوف ـم ـب ــر .وت ــراج ــع
معدل النمو في ظل مواجهة

ش ـه ــدت ـه ــا أسـ ـ ـ ــواق ال ـع ـم ــات
األجـنـبـيــة دفـعــت ال ـيــورو إلــى
مستوى .1.1331

االحتياطي النيوزيلندي

مقدمي الخدمات والشركات
ال ـم ـص ـن ـعــة ل ـم ـشــاكــل ارتـ ـف ــاع
م ـعــدالت التضخم وضبابية
مسار االنتعاش ،إذ انخفض
م ــؤش ــر م ــدي ــري ال ـم ـش ـتــريــات
ّ
المركب الصادر عن شركة آي.
إتش .إس ماركت IHS Markit
إ لــى  56.5فــي نوفمبر مقابل
 57.6الشهر السابق.
وب ــالـ ـنـ ـظ ــر إل ـ ـ ــى ت ـف ــاص ـي ــل
الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر ،ن ـ ـجـ ــد أن قـ ـ ـ ــراء ة
مــؤشــر الـقـطــاع الـصـنــاعــي قد
تـحـسـنــت بـيـنـمــا ت ــراج ــع نمو
قطاع الخدمات ،فقد إذ ارتفع
م ــؤش ــر م ــدي ــري ال ـم ـش ـتــريــات
لـقـطــاع ال ـخــدمــات ليصل إلــى
 59.1في نوفمبر مقابل 58.4
ال ـش ـه ــر الـ ـس ــاب ــق عـ ــل خـلـفـيــة
ّ
وتحسن معدالت
تزايد اإلنتاج

الطلب .من جهة أخرى ،تراجع
مؤشر القطاع الصناعي إلى
 57من  58.7في أكتوبر.

ُ
تسارع وتيرة النمو في اليورو

ّ
تحسن مؤشر
وقال التقرير:
مــديــري الـمـشـتــريــات الـمــركــب
لمنطقة ال ـي ــورو ،لـيـصــل إلــى
 55.8في نوفمبر مقابل 54.2
ً
فـ ــي أكـ ـت ــوب ــر ،م ـس ـج ــا أع ـلــى
مستوياته فــي شهرين وفقا
للبيانات الصادرة عن شركة
آي .إتش .إس ماركت األسبوع
الماضي.
وص ـ ــرح ك ـب ـيــر اق ـت ـصــاديــي
األع ـمــال ل ــدى «آي .إت ــش .إس
ماركت» كريس وليامسون «إن
التوسع الـقــوي الــذي شهدته

أنـشـطــة األع ـم ــال فــي نوفمبر
تحدى توقعات االقتصاديين
بتباطؤ وتيرة النمو ،إال أنه
مــن المستبعد أن يحول ذلك
دون مواجهة منطقة اليورو
ل ـت ـحــديــات تـبــاطــؤ ال ـنـمــو في
الربع الرابع من العام ،خاصة
مـ ــع تـ ــزايـ ــد ح ـ ـ ــاالت اإلص ــاب ــة
بـ ــال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،والـ ـ ـت ـ ــي ي ـم ـكــن
أن ت ـت ـس ـبــب ف ــي اض ـط ــراب ــات
م ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــددة ل ـ ــاقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ف ــي
ديسمبر».
وب ــالـ ـنـ ـظ ــر إلـ ـ ــى ال ـب ـي ــان ــات
ً
وف ـ ـقـ ــا لـ ـلـ ـقـ ـط ــاع ،ت ـ ـفـ ـ ّـوق أداء
قطاع ا لـخــد مــات على القطاع
الصناعي للشهر الثالث على
الـتــوالــي .إال أن كليهما أعلى
بـكـثـيــر م ــن  50وه ــي الـعــامــة
ال ـ ـ ــدال ـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـتـ ـ ــوسـ ـ ــع ،إذ

وصـلــت ق ــراء ة مــؤشــر مديري
المشتريات للقطاع الصناعي
األورو ب ـ ـ ــي إ لـ ــى  ،58.6بينما
سجل مؤشر قطاع الخدمات
 .56.6وقد تم إجراء االستطالع
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ب ـي ــن  10و19
نوفمبر ،والتي من المحتمل
أنها لم تعكس التأثير الكامل
لقيود فـيــروس كــورونــا التي
تــم فــرضـهــا أخ ـيــرا فــي بعض
الدول.
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ـعـ ـم ــات
األجنبية ،استمر تراجع قيمة
العملة الموحدة وانخفضت
دون مستوى  ،1.12لتصل إلى
ً
أدنى مستوياتها ،وصوال إلى
 1.1186يــوم الخميس .إال أن
أنباء اكتشاف ساللة جديدة
من الفيروس والتقلبات التي

وأشــار التقرير الــى أنــه في
اجتماع السياسة األخير لهذا
ال ـع ــام ،رف ــع بـنــك االحـتـيــاطــي
الـنـيــوزيـلـنــدي مـعــدل الـفــائــدة
ال ــرسـ ـم ــي بـ ـمـ ـق ــدار  25نـقـطــة
أســاس إلى  0.75بالمئة ،كما
ً
كان متوقعا على نطاق واسع.
وال ـي ــوم ،مــن الـمـتــوقــع ارتـفــاع
ت ـك ــال ـي ــف االق ـ ـ ـتـ ـ ــراض إلـ ـ ــى 2
بالمئة على األقل ،وربما تصل
إ لــى مستويات أ عـلــى بحلول
العام المقبل.
وجاء هذا القرار على خلفية
زي ــادة الـضـغــوط التضخمية
وت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــف ق ـ ـ ـيـ ـ ــود ف ـ ـيـ ــروس
كورونا ،مما أدى إلى ارتفاع
معدل التضخم السنوي إلى
 4.9بالمئة في الربع الثالث،
بالتزامن مع انخفاض معدل
البطالة إلى  3.4بالمئة.
وفي الوقت ذاته ،تضاعفت
أس ـع ــار ال ـم ـســاكــن ع ـلــى مــدى
ال ـس ـن ــوات ال ـس ـبــع ال ـمــاض ـيــة،
وأصبحت حاليا أكثر األسعار
ب ــاه ـظ ــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى دول
منظمة ا لـتـعــاون االقتصادي
والتنمية .و قــررت نيوزيلندا
إنهاء عمليات اإلغالق اعتبارا
م ــن  3ديـسـمـبــر الـمـقـبــل ،مما
ي ـ ـس ـ ـمـ ــح ل ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع األع ـ ـ ـمـ ـ ــال
باستئناف أنشطتها.

السلع
وب ـ ّـي ــن ال ـت ـق ــري ــر أن ـ ــه خ ــال
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،أع ـل ــن
الــرئ ـيــس جــو بــايــدن السحب
مـ ـ ـ ــن احـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاطـ ـ ـي ـ ــات الـ ـنـ ـف ــط

االستراتيجي لمكافحة ارتفاع
أسعار الطاقة .وأعلنت وزارة
ال ـطــاقــة أن ـهــا سـتـفــرج عــن 50
مـ ـلـ ـي ــون ب ــرمـ ـي ــل م ـ ــن ال ـن ـف ــط
م ـ ــن احـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــات الـ ـبـ ـت ــرول
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي ،ف ـي ـم ــا ي ـعــد
أكـ ـب ــر ك ـم ـيــة م ــن االح ـت ـيــاطــي
يـتــم اإلف ــراج عنها فــي تــاريــخ
الواليات المتحدة .وفي الوقت
ذاته ،قد تفرج دول أخرى ،مثل
بــريـطــانـيــا وال ـه ـنــد وال ـيــابــان
وكوريا والصين ،عن حوالي
 11مليون برميل .وتأتي تلك
الـ ـجـ ـه ــود ال ـم ـن ـس ـق ــة لـخـفــض
األسعار في أعقاب قرار «أوبك»
وح ـل ـف ــائ ـه ــا ت ـج ــاه ــل دع ـ ــوات
ّ
تسريع وتيرة اإلمدادات .إل أن
الخطة لم ترتق إ لــى مستوى
التوقعات ،وارتفعت األسعار
ً
بـ ـ ـ ــدال م ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك .وس ـي ـت ـح ــول
اال ه ـ ـت ـ ـمـ ــام اآلن إ ل ـ ـ ــى ك ـي ـف ـيــة
استجابة «أوبك» وحلفائها.
وت ــراجـ ـع ــت أسـ ـع ــار الـنـفــط
يوم الجمعة ،بعد أن تسببت
الـســالــة الـجــديــدة فــي إحــداث
حالة من الفزع سيطرت على
األسواق ،إلى جانب المخاوف
من االضطرابات المحتملة في
سلسلة التوريد والطلب ،مما
تـسـبــب فــي ان ـخ ـفــاض أسـعــار
الــذهــب األس ــود بأكثر مــن 10
بالمئة يوم الجمعة.

إعالن بايدن السحب
من االحتياطي
االستراتيجي للنفط
خفض أسعار الخام
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اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺠﻤﻬﻮر ا ﻟـﻌـﻤــﻼء ،ﺑﻬﺪف
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪى
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻓﻲ ﺿﻮء اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ،
أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ"،
أﻃ ـﻠ ــﻖ "اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي" و"اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺔ" ﺣﻤﻠﺔ
ﺗــﻮ ﻋـﻴــﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣ ــﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻜﻞ
ﻣﻦ "اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي" و"اﻟﻬﻴﺌﺔ" ،ﺣﻴﺚ أﺷﺎر
ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻆ اﻟ ـﺒ ـﻨ ــﻚ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي د .ﻣﺤﻤﺪ
اﻟ ـﻬ ــﺎﺷ ــﻞ إﻟ ـ ــﻰ أن اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺔ ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ ﻣــﻦ
ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻠــﻖ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌـﻴــﺔ
ﺗـﺠــﺎه ﺟﻤﻬﻮر اﻟـﻌـﻤــﻼء ،وﺗـﻬــﺪف إﻟﻰ
اﻟـ ـﺘ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﺣ ـﺒــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ ﺑ ـ ــﺎﻷﺻ ـ ــﻮل اﻻﻓـ ـﺘ ــﺮاﺿـ ـﻴ ــﺔ،
ﻧـﻈــﺮا ﻟﻠﺘﺬﺑﺬب اﻟـﺤــﺎد ﻓــﻲ أﺳﻌﺎرﻫﺎ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻷي ﺟﻬﺔ
رﻗﺎﺑﻴﺔ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻤﺎ
ﻳ ـﻌــﺮض اﻟـﻤـﻀــﺎرﺑـﻴــﻦ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻛﺒﻴﺮة ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ
ﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎل ،وﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﻓــﺈن
اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻳﻌﺪ
ﻣﺠﺎزﻓﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻓــﺮاد ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص.

»اﻷﻫﻠﻲ« ﻳﺠﺮي ﺳﺤﺐ
»ﺧﺪﻣﺔ اﻹﺷﻌﺎرات«
أﻋ ـﻠ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ اﻷﻫ ـﻠ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ
أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺸﻬﺮي
اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺔ "ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻹﺷـ ـﻌ ــﺎرات"" :ﻫ ــﻞ ﺗــﺮﻏــﺐ ﻓــﻲ رﺑــﺢ
 100دﻳ ـﻨــﺎر؟" ،واﻟ ــﺬي ﺟــﺮى ﻓــﻲ 24
اﻟﺠﺎري ،ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،واﻟﻔﺎﺋﺰان اﻟﻤﺤﻈﻮﻇﺎن
ﻫﻤﺎ :ﻣﺤﻤﻮد زﻛــﻲ ﺣـﻨــﻮن ،وزﺑﻴﺮ
أﺷﺮف.
واﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺮت اﻟـ ـﺤـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ 22
أﻏﺴﻄﺲ ﺣﺘﻰ  24ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﻓﺎﺋﺰﻳﻦ ﻣﺤﻈﻮﻇﻴﻦ ﺟﺎﺋﺰة
ﻧ ـﻘــﺪﻳــﺔ ﻗ ــﺪرﻫ ــﺎ  100دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،وﻣــﻦ
ﺧﻼل "ﺧﺪﻣﺔ اﻹﺷﻌﺎرات" ،ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء ﻣـ ــﻦ اﻻﻃ ـ ـ ــﻼع ﻋ ـﻠ ــﻰ آﺧ ــﺮ
ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﺟﺪا،
ً
ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﻮال
أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮ ،إذ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟـ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﺠ ــﺮد اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎل
ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺒﺮ أي ﺷﺒﻜﺔ "."Wi-Fi

»ورﺑﺔ« ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺴﺤﺐ
»اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ« اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ
أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ ورﺑــﺔ أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ،
ً
وﺳﻴﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﻟـ  10راﺑﺤﻴﻦ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﺑﺤﻀﻮر
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻣﻮﻇﻔﻲ "ورﺑﺔ" .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء
اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎﻟﻔﻬﻢ اﻟﺤﻆ ﺧﻼل ﺳﺤﺐ اﻟﺴﻨﺒﻠﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻷرﺑﻌﻴﻦ،
ﻓﻘﺪ ّ
ﺗﻮج  10راﺑﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء "ورﺑﺔ" ﺣﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ  1000دﻳﻨﺎر،
وﻫﻢ :ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي اﻟﺮاﺷﺪ ،وراﺷﺪ اﻟﻬﺎﺟﺮي ،وﺷﺮﻳﻔﺔ اﻟﺨﺎﻟﺪي ،وﻣﻨﻴﺮة
اﻟﺪﻋﻴﺞ ،وﻣﺰﻳﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،وراﺷــﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ ،وﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﻴﺪان ،وأﻓــﺮاح
اﻟﻤﻄﻴﺮي ،وأﺣﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،وﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺷﻴﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻞ

أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻠﺤﻢ

ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،ﻗ ـ ــﺎل رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
ﻣﻔﻮﺿﻲ ﻫﻴﺌﺔ أﺳ ــﻮاق اﻟـﻤــﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي أ .د .أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻠﺤﻢ إن اﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ،
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ
واﻷدوات اﻻ ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎر ﻳـ ــﺔ ﻋ ــﺎ ﻟ ـﻴ ــﺔ
اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﻮرة ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ﻋﺒﺮ

اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ أو اﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا
أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ إدراك اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮر ﻟـﻠـﺘـﺤــﻮﻻت
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺠــﺪة ﺑـﻔـﻀــﻞ ﺗ ـﻄــﻮر اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ وﺳـ ـﻬ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وإﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
واﻟـ ـﺸ ــﺮاء ﻋ ـﺒــﺮ اﻹﻧ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺖ ،ﻣ ـﻤــﺎ ﻳﻤﺜﻞ
ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻄــﻮر وﻳ ـﺴ ـﻬــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدﻻت

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻣﻊ ﻋﺪم إﻏﻔﺎل ﻣﺎ ﺗﺨﻠﻘﻪ ﻣﻦ
ﺿﻐﻮط وﺗﻬﺪﻳﺪات وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻳﺠﺐ أن
ﻳﺘﺤﺴﺐ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ
ﺗﻄﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺗﺤﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ
ﻗـﻨــﺎة أﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻗــﺪ ﺗﺴﺘﻐﻞ
ﻟـﻠـﺘــﺮوﻳــﺞ ﻟـﺘـﻠــﻚ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات ﻋﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.

واﺧﺘﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻬﺎﺷﻞ ﺑﺎﻹﺷﺎرة
إﻟ ــﻰ أن ﻫ ــﺬه اﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ اﻟ ـﺘــﻮﻋــﻮﻳــﺔ ﻫﻲ
اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻘـﻴـﻤـﻬــﺎ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق
اﻟـﻤــﺎل ،ﻣﺆﻛﺪا اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ

»ﺑﻮﺑﻴﺎن« ﻳﻔﺘﺢ ﻓﺮﻋﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ »ﻣﻮل اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ«
ً
اﻟﺪوب :ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻟﻔﺮوع اﻟﺒﻨﻚ

أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮﻋﻪ
اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻓ ــﻲ "ﻣـ ـ ــﻮل اﻟ ـﻌ ــﺎﺻ ـﻤ ــﺔ"،
أ ﺣ ــﺪث اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻟﻴﻀﻴﻒ ﺑــﺬﻟــﻚ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة وﺟﺪﻳﺪة ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ
ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟ ـﺸــﺮاﺋــﺢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ّ
ﻳﻘﺪ ﻣﻬﺎ
اﻟﻔﺮع ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ
وﻣﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  10ﺻﺒﺎﺣﺎ
اﻟﻰ  1ﻇﻬﺮا ،وﻣﻦ  5إﻟﻰ  8ﻣﺴﺎء.
وﻗ ـ ــﺎل ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻓ ــﻲ ﺑـﻨــﻚ ﺑــﻮﺑ ـﻴــﺎن ،ﺑ ـﺸــﺎر اﻟ ــﺪوب:
"ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ اﻓ ـﺘ ـﺘ ــﺎح ﻓ ــﺮﻋ ـﻨ ــﺎ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ
ﻓــﻲ ﻣــﻮل اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ
ﻟ ـﻤــﻮاﻛ ـﺒــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮرات اﻟـﻌـﻤــﺮاﻧـﻴــﺔ
اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ً
ﻟﻨﻜﻮن دوﻣﺎ اﻷﻗﺮب إﻟﻰ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ
وﻓﻬﻢ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ".
وأﺿــﺎف أﻧﻪ ﻣﻊ اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮﻋﻨﺎ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻮل اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻳﺼﻞ
ً
ﻋــﺪد ﻓــﺮوع ﺑﻮﺑﻴﺎن إﻟــﻰ  45ﻓﺮﻋﺎ
ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﻟـﻨـﺘـﻤـﻜــﻦ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼﻟ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧــﺪﻣــﺔ
ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻗ ـﻨــﻮاﺗ ـﻨــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪﻳــﺔ واﻟــﺮﻗ ـﻤ ـﻴــﺔ،
ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ أن ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﺑـ ــﺪﻳـ ــﻼ ﻣــﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻘﺪم ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻔﺮوع ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ.
وأوﺿﺢ اﻟﺪوب أﻧﻪ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ً
ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟ ـﻔــﺮع اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ،ﻧ ـﻈــﺮا ﻟﻤﺎ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻓﺮوﻋﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت
ً
ً
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ اﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮا
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات
اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻄﻼت ،ﻷن اﻟﻌﻤﻼء
ﻳ ـﺠــﺪوﻧ ـﻬــﺎ ﻣـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﻟ ـﻬــﻢ ﻹﻧ ـﻬــﺎء
ﻣ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼﺗ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺔ ﺑـﺴـﺒــﺐ
ارﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﻞ.
وأوﺿـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـ ـ ــﺪوب أن أﻫ ـ ــﻢ ﻣــﺎ
ﻳﻤﻴﺰ اﻟﻔﺮع اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺒﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن
أﻧﻪ ﻣﺰود ﺑﺄﺟﻬﺰة ﻟﻠﺼﺮاف اﻵﻟﻲ
ا ﻟ ـﺘ ـﻔــﺎ ﻋ ـﻠــﻲ )(Boubyan Direct
اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻃﻮال
أﻳـ ــﺎم اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع ﻟـﺘــﻮﻓـﻴــﺮ ﺧــﺪﻣــﺎت
ﻋ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺪة ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻼء ﻋ ـ ـ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮاﺻـ ــﻞ ﻣـ ــﻊ ﻣ ــﻮﻇـ ـﻔ ــﻲ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻟـﻌـﻤــﻼء ﻋـﺒــﺮ ﻣـﻜــﺎﻟـﻤــﺎت اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻛﻮل.
وﻟ ـ ـﻔـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ــﻰ أن وﺟـ ـ ـ ـ ــﻮد ﺗ ـﻠــﻚ
اﻷﺟﻬﺰة ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ
ﺑ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﺎن داﻳ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺖ ﻓـ ــﻲ اﻷﻣ ــﺎﻛ ــﻦ
اﻟـ ـﻤ ــﺰدﺣـ ـﻤ ــﺔ ﻛ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻻت ،ﺣ ـﻴــﺚ
ﺗــﻼﻗــﻲ إﻗ ـﺒــﺎﻻ ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻼء
وﻏـﻴــﺮﻫــﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن
ﻣﻮل اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺳﺘﺸﻬﺪ إﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺰوار.
وأﺿ ـ ـ ــﺎف أﻧـ ــﻪ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻴــﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼل أﺟﻬﺰة ﺑﻮﺑﻴﺎن داﻳﺮﻛﺖ
اﻟـﻤـﺘــﻮاﻓــﺮة ﻓــﻲ  39ﻣــﻮﻗـﻌــﺎ إﺗـﻤــﺎم

ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ
ﻓ ـﺘ ــﺢ ﺣـ ـﺴ ــﺎب ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ واﻹﺻ ـ ـ ــﺪار
اﻟ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﻮري ﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺎت اﻟـ ـﺴـ ـﺤ ــﺐ
اﻵﻟـ ـ ـ ـ ــﻲ واﻻﺋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ وﺳـ ـﺤ ــﺐ
وإﻳ ــﺪاع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺧﺪﻣﺔ
إﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺪاع اﻟـ ـﺸـ ـﻴـ ـﻜ ــﺎت واﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻞ
ﺑـﻴــﻦ اﻟ ـﺤ ـﺴــﺎﺑــﺎت ودﻓـ ــﻊ اﻟـﺒـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻻﺋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ وﻃـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺔ ﻛ ـﺸ ــﻒ
اﻟﺤﺴﺎب.
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧ ــﺮى ،ﻗــﺎل اﻟــﺪوب
إن اﻟ ـﺒ ـﻨــﻚ ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘــﻮﺳــﻊ
ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺪ ﻣــﻦ
ً
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺟﻨﺒﺎ
إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ّ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح
اﻟـ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮوع ،ﻓـ ــﻲ إﻃـ ــﺎر
ﺧﻄﻄﻪ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ
ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
وأﺿﺎف أن اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ
اﻧﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أﻛﺪت ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ اﻟ ـﻈ ــﺮوف اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻤــﺮ ﺑﻬﺎ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗ ــﺰاﻳ ــﺪ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻗﻨﻮات
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
وأوﺿ ـ ـ ـ ــﺢ أن أﺑـ ـ ــﺮز ﻣـ ــﺎ ﻳ ـﻤـ ّـﻴــﺰ
"ﺑ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﺎن" ﺗ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺰه ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺟ ــﻮدة
اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺛـﻘــﺎﻓـﺘــﻪ ،ﻣــﻊ اﻻﻟ ـﺘــﺰام
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮ واﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻮي ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

»ﺑﺮﻗﺎن« ﻳﻌﻠﻦ ﻓﺎﺋﺰي »ﻳﻮﻣﻲ«
أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﺑـ ـﻨ ــﻚ ﺑ ـ ــﺮﻗ ـ ــﺎن أﺳـ ـﻤ ــﺎء
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﺣ ـﺴ ــﺎب ﻳ ــﻮﻣ ــﻲ ،وﻓـ ــﺎز ﻛﻞ
واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺠﺎﺋﺰة  5000دﻳﻨﺎر،
واﻟ ـ ـﻔـ ــﺎﺋـ ــﺰون ﻫ ـ ــﻢ :ﻋ ـﻠ ــﻲ ﻣـﺤـﻤــﺪ
اﻟﺪﻳﻜﺎن ،ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺠﻴﻞ اﻟﻌﻨﺰي،
ﺻﺎدق ﺣﻤﺰة اﻟﺴﻠﻤﺎن ،ﺣﻤﻴﺪة
ﻋﺒﺎس اﻟﻐﺪﺑﺎن ،وﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ
ﺣﻤﻮد.
وإﺿ ــﺎﻓ ــﺔ ﻟـﻠـﺴـﺤــﺐ اﻟ ـﻴــﻮﻣــﻲ،
ﻳﻮﻓﺮ "ﺑﺮﻗﺎن" ﺳﺤﺒﺎ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي
ﻟﺤﺴﺎب "ﻳﻮﻣﻲ" ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﺎﺋﺰة
ﻧـﻘــﺪﻳــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  125.000دﻳـﻨــﺎر.
وﻟـ ـﻠـ ـﺘ ــﺄﻫ ــﻞ ﻟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﺤ ــﻮﺑ ــﺎت رﺑ ــﻊ
اﻟـﺴـﻨــﻮﻳــﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻟﻌﻤﻼء
أﻻ ﻳـ ـﻘ ــﻞ ر ﺻ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻫـ ــﻢ ﻋ ـ ــﻦ 500

دﻳـ ـﻨ ــﺎر ﻟ ـﻤ ــﺪة ﺷ ـﻬــﺮﻳــﻦ ﻛــﺎﻣـﻠـﻴــﻦ
ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺤﺐ ،ﻛﻤﺎ أن ﻛﻞ
 10دﻧﺎﻧﻴﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ واﺣﺪة
ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ .وإذا ﻛﺎن رﺻﻴﺪ
اﻟﺤﺴﺎب  500دﻳﻨﺎر وﻣــﺎ ﻓﻮق،
ً
ﻓـ ــﺈن ﺻــﺎﺣ ـﺒــﻪ ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ﻣــﺆﻫــﻼ
ﻟﺪﺧﻮل ﻛﻞ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ورﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

ﺑﺸﺎر اﻟﺪوب

واﻟ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺎدة ﻓـ ــﻲ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻼء
واﻻﻫ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎم ﺑـ ـ ـﻬ ـ ــﻢ ،ﻣـ ـ ــﻊ ﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ
ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻜــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ أﻓ ـﻀــﻞ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت.
وذﻛﺮ" :ﻳﻤﻴﺰﻧﺎ اﻳﻀﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻓﻬﻢ واﻗﻌﻲ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء
واﻫ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎم ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮ ﺑ ـﻄ ـﻤــﻮﺣــﺎﺗ ـﻬــﻢ
واﻟـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺸـﻔــﺎﻓـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺔ ﻣـ ــﻊ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﺔ
ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺳ ـ ــﺎس اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺔ واﻻﺣ ـ ـﺘـ ــﺮام
اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﻴﻦ ،ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ
واﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺮد ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟ ــﺮﻳ ــﺎدة ﻓﻲ
اﺑـﺘـﻜــﺎر أﺑـﺴــﻂ اﻟـﺤـﻠــﻮل وأﻛـﺜــﺮﻫــﺎ
ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء.

»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﺠﺮي ﺳﺤﺐ »اﻟﻨﺠﻤﺔ«
و»أﻛﺜﺮ ﻣﻦ راﺗﺐ«
أﺟﺮى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري ﺳﺤﻮﺑﺎﺗﻪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ
وﺣﻤﻠﺔ "أﻛﺜﺮ ﻣﻦ راﺗﺐ" ،أﻣﺲ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﺑﺤﻀﻮر
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺼﻤﺎن ،ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺟﺎءت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
أوﻻ :ﺳﺤﺐ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ – ﺟــﺎﺋــﺰة  5.000دﻳﻨﺎر
ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺎﺋﺰة اﻟﻘﺎﺻﺮ /اﻟﺒﺘﻮل ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﻈﻔﺮ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺳﺤﺐ ﺣﻤﻠﺔ "أﻛﺜﺮ ﻣﻦ راﺗﺐ" – ﺟﺎﺋﺰة ﺗﻌﺎدل راﺗﺒﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
 1.000دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ وﻧﺪان اﻟﻮﻧﺪان.

ﱡ
أﺷﻬﺮ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺸﻞ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺗﺤﻮط ﺿﺨﻤﺔ

ﺗـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﺬب ﺻ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎدﻳـ ـ ـ ــﻖ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻮط
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﻓﺮاد أﺻﺤﺎب اﻟﺜﺮوات
اﻟـﻀـﺨـﻤــﺔ ،اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺴـﻌــﻮن إﻟ ــﻰ زﻳ ــﺎدة
ﻋــﺎﺋــﺪاﺗ ـﻬــﻢ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺎت
ﺗﺪاول ﺳﺮﻳﺔ وﻣﻌﻘﺪة ،وﻫﻲ ﺗﻌﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺟﻴﺪة ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
وﻓـ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻴ ــﻦ أن ﻣ ـﻌ ـﻈ ــﻢ ﺻ ـﻨ ــﺎدﻳ ــﻖ
اﻟﺘﺤﻮط ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ،ﻓﺈن ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ اﻵﺧ ــﺮ ﺷ ـﻬــﺪت ﻋﻤﻠﻴﺎت
ا ﺣـﺘـﻴــﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻤﻠﻴﺎرات
اﻟﺪوﻻرات ،وﻛﺎد اﻟﻤﺤﺘﺎﻟﻮن ﻳﺘﺴﺒﺒﻮن
ﻓﻲ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟـﺘــﻮﻋـﻴــﺔ ﺣ ــﻮل اﻟـﻤــﻮاﺿـﻴــﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻدﺧﺎر واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

أﻛﺒﺮ  10ﺣﺎﻻت إﺧﻔﺎق
 - 1ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻣﺎدوف

 ﺗﻌﺪ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺑﻴﺮﻧﻲ ﻣﺎدوف أﺳﻮأﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﺪوق ﺗﺤﻮط،
ﻓـﻔــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻛ ــﺎن ﻣ ــﺎدوف ﻣـﻌــﺮوﻓــﺎ ﺑﺄﻧﻪ
ﻣ ـﺤ ـﺘ ــﺮف ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ،إﻻ
أﻧ ــﻪ ﻛ ــﺎن ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺗــﺪﻳــﺮ اﻷﺻ ــﻮل
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔُ ،
وﻳ ـﻘــﺪر أ ﻧــﻪ اﺣﺘﺎل
ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳـﺼــﻞ إﻟــﻰ
ﻧﺤﻮ  65ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺪوﻗﻪ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺮوف ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ "ﺑـ ـ ــﺮﻧـ ـ ــﺎرد ﻣـ ـ ــﺎدوف
إﻧﻔﻴﺴﻤﻨﺖ ﺳﻴﻜﻴﻮرﻳﺘﺰ إل إل ﺳــﻲ"،
واﻟــﺬي اﻧﻬﺎر ﺧﻼل اﻷزﻣــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎم
.2008
 ﻗــﺪ ُﺣـﻜــﻢ ﻋﻠﻰ "ﻣـ ــﺎدوف" ﺑﺎﻟﺴﺠﻦً
ﻣــﺪة  150ﻋــﺎﻣــﺎ ،وﺗـﻌــﻮﻳــﺾ ﻗ ــﺪره 170
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺧﺴﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ،ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﻌﺾ
ﻣﻦ اﺳﺘﺮداد ﺟﺰء ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ.

 - 2ﺳﺎك ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل

 ﻫ ــﻮ ﺻ ـﻨ ــﺪوق ﺗ ـﺤــﻮط ﺷـﻬـﻴــﺮ ﻛــﺎنﻳﺪﻳﺮه رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﺘﻴﻔﻦ
ﻛـ ــﻮﻫ ـ ـﻴـ ــﻦ ،وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن واﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺪا ﻣـ ـ ــﻦ أﻧ ـﺠ ــﺢ
ﺻ ـﻨــﺎدﻳــﻖ اﻟ ـﺘ ـﺤــﻮط ،إذ وﺻ ـﻠــﺖ ﻗﻴﻤﺔ
اﻷﺻـ ــﻮل اﻟـﺘــﻲ ﻳــﺪﻳــﺮﻫــﺎ إﻟ ــﻰ  50ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ،وذﻟ ــﻚ ﻗـﺒــﻞ أن ﻳـﺘــﻢ اﺗ ـﻬ ــﺎم ﻋــﺪد
ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﻴﻦ ﺑــﺎﻟـﺘــﺪاول ﻣــﻦ اﻟــﺪاﺧــﻞ
ﻣ ـﻨ ــﺬ ﻋ ـ ــﺎم  2011و ﺣـ ـﺘ ــﻰ  ،2014ﻛـﻤــﺎ

ُ
أدﻳ ــﻦ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻣﺎﺛﻴﻮ
ﻣﺎرﺗﻮﻣﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎل ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﺎم .2014
 رﻏﻢ أﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﻪ أي اﺗﻬﺎﻣﺎت إﻟﻰﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﻮﻫﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ،ﻓﺈن
ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻷوراق اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺒ ــﻮرﺻ ــﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ رﻓﻌﺖ دﻋــﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ "ﺳـ ـ ــﺎك ﻛ ــﺎﺑ ـﻴ ـﺘ ــﺎل" ﻋ ـ ــﺎم ،2013
وواﻓﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ
ﻏﺮاﻣﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  1.2ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

 - 3ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺎﻟﻴﻮن

 ﻛــﺎﻧــﺖ ﺟــﺎﻟ ـﻴــﻮن ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻛﺒﻴﺮةً
ﺟﺪا ﻹدارة ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ،وﻛﺎﻧﺖ
ً
ﺗﺪﻳﺮ أﺻــﻮﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  7ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر ﻗﺒﻞ إﻏــﻼﻗـﻬــﺎ ﻋــﺎم  ،2009ﺣﻴﺚ
ﺗ ــﻢ اﻟـﻘـﺒــﺾ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺆﺳــﺲ اﻟـﺼـﻨــﺪوق
وﻣﺪﻳﺮه راج راﺟﺎراﺗﻨﺎم وﺧﻤﺴﺔ آﺧﺮﻳﻦ
ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل واﻟﺘﺪاول ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ،
ُ
ووﺟـ ـﻬ ــﺖ ﻟ ــﻪ  14ﺗ ـﻬ ـﻤــﺔ ،وﺣ ـﻜ ــﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ً
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة  11ﻋﺎﻣﺎ.

» - 4ﻟﻮﻧﺞ ﺗﻴﺮم ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻣﺎﻧﺠﻤﻨﺖ«

 ﻛ ـ ـ ـ ــﺎن "ﻟ ـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ــﺞ ﺗ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮم ﻛ ــﺎﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﺎلً
ﻣــﺎﻧ ـﺠ ـﻤ ـﻨــﺖ" ﺻـ ـﻨ ــﺪوق ﺗ ـﺤ ــﻮط ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا
ﻳــﺪﻳــﺮه اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﻮن ﺣ ــﺎﺋ ــﺰون ﺟــﺎﺋــﺰة
ﻧﻮﺑﻞ ،وﻣﺘﺪاوﻟﻮن ﻣﺸﻬﻮرون ﻓﻲ وول
ﺳﺘﺮﻳﺖ.
ً
ً
ﻛﺒﻴﺮا
رﻏﻢ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ  1994و ،1998وﺗﻤﻜﻨﺖ
ﻣﻦ ﺟــﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺘﺠﺎوز
اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎر دوﻻر ،ﻓـ ــﺈن اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺪوق ﻛــﺎد
ﻳﻨﻬﺎر ﻋﺎم  1998ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﺪاول ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة.
 ﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻋــﺎم  1998ﺗــﻢ إﻧﻘﺎذاﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺬي واﺻﻞ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ،
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ،
وﻟ ــﻮﻻ ذﻟــﻚ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺣــﺪﺛــﺖ أزﻣ ــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.

 - 5ﺑﻴﻜﻮ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل

 -ﺗﺄﺳﺴﺖ "ﺑﻴﻜﻮ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل" ﻋﺎم 1998

ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أرت ﺳﺎﻣﺒﺮج ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻘﻖ
ﻋــﻮاﺋــﺪ ﺳـﻨــﻮﻳــﺔ ﺿـﺨـﻤــﺔ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ 16
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ووﺻﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ
ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ إﻟــﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  15ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﺑـﺤـﻠــﻮل أواﺋ ــﻞ اﻟـﻌـﻘــﺪ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﻘــﺮن
اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
 اﺗ ـ ـﻀـ ــﺢ ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﺑـ ـﻌ ــﺪ أن ﻛـ ــﻞ ﻫ ــﺬهاﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﻹﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺣـﻘـﻘـﺘـﻬــﺎ
اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاول ﻣــﻦ
اﻟﺪاﺧﻞ ،ووﺟﻬﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺿﺪ
اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق ﻋ ـ ــﺎم  ،2010وﺗ ـ ــﻢ ﺗـﻐــﺮﻳــﻢ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ وﺳــﺎﻣ ـﺒــﺮج ﻣـﺒـﻠــﻎ  28ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر.

 - 6أﻣﺎراﻧﺚ أدﻓﺎﻳﺰرز

 ﻻ ﺗﻨﻬﺎر ﻛــﻞ ﺻـﻨــﺎدﻳــﻖ اﻟﺘﺤﻮطﺑﺴﺒﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎل أو اﻟﺘﺪاول ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ،
ﻓﺒﻌﺾ اﻟـﺼـﻨــﺎدﻳــﻖ ﺗـﻤــﺮ ﺑـﻔـﺘــﺮات ﻣﻦ
اﻷداء اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺊ ،وﻫ ـ ـ ــﺬا ﻣـ ــﺎ ﺣ ـ ــﺪث ﻣــﻊ
ﺻﻨﺪوق "أﻣﺎراﻧﺚ أدﻓﺎﻳﺰرز".
 ﺗﺄﺳﺲ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﺎم ،2000ورﻏ ــﻢ أﻧ ــﻪ ﺣـﻘــﻖ ﻋــﻮاﺋــﺪ ﺳـﻨــﻮﻳــﺔ ﺗﺰﻳﺪ
ﻋـﻠــﻰ  86ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣ ــﺪى ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات ،ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺪوق اﻧﻬﺎر ﻋﺎم 2006
ﺑـﻌــﺪ ﺧـﺴــﺎرﺗــﻪ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  6.5ﻣـﻠـﻴــﺎرات
دوﻻر.

 - 7ﺗﺎﻳﺠﺮ ﻣﺎﻧﺠﻤﻨﺖ

 رﻏﻢ أن ﺷﺮﻛﺔ "ﺗﺎﻳﺠﺮ ﻣﺎﻧﺠﻤﻨﺖ"ً
ﺟﻤﻌﺖ أﺻﻮﻻ ﺑﻘﻴﻤﺔ  6ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر،
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ رﻫﺎن
ﻣﺆﺳﺴﻬﺎ ﺟﻮﻟﻴﺎن روﺑﺮﺗﺴﻮن ﺑﺸﻜﻞ
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ أﺳ ـﻬ ــﻢ ﻇ ــﻦ أﻧ ـﻬ ــﺎ واﻋ ـ ــﺪة،
واﺗـ ـﺒ ــﺎﻋ ــﻪ اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﻊ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﻜﺸﻮف ﻟﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮه أﺳﻮأ أﺳﻬﻢ.
ً
 ﺧﺴﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أﻣﻮاﻻﻃﺎﺋﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق
اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺧﺴﺮت أﻳﻀﺎ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺳﻬﻢ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻲ واﺻﻠﺖ
اﻻرﺗ ـﻔ ــﺎع ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟـﻜــﻞ ذﻟ ــﻚ واﺟـﻬــﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ ،وﻓﻲ ﻋﺎم 2000

أﻋﻠﻦ روﺑﺮﺗﺴﻮن أن ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺤﻮط
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـ "ﺗﺎﻳﺠﺮ" ﺳﻮف ﻳﻐﻠﻖ.

 - 8أﻣﺎن ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل

 ﺗــﺄﺳــﺲ ﻫ ــﺬا اﻟـﺼـﻨــﺪوق ﻋ ــﺎم 2003ﻋ ـﻠــﻰ ﻳ ــﺪ ﻛ ـﺒ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺘــﺪاوﻟ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي "ﻳﻮ ﺑﻲ إس" ،اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ
أﻛﺒﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،إﻻ أن اﻟﺼﻨﺪوق
ﺗـﻜـﺒــﺪ ﺧـﺴــﺎﺋــﺮ ﺿـﺨـﻤــﺔ ﺗ ـﻘــﺪر ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ
اﻟ ـ ــﺪوﻻرات ،ﺑﺴﺒﺐ اﺗـﺒــﺎع اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.
 ﺑﺤﻠﻮل ﻣــﺎرس ﻋــﺎم  2005ﻟــﻢ ﻳﺘﺒﻖﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﺳﻮى أﺻﻮل ﺑﻘﻴﻤﺔ 242
ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر ،وواﺻ ـ ــﻞ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮون
اﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮداد أﺻ ــﻮﻟـ ـﻬ ــﻢ ،ﺣ ـﺘ ــﻰ ﺗ ــﻢ إﻏ ــﻼق
اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ .2005

 - 9ﻣﺎرﻳﻦ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل

 ﺟـ ــﺬب ﺻـ ـﻨ ــﺪوق اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﻮط "ﻣ ــﺎرﻳ ــﻦﻛــﺎﺑ ـﻴ ـﺘــﺎل" رأﺳـ ـﻤ ــﺎﻻ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ  1.7ﻣـﻠـﻴــﺎر
دوﻻر ،وراﻫـ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪات ﺷﺮﻛﺔ "ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز" ،إﻻ
أن اﻧﺨﻔﺎض ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺳـﻨــﺪات اﻟﺸﺮﻛﺔ
إﻟﻰ "ﺳﻨﺪات ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ" أدى إﻟﻰ
اﻧﻬﻴﺎر ﺻﻨﺪوق "ﻣﺎرﻳﻦ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل".
 ﻓ ــﻲ ﻳ ــﻮ ﻧ ـﻴ ــﻮ  2005أر ﺳـ ـﻠ ــﺖ إدارةً
اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺪوق ﺧ ـﻄــﺎﺑــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤـﻴــﻦ،
ﻹﺑــﻼﻏـﻬــﻢ أن اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق ﺳـﻴـﺘــﻢ إﻏــﻼﻗــﻪ
ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.

 - 10ﺑﻴﻠﻲ ﻛﻮﺗﺲ ﻛﺮوﻣﻮﻳﻞ

 ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪوق "ﺑﻴﻠﻲ ﻛﻮﺗﺲﻛ ــﺮوﻣ ــﻮﻳ ــﻞ" ﻣ ـﺘ ـﻌ ــﺪد اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺎت
ً
ﻋــﺎم  ،2003ﻟﻜﻨﻪ ﻟــﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻃــﻮﻳــﻼ ،إذ
أدى ﺳـ ــﻮء اﺗـ ـﺨ ــﺎذ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮارات واﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد
اﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺮاﻓـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ إﻟ ــﻰ
اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻮل اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 1.3ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻓــﻲ ﻏـﻀــﻮن أﺷـﻬــﺮ ،وﺑ ــﺪأ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون
ﻳ ـﺴ ـﺤ ـﺒــﻮن أﺻ ــﻮﻟ ـﻬ ــﻢ ،ﺣ ـﺘــﻰ ﺗ ــﻢ إﻏ ــﻼق
اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ .2005

٩
«المشاريع» تستكمل زيادة رأس المال إلى  ٢٦٤مليون دينار
ةديرجلا
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اقتصاد

العيار :نجاح االكتتاب يعكس عالقة الثقة التي نتشاركها مع مساهمينا
أعلنت شــر كــة مـشــار يــع ا لـكــو يــت أمس
اس ـت ـك ـمــال ـهــا ب ـن ـجــاح ع ـم ـل ـيــة االك ـت ـتــاب
في زيادة رأسمال الشركة ،وتخصيص
األسهم للمساهمين المكتتبين ،وشهدت
عـمـلـيــة اال ك ـت ـتــاب فــي  640مـلـيــون سهم
إقباال فاق عدد األسهم المطروحة ،حيث
تم جمع  80مليون دينار ،وبذلك أصبح
ّ
المصدر والمدفوع 264
رأسمال الشركة
مليونا.
و كـ ـ ــان م ـج ـلــس إدارة ا لـ ـش ــر ك ــة وا ف ــق
فــي أوائ ــل أغـسـطــس الـمــاضــي عـلــى رفــع

رأس المال ،معلنا عزمه زيادة رأسمال
ا لـشــر كــة ا لـمـصـ ّـدر وا لـمــد فــوع بنسبة 32
في المئة من  200إلى  264مليون دينار،
وكانت فترة االكتتاب قد امتدت من أول
نوفمبر الجاري حتى  21منه.
وشهدت عملية االكتتاب مشاركة عدد
كبير وواسع من مساهمي الشركة ،بما
في ذلك المؤسسات المالية والصناديق
والمحافظ االستثمارية واألفراد ،وكان
قد تم تحديد سعر الطرح عند  125فلسا
لـلـسـهــم ،ولـعـبــت شــركــة كــامـكــو إنـفـســت

وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــار" :سـ ـ ـ ــوف ت ـس ــاه ــم
األمـ ـ ـ ــوال الـ ـت ــي تـ ــم ج ـم ـع ـهــا فـ ــي ت ـعــزيــز
اسـتــراتـيـجـيـتـنــا طــويـلــة األج ــل الـقــائـمــة
على دعم نمو شركاتنا األساسية التي
تعمل على توسعة أنشطتها في الكويت
والمنطقة .إن نـجــاح ز ي ــادة رأس المال
يتيح لـنــا إ مـكــا نـيــة ا لـحـفــاظ عـلــى هيكل
رأسمال متوازن".

دور مستشار اإلصدار ووكيل االكتتاب.
ب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،قـ ــال ن ــائ ــب رئ ـيــس
م ـج ـلــس اإلدارة ا ل ـت ـن ـف ـي ــذي ف ــي شــر كــة
ّ
العيار" :يعكس
مشاريع الكويت فيصل
نجاح االكتتاب في أسهم زيادة رأسمال
ال ـشــركــة ع ــاق ــة ال ـث ـقــة ال ـت ــي نـتـشــاركـهــا
م ـ ـ ــع م ـ ـسـ ــاه ـ ـم ـ ـي ـ ـنـ ــا ،والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي نـ ـشـ ـك ــره ــم
عليها ،كما نــود فــي هــذه المناسبة أن
نتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال
والـهـيـئــات الــرقــابـيــة عـلــى تـعــاونـهــم من
أجل إنجاح عملية زيادة رأس المال".

فيصل ّ
العيار

«سينسكيب» تفتتح أحدث صاالتها في «مول العاصمة»
تضم  13صالة عرض مجهزة بأحدث التقنيات وتستوعب نحو  1300مقعد

في إنجاز جديد ّ
يرسخ مكانة
شركة السينما الكويتية الوطنية
كشركة رائ ــدة وسباقة فــي مجال
ال ـع ــرض وال ـت ــوزي ــع الـسـيـنـمــائــي
في الكويت والخليج العربي ،تم
اف ـت ـتــاح أح ــدث ص ــاالت السينما
الـتــابـعــة لـعــامــة سينسكيب في
مول العاصمة الذي يعد المشروع
ّ
التسوق
التجاري األحدث ووجهة
العصرية الجديدة في قلب مدينة
الكويت.
وب ـعــد ن ـجــاح شــركــة السينما
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ــوط ـن ـي ــة ف ــي تــوفـيــر
تجارب ّ
مميزة لجمهور السينما
م ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت عـ ـ ـ ــرض
س ـي ـن ـس ـك ـيــب ،ح ــرص ــت ال ـش ــرك ــة
على توفير أكبر طاقة استيعابية
مـمـكـنــة ف ــي الـ ـص ــاالت ال ـج ــدي ــدة،
حـ ـي ــث ت ـس ـت ــوع ــب "س ـي ـن ـس ـك ـيــب
ال ـع ــاص ـم ــة م ـ ـ ــول" مـ ــا ي ـص ــل إل ــى
 1300مقعد ضمن  13صالة عرض
ّ
مجهزة بــأحــدث تقنيات العرض
السينمائي من التجهيزات المرئية
والسمعية.
وبهذه المناسبة ،قال الرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي الـ ـش ــرك ــة ،نــاصــر
الـ ـ ـ ــروضـ ـ ـ ــان" :يـ ـنـ ـسـ ـج ــم افـ ـتـ ـت ــاح
أج ـ ــدد ص ـ ــاالت ال ـع ــرض الـتــابـعــة
لسينسكيب في مول العاصمة مع

استراتيجيتنا طويلة األمد التي
تهدف لتطوير مشهد السينما في
الكويت وترسيخ حضور شركة
السينما الكويتية الوطنية كشركة
رائدة في قطاع الترفيه في البالد".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ي ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح
س ـي ـن ـس ـك ـي ــب ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة مـ ــول
التزامنا بتقديم أفضل التجارب
السينمائية الترفيهية التي ّتلبي
ت ـط ـل ـع ــات ع ـم ــائ ـن ــا مـ ــن ع ــش ــاق
الـسـيـنـمــا الـبــاحـثـيــن ع ــن تـجــارب
مبتكرة".
وتابع" :حرصنا على توظيف
أح ــدث مــا تــوصـلــت إلـيــه تقنيات
ال ـ ـعـ ــرض ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي ال ـمــرئ ـيــة
والـسـمـعـيــة ف ــي جـمـيــع ال ـصــاالت
بشكل يرتقي بتجارب المشاهدين
ٍ
ويوفر لهم تجربة ترفيهية على
الطراز العالمي".
وأك ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــروضـ ـ ـ ـ ــان" :ت ـت ـم ـت ــع
السينما بجاذبيةٍ خاصة بالنسبة
لـلـجـمـهــور ف ــي ال ـك ــوي ــت ،خــاصــة
ً
ً
أن السينما تلعب دورا ترفيهيا
ً
وث ـقــاف ـيــا ف ــي ذات ال ــوق ــت ،األم ــر
ال ـ ــذي يــدف ـع ـنــا ل ـمــواص ـلــة الـعـمــل
عـلــى تـطــويــر تـجــربــة الـعـمــاء من
عـ ـش ــاق الـ ـف ــن ال ـس ــاب ــع م ــن خ ــال
توفير أخــر االبـتـكــارات وتقنيات
الـعــرض السينمائي ،مــع مــراعــاة

ناصر الروضان

أعلى مستويات الرفاهية للمشاهد
لـ ـتـ ـق ــدي ــم ت ـ ـ ـجـ ـ ــارب س ـي ـن ـم ــائ ـي ــة
آس ـ ــرة ت ــزخ ــر بــالـمـتـعــة واإلث ـ ــارة
والتشويق".
وت ـب ــرز صــالــة دول ـب ــي سينما
الـفــاخــرة ضـمــن ال ـصــاالت الـثــاث
ع ـشــرة بسعتها ّال ـتــي تـصــل إلــى
 290مقعدا ،لتوفر للزوار تجربة
مشاهدة منقطعة النظير ،وذلــك
بفضل تقنيات العرض الديناميكي
ً
ّ
محسنة
العالي التي تتيح ألوانا
ً
ً
ً
فائقاّ ،
يقدم صورا واقعية
وتباينا
بأدق التفاصيل.
وإضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ت ـضــم

«حماية المنافسة» يشارك في مؤتمر
«األونكتاد» حول «الحياد التنافسي»
شارك جهاز حماية المنافسة
فـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ـ ـ ـ ــدوة ح ـ ـ ـ ـ ــول "ال ـ ـح ـ ـي ـ ــاد
الـ ـتـ ـن ــافـ ـس ــي" ،ع ـق ــدت ـه ــا لـجـنــة
األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة االق ـت ـص ــادي ــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة لـ ـغ ــرب ــي آس ـي ــا
( ،)ESCWAبالتعاون مع مؤتمر
األمم المتحدة للتجارة والتنمية
( )UNCTADومنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية (،)OECD
بـ ـحـ ـض ــور وم ـ ـشـ ــاركـ ــة مـمـثـلــي
بعض أجهزة المنافسة بالدول
ال ـع ــرب ـي ــة ،وخ ـ ـبـ ــراء ال ـم ـنــاف ـســة
م ــن مـخـتـلــف ال ـج ـهــات الــدولـيــة
المعنية بهذا المجال األربعاء
الماضي.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـ ــرة إدارة
ال ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــات االحـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــاري ـ ــة
وال ـت ـن ــاف ـس ـي ــة الـ ـعـ ـن ــود ال ـف ـهــد،
في كلمة لها بالجلسة الثالثة
بـ ـعـ ـن ــوان "مـ ـش ــارك ــة ال ـخ ـب ــرات
الــدولـيــة وأفـضــل الـمـمــارســات"،
أن الـحـيــاد التنافسي هــو أحــد
األرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـمـ ـهـ ـم ــة فـ ـ ــي خ ـطــط
التنمية المتتالية التي تتبناها
حكومة الكويت في رؤية الكويت
 ،2035ومن المؤكد أنه سيكون
للجهاز دور مهم نحو تحقيق
هذا الهدف.
واسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ــت ال ـ ـف ـ ـه ـ ــد
ت ـج ــرب ــة ال ـج ـه ــاز ف ــي م ــوض ــوع

الـ ـحـ ـي ــاد الـ ـتـ ـن ــافـ ـس ــي ،م ـش ـيــرة
إل ــى الـتـحــديــات الـتــي واجـهـهــا،
ضـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود شـ ـ ــركـ ـ ــات
مملوكة لـلــدولــة ،حيث لــم تكن
لـ ــدى ال ـج ـه ــاز ُس ـل ـط ــة مـخــالـفــة
هــذه الـشــركــات فــي حــال وجــود
م ـمــارســات ض ــارة بالمنافسة،
مبينة أنه تجاوزها عبر تعديل
ت ـش ــري ـع ــي لـ ـلـ ـق ــان ــون بـ ـص ــدور
الـقــانــون رقــم ( )72لسنة 2020
بشأن حماية المنافسة ،والذي
ألغي بموجبه القانون رقم ()10
لـسـنــة  ،2007وأع ـط ــى الـجـهــاز
صالحيات أكبر ،وبسط رقابته
على األسواق بشكل أكبر.
وذكـ ـ ـ ــرت ال ـف ـه ــد أن ال ـج ـهــاز
ب ـم ــوج ــب ه ـ ــذا الـ ـق ــان ــون بـســط
الـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ،م ــا ع ــدا ت ـلــك الـتــي
ً
ت ـقــدم سـلـعــا أســاسـيــة ويـصــدر
بشأنها قرار من مجلس الوزراء،
َّ
وهو األمر الذي مكن الجهاز من
بـســط رقــابـتــه عـلــى الـعــديــد من
الشركات التي كانت مستثناة
وفق القانون السابق.
وأضافت أن ثقافة الحيادية
ال ـت ـنــاف ـس ـيــة م ــوج ــودة ضــاربــة
أمـثـلــة عـلــى ذلـ ــك ،م ـش ــددة على
أن "ال ـج ـه ــاز" م ـ ــازال ف ــي بــدايــة
الطريق لمعالجة طبيعة معاملة

العنود الفهد

الحكومة للشركات المملوكة من
قبل الــدولــة ،وأفضلية التعامل
بين األط ــراف مقارنة بمعاملة
شركات القطاع الخاص.

سينسكيب العاصمة مول صالة
( )4DX Screenاألولــى من نوعها
في الشرق األوســط والتي تتسع
لـ  84مقعدا.
وتمتاز هذه الصالة بتوظيفها
لتقنيات ال ـعــرض الـحــديـثــة التي
ّ
توفر تجربة مشاهدة بانورامية
عريضة تصل إلى  270درجة .كما
تضم سينسكيب العاصمة مول 4
صاالت لكبار الشخصيات بسعة
 185مـقـعــدا .وعملت سينسكيب
عـلــى تـعــزيــز تـجــربــة المشاهدين
في صاالت كبار الزوار ،عن طريق
تــزويــد جميع المقاعد بتقنيات
تـ ـتـ ـي ــح ل ـ ـهـ ــم ط ـ ـلـ ــب الـ ـ ـم ـ ــأك ـ ــوالت

وال ـ ـم ـ ـشـ ــروبـ ــات إل ـ ــى ّم ـق ــاع ــده ــم
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،ف ـي ـم ــا ت ـ ــوف ـ ــر إح ـ ــدى
صاالت كبار الزوار قاعة حصرية
الستضافة الفعاليات الخاصة.
وك ـن ـظ ـيــر ّت ـهــا م ــن الـ ـص ــاالت
المميزة ،توفر الصاالت السبع
األخــرى تجربة مشاهد ٍة عالية
ال ـ ـجـ ــودة ،ح ـيــث ت ــوظ ــف تقنية
ال ـع ــرض  BARCO Laserالـتــي
ً
ّ
تقدم صــورا مثالية تتكامل مع
ن ـظــام ص ــوت مـحـيـطــي بتقنية
دولـ ـ ـب ـ ــي  7.1ل ـت ـق ــدي ــم ت ـجــربــة
ً
سينمائية غنية .عالوة على ذلك،
تحقق ص ــاالت السينما كفاء ة
عالية في استهالك الطاقة ،مما

ً
يجعلها صديقة للبيئة.
و ت ـعـ ّـد "سينسكيب العاصمة
م ـ ــول" اإلض ــاف ــة األح ـ ــدث لـقـطــاع
الترفيه المتنامي في الكويت ،الذي
ً
تسجل دور السينما فيه حضورا
ّ ً
مميزا ،وسط رغبة سكان الكويت
المستمرة للحصول على تجارب
مختلفة لمتابعة إنتاجات السينما
المحلية والعربية والعالمية .ومع
افتتاح "سينسكيب العاصمة مول"
يرتفع عــدد مواقع السينما التي
ّ
تشغلها شركة السينما الكويتية
ّ
الوطنية إلى  10مواقع موزعة على
مختلف مناطق الكويت ،وتضم 69
صالة عرض حديثة.

غرفة التجارة تباشر تجديد
عضوية العام الجديد
دع ــت غــرفــة ت ـجــارة وصـنــاعــة الـكــويــت أعـضــاء هــا إل ــى االسـتـفــادة
من الخدمات اإللكترونية التي يقدمها موقعها اإللكتروني (www.
 ،)Kuwaitchamber.org.kwوإن ـجــاز معامالتهم مــن خــالــه ،حيث
يمكنهم حاليا عــن طــريــق هــذا الموقع االنـتـســاب لعضوية الغرفة،
وتجديد االشتراك السنوي ،والحصول على شهادة التسجيل السنوي
(االنتساب) ،وكذلك المصادقة على صحة التواقيع إلكترونيا.
وبينت الغرفة أن الموقع يتيح لألعضاء أيضا إجراء التعديالت
التي تطرأ على وضع الترخيص التجاري الصادر عن وزارة التجارة
وال ـص ـنــاعــة بـكــل أنــواع ـهــا ،دون ال ـحــاجــة إل ــى ال ـح ـضــور الشخصي
والتوقيع على المستندات والوثائق الورقية ،وبإمكانهم أيضا تحديث
ً
البيانات الخاصة بمنشآتهم تلقائيا عبر الموقع :صندوق البريد ،رقم
الهاتف ،البريد اإللكتروني ،الموقع اإللكتروني ،حسابات المنشأة في
مواقع التواصل االجتماعي.
وأكدت أن هذه التطورات تواكب تطلعاتها وسعيها إلى االرتقاء
بخدماتها إلى آفاق أوسع ،واالنتقال بها من النموذج التقليدي إلى
التحول الرقمي ،حفاظا على وقت وجهد أعضائها في المقام األول،
ووفاء للمتطلبات الدولية لتحسين بيئة األعمال ،وتعزيزا للتوجه
العام لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب لالستثمار ،التي
تتطلب ميكنة الخدمات وإنجاز المعامالت عن بعد.
وتأتي هذه الدعوة غداة استعداد الغرفة لقبول تجديد عضوية
العام الجديد ( )2022والمصادقة على اعتمادات التواقيع الموجهة،
للجهات واإلدارات الحكومية واألهلية للسنة الجديدة ،بشكل مسبق،
اعـتـبــارا مــن بعد غــد ،جــريــا على عــادتـهــا فــي األع ــوام األخ ـيــرة ،بعد
تنسيقها مع هذا الجهات بهذا الخصوص.
وفــي مقابل ذلــك أوضحت الغرفة أن الحضور الشخصي إلنجاز
المعامالت سواء في المبنى الرئيسي أو في الفروع سيقتصر على
أصـحــاب المواعيد المسبقة ،الـتــي يمكن حجزها مــن خــال منصة
الغرفة اإللكترونية ( ،)www.Kuwaitchamber.org.kwوذلك في ظل
توجيهات مجلس الوزراء ،في العودة الحذرة للحياة الطبيعية ،التي
تتطلب اإلبقاء على بعض اإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا ،ومنها
تنظيم استقبال المراجعين وعدم تزاحمهم في أماكن العمل.

«الراية العقارية» تطلق استراتيجيتها
الرقمية األولى من نوعها في المنطقة
كـشـفــت "ال ــراي ــة الـمـتـحــدة الـعـقــاريــة"
عن إطــاق أول استراتيجية رقمية من
نوعها تستهدف تحديث البنية التحتية
ألصول الشركة بالكامل ،واستبدال كل
العمليات التقليدية بــأ حــدث األنظمة
والبرامج الرقمية في العالم.
وأعلنت الشركة ،في بيان ،أنها حققت
أس ـب ـق ـيــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـم ـن ـط ـقــة فــي
تطبيق "تقنية التحول الرقمي SOTECH
والـتـكـنــولــوجـيــا الـسـحــابـيــة" ،و"أل ـيــاف
 SigmaFitبـتـقـنـيــة ال ـن ــان ــو ال ـم ـضــادة
للبكتيريا والفيروسات" في عملياتها
التشغيلية العقارية بالمملكة العربية
السعودية.
وضـ ـم ــن س ـل ـس ـلــة اإلن ـ ـج ـ ــارات ال ـتــي
حـ ـقـ ـقـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،رغـ ـ ـ ــم تـ ـح ــدي ــات
وتداعيات األزمــة ،أعلنت أيضا إطالق
تـطـبـيـقــات ال ـت ـحــول الــرق ـمــي SOTECH
والـتـكـنــولــوجـيــا الـسـحــابـيــة ف ــي إدارة
أصــولـهــا الـعـقــاريــة تـحــت مظلة شركة
"ج ــدارة" السعودية متمثلة في فنادق
بمكة المكرمة ،والمدينة المنورة ،ومول
مركزي للمطابخ والمغاسل والكافيهات
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أكــادي ـم ـيــة
التعليم المهني بالمملكة.
وت ــأت ــي االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ف ــي س ـيــاق
تـ ـح ــدي ــث ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة ل ــأص ــول

الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــة واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدال ع ـم ـل ـي ــات ـه ــا
الـتـقـلـيــديــة ب ــأخ ــرى رق ـم ـيــة ،بــاإلضــافــة
إلـ ـ ــى ح ــوكـ ـم ــة وإدارة مـ ــا يـ ـ ـ ــدور بـيــن
األصول ومستخدميهم من العمالء من
معلومات وبيانات "البيانات الضخمة"
وتحليلها ،بهدف تقديم خدمة تتناسب
مع المستخدمين وتوافق سلوكياتهم
وطبيعتهم الشخصية.
ً
كما أتت االستراتيجية تماشيا مع
خـطــة الـسـعــوديــة فــي الـتـحــول الــرقـمــي،
التي أدت إلى تحسين جودة الخدمات
الرقمية المقدمة للمستفيدين من خالل
ال ـشــراكــة مــع ال ـق ـطــاع ال ـخــاص لتوفير
تغطية شبكة األلـيــاف الضوئية ألكثر
من  3.5ماليين منزل في جميع أنحاء
المملكة ،وزادت حركة اإلنترنت خالل
الجائحة بنسبة  30في المئة ،وضاعفت
حــركــة اإلن ـتــرنــت مــن خ ــال عـبــر مقسم
االنترنت الوطني ،وكذلك زادت سرعة
اإلن ـتــرنــت مــن  9مـيـجــابــت فــي الـثــانـيــة
ف ــي ع ــام  2017إل ــى  109مـيـغــابــت في
الثانية فــي  ،2020واستكمال توسعة
نظام التغطية الداخلية فــي التوسعة
السعودية الثالثة في الحرم المكي.
هذا ،وتم االتفاق مع شركة SOTECH
ال ـنــاش ـئــة لـتـقـنـيــات ال ـت ـح ــول الــرق ـمــي،
م ــن أج ــل إطـ ــاق ع ــدة تـطـبـيـقــات منها

ت ـك ـنــولــوج ـيــا دمـ ــج م ـن ـصــات ال ـف ـنــادق
بتقنية إن ـتــرنــت األش ـي ــاء وتـحـلـيــل ما
تـسـتـقـيــه ه ــذه ال ـم ـن ـصــات م ــن بـيــانــات
ومعلومات بهدف تحسين مستويات
الخدمة وتناسبها مع عمالء الفنادق،
ً
وأيـ ـض ــا تـكـنــولــوجـيــا اإلدارة الــرقـمـيــة
وحوكمة العمليات التشغيلية لألصول
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـط ـب ـيــق
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـس ـحــاب ـيــة لـلـمـطــابــخ
ً
والمغاسل المركزية ،علما بأن تطبيقات
الـتـحــول الــرقـمــي ستساهم فــي خفض
تكاليف ا لـعـمـلـيــات التشغيلية بشكل
ج ـ ــذري ،وتـعـظـيــم م ــا تـ ــدره م ــن عــوائــد
وأرباح.
ً
وم ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،وت ـمــاش ـيــا مع
الـمـعـطـيــات الصحية الـحــالـيــة ،شملت
عمليات التحول االنتقال من األقمشة
ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ب ــاألجـ ـنـ ـح ــة ال ـف ـن ــدق ـي ــة إل ــى
األن ـس ـجــة واألق ـم ـش ــة الـتـقـنـيــة م ــن قبل
شركة  SigmaFitالمعالجة بتقنية النانو
وجزيئات الهيدروفوبيك ،بما يجعلها
مضادة للفيروسات والبكتيريا.
الـجــديــر بــالــذكــر أن "جـ ــدارة" نجحت
خالل "كورونا" في استيعاب ما خلفته
مــن ع ــدم اسـتـقــرار ب ــاألس ــواق ،وان ـعــدام
الـعـمـلـيــات التشغيلية بـسـبــب ق ــرارات
م ـع ــال ـج ــة ال ـج ــائ ـح ــة ك ــال ـح ـظ ــر ال ـك ـلــي

والـجــزئــي ،حيث أثـمــرت عمليات إدارة
األزمـ ــة عـلــى الـمـحــافـظــة عـلــى اسـتـقــرار
األصــول الفندقية والوفاء بالتزاماتها
ومـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات اإلنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة
والتشغيلية من مارس  ،2020باإلضافة
إلــى إعــادة هيكلة العمليات التقليدية
باألكاديمية بتوسعة منصة التعليم
الرقمي عند بعد ،واسـتـمــرار التدريب
والتعليم المهني مع إعادة توجيه طاقة
ال ـمــول الـمــركــزي للمطابخ والمغاسل
لـخــدمــة ال ـق ـطــاع الـصـحــي والـقـطــاعــات
الخدمية ذات الصلة بعمليات القطاع
الصحي خالل األزمة.
وقــد ق ــررت المملكة يــوم  17أكتوبر
الماضي تخفيف اإلجراءات االحترازية،
والسماح بالطاقة االستيعابية القصوى
للحج والعمرة ،وتشير التوقعات األولية
إل ــى أن يـحـقــق مــوســم ال ـحــج ومــواســم
ً
العمرة إيــرادا بحوالي  12مليار دوالر
في  ،2022وهو ما تتوقع معه "جدارة"
ارتفاع نسب إشغال عقاراتها الفندقية
ً
ل ـم ـعــدالت م ــا ق ـبــل ال ـجــائ ـحــة ب ـ ــدءا من
الــربــع الـثــانــي مــن  ،2022مــع اسـتـمــرار
الطاقة اإلنتاجية للعمليات التشغيلية
لألصول األخرى.

«يوسك» تحتفل بمرور  4أعوام على انطالقها  stcتطلق مبادرتها التوعوية بسرطان البروستاتا
احتفلت العالمة التجارية االسكندنافية
(ي ــوس ــك) ،إح ــدى ال ـعــامــات الـتـجــاريــة التي
تـمـثـلـهــا شــركــة ع ـلــي ع ـبــدالــوهــاب الـمـطــوع
التجارية فــي قطاع األث ــاث ،بـمــرور  4أعــوام
على انطالقتها في الكويت ،من خالل أنشطة
أقــامـتـهــا لـلـعـمــاء والـمــوظـفـيــن ف ــي أفــرعـهــا
الواقعة في الضجيج ،والشويخ ،واألفنيوز.
وقال المدير لـ "يوسك" في الكويت جورج
أب ــي ح ـيــدر" :نـحـتـفــل ال ـيــوم ب ـمــرور  4أع ــوام
على انطالق العالمة التجارية "يوسك" في
الـكــويــت ،الـتــي استطاعت بفترة وجـيــزة أن
ً
تـلـقــى إع ـجــاب واس ـت ـح ـســان ال ـع ـمــاء ،نـظــرا
لجودة منتجاتها وأسعارها المعقولة ،وأن
تــدخــل منتجاتها معظم الـمـنــازل الكويتية
مــن خ ــال بـيــع أكـثــر مــن  1.35مـلـيــون قطعة
أثاث ،كما تمكنت "يوسك" من تلبية أكثر من
 85ألف طلب أونالين منذ انطالق عملياتها
اإللكترونية في  .2019هذه األرقــام تجعلنا
س ـعــداء بــأصــداء الـنـجــاح ال ــذي تـلـقــاه الـيــوم
العالمة بالكويت ،ونتطلع لتوفير تجربة
ت ـســوق مـمـيــزة لـعـمــائـنــا ،وإل ــى الـمــزيــد من
التوسع والتطور في السنوات القادمة".
هــذا ،وقــد حرصت "يــوســك" منذ دخولها
السوق الكويتي على ترسيخ اسمها ،ليس
كـعـنــوان لــأثــاث فـقــط إنـمــا كـمـشــارك وداعــم

فريق عمل «يوسك الكويت» يحتفل بعيده الرابع
لمختلف المبادرات االجتماعية ،حيث أطلقت
ً
مؤخرا حملة توعوية لمكافحة سرطان الثدي
في جميع أفرعها ،وتعاونت العام الماضي
مع جمعية "أمنيتي" الوطنية غير الربحية
الهادفة لمساعدة األطفال المصابين بأمراض
مستعصية على تحقيق أمنياتهم ،باإلضافة
إلــى رعايتها لجائزة األم المثالية فــي عام
 2019ورعايتها لحملة "يستاهل وطني" في
ً
 ،2018فضال عن مشاركتها في معرض مرزام
للديكور عام  ،2020ومعرض الكويت لليخوت

ع ــام  ،2017ورعــايـتـهــا ألنـشـطــة "بــروفـيـغــن"
الرياضية لعامي  ،2019-2018ومشاركتها
فرحة األعياد الوطنية بخصومات حصرية،
وغيرها من األنشطة والفعاليات.
لقد تم افتتاح الفرع األول من "يوسك" في
الضجيج في  ،2017لتكون المحطة األولى في
الشرق األوسط لهذه العالمة التجارية ،تبعه
بعد ذلــك افتتاح الفرع الثاني في الشويخ،
ً
ومن ثم الفرع الثالث في األفنيوز ،ومؤخرا
افتتح الرابع في مجمع العاصمة.

أعـلـنــت شــركــة االت ـص ــاالت الـكــويـتـيــة stc -
إطـ ــاق م ـبــادرت ـهــا ال ـتــوعــويــة ب ـشــأن ســرطــان
البروستاتا تحت مظلة مبادرة "ألننا نهتم"،
عـبــر تـنـظـيــم ع ــدد م ــن الـفـعــالـيــات واألنـشـطــة
الــريــاض ـيــة ،ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى تـعــزيــز الـحـيــاة
الصحية.
وبمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان
البروستاتا ،المبادرة الدولية التي تنظم في
نوفمبر من كل عام ،أطلقت  stcمع الدكتور عمر
الهنيدي حملة توعوية عبر وسائل التواصل
االجـتـمــاعــي ،تضمنت ع ــددا مــن الفيديوهات
ال ـتــوعــويــة ،وم ـع ـلــومــات قـيـمــة تـتـعـلــق بسبل
الوقاية من سرطان البروستاتا.
كما نشرت الشركة عبر منصاتها عددا من
الفيديوهات اشتملت على أنشطة رياضية
وبدنية للرجال لتعزيز نمط الحياة الصحي،
س ــواء داخ ــل العمل أو خــارجــه ،بالتعاون مع
المدرب وخبير التغذية الكابتن علي حسين.
وذكــرت الشركة أن هــذه المبادرة تأتي في
إط ــار بــرنــامــج المسؤولية االجتماعية التي
ً
تتبناها  ،stcوحــرصــا مــن الـشــركــة على رفع
م ـس ـتــوى ال ـتــوع ـيــة ب ـه ــذا ال ـم ــرض ب ـيــن أف ــراد
الـمـجـتـمــع ،وال ـت ـشــديــد عـلــى أهـمـيــة الفحص
الدوري للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا،
الس ـي ـم ــا أن ال ـف ـح ــص فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـحــاضــر

ً
أصـبــح أبـســط كـثـيــرا مـمــا ك ــان عليه في
الماضي ،حيث يمكن الكشف عن سرطان
الـبــروسـتــاتــا مــن خــال عمل اخـتـبــار دم
بسيط.
وم ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أك ـ ـ ــدت دان ـ ـ ــة فـيـصــل
الجاسم ،المديرة العام إلدارة اتصاالت
الشركات في  :stcستواصل  stcأنشطتها
حتى نهاية نوفمبر ،بهدف نشر نصائح
توعوية بسرطان البروستاتا في مواقع
التواصل االجتماعي الخاصة بالشركة،
ً
استكماال لجهودها المتواصلة من أجل
تعزيز دورهــا التوعوي في المجاالت
الصحية المختلفة.
ً
وأش ـ ـ ـ ــارت  stcإل ـ ــى أنـ ـه ــا ت ــول ــي اه ـت ـمــامــا
لمكافحة مرض السرطان بشكل عام من خالل
إطــاق حمالت توعوية عبر قنوات التواصل
االجتماعي المختلفة لديها ،بما ينسجم مع
سياستها الراسخة لتعزيز الصحة وواجباتها
ً
اإلنسانية نحو المجتمع ،وتشجيعا ألفــراد
الـمـجـتـمــع ع ـلــى ال ـق ـيــام بــال ـف ـحــوصــات خــال
نوفمبر ،لكونه يتزامن مع المبادرة العالمية
ً
للتوعية بسرطان البروستاتا ،فضال عن تقديم
الدعم الالزم للتوعية ،والتشديد على ضرورة
إجراء الكشف المبكر للوقاية منه.
وأض ــاف ــت ال ـجــاســم" :إلـ ــى جــانــب األهـ ــداف

المتعلقة بزيادة الوعي بهذا الشأن ،تسعى stc
ً
دائما إلى تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز
دورها في دعم القطاع الصحي ،جنبا الى جنب
مع القطاعات األخرى مثل التعليمية والبيئية
ودعم المبادرين عبر العديد من المساهمات".
وذك ــرت  stcانها لــن تألو جهدا فــي سبيل
االسـتـمــرار فــي مبادراتها الصحية وأنشطة
المسؤولية المجتمعية عبر حمالتها التوعوية
المتنوعة بالتعاون مع مختلف المؤسسات،
لتحقيق المزيد من التوعية ،بما يعود بالنفع
على المجتمع الكويتي.

١٠
اقتصاد
 55.5مليار دوالر أرباح الشركات الخليجية المدرجة في الربع الثالث
ً
ةديرجلا
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«كامكو إنفست» :الكويت في الصدارة بـ  5.6مليارات بزيادة  5أضعاف تقريبا

يعكس ارتفاع ربحية الشركات
الخليجية خالل الربع الثالث
تسارع وتيرة نمو النشاط
االقتصادي على مستوى
المنطقة ،مع ارتفاع قراءات
مؤشر مديري المشتريات في
السعودية واإلمارات بوتيرة
ثابتة ،متخطية العالمة الدالة
على النمو البالغة  50نقطة
بوصولهما إلى  57.7و55.7
نقطة في أكتوبر  ،2021على
التوالي.

صافي ربح
الشركات المدرجة
سجل زيادة %123.4
على أساس سنوي
بنسبة  %22.7على
أساس ربع سنوي

سجل إجمالي صــا فــي ر بــح الشركات
ا لـ ـم ــدر ج ــة فـ ــي بـ ــور صـ ــات دول مـجـلــس
ً
التعاون الخليجي ارتفاعا بمستويات
ق ـيــاس ـيــة ج ــدي ــدة ف ــي ال ــرب ــع ال ـثــالــث مــن
 2021بــو صــو لــه إ لــى  55.5مـلـيــار دوالر،
أي بــز يــادة قدرها  123.4في المئة على
أ س ــاس س ـنــوي ،بـنـسـبــة  22.7فــي المئة
على أساس ربع سنوي.
وح ـ ـسـ ــب شـ ــركـ ــة "كـ ــام ـ ـكـ ــو إنـ ـفـ ـس ــت"،
ً
ً
تعكس تلك الزيادة نموا إيجابيا ألرباح
البورصات السبع ،و جــاء ت الكويت في
الصدارة بإجمالي صافي ربح قدره 5.6
مليارات دوالر ،بزيادة قدرها  ٥أضعاف
ً
تـ ـق ــر يـ ـب ــا  ،كـ ـم ــا زادت أر بـ ـ ـ ــاح ا لـ ـش ــر ك ــات
المدرجة في بورصات السعودية ودبي
والـ ـبـ ـح ــري ــن ب ــأك ـث ــر مـ ــن ال ـض ـع ــف خ ــال
ه ــذا ال ــرب ــع ،فــي حـيــن سـجـلــت الـشــركــات
ً
ً
العمانية نموا هامشيا بنسبة  1.2في
المئة فقط.
وي ـع ـك ــس ارت ـ ـفـ ــاع رب ـح ـي ــة ال ـش ــرك ــات
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة خ ـ ــال ه ـ ــذا الـ ــربـ ــع تـ ـس ــارع
وت ـي ــرة ن ـمــو ال ـن ـشــاط االق ـت ـص ــادي على
م ـس ـتــوى الـمـنـطـقــة ،م ــع ارت ـف ــاع قـ ــراء ات
مؤشر مديري المشتريات في السعودية
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ب ــوتـ ـي ــرة ث ــابـ ـت ــة م ـت ـخ ـط ـيــة
ال ـعــامــة ال ــدال ــة عـلــى الـنـمــو الـبــالـغــة 50
نقطة بوصولهما إلى  57.7و 55.7نقطة
في أكتوبر  ،2021على التوالي.
وظلت أوضاع جائحة كوفيد 19-تحت
ال ـس ـي ـطــرة إل ــى ح ــد كـبـيــر خ ــال األش ـهــر
الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة مــع انـخـفــاض حــاالت
اإل صــا بــة ،بفضل جهود طــرح اللقاحات
بوتيرة سريعة في دول مجلس التعاون
الخليجي .ونتيجة لــذ لــك ،عــادت معظم
ال ـق ـط ــاع ــات االق ـت ـص ــادي ــة إلـ ــى طــاقــات ـهــا
اإلنتاجية السابقة للجائحة باستثناء
الـ ـقـ ـلـ ـي ــل مـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـشـ ـم ــل ق ـط ــاع ــي
السياحة والضيافة.
ً
و كـ ــان أداء ق ـط ــا ع ــات ا ل ـس ــوق م ـمــا ثــا
للربع السابق ،إذ جاء ت شركات الطاقة
والبنوك والمواد األولية في الصدارة من
حيث نمو صافي األرباح الفصلية .وجاء
قطاع النقل في المرتبة التالية بصافي
ربح قدره  3.34مليارات دوالر في الربع
الثالث من  2021مقابل  0.04مليار دوالر
في الربع الثالث من العام  .2020وجاء ت
ز يــادة األر بــاح بصفة رئيسية بدعم من
األداء ا ل ـقــوي لـشــر كــة "أ ج ـي ـل ـي ـتــي" ،ا لـتــي

أعلنت صــا فــي ر بــح بقيمة  3.1مليارات
دوالر فــي الــربــع الـثــالــث مــن ال ـعــام ،على
خ ـل ـف ـيــة م ـكــاســب ب ـيــع ش ــرك ــة ال ـخــدمــات
اللوجستية العالمية المتكاملة التابعة
ل ـهــا إل ــى ش ــرك ــة دي.اس.فـ ـ ـ ــي بــانــالـبـيـنــا
(.)DSV Panalpina
من جهة أخرى ،تراجعت أرباح قطاع
االت ـ ـصـ ــاالت ع ـل ــى أس ـ ــاس س ـن ــوي فـيـمــا
ي ـعــزى بـصـفــة رئـيـسـيــة إل ــى االنـخـفــاض
الـحــاد فــي أرب ــاح كــل مــن شــركــة اوري ــدو،
وشركة اإل مــارات لالتصاالت المتكاملة
(دو).
وتـضــاعــف صــافــي رب ــح فـتــرة األشـهــر
ا ل ـت ـس ـعــة األو لـ ـ ــى م ــن  2021ل ـي ـصــل إ لــى
 139.1مليار دوالر مقابل  65.6مليارا
ف ــي األش ـه ــر الـتـسـعــة األولـ ــى م ــن .2020
وتـ ـع ــزى ال ـ ــزي ـ ــادة ب ـص ـفــة رئ ـي ـس ـي ــة إل ــى
األرب ـ ـ ــاح ال ـمــرت ـف ـعــة ال ـت ــي أع ـل ـنــت عـنـهــا
الشركات السعودية بنمو صافي ربحها
بنسبة  127.5في المئة لتصل إلى 101.0
مليار دوالر في األشهر التسعة األو لــى
من  2021مقابل  44.4مليارا في األشهر
ا ل ـت ـس ـعــة األو ل ـ ــى م ــن ع ــام  ،2020تـلـيـهــا
بورصتا أبوظبي وقطر بوصول صافي
أر ب ــا ح ـه ــا إ لـ ــى  116م ـل ـي ــارا  11.6و9.1
مليارات دوالر على التوالي.
وسـ ـج ــل قـ ـط ــاع الـ ـط ــاق ــة أكـ ـب ــر زي ـ ــادة
مـطـلـقــة ف ــي األرب ـ ــاح ع ـلــى م ـس ـتــوى دول
م ـج ـلــس ا ل ـت ـع ــاون ا ل ـخ ـل ـي ـجــي ،إذ بـلـغــت
أر بـ ـ ــاح ا ل ـق ـط ــاع  29.7م ـل ـيــار دوالر ،أي
أك ـثــر مــن الـضـعــف عـلــى أس ــاس سـنــوي،
وبنسبة  21.0في المئة على أساس ربع
سنوي .وارتفعت أرباح شركة "أرامكو"
السعودية بنسبة  146.3في المئة على
أساس سنوي في الربع الثالث من 2021
لتصل إ لــى  29.1مـلـيــارا ،بينما سجلت
ً
ب ــاق ــي ش ــرك ــات ال ـق ـط ــاع أربـ ــاحـ ــا بـقـيـمــة
 596.1مليونا في الربع الثالث من 2021
مقابل خسائر قدرها  145.4ماليين في
الربع الثالث من العام .2020
وج ـ ـ ــاء ت أرب ـ ـ ــاح "أرامـ ـ ـك ـ ــو" ب ــدع ــم مــن
ارتـ ـ ـف ـ ــاع أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط ال ـ ـخـ ــام ب ـف ـضــل
انتعاش الطلب العالمي على النفط إلى
جــانــب زي ــادة اإلن ـتــاج خــال هــذا الــربــع.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـف ــرع ـي ــة
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،س ـ ــاه ـ ــم تـ ـحـ ـس ــن هـ ــوامـ ــش
التكرير وا لـمــواد الكيميائية في تعزيز
الـ ـنـ ـت ــائ ــج الـ ـم ــالـ ـي ــة خـ ـ ــال هـ ـ ــذا الـ ــربـ ــع.

أرباح استثنائية للشركات الكويتية
ارت ـفــع إجـمــالــي أربـ ــاح ال ـشــركــات الكويتية
المدرجة في البورصة بنحو  5أضعاف ليصل
إلــى  5.65مليارات دوالر في الربع الثالث من
 2021مقابل  0.97مليار في الربع الثالث من
 ،2020فيما يعزى بصفة رئيسية إلى المكاسب
االستثنائية ا لـتــي حققتها شــر كــة أجيليتي،
حـيــث قــامــت بــال ـت ـخــارج م ــن احـ ــدى شــركــاتـهــا
اللوجستية ببيعها لشركة دي.اس.في بانالبينا
( )DSV Panalpinaفي صفقة بلغت قيمتها 3.1
مليارات دوالر ( 1مليار دينار) ،مما ساهم في
زيادة إجمالي األرباح ،إال أنه باستثناء إجمالي
أرباح "اجيليتي" ،زادت األرباح بنسبة  180في
الـمـئــة خ ــال ه ــذا الــربــع لتصل إل ــى  2.6مليار
دوالر مقابل  0.92مليار دوالر في الربع الثالث
مــن  .2020أم ــا عـلــى صـعـيــد الـنـتــائــج الـمــالـيــة
لــأشـهــر التسعة األول ــى مــن  ،2021فارتفعت

وسجلت الشركات النظيرة ضمن القطاع
م ـث ــل دان ـ ــة غـ ــاز وش ــرك ــة راب ـ ــغ لـلـتـكــريــر
ً
وال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات رب ـح ــا خ ــال الــربــع
الثالث من  2021بدعم رئيسي من زيادة
اإل ي ــرادات مقارنة بتسجيل خسائر في
الربع الثالث من .2020
كما ارتفعت أر بــاح قـطــاع البنوك في
ا لــر بــع ا لـثــا لــث مــن عــام  2021لتصل إلى
 9.6م ـل ـي ــارات ،ب ــز ي ــادة ق ــدر ه ــا  36.1في
المئة على أساس سنوي ،وبنسبة 17.1
في المئة على أساس ربع سنوي.
وش ـه ــدن ــا ن ـم ــو األرب ـ ـ ــاح ع ـل ــى أس ــاس
سـ ـن ــوي فـ ــي كـ ــل أن ـ ـحـ ــاء ال ـم ـن ـط ـق ــة بـعــد
االنـ ـخـ ـف ــاض ال ـ ـحـ ــاد ل ـ ــأرب ـ ــاح الـ ـ ــذي تــم
تسجيله العام الماضي .وسجلت البنوك
المدرجة في دبي زيادة صافي أرباحها
بــأكـثــر مــن الـضـعـفـيــن فــي الــربــع الـثــالــث
من العام  2021وتبعها البنوك المدرجة
في الكويت والبحرين .وسجلت البنوك
ً
ال ـس ـعــوديــة ال ـمــدرجــة ن ـمــوا فــي األرب ــاح
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األرب ــاح بنسبة  443.3فــي المئة ،بما فــي ذلك
نتائج "اجيليتي" التي بلغت  8.6مليارات دوالر،
إال أنه بالنسبة لنتائج األشهر التسعة األولى
مــن  ،2021فــإنــه باستبعاد نتائج "اجيليتي"
انخفض معدل نمو األرباح إلى  261.1في المئة
ليصل إلى  5.5مليارات.
وكانت الزيادة السنوية في صافي األرباح
مدفوعة بشكل أساسي بأداء قطاعات البنوك
والعقار والنقل واألغــذيــة والسلع األساسية،
والتي قابلها جزئيا انخفاض أرباح الشركات
ال ـعــام ـلــة ف ــي م ـج ــال ال ـخ ــدم ــات االس ـت ـهــاك ـيــة
والـتـطـبـيـقــات وخ ــدم ــات الـتـقـنـيــة وال ـخــدمــات
التجارية والمهنية.

الربع الثالث 2021

الربع الثالث 2020
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1.1

ق ـ ــال ـ ــت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة ال ـت ـص ـن ـي ــف
االئتماني "ستاندرد اند بورز"،
فــي ب ـيــان ،إنـهــا عــدلــت نظرتها
المستقبلية لتصنيف البحرين
االئـ ـتـ ـم ــان ــي مـ ــن "سـ ـلـ ـب ــي" إل ــى
"مستقر" ،على خلفية إصالحات
مالية جديدة تهدف إلى تحسين
اإليرادات غير النفطية ،وخفض
اإلنفاق الحكومي.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ـ ــن ،الـ ـت ــي
م ــازال تصنيفها دون مستوى
"االس ـت ـث ـمــار" ،قــد تجنبت أزمــة
ائتمانية في  2018بخطة إنقاذ
ب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ـت ـهــا  10مـ ـلـ ـي ــارات
دوالر ساهمت فيها السعودية
والكويت واإلمارات.
وارت ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ــذه األم ـ ـ ـ ـ ــوال
ب ـم ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن اإلص ـ ــاح ـ ــات
المالية ،غير أنه بعد التداعيات
السلبية ألزمة "كورونا" أرجأت
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الكويت

السعودية

إجمالي دول مجلس
التعاون الخليجي

المصدر :البيانات المالية للشركات ،بلومبرغ ،رويترز ،وبحوث كامكو إنفست

الـقـيـمــة الـمـضــافــة إل ــى مثليها
لتبلغ  10في المئة العام المقبل،
وه ـ ــي خـ ـط ــوة ت ـف ـيــد ت ـق ــدي ــرات
"سـ ـت ــان ــدرد آن ـ ــد ب ـ ـ ــورز" بــأن ـهــا
س ـتــزيــد الـحـصـيـلــة الـضــريـبـيــة
ب ـن ـس ـب ــة ث ــاث ــة فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
الـنــاتــج الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي في
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـق ـل ـي ـل ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة،
ارتفاعا من حوالي  1.7في المئة
من الناتج المحلي هذا العام.
وتـ ـخـ ـط ــط الـ ـبـ ـح ــري ــن ك ــذل ــك
ل ـت ــرش ـي ــد اإلنـ ـ ـف ـ ــاق ال ـح ـك ــوم ــي
وال ــدع ــم االجـتـمــاعــي فــي 2023
و ،2024وه ـ ــي خـ ـط ــوة ت ـحــول
تركيز اإلصــاحــات إلــى جانب
اإلنفاق بدال من زيادة اإليرادات
غير النفطية.
وق ــال ــت ال ــوك ــال ــة "ن ـع ـت ـقــد أن
ه ـ ـنـ ــاك مـ ـخ ــاط ــر ت ـن ـف ـي ــذ أع ـل ــى
فيما يتعلق بترشيد اإل نـفــاق،

ن ـظ ــرا إلـ ــى ال ــوض ــع الـسـيــاســي
واالجتماعي الدقيق الذي مازال
قائما على الجزيرة وهو ما كان
يقيد جهود الحكومة".
وكـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــن ق ــد
تراجعت في السابق عن بعض
اإلص ـ ــاح ـ ــات ب ـس ـبــب م ـخ ــاوف
الحكام السنة من أن تــؤدي أي
إجـ ـ ــراء ات تـقـشـفـيــة إل ــى تعزيز
م ـعــارضــة األغ ـل ـب ـيــة الـشـيـعـيــة،
وإث ــارة اضطرابات مماثلة لما
حــدث خــال الربيع العربي في
.2011

إعادة طرح مشروع الصرف الصحي في المطالع
دعت وزارة األشغال العامة الشركات
إلــى تقديم عطاء ات بحلول  28ديسمبر
المقبل لعقد بـنــاء محطة معالجة مياه
الصرف الصحي في جنوب المطالع ،في
محافظة الجهراء .وسيكون لهذه المحطة
القدرة على معالجة  400000متر مكعب
من المياه يوميا (سم /يوم).
وبحسب " مـيــد" تبلغ ميزانية المحطة
التقديرية  175مليون دينار ( 582مليون
دوالر) .ويتضمن المشروع صهاريج عازلة
تـحــت األرض بـسـعــة  50أل ــف مـتــر مكعب،
ومحطة تفريغ صهاريج بنفس السعة.
باإلضافة إلى ذلك ،سيقوم الفائز ببناء

38.7

17.3

«ستاندرد آند بورز» تحسن نظرتها المستقبلية
لتصنيف البحرين بعد إصالحات مالية
البحرين في سبتمبر خططها
لتحقيق التوازن بين اإليرادات
وال ـم ـص ــروف ــات ف ــي مــوازن ـت ـهــا
عامين ،وأعلنت خططا لزيادة
ضريبة القيمة المضافة.
وق ـ ــال ب ـي ــان "سـ ـت ــان ــدرد أنــد
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــورز" ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي م ـط ـلــع
األس ـ ـبـ ــوع "حـ ـك ــوم ــة ال ـب ـحــريــن
أعـ ـلـ ـن ــت ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة األخ ـ ـيـ ــرة
إصالحات مالية إضافية لتعزيز
اإليرادات غير النفطية وترشيد
اإلنـفــاق ،وهــذه اإلجـ ــراءات ،إلى
جانب أسعار النفط الداعمة ،من
شأنها تحسين الموقف المالي
السيادي".
وقــالــت الــوكــالــة إنـهــا تتوقع
أن تستفيد الـحـكــومــة مــن دعــم
مالي إضــافــي مــن دول الخليج
المجاورة إذا تطلب األمر.
وس ـتــرفــع الـبـحــريــن ضريبة

بنسبة  24.3في المئة على أساس سنوي
و 21.3في المئة على أساس ربع سنوي
وم ـث ـلــت نـسـبــة  37ف ــي ال ـم ـئــة م ــن أرب ــاح
القطاع خالل هذا الربع.
وب ـل ـغــت أربـ ــاح ق ـطــاع ال ـم ــواد األول ـيــة
 3.9مليارات دوالر في الربع الثالث من
عام  2021مقارنة بربح قدره  0.7مليار
دوالر في الربع الثالث من  .2020إال أن
األر بــاح تراجعت مقارنة بالربع الثاني
مــن ا لـعــام  2021بنسبة  13.0فــي المئة
بصفة رئيسية على خلفية نقص قيمة
األربـ ـ ــاح م ـقــارنــة بــالــربــع ال ـســابــق الـتــي
أعلنتها شركات المواد األولية المدرجة
في السعودية والكويت.
وك ـ ــان هـ ــذا االنـ ـخـ ـف ــاض ع ـل ــى أس ــاس
رب ـ ــع سـ ـن ــوي م ــدف ــوع ــا ب ـص ـفــة رئ ـي ـس ـيــة
بــارت ـفــاع تـكــالـيــف ال ـم ــواد األول ـي ــة الـتــي
أدت إلى انخفاض أرباح شركات القطاع
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة م ـث ــل س ــاب ــك وشـ ــركـ ــة يـنـبــع
الوطنية للبتروكيماويات .حيث تراجع

حجم أعمال سابك بنسبة  2في المائة
ع ـل ــى أس ـ ــاس ربـ ــع سـ ـن ــوي خـ ــال ال ــرب ــع
الـثــالــث مــن  ،2021وال ــذي قــابـلــه ارتـفــاع
أسعار البيع.
وبــال ـن ـس ـبــة ل ـق ـطــاع االتـ ـص ــاالت ،تــأثــر
صافي ا لــر بــح اإلجمالي عــن فترة الربع
الثالث مــن  2021باالنخفاض السنوي
ا ل ـ ـ ــذي س ـج ـل ـت ــه  6مـ ــن أ ص ـ ــل  17ش ــر ك ــة
مدرجة ضمن القطاع ،إذ انخفضت أرباح
"اور ي ـ ـ ــدو" م ــن  176.7م ـل ـيــون دوالر في
الربع الثالث من  2020إلى  53.7مليونا
في الربع الثالث من  ،2021رغم ارتفاع
اإل يـ ـ ــرادات إذ تــأ ثــرت ا لـنـتــا ئــج بخسائر
صرف العملة األجنبية.

شبكة مياه الصرف الصحي المعالجة من
الخزانات في محطة معالجة المطالع إلى
شبكات الــري في مدينة المطالع ،وخط
م ـيــاه ب ـطــول  40كـيـلــومـتــرا م ــن خــزانــات
م ـع ــال ـج ــة م ـ ـيـ ــاه الـ ـ ـص ـ ــرف الـ ـصـ ـح ــي فــي
"المطالع" إلى محمية الطيور بها.
يشار الى انه تم طرح العطاء ألول مرة
الـعــام الـمــاضــي ،ولـكــن تــم إل ـغــاؤه الحقا.
وأفـ ـ ــادت "م ـي ــد" ف ــي يــول ـيــو ب ــأن الـكــويــت
تـ ـ ــدرس إعـ ـ ـ ــادة ت ـج ــدي ــد الـ ـعـ ـق ــد ،وت ـل ـقــت
"األشغال" أربعة عطاءات للعقد في يناير،
بينما كانت الكويت مغلقة بسبب جائحة
"."Covid-19

وت ـق ــدم ــت ك ــل م ــن ش ــرك ــة ال ـم ـق ــاول ــون
الـ ـع ــرب -ع ـث ـمــان أح ـمــد ع ـث ـمــان وشــركــاه
(مصر) ،وشركة هندسة البناء الحكومية
الصينية ،وكوزو توبلو كونوت (تركيا)،
ومحمد عبدالمحسن الـخــرافــي وأوالده
للتجارة العامة (الكويت).
وأدى اإلغــاق الــى الحد من استجابة
"األشـ ـغ ــال" لـطـلـبــات الـتــوضـيــح الــاحـقــة
التي قدمها مقدمو العروض ،حسبما قال
مصدر مطلع على المشروع لـ "ميد" في
يوليو الماضي.

وجهة نظر

ً
ما هي الشركات الكويتية حقا؟!
أ.د .طارق عبدالمحسن الدويسان
حجم اقتصاد السعودية ُيقارب تريليون دوالر ،واإلمــارات
نصف تريليون دوالر ،وقطر مئتي مليار دوالر ،والكويت مئة
وخمسين مليار دوالر ،مــا ُيمثل أقــل مــن  8فــي المئة مــن حجم
االقـتـصــاد الخليجي .هــذا على مستوى دول مجلس التعاون
الخليجي ،وإذا وسعنا الدائرة ،فسنجد حجم اقتصاد الواليات
ُ
المتحدة يفوق اثنين وعشرين تريليون دوالر ،والصين ثمانية
ع ـشــر تــري ـل ـيــون دوالر ،وأل ـمــان ـيــا وال ـي ــاب ــان بــأك ـثــر م ــن خمسة
تريليونات دوالر لكل منهما ،وهنا ندرك أن االقتصاد الكويتي
ُيمثل نقطة في بحر من إجمالي حجم السوق العالمي.
ً
ً
وه ــذا يعني أن ســوق العمل الكويتي مـحــدود ج ــدا ،فضال
ً
عن أن كثيرا من الفرص التي يوفرها هي غير مجدية أو غير
مقبولة لطالب العمل الكويتي ( عــا مــل منزلي ،فني كهرباء أو
أدوات صحية ،عامل في ورشــة تصنيع ،عامل إنشاء ات ،بائع،
سائق سيارة أجــرة .)...،لذلك يستأثر القطاع الحكومي ُ
المتخم
بأكثر من  80في المئة من العمالة الكويتية ،أكثرهم يقومون
ً
ً
بأعمال بسيطة ال تناسب تأهيلهم العلمي ،ما ُيمثل هدرا كبيرا
إلمكانياتهم ولألموال الطائلة التي دفعتها الدولة على تعليمهم.
قـبــل ع ــدة أي ــام قــرأنــا أن دول ــة قـطــر الشقيقة تفتح ذراعـيـهــا
للمدرسين الكويتيين للعمل في مدارسها من دون أي شروط
ً
أو اختبارات ،وأن ُ
المتميزة الكويتية ليلى الجاسم تتبوأ مركزا
ً
مرموقا في عمالق التكنولوجيا "غوغل" في سان فرانسيسكو،
وقرأنا قبل ذلك عن الدكتور وضــاح الرفاعي الــذي تم اختياره
كــأفـضــل ج ــراح لـلـســرطــان فــي والي ــة واشـنـطــن األمـيــركـيــة ،وعــن
ً
الدكتور ُمثنى السرطاوي الذي تم تعيينه مديرا لمركز جراحة
استبدال المفاصل بمستشفى كينغز كوليدج في لندن.
البعض تحسر على هــؤالء لغربتهم عــن ديــرتـهــم ،وآخــرون
استكبروا عليهم العمل عند "آخــريــن" ،وهناك من رأى في ذلك
خسارة لعقول كويتية أنفقت عليها الدولة الماليين واستفاد
ً
منها آخ ــرون .الحقيقة أنــا أرى غير ذلــك تـمــامــا ،إنـنــي أرى في
هؤالء المتميزين وأمثالهم إشارات إيجابية تدعو إلى التفاؤل
ً
لعدة أسباب ،أوال ،السعادة التي سيشعر بها هؤالء لعملهم في
مجال هو من صميم تخصصهم وحصولهم على التقدير الذي

ً
يستحقونه ،وثانيا ،رفعهم السم الكويت من خالل عملهم في
ً
ُ
أماكن ال يعمل فيها إال الصفوة ،وثالثا ،مساهمتهم في تقليل
الضغط على ميزانية الــدولــة الـتــي يـتـجــاوز فيها بند األجــور
والرواتب  50في المئة.
ُ
لكن اإلشارة األهم في رأيي هي أن مثل هؤالء يجعلوننا نفكر
في إعادة تعريف معنى سوق العمل الكويتي .إنه سوق ال تحده
جغرافيا الكويت ،وهو سوق ال ُت ّ
عرفه جهات حكومية أو شركات
ُ
ّ
ُ
ُمالكها كويتيون ،وهو سوق غير محتكر .إنه سوق تقدر فيه
ُ
إمكانيات الشباب الكويتيين ،وتوفر لهم فرص عمل رائعة ،وهو
سوق يتميز ويكبر فيه الحاصلون على تعليم بمعايير دولية،
وهو سوق ال يقدر على العمل فيه مزورو الشهادات ُ
والمتسلقون
على جهد غيرهم من الغشاشين والفاسدين ،وهو سوق ال يسمح
لنائب بالتوسط لتعيين زوير وعوير لنسبه أو لحسبه!
ً
ال أرى ضيرا في أن يعمل الكويتيون في شركات ُمالكها غير
ُ
كويتيين إذا كانت تلك الشركات تحتضنهم وتقدرهم ،أال يجب
أن تكون مثل هذه الشركات هي أولى بالدعم والتشجيع من تلك
الشركات "الكويتية" التي يملكها بضعة أفراد كويتيين ويعمل
فيها مئات العمال غير المهرة الذين يستنزفون الخدمات العامة
ّ
ويخلون بتركيبة الكويت السكانية وأمنها؟ وما أهمية أن تكون
مقرات الشركات التي تحتضن الكويتيين موجودة في الخليج أو
في سان فرانسيسكو ،إذا ما كانت هذه الشركات تدعم اقتصاد
الكويت من خالل تقليل نفقات الدولة على باب الرواتب واألجور،
وترفد االقتصاد بتحويالت واستثمارات الكويتيين العاملين
فيها؟ هذا باإلضافة للخبرات ُ
المتقدمة والمتنوعة التي سينقلها
الكويتيون العاملون فيها إلى بلدهم إذا ما قرروا العودة.
وأختم بتساؤالت لطالما شغلتني :ما الشركة األولــى بدعم
وتشجيع الدولة؟ أهي تلك التي يملكها قلة من األفراد الكويتيين
ويعمل فيها مئات من األجانب ،أم هي تلك التي يملكها قلة من
األجانب ويعمل فيها مئات من الكويتيين؟ لماذا ال ُيعاد النظر
في تعريف الشركة الكويتية أو المنتج الكويتي الجدير بالدعم
والتشجيع؟

« »Ghostbustersالجديد يحقق  68مليون دوالر
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غالف الرواية

وصلت إيرادات الجزء الجديد من فيلم اإلثارة والكوميديا " "Ghostbustersأو
"صائدي األشباح" ،إلى  68مليونا و 508آالف دوالر في شباك التذاكر العالمي،
منذ طرحه في  19الجاري.
وانقسمت إيرادات الفيلم ،الذي تم طرحه بعنوان ،Ghostbusters: Afterlife
بين  52مليونا و 508آالف دوالر في الواليات المتحدة األميركية ،و 16مليونا
بدور العرض حول العالم.
ويدور الفيلم عند وصول أم عزباء وطفليها إلى بلدة صغيرة ،ويبدأون اكتشاف
عالقتهم بصائدي األشباح األصليين واإلرث السري الذي تركه جدهم وراءه.
ويقوم ببطولة الفيلم :فين ولفارد ،مكينا جريس ،كاري كون ،سيجورني ويفر،
بيل موراي ،دان ايكرويد ،إرني هدسون ،لوجان كيم ،سيليست أوكونور ،آني بوتس،
أوليفر كوبر.
ودارت أحــداث السلسلة الشهيرة األصلية  Ghostbustersحــول  3علماء غريبي
األطوار يتم فصلهم من مراكزهم في جامعة نيويورك ،بسبب دراستهم لعلوم ما وراء
الطبيعة ،فيقررون تشكيل مجموعة لصيد األشباح يقدمون فيها خدماتهم للناس
مقابل المال.

كاري كون

مزاد على مخطوطات
« »Germinalإلميل زوال

رحيل األديبة اإلسبانية
ألمودينا غرانديز

«ثورة عصرنا» يحظى
بـ «غولدن هورس»

ً
غد
تقيم دار سوذبيز في
باريس ،اعتبارا من ٍ
ً
حتى الثامن من ديسمبر ،مزادا عبر اإلنترنت
عـلــى  454مخطوطة لــروايــة " "Germinalأو
"جرمينال" الشهيرة بتوقيع كاتبها إميل زوال،
ال ــذي عمل على تحويلها إلــى مسرحية بين
عامي  1885و.1887
َّ
وت ـمــكــن بـعــض الـمـتـخـصـصـيــن م ــن ق ــراءة
المخطوطات ورؤية كيف نقل زوال إلى خشبة
الـمـســرح إح ــدى أب ــرز المحطات فــي مسيرته
األدبية ،عن ثورة عمال مناجم الفحم في شمال
فرنسا بستينيات القرن التاسع عشر.
وحـمــل م ـشــروع نـقــل ال ــرواي ــة إل ــى المسرح
أهـمـيــة كـبـيــرة ل ــدى مــؤلــف سلسلة "روغـ ــون-
ماكار" ،إذ اهتم بالمشروع منفردا ،بدل إيكال
المهمة إلى المؤلف المسرحي وليام بوسناش.
وتـجــدد االهـتـمــام بــروايــة "جــرمـيـنــال" بعد
عرض مسلسل مقتبس منها من  6حلقات حقق
نجاحا جماهيريا على التلفزيون الفرنسي.
(أ ف ب)

توفيت األديبة والكاتبة اإلسبانية ألمودينا
غرانديز ،أمس األول ،عن  61عاما ،وفق ما أعلن
رئـيــس الـ ـ ــوزراء اإلس ـبــانــي ،ب ـيــدرو سانشيز،
ّ
واصفا الراحلة بأنها من "الكتاب المرجعيين
لعصرنا".
وكانت غرانديز ،المولودة في مدريد عام
 ،1960قد أعلنت في أكتوبر الفائت أنها تعاني
مرض السرطان ،وكتب سانشيز عبر "تويتر"
ّ
"نفقد واحدة من الكتاب المرجعيين في عصرنا.
لقد كانت ملتزمة وشجاعة ،وروت تاريخنا
الحديث بوجهة نظر تقدمية .ستظل ذكــراك
وعملك معنا دائما ،ألمودينا غرانديز".
كـ ــذلـ ــك كـ ـت ــب م ـع ـه ــد سـ ـي ــرف ــانـ ـت ــس ال ـ ــذي
استضافها مــرات عديدة في بلدان عــدة ،عبر
"تويتر" "نوجه تحية وداع ثقيلة إلى غرانديز،
الــراويــة األســاسـيــة فــي األدب اإلسـبــانــي التي
ً ً
غادرتنا باكرا جدا .صورت غرانديز تاريخنا
الحديث ببراعة وأعطت صوتا لمن ليس لهم
(أ ف ب)
صوت".

اخ ـ ـت ـ ـيـ ــر شـ ـ ــريـ ـ ــط ع ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــراك الـ ـم ــؤي ــد
لـلــديـمــوقــراطـيــة فــي هــونــغ كــونــغ أف ـضــل فيلم
وثــائ ـقــي ف ــي اح ـت ـفــال ت ــوزي ــع ج ــوائ ــز "غــولــدن
هــورس" السينمائية ،أمــس األول ،في تايوان،
األوسكار بالنسبة لألفالم
وهي بمنزلة جوائز
ُ
الناطقة بالصينية ،لكنها أجريت هذه السنة
بغياب أفالم ّ
البر الصيني ونجومه.
واستوحي عنوان فيلم "Revolution of our
( "timesثورة عصرنا) ،للمخرج كيوي تشو ،من
شعار احتجاج مؤيد للديموقراطية.
وقــال المخرج كيوي تشو ،في كلمة ألقاها
خـ ــال اتـ ـص ــال بــال ـف ـيــديــو ،ب ـعــد إعـ ـ ــان ف ــوزه
بالجائزة ،خــال احتفال أقيم فــي تايبيه ،إنه
يرغب في تكريس فيلمه "ألبناء هونغ كونغ،
الذين يذرفون الدموع من أجل هونغ كونغ".
وتابع" :بكيت مرات عدة أثناء تصوير الفيلم،
وفي كثير من األحيان وجدت الراحة والتنفيس
عن غضبي وحقدي ،وواجهت خوفي وصدماتي
(أ ف ب)
من خالل الفيلم".

ألمودينا غرانديز

كرافيتز تشيد بأداء باتينسون
في «»The Batman

ملصق الفيلم

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :تجد المعادلة المناسبة لتحقيق
ً
آمالك في مشاريع مربحة ماديا.
ً
ً
عاطفيا :حاول أن تكون هادئا مع الحبيب
فهو ال ّ
يحب التوتر.
ً
اجتماعيا :تخاف من أن تخسر حريتك
فـتـفـشــل ف ــي ب ـن ــاء ع ــاق ــات وطـ ـي ــدة مع
األصدقاء.
رقم الحظ.1 :

أكدت أن الفيلم مذهل ويطرح مارس المقبل

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :ال ّ
تحب أن يستغبيك البعض حين
ّ
وعود وعدوك بها.
يتهربون من
ٍ
ً
عاطفيا :تبذل كل جهد لمساندة الحبيب
بكل قو ٍة وإخالص.
ً
اجتماعيا :تعرف كيف تتعامل مع الخبثاء
وتتخلص منهم بكل ذكاء.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :غامر فالنجوم تؤيد خطواتك هذه
الفترة وستحقق النجاح.
ً
عاطفيا :أنــت متصالح مــع نفسك وذلــك
ً
ينعكس إيجابا على العالقة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ت ـكــن ك ـث ـيــر األس ـئ ـل ـ ّـة مع
ً
بشكل مزعج وتطفلي.
األصدقاء خصوصا
ٍ
رقم الحظ27 :

كرافيتز وباتينسون بملصق «»The Batman
أشـ ـ ــادت ال ـن ـج ـمــة األم ـي ــرك ـي ــة زوي
كرافيتز بأداء زميلها النجم العالمي
روب ـ ـ ـ ــرت ب ــاتـ ـيـ ـنـ ـس ــون ،الـ ـ ـ ــذي ي ـل ـعــب
ش ـخ ـص ـي ــة بـ ــا ت ـ ـمـ ــان ف ـ ــي فـ ـيـ ـل ــم The
 Batmanالجديد.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ك ـ ــرافـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــز ،ف ـ ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة
صحافية حــول الفيلم ،ا لــذي تشارك
فــي بطولته" ،الفيلم سيكون مذهال،
وأداء ز مـ ـ ــا ئـ ـ ــي و خـ ـ ــا صـ ـ ــة رو بـ ـ ـ ــرت
ب ــات ـي ـن ـس ــون ،ال ـ ــذي ي ـل ـعــب شـخـصـيــة
باتمان في فيلم  ،The Batmanرائع
حقا".
وأشـ ـ ـ ــارت ك ــرافـ ـيـ ـت ــز ،خ ـ ــال أحـ ــدث
تصريحات لـهــا ،و فـقــا للتقرير ا لــذي
نشر على موقع " ،"Nmeوالتي تلعب
دور ا لـمــرأة القطة فــي الفيلم ا لـقــادم،
إ ل ــى م ـج ـهــودات شــر يـكـهــا ف ــي تمثيل
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة الـ ـمـ ـفـ ـضـ ـل ــة ل ـك ـث ـي ــر مــن
متابعيها على مــر ا لـسـنــوات ،مبينة
أن "الشخصية التي لعبها الكثيرون،
أمثال النجوم بن أفليك وكريستيان
بيل ومايكل كيتون و جــورج كلوني،
ت ـظ ـهــر ف ــي ال ـف ـي ـلــم ال ـج ــدي ــد بـبـصـمــة
م ـخ ـت ـل ـفــة ،ل ــذل ــك أن ـ ــا م ـت ـح ـم ـســة ج ــدا
لـلـتـجــر بــة ،وال ن ـط ــاق ع ــروض الفيلم
قريبا ،وسماع ردود الفعل".
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت" :ب ــاتـ ـيـ ـنـ ـس ــون م ـث ــال ــي
لـ ـه ــذا ال ـ ـ ــدور ،ال ـت ـح ــول ال ـ ــذي قـ ــام بــه
ف ــي هـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـيــة ك ـب ـي ــر ،ك ـم ــا أن
المخرج مــات ريفز و ضــع الكثير من
التغييرات لهذا الفيلم ،ويهتم كثيرا
ب ـه ــذه ال ـش ـخ ـص ـي ــات" ،م ـت ــاب ـع ــة" :أن ــا
شغوفة لمشاهدة انطباع الجمهور
عند و صــول العمل إ لــى دور العرض
المختلفة ،حيث سيصل في  4مارس
المقبل".
وحصل الفيديو الترويجي الرسمي
الجديد لفيلم باتمان ،The Batman -
الذي عرض أمس األول عبر الصفحة
الرسمية للفيلم بمنصات السوشيال
ميديا المختلفة ،على تقييمات عالية،
ح ـي ــث ج ـ ــاء ظـ ـه ــور ال ـن ـج ــم ال ـعــال ـمــي
ب ــات ـي ـن ـس ــون فـ ــي ش ـخ ـص ـي ــة ب ــات ـم ــان
ال ـج ــدي ــدة ب ـش ـكــل م ـخ ـت ـلــف وم ـخــالــف
للتوقعات.

ووفـ ـ ـق ـ ــا لـ ـتـ ـق ــري ــر أع ـ ــدت ـ ــه ص ـح ـي ـفــة
فـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ،ف ـ ـ ـ ـ ــإن ظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــور ال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة
العالمية زوي كرافيتز في شخصية
 ،Catwomanكانت من أبرز اللقطات
ال ـتــي شـهــدهــا الـفـيــديــو األخ ـيــر الــذي
عرضه أمس ،ليحمس الجماهير قبل
ال ـع ــرض الــرس ـمــي لـلـفـيـلــم ف ــي م ــارس
المقبل بدور العرض.
ويدور فيلم  The Batmanالجديد
بـ ـع ــد الـ ـسـ ـن ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة م ـ ــن م ـح ــارب ــة
ال ـجــري ـمــة ،ح ـيــث يـكـشــف بــات ـمــان عن
الفساد في مدينة جوثام الذي يتصل
بعائلته ،بينما يواجه قاتال متسلسال
يعرف باسم ر يــد لــر ،و هــو مــن بطولة
رو ب ـ ــرت بــا ت ـي ـن ـســون وزوي كــرا فـيـتــز
وب ــاري كـيــوجــان وبـيـتــر ســارسـجــارد
وكولين فاريل وآندي سيركيس وبول
دانو وأمبر سيينا وجيفري رايت.
و كــا نــت كــرا فـيـتــز ا حـتـفـلــت بانتهاء
ت ـص ــو ي ــر ف ـي ـلــم "  "The Batmanفــي
المملكة المتحدة ،وشاركت جمهورها
ومتابعيها عـبــر "إ نـسـتـغــرام" جانبا
من احتفالها بانتهاء التصوير ،كما
نشرت صورة للوحة كالكيت الفيلم،
معلقة" :وهذا غالف الخفاش".
يذكر أن الفيلم الجديد تم تأجيله
مرتين ،بسبب جائحة كورونا ،وهو
من إخراج مات ريفز ،حيث بدأ إنتاجه
فــي يـنــا يــر  ،2020قـبــل أن يجبر و بــاء
"كوفيد  "19فريق العمل على التوقف
في مــارس الماضي ،ثم تم استئناف
العمل و طــرح المقطع الدعائي األول
له في أغسطس الماضي.

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
بمشروع
تحاول إقناع الزمالء
ٍ
مهنياّ :
ً
أساسي تعلق عليه آماال كبيرة.
ً
عاطفيا :تدخل مرحلة القوة في العالقة
ّ
التي تتوطد أكثر فأكثر.
ّ
ً
اجتماعيا :تترك بصمة أينما حللت بأقل
مجهود ما يثير الحسد.
رقم الحظ.3 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :أنت أكثر من يمكن االتكال عليه
لتحقيق نجاح باهر.
ً
عاطفيا :ال تحب اإلفصاح عن مكنونات
صدرك حتى للحبيب.
ً
اجتماعيا :أنــت أهــل للثقة لمن حولك
وتدعم أصدقاءك وأقاربك وقت الحاجة.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :ي ــزداد ضغط العمل هــذه الفترة
وتحتاج الى صفاء الذهن كي تخطط.
ً
ً
ّ
تصب زيتا على النار .احفظ
عاطفيا :ال
العالقة من االنهيار.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تجد شيئا ضائعا كنت تبحث
عنه منذ فترة طويلة.
رقم الحظ.5 :
زوي كرافيتر

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ّ
ّ
وتحول كل
عصي على الفشل
مهنيا :أنت
العراقيل الى خطوات للنجاح.
ً
عاطفيا :تدعم الحبيب بشكل كبير ّ
فحبك
ٍ
بكبر المحيط.
ً
ً
اجتماعياّ :
تحب الوحدة أحيانا واالبتعاد
عن الضجة والضوضاء.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيـ ّـا :ال تـحــب الـتــأجـيــل وال االنـتـظــار
وستنفذ مشاريعك بسالسة كبيرة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :اعـ ـت ــرف لـلـحـبـيــب ب ـم ـشــاعــرك
الحقيقية فتلك أقصر الطرق إلى قلبه.
ً
اجتماعيا :لماذا كل هــذه الهموم؟ ال أمر
ّ
يستحق كل هذا القلق والتوتر.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مـهـنـيــا :تنفذ الـ ـق ــرارات بـســرعــة قياسية
ونجاح كبير يدهش من حولك.
ٍ ً
عــاط ـف ـيــا :ال تـبـحــث ع ــن ال ـشــريــك الـكــامــل
األوصاف فتلك كذبة ال وجود لها.
ً
اجتماعيا :تقرر وضع نهاية لعالقة صداقة
مرضية كانت تتعبك.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
بكثير من األفـكــار التي
مهنيا :مشغول
ٍ
تتصارع في رأســك وتبحث عن وسيلة
ّ
للتجسد.
ً
عاطفيا :تكره التبرير وذلك يزعج الحبيب
الذي يبحث عن األجوبة.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :ردات فعلك مبالغة أحيانا
فحاول السيطرة عليها.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
م ـه ـن ـيـ ًـا :ف ــرص ــة ل ـك ـســب م ـ ـ ّ
ـادي كـبـيــر في
ٍ
طريقها إليك من حيث ال تتوقع.
ً
عاطفيا :الوقت مناسب لتحسين العالقة
مع الحبيب أو الشريك.
ً ّ
اجتماعيا :نــظــم ميزانيتك العائلية وإال
وصلت الى فوضى سترهق كاهلك.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :مهنتك تحتل األولوية في حياتك
ً
فإن كانت بخير فأنت بخير أيضا.
ّ
ً
عاطفيا :تبحث فجأة عن المشاكل في كل
تفصيل صغير .ارحم الحبيب.
ً
اجتماعيا :الوقت مناسب للسفر الطويل
وللتواصل مع اصدقاء اقطعت الصلة بهم.
رقم الحظ.22 :

١٣
 8عروض و 6مكرمين في «الكويت المسرحي»
توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

فعاليات الدورة الـ  21من المهرجان تنطلق أول ديسمبر
فضة المعيلي

تحت عنوان «التجريب في
المسرح الكويتي» ،تنطلق
الدورة الـ  21من مهرجان
الكويت المسرحي ،الذي
تتنافس من خالله 8
مسرحيات ،كما يشهد تكريم
عدد من الفنانين.

كـ ـش ــف الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي
لـلـثـقــافــة وال ـف ـنــون واآلداب عن
مالمح الدورة الـ 21من مهرجان
الـكــويــت الـمـســرحــي ال ــذي يقام
ت ـ ـحـ ــت رعـ ـ ــايـ ـ ــة وزي ـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ــام
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب
عبدالرحمن المطيري.
ج ـ ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــر
صحافي صـبــاح امــس فــي قاعة
ع ـب ــد الـ ـ ـ ــرزاق ال ـب ـص ـي ــر ،ح ـضــره
األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لـلـم ـج ـلــس كــامــل
ال ـع ـبــد ال ـج ـل ـيــل واألمـ ـي ــن ال ـعــام
المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى
األنـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاري واألم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
المساعد لقطاع الفنون ،رئيس
اللجنة العليا للمهرجان د .بدر
الدويش ،ومدير المهرجان فالح
المطيري ،وأدار المؤتمر مراقب
صاالت العروض بإدارة المسرح
عبدالكريم الهاجري.

وفـ ـ ـ ــي مـ ـسـ ـتـ ـه ــل الـ ـم ــؤتـ ـم ــر،
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرض ال ـ ـ ـ ــدوي ـ ـ ـ ــش أب ـ ـ ــرز
فـ ـع ــالـ ـي ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـج ــدي ــدة
ال ـم ـقــرر إقــام ـت ـهــا خ ــال الـفـتــرة
مــن  1إلــى  10ديسمبر المقبل،
وأكـ ـ ـ ــد أن ال ـم ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي
واجهته تحديات كبيرة خالل
الفترة الماضية في ظل جائحة
كورونا التي تسببت في تعطيل
أغلب األنشطة ،الفتا الى حرص
المجلس على إقامة المهرجان
رقم جميع التحديات خصوصا
بعد صدور قرار مجلس الوزراء
بعودة نشاط المسرح.
وق ـ ــال ال ــدوي ــش ان الــائ ـحــة
الـ ـت ــي ت ـن ـظــم ع ـم ــل ال ـم ـه ــرج ــان
ت ـنــص ع ـلــى عـ ــدم تـ ـج ــاوز عــدد
ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض  ،8وأال ت ـ ـقـ ــل عــن
 ،6م ـ ـش ـ ـيـ ــرا ا لـ ـ ـ ــى ان ا ل ـل ـج ـن ــة
ال ـت ـح ـض ـي ــري ــة ب ــرئ ــاس ــة مــديــر

ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان فـ ــالـ ــح ال ـم ـط ـي ــري
حــر صــت عـلــى تطبيق الالئحة
وأن ت ـش ـهــد الـ ـ ـ ــدورة ال ـج ــدي ــدة
ً
مـشــاركــة  8ع ــروض ،فـضــا عن
تكريم  6شخصيات ،إلى جانب
حفل االفتتاح والندوة الفكرية
الـ ـت ــي ت ــأت ــي ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام تـحــت
عـنــوان «التجريب فــي المسرح
الكويتي».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــدورة
ت ـت ـض ـم ــن ك ـ ــذل ـ ــك ثـ ـ ـ ــاث ورش
مسرحية ،عناوينها «اساسيات
ت ـص ـم ـيــم األزي ـ ـ ـ ـ ــاء» و«ع ـن ــاص ــر
ال ــديـ ـك ــور ال ـم ـس ــرح ــي» ،و«ل ـغ ــة
الجسد» ،مثمنا مشاركة الفرق
األهلية األربع ،إلى جانب فرقة
م ـس ــرح الـ ـشـ ـب ــاب ،و 3فـ ــرق مــن
القطاع الخاص.
وكشف أن هذه الدورة تشهد
تكريم كــل مــن الفنانين :أحمد

العبدالجليل :المسرحيات المشاركة مختارة بدقة
وعلى هامش المؤتمر ،قال األمين العام
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
كامل العبدالجليل«ّ :يعود مهرجان الكويت
المسرحي بعد تــوقــف دام عــامــا ونصف
العام تقريبا ،وهذا التوقف قسري وصعب،
وذلــك بسبب ظــروف الجائحة التي مرت
على بالدنا».
وتــابــع العبدالجليل« :ه ــذا المهرجان
ال ـ ـحـ ــادي وال ـع ـش ــري ــن ،وف ـي ــه ال ـك ـث ـيــر مــن
الفعاليات المتميزة من العروض القيمة
التي ستقدم مــن خــال الـفــرق المسرحية
األربعة ،و 3عــروض من القطاع الخاص،

وعرض من الهيئة العامة للشباب لفرقة
الشباب ،إذن هناك ّ
تنوع فيما يقدم ،هناك
إبــداعــات في التأليف ،وفــي اإلخــراج وفي
جميع عناصر العمل المسرحي المتكامل».
وأردف« :هذه العروض مميزة اختيرت
بدقة وعناية ،وستقدم وفقا للقرار الوزاري
رقم  13لسنة  ،2021الذي أعطى حرية أكبر
وسقفا أعلى من حرية للمسرح الكويتي
أن ي ـن ـط ـلــق وي ـ ـقـ ـ ّـدم أعـ ـم ــاال ه ــو م ـســؤول
عنها لالرتقاء بــالــذوق ،والفكر ،والوعي،
وتشخيص قضايا المجتمع وتقديمها
لـلـجـمـهــور ع ـلــى أف ـض ــل م ـس ـت ــوى ،ويـعــد

هذا دور المسرح الذي نؤمن به ،وندعمه
ونسانده دائما».
وأضاف :سيكون في المهرجان حضور
كويتي خليجي مشترك لهذا المهرجان
وفعالياته المتميزة.
وختم كلمته متمنيا التوفيق والنجاح
لعروض المسرحية ،ولجنة التحكيم في
دورهـ ـ ــا ،وأي ـض ــا بـتـهـنـئــة الـمـكــرمـيــن ال ــ6
مــن نجوم المسرح الكويتي الــذيــن نالوا
شـ ــرف تـكــريـمـهــم ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ــدول ــة،
ممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب.

الدويش والهاجري أثناء المؤتمر الصحافي
العامر ودخـيــل صالح الدخيل
ود .أ ح ـ ـ ــام ح ـس ــن ود .خ ـلــود
ال ــرشـ ـي ــدي ،وال ـف ـن ــان ــة س ـم ــاح،
ً
وفاضل عبدالله الدمخي ،مبينا
أن جـمـيــع الـفـعــالـيــات ت ـقــام في
مسرح الدسمة باستثناء الورش
المقرر إقامتها بمسرح كيفان.
وأع ــرب عــن حــرص المجلس
الوطني واللجنة التحضيرية
عـلــى ق ــوام الـمـهــرجــان ،السيما
أن «لــديـنــا الـعــديــد مــن ال ـكــوادر
الــوط ـن ـيــة ال ـتــي تـتـمـتــع بـخـبــرة
كبيرة ،حيث استطاعت اللجنة
التحضيرية ان تحقق المعادلة
الصعبة بالحفاظ على بنيان
ال ـم ـهــرجــان وق ــوام ــه الــرئـيـســي
ب ــالـ ـتـ ـم ــاش ــي مـ ـ ــع الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة
المرصودة».
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى ان ال ـت ـح ــدي ــات
الـصـحـيــة ال ـت ــي ت ــواج ــه الـعــالــم
ح ــال ــت دون اس ـت ـق ــدام ضـيــوف
مــن ال ـخــارج ه ــذا ال ـعــام ،معقبا
بأن «استقدام ضيوف من خارج
الكويت يتيح لنا التواصل مع
ال ـن ـخــب ال ـم ـســرح ـيــة م ــن شتى
انحاء الوطن العربي ولكن ذلك

ل ــم ي ـح ــدث ف ــي ظ ــل ال ـت ـحــديــات
الصحية الراهنة».

الفن والثقافة
من جانبه استعرض مراقب
صـ ــاالت الـ ـع ــروض عـبــدالـكــريــم
ال ـهــاجــري تــوق ـفــات الـمـهــرجــان
خالل تاريخه والتي بلغ عددها
أربعة لظروف مختلفة ،مشددا
على أهمية هذا المهرجان على
خريطة الثقافة والفن العربي،
وق ـ ــال ال ـه ــاج ــري ان ال ـ ــدورة
الجديـ ـ ـ ـ ــدة تشهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد من ــافس ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 8عروض مسرحية هي «زهور
ال ـق ـبــور» وتـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض الخميس
 2دي ـ ـس ـ ـم ـ ـبـ ــر لـ ـ ـف ـ ــرق ـ ــة مـ ـس ــرح
ال ـش ـب ــاب م ــن ت ــأل ـي ــف وإخـ ـ ــراج
ف ـي ـص ــل الـ ـعـ ـبـ ـي ــد ،و«ال ـ ـطـ ــابـ ــور
السادس» التي تعرض الجمعة
 3ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر لـ ـف ــرق ــة ال ـم ـس ــرح
ال ـش ـع ـب ــي مـ ــن ت ــألـ ـي ــف فــاط ـمــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــر ،ومـ ـ ـ ــن إخـ ـ ـ ـ ـ ــراج ع ـلــي
الـبـلــوشــي ،ومسرحية «فوبيا»
وتعرض بعدها بيوم لمجموعة
السالم من تأليف مريم القالف،

وإخـ ــراج عـبــدالـلــه الـمـسـلــم ،إلــى
ج ــان ــب م ـس ــرح ـي ــة «ال ـم ـش ـن ــوق
الـ ــذي ض ـحــك» وت ـع ــرض األح ــد
 5دي ـس ـم ـبــر ،ل ـفــرقــة الـمـســرحــي
العربي من إعداد وإخراج احمد
البناي.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن م ـ ـ ـ ــن ضـ ـم ــن
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض كـ ـ ــذلـ ـ ــك م ـس ــرح ـي ــة
«ال ـ ـبـ ــروة» وت ـع ــرض االث ـن ـي ــن 6
ديسمبر لشركة تياترو لإلنتاج
ال ـم ـس ــرح ــي مـ ــن ت ــأل ـي ــف ف ـلــول
الفيلكاوي ومن إخــراج شمالن
هــانــي ال ـن ـصــاري ،وب ـعــدا بيوم
«مطلوب مهرجين» لفرقة مسرح
ال ـخ ـل ـي ــج الـ ـع ــرب ــي مـ ــن تــأل ـيــف
تغريد ال ــداود ،وإخ ــراج عيسى
ال ـح ـم ــر ،ث ــم م ـســرح ـيــة «ال ـم ــوت
األب ـيــض» وت ـعــرض االرب ـع ــاء 8
ديسمبر ،لشركة فرانكو لإلنتاج
المسرحي ،تأليف سعيد محمد
سعيد ،وإخراج د.مشعل السالم،
إضــافــة إلــى مسرحية «الساعة
التاسعة» التي تعرض بعدها
بيوم لفرقة المسرح الكويتي،
من تأليف مريم نصير ،وإخراج
بدر الشعيبي.

ً
عبدالله فريد ينهي تصوير «عنبر « »6دحباش» يسرد قصصا تراثية واقعية
انتهى الفنان عبدالله فريد من تصوير دوره في
مسلسل «عنبر  ،»6إلى جانب مجموعة متميزة من
نجوم الدراما العربية يجمعهم المنتج اللبناني
جمال سنان – ايجلز فيلم – والمخرج البحريني
علي العلي.
وفي تصريح صحافي ،أشاد فريد بالمستوى
اإلنتاجي رفيع المستوى وجدول العمل المنضبط
والـمــدروس بعناية ،خصوصا أنــه يجمع حفنة
متميزة من النجوم والنجمات من أنحاء العالم
العربي.
ّ
«أجسد دور زوج الفنانة أيتن
وعن دوره ،قال:
عــامــر .ال أري ــد أن أدخ ــل فــي مــزيــد مــن التفاصيل
حــول الشخصية والعمل ،لكن البــد مــن اإلشــادة
بالتعاون اإليجابي من قبل النجمة أيتن عامر،
ال ـتــي كــانــت ن ـمــوذجــا لــال ـتــزام وال ــدق ــة ،وأيـضــا
االحترافية في التعامل مع الشخصية واألحداث»،
الفتا إلى أن وجودها داخل لوكيشن العمل يحوله
إلى خلية نابضة بالفرح.
وأشار فريد إلى أن فريق عمل المسلسل قاموا
ببناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات
واسعة إلثــراء العمل ،ويتكون الموسم األول من
المسلسل من  12حلقة ،وهو مستوحى من أحداث
حقيقية عن مجموعة من قصص تدور أحداثها

فريد مع أيتن في المسلسل
داخل عالم السجون ،عبر استدعاء ذكريات عدد
مــن الشخصيات التي شــارك فــي تقمصها ايتن
عامر وصبا مبارك وسوالف فواخرجي وفاطمة
الصفي وجمانة كريم ورنين مطر ورانيا عيسى
وتــات ـيــانــا مــرعــب وف ـ ــادي إب ــراه ـي ــم وب ـي ــار داغ ــر
وغيرهم.

يــواصــل فريق عمل مسلسل
«دح ـ ـب ـ ــاش» ،بـ ـقـ ـي ــادة ال ـم ـخــرج
حسين أبل ،تصوير مسلسلهم
التراثي ،وهو من تأليف مشاري
الـ ـعـ ـمـ ـي ــري ،وإنـ ـ ـت ـ ــاج مــؤس ـســة
زهدم لإلنتاج الفني ،وسيجسد
ش ـخ ـص ـيــاتــه ن ـخ ـبــة م ــن نـجــوم
ال ـ ــدرام ـ ــا ،م ــن أبـ ــرزهـ ــم :جــاســم
ال ـن ـب ـهــان ،ع ـبــدالــرح ـمــن الـعـقــل،
محمد جابر ،عبداإلمام عبدالله،
محمد الصيرفي ،هيفاء حسين،
مــاجــد م ـطــرب ،عـبـيــر الـجـنــدي،
فتات سلطان ،وغيرهم.
أمـ ـ ـ ـ ــا قـ ـ ـص ـ ــة ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل ،ف ـه ــي
تــراثـيــة وواق ـع ـيــة ،ومـسـتــوحــاة
مــن المجتمع الكويتي ،تسلط
الـ ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى ثـ ــاثـ ــة خ ـط ــوط
درامية رئيسة في العمل؛ أولها
شخصية دحباش ،وثانيها ولد
شمة ،وثالثها بــال االفرنجي.
ودحباش من أهل البادية يقدم
إلى الكويت ،كما هو الحال مع
بــال االفرنجي الــذي يقدم إلى

عبدالرحمن العقل مع عبير الجندي
ال ـك ــوي ــت ف ـ ــارا ب ــدي ـن ــه ،فيلتقي
الثالثة عند الشيخ صالح ،الذي
يـقــوم ب ــدوره الـمـحــوري الفنان
جاسم النبهان.
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــاك ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراع قـ ـ ــائـ ـ ــم
بـ ـي ــن ال ـ ـ ـطـ ـ ــواش ،وهـ ـ ــو ال ـف ـن ــان
عـبــدالــرحـمــن الـعـقــل ،واب ــن عمه
الفنان محمد الصيرفي ،حتى
يـ ــدخـ ــل عـ ـل ــى ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ــرض

الطاعون ،فتكون هناك أحــداث
كثيرة يتجسد بها الصراع من
أجــل البقاء في مجتمع صغير
متكاتف تصقله تلك المواقف
إل ــى ب ـن ــاء مـجـتـمــع ج ــدي ــد بعد
ارت ـفــاع ذلــك الــوبــاء عنهم .بعد
ذلك تتوالى أحداث العمل بشكل
عال.
مشوق ،وبطرح احترافي ٍ
من جانب آخر ،كشف المنتج

ومؤلف العمل الكاتب مشاري
الـ ـعـ ـمـ ـي ــري ،أن الـ ـعـ ـم ــل س ــوف
ي ـت ـط ــرق إلـ ــى ح ـق ـبــة م ـه ـمــة فــي
تــاريــخ الـكــويــت ،وه ــي :الكويت
في عام  1810تعرض في الحلقة
األول ــى ،ثــم الحلقة الثانية عام
 ،1812ث ــم ب ــاق ــي ال ـح ـل ـقــات في
عامي  1830و1831م بأسلوب
درامـ ــي وإخ ــراج ــي مـغــايــر عما
ُيطرح في الساحة حاليا.
وي ـل ـقــي ال ـع ـمــل ال ـض ــوء على
س ـن ــة الـ ـط ــاع ــون ،الـ ـ ــذي أص ــاب
الكويت ،لدرجة قضى على ثالثة
أربــاع أهل الكويت ،إضافة إلى
منطقة الخليج والـعــراق وبالد
فارس.
تصوير العمل تم بالكويت،
وت ـ ـحـ ــديـ ــدا فـ ــي إح ـ ـ ــدى مـ ـ ــزارع
منطقة الصليبية ،حيث َّ
شيد
ف ــري ــق ال ـع ـم ــل ق ــري ــة مـتـكــامـلــة،
فــي محاكاة للمنازل واألحـيــاء
التي ميزت الكويت خــال هذه
الحقبة.

«أكواب حول العالم» يجمع جمال التصميم ودقة التفاصيل
معرض فني للقطع الخزفية شارك فيه عدد كبير من الخزافين
يجمع المعرض الفني للقطع
الخزفية «أكواب حول العالم»
بين جمال التصميم ودقة
التفاصيل.

صناعة
األكواب
الخزفية فن
قائم بذاته
علي العوض

من أعمال يعقوب العتوم

●

فضة المعيلي

ن ـظــم الـ ـخ ــزاف ع ـلــي ال ـعــوض
ً
م ـعــرضــا ب ـع ـنــوان «أكـ ـ ــواب حــول
ال ـ ـع ـ ــال ـ ــم» ،ف ـ ــي مـ ـجـ ـم ــع ال ـ ــراي ـ ــة،
بــال ـت ـعــاون م ــع غــال ـيــري ومقهى
بونا ،وشــارك فيه عدد كبير من
الخزافين من مختلف دول العالم.
وبهذه المناسبة ،قال المنسق
العام للمعرض الخزاف العوض:
«صناعة األكواب الخزفية فن قائم
بذاته ،له معايير جمالية وفنية
وثقافية ،ولهذا الفن حضور بارز
ومميز لــدى محبيه .فن األكــواب
الـ ـخ ــزفـ ـي ــة ي ـت ـص ــف ب ــال ـن ـع ــوم ــة
والــدقــة فــي التفاصيل ،لذلك لنا
مع القهوة عالقة حميمة ،ألنها
ُ
تـصـنــع الحـتــوائـهــا ،فـمــن دونـهــا
ال ن ـس ـت ـم ـتــع ب ــال ـم ــوس ـي ـق ــى وال
بــالـشـتــاء ،وال بـعــذوبــة الـصـبــاح
والـمـســاء ،فهي الـحــريــة وال ــدفء
والـ ـلـ ـحـ ـظ ــة الـ ـمـ ـش ــرق ــة ل ـل ـك ـت ــاب،
والعشق ،واألصدقاء والذكريات،
مــن هنا كــانــت عالقتي بالقهوة
والمقهى الــذي يحتضن الخزف
ويستضيف األكواب».

يـ ـعـ ـق ــوب الـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــوم ،ال ـ ـ ـ ــذي ق ـ ــال:
«عندما يريد عاشق الخزف أخذ
ق ـس ــط م ــن الـ ــراحـ ــة ،ف ــإن ــه يـتـجــه
نحو تشكيل األ ك ــواب الخزفية،
لـيــدلـلـهــا بــأصــاب ـعــه ،ويــداعـبـهــا
ب ـح ــرك ــات ــه ،وي ـص ـب ـغ ـهــا ب ــروح ــه
الـجـمـيـلــة ال ـم ـب ـت ـس ـمــة ،ألن خفة
وزن ـهــا كـصــانـعـهــا ال ـم ـبــدع .نعم
هــذا هــو الـخــزاف الحقيقي الــذي
تميز بهذا التمرس المرهف في
تشكيل الطين ،والذي استطاع من
خالله التوغل في مسامات الشكل
وال ـث ـب ــات ف ــي الـتـصـمـيــم والــدقــة
في ضربات فرشاته ،والرقة في
إح ـس ــاس ــه ع ـلــى ال ـس ـط ــح ،لنجد
بــريــق روح ــه عـلــى ال ـل ــون متعة،
والنعومة رقة ،والسعادة جماال».
وأضاف« :تتميز هذه األكواب
ب ـج ـمــال ـيــة س ـطــوح ـهــا الـمـفـعـمــة
بالحيوية والـطــاقــة ،إضــافــة إلى
حـجـمـهــا ال ـص ـغ ـيــر ال ـ ــذي يـعـمــل
ب ــال ـي ــد ،هـ ــذا الـ ـ ـ ــدوران الـمـسـتـمــر
للشكل يعزز ال ــروح للموضوع،
وكذلك بساطة الشكل هي مبعث
ل ـل ـهــدوء واالط ـم ـئ ـنــان وال ـص ـفــاء
والتفاؤل».

روح جميلة مبتسمة

فكرة مبدعة

«الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ح ـ ـ ـ ــاورت بـعــض
ال ـم ـش ــارك ـي ــن ،وم ـن ـه ــم الـ ـخ ــزاف

مــن جــان ـبــه ،ق ــال ال ـف ـنــان فــواز
الــدويــش ،ال ــذي يـشــارك بكوبين

عمل للفنانة دالل ملك

م ــن الـ ـخ ــزف ب ـط ـب ـقــة رق ـي ـق ــة مــن
م ــادة زجــاجـيــة تسمى «الجليز»
باستخدام تقنية تنوع الحريق،
إن «فكرة المعرض جميلة ،وألول
م ــرة تـقــام لجمع فـنــانــي الـخــزف
من مختلف دول العالم في مكان
َّ
وأتقدم بشكري وتقديري
واحد،
ل ـ ـل ـ ـخـ ــزاف عـ ـل ــي ال ـ ـع ـ ــوض ع ـلــى
مجهوده الــرائــع .نحن كفنانين
نكتسب خ ـبــرات كـبـيــرة بمعرفة
األساليب المتعددة بهذا المجال
الفني الــواســع ،فكل فـنــان وضع
أفكاره ورؤيته الفنية في العمل
الذي شارك به ،باختالف الطينات
وأنواع وأحجام األكواب».

األصالة والعروبة
ب ــدوره ــا ،ذكـ ــرت الـفـنــانـ ُـة أمــل
ال ـج ـف ـي ــرة« :ب ـك ــل ال ـت ـق ــدي ــر ق ـمــت
بتلبية دعوة الفنان علي العوض،
لما طرحه من فكرة مبدعة ،وهي
م ـع ــرض ب ـع ـن ــوان (أك ـ ـ ــواب حــول
ال ـع ــال ــم) ،الـ ــذي أثـ ــار ف ــي داخ ـلــي
حــب االش ـت ــراك ،لـمــا لــه مــن تحد
كـبـيــر وم ـشــاركــة مـمـتـعــة م ــع كل
الـخــزافـيــن ،لـيــس فـقــط بالكويت
وحسب ،لكن بكل أرجــاء العالم،
ً
وهذا شيء كبير جدا ،ليس على
المستوى الشخصي ،بل لدولتي
الكويت ،لنثبت للعالم أن الكويت

كوبان للفنانة آنا بتلر

ياسمين عبدالعزيز:
عدت من الموت

انتهت النجمة ياسمين
عبدالعزيز من تصوير
حوار تلفزيوني هو األهم
على الساحة خالل الفترة
الحالية مع اإلعالمية منى
الشاذلي لعرضه باأليام
القليلة القادمة عبر برنامجها
الشهير "معكم" ،وتظهر
بصحبة زوجها الفنان أحمد
العوضي في الظهور األول
بعد الوعكة الصحية.
وكشفت فضائية "سي بي
سي" عن التصريحات األولى
التي أدلت بها ياسمين
بعد األزمة الكبيرة وتدهور
حالتها الصحية ودخولها
في أزمة كبيرة ،وتفاصيل
حصولها على رسائل تتمنى
لها الموت ،وأن المقبرة
جاهزة الستقبالها ،وكشفت
خالل الحلقة رسائلها
لشقيقها األكبر بضرورة
االعتناء بأبنائها لو رحلت
عن عالمنا ،حيث كانت خائفة
من الرحيل ولكنها عادت إلى
الحياة بمعجزة ،كما دعمها
زوجها الفنان أحمد العوضي
خالل الساعات الماضية.

رشوان توفيق :أنا «المقتول
الحي» بسبب ابنتي

أثار الفنان القدير رشوان
توفيق الجدل خالل
تصريحاته اإلعالمية لعمرو
الليثي قال إنه عاش حياته
كلها ألوالده ،وكان يسلم كل
ما يتحصل عليه من أموال
لزوجته الراحلة ،وهي اللي
كانت تمنحه المصروف،
وكان يكتب كل الممتلكات
ألبنائه وال يمتلك من حطام
الدنيا أي شيء.
وقال توفيق إنه عاش
الكثير من المواقف الصعبة
والمواقف القاسية لكن تلك
التجربة هي األكثر مرارة
وقسوة لكنه يثق بعدالة
القضاء المصري ووصف
نفسه بـ «المقتول الحي».
وتعاطف الكثير من
القانونيين مع الفنان الكبير،
وتكفل عدد من كبار رجال
القانون في مصر برفع
دعوى قضائية ضد زوج
ابنته الذي أجبر ابنته على
رفع قضية حجر ضده خالل
الفترة الماضية خاصة أنه
واع تماما ومحافظ على قواه
العقلية والصحية.

محمد رمضان أول فنان
يصور مسلسالت رمضان

ً
العوض متوسطا الفنانة دالل ملك والفنان مانيك شاندرا داس
دائ ـم ــا م ـبــدعــة ورائـ ـ ــدة وعـنــدهــا
أبـنــاء يحملون مــواهــب وق ــدرات
مذهلة ومبدعة ،ليس في مجال
الـمــال واألع ـم ــال ،إنـمــا أيـضــا في
الـ ـفـ ـن ــون ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة ،وخ ــاص ــة
الخزف ،المتمثل في القطع التي
ُعرضت».
وعـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـش ـ ــارك ـ ـت ـ ـه ـ ــا قـ ــالـ ــت
ال ـج ـف ـيــرة« :ق ـمــت بـعـمــل كــوبـيــن؛
واحد بلمسات زخرفية إسالمية
َّ
طعمتها بمسكة يــد ع ـبــارة عن
سجادة بزخارف السدو ،لتعميق
روح األصالة والعروبة .أما العمل
الثاني ،فكان عبارة عن تعبيري
وإحساسي بنفسي ،ورمزت إلى
ذلك بالكوب الذي ربطته بشريحة
ت ــرم ــز إلـ ــى أمـ ـ ــواج ال ـب ـح ــر ،فهي
أح ـيــانــا ت ـكــون ه ــادئ ــة ،وأحـيــانــا

عمل للفنانة شما الهاجري

خبريات

ع ــاص ـف ــة ،وطـ َّـع ـم ـتــه بـشـكــل قلب
مفتوح يرحب بكل شخص لديه
مشكلة أو يحتاج للوقوف معه،
فأنا أعتبر المرشد له ،والمساعد
ل ـلــوصــول إل ــى م ــا يـطـمــح ل ــه من
هدف ،وهذا دوري ،ألنني في أكثر
من مكان بمجال الفن ،فأنا رئيسة
قسم تربية فنية ،ومدرب معتمد
ف ــي الـتـنـمـيــة ال ـب ـشــريــة ،وعـضــو
لجنة الفنون التشكيلية بنقابة
الفنانين واإلعــامـيـيــن ،وعضو
في بيت الخزف ،ومشرفة فريق
آللئ كويتية».

ألوان بسيطة
أمــا الفنانة دالل ملكَّ ،
فعبرت
عن سعادتها بالمشاركة ،وتلك

من تصميم الفنانة نوره العلي

ال ـم ـب ــادرة ال ـتــي جـمـعــت الـعــديــد
من الفنانين تحت سقف واحــد،
وق ــال ــت إن ـه ــا ش ــارك ــت بـعـمـلـيــن،
ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ك ــوب ـي ــن مـخـتـلـفـيــن
لنوعين من القهوة ،الفتة إلى أن
األع ـمــال مستوحاة مــن الخيال،
واسـ ـتـ ـخ ــدم ــت أل ـ ــوان ـ ــا ب ـس ـي ـطــة،
واعتمدت على الملمس والغائر
والبارز.
يذكر أن المعرض شــارك فيه
عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن الـ ـخ ــزافـ ـي ــن مــن
الكويت وخارجها منهم الفنان
عـلــي ال ـع ــوض ،وفـ ــواز الــدويــش،
ويعقوب العتوم ،ومهند سلمان،
وأمـ ـ ـ ــل الـ ـجـ ـفـ ـي ــرة ،ودالل م ـل ــك،
ومــان ـيــك ش ــان ــدرا داس ،ون ــورة
العلي ،وأنا بتلر ،وشما الهاجري،
وغيرهم.

عمل لمهند سلمان

بدأ الفنان محمد رمضان
والفنانة دينا الشربيني
والفنان أحمد كمال خالل
الساعات الماضية تصوير
أول مشاهد مسلسل «مشوار
لحد هناك» المقرر المنافسة
به في السباق الرمضاني
القادم.
وجمعت المشاهد الثالثي
بإحدى الفيالت بمنطقة
جاردن سيتي العتيقة وسط
القاهرة لتنطلق مشاهد
العمل ،ويعتبر هو العمل
الرمضاني األول الذي يصور
هذا العام حيث وضع المخرج
محمد ياسين خطة محكمة
لالنتهاء من المسلسل
الجديد قبل الشهر الرمضاني
الكريم وعدم الدخول تحت
ضغط الوقت.
يأتي ذلك بالتزامن مع اختيار
المخرج محمد ياسين باقي
عناصر المسلسل الجديد
واختيار عدد كبير من
الوجوه الشابة للمشاركة في
المسلسل الجديد ،كما منع
كل الفنانين من التحدث في
المسلسل أو التدخل في ما ال
يخصهم.

ةديرجلا
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دوليات

«أوميكرون» يتفشى بسرعة «في كل مكان» ...ودول تغلق أجواءها

بريطانيا تعيد فرض الكمامات وحجر المسافرين

متظاهرون يحتجون على فرض إجراءات ضد «كورونا» في مدينة غراتس النمساوية أمس األول (ا ف ب)
سجلت عدة دول أمس ،بينها
أس ـتــرال ـيــا وروسـ ـي ــا ،إص ــاب ــات
ج ـ ّـدي ــدة ب ـ ـ "أومـ ـيـ ـك ــرون" ،ال ــذي
حـ ــذر أن ـتــونــي فــاوت ـشــي ،كبير
المستشارين الطبيين للرئيس
األم ـي ــرك ــي ،م ــن أن ــه "سيتفشى
فــي كــل مـكــان ويـعـطــي إش ــارات
واض ـح ــة أن ــه يـمـكــن أن ينتشر
بسرعة".
وان ـض ـمــت دول ج ــدي ــدة إلــى
اإلجـ ـ ــراءات الـعــالـمـيــة فــي حظر
الـسـفــر مــن دول منطقة جنوب
إفريقيا وإلـيـهــا ،لكن إسرائيل
أعلنت إغــاق الـحــدود بالكامل
ل ـ  3أســابـيــع ،وتبعها المغرب
ً
ً
الذي أعلن إغالقا كامال ألجوائه
أمام كل رحالت الطيران الوافدة
إل ـي ــه ،اع ـت ـب ــارا م ــن ال ـي ــوم لـمــدة
أسبوعين.
وقـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ــاوتـ ـ ـش ـ ــي إنـ ـ ـ ــه "مـ ــن
السابق ألوانه القول ما إذا كنا
بحاجة إلــى عمليات إغ ــاق أو
تفويضات جديدة" ،لكنه أضاف:
"ي ـج ــب أن ت ـك ــون ــوا مـسـتـعــديــن
لفعل أي شيء وكل شيء".

في كل مكان

أخطر ما في
«أوميكرون» سرعة
انتشاره ...وخبراء
يشككون بجدوى
تقييد السفر

وبـ ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــور الـ ـج ــدي ــد
ينتشر من هولندا ،التي سجلت
أمس  13إصابة جديدة ،مرورا
بهونغ كونغ وأستراليا ،التي
أعـلـنــت الـسـلـطــات فـيـهــا ،أمــس،
اكـتـشــافـهــا ل ـل ـمــرة األول ـ ــى لــدى
م ـســافــريــن مـلـقـ َـحـيــن بــالـكــامــل،

قدما من جنوب القارة اإلفريقية،
وخضعا لفحص «كورونا» بعد
وصولهما إلى سيدني.
وب ـع ــد رصـ ــد الـ ـفـ ـي ــروس فــي
تشيكيا وإيطاليا وبريطانيا،
اختصر وزير الصحة الفرنسي
أوليفييه فيران المشهد بالقول
إن «أوميكرون» موجود وينتشر
بالفعل على األرج ــح فــي بــاده
حـتــى لــو لــم ي ـجـ ِـر رص ــده حتى
ً
اآلن ،مـعـتـبــرا أن اكـتـشــاف أول
إصابة مسألة ساعات.

إغالق الحدود
وان ـض ـمــت دول ج ــدي ــدة الــى
اإلجـ ـ ــراءات الـعــالـمـيــة فــي حظر
الـسـفــر مــن دول منطقة جنوب
افريقيا وإ لـيـهــا ،لكن إسرائيل
ً
كــانــت األك ـثــر ت ـش ــددا واألس ــرع
في إغالق الحدود بالكامل أمام
جـمـيــع األج ــان ــب ،وذل ــك بـعــد 4
أسابيع فقط من إعــادة فتحها
أمام السياح.
وقــال رئيس ال ــوزراء نفتالي
بينيت« :نــرفــع الـعـلــم األح ـمــر»،
ف ــي داللـ ـ ــة ع ـل ــى درجـ ـ ــة الـخـطــر
ً
المرتفعة ،مضيفا أن حكومته
ط ـل ـبــت  10مــاي ـيــن وح ـ ــدة مــن
معدات إجراء فحوص «بي سي
آر» لمكافحة المتحور «الخطير
للغاية».
وفي لندن ،أمر رئيس الوزراء
بوريس جونسون ،أمس األول،
ب ــإع ــادة ف ــرض ارت ـ ــداء الـكـمــامــة

في المحال التجارية ووسائل
ال ـن ـق ــل ال ـ ـعـ ــام ابـ ـ ـت ـ ــداء مـ ــن غ ــد،
وفرض العزل الذاتي لمخالطي
اإلصابات بـ «أوميكرون» ،حتى
ل ـ ــو ك ـ ــان ـ ــوا ق ـ ــد حـ ـصـ ـل ــوا ع ـلــى
لقاحات «كورونا».
وإضــافــة إل ــى ع ــودة االل ـتــزام
بـ ــارتـ ــداء ال ـك ـم ــام ــات ،سـتـطـلــب
المملكة المتحدة من أي شخص
ي ــدخ ــل الـ ـب ــاد ،إجـ ـ ــراء اخ ـت ـبــار
«بي سي آر» في غضون يومين
من وصوله ،أو الخضوع لعزل
ذاتي ،حتى يحصل على تأكيد
بخلوه من «كورونا».
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـص ـ ـح ـ ــة
ال ـب ــري ـط ــان ــي ،س ــاج ــد ج ــاوي ــد،
أمس ،أن هذه الخطوات ستمنح
العلماء فرصة تقييم الساللة في
ّ ً
معبرا
غضون «أسابيع ثمينة»،
عن ثقته بأن الناس سيتعاملون
بـجــديــة أكـبــر مــع قــواعــد ارت ــداء
الكمامات في األماكن المكتظة،
مـثــل الـمـتــاجــر ووس ــائ ــل النقل
العام.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ن ــاش ــد رئـيــس
حكومة والية بافاريا األلمانية،
مــاركــوس زودر ،حكومة بــاده
«إغالق البالد بالكامل على نحو
أقوى» ،مضيفا« :ال ّ
بد من إقرار
مكابح ط ــوارئ على المستوى
االت ـ ـ ـ ّـحـ ـ ـ ــادي هـ ـ ـ ــذا األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع».
وحض الرئيس األلماني فرانك
شتاينماير مواطني بالده على
ضرورة الحليولة دون الدخول
فـ ــي إغـ ـ ـ ــاق ،مـ ــن خ ـ ــال تـقـيـيــد

ال ـم ـخــال ـطــات وال ـت ــواص ــل فيما
بينهم طواعية.

جدوى تقييد السفر
في المقابل ،رأى نائب وزير
ال ـص ـح ــة ال ـم ـك ـس ـي ـك ــي ،هــوغــو
غــات ـيــل ،أن ف ــرض ال ـق ـيــود على
السفر وإغ ــاق الـحــدود بسبب
«أوميكرون» ال فائدة منها ،وهي
تلحق أضـ ــرارا بــاالقـتـصــاد ،إال
أن فــاوتـشــي اعـتـبــرهــا «وسيلة
ً
ل ـك ـس ــب ال ـ ــوق ـ ــت» ،م ـع ـت ـب ــرا مــن
ناحية أخرى أن «حملة التطعيم
الـحــالـيــة ق ــد ت ـكــون قـ ــادرة على
احـ ـ ـت ـ ــواء» ال ـم ـت ـح ــور .وأع ـل ـنــت
ا ل ـشــر كــات المصنعة للقاحات
كورونا أنها تحتاج الى أسابيع
ل ـت ـك ـي ـيــف ل ـق ــاح ــات ـه ــا ل ـت ــواج ــه
المتحور الجديد.
وفي وقت أكدت شركة فايرز
ً
ً
أن ـهــا سـتـعــد ل ـقــاحــا م ـع ــدال في
غـ ـض ــون  100يـ ـ ــوم ،ق ـ ــال كـبـيــر
مـســؤولــي ال ـشــؤون الطبية في
ش ــرك ــة مـ ــوديـ ــرنـ ــا األم ـي ــرك ـي ــة،
بول بيرتون ،إنه يشتبه في أن
«أوميكرون» يحتمل أن يتغلب
على لقاحات «كورونا» الحالية،
وفــي هــذه الحالة من المحتمل
إعداد لقاح معدل لمكافحة هذه
ال ـس ــال ــة ب ـح ـلــول أوائـ ـ ــل ال ـعــام
ال ـجــديــد .وتـبـقــى كيفية ظهور
ً
«أوم ـ ـي ـ ـك ـ ــرون» أمـ ـ ـ ــرا غ ــامـ ـض ــا،
ويعتقد علماء أنه ،مثل متحور
«ب ـي ـت ــا» الـ ـ ــذي ظ ـه ــر أيـ ـض ــا فــي

جنوب إفريقيا عــام  ،2020فإن
التفسير األكثر منطقية هو أن
الفيروس كان قادرا على النمو
ّ
والتطور بشكل مطرد في جسم
شخص يعاني نقص المناعة،
وربـمــا يكون مصابا بفيروس
نقص المناعة البشرية (إيدز).
واكـتـشــف عـلـمــاء مــن جنوب
إف ــريـ ـقـ ـي ــا األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـم ــاض ــي
ال ـم ـت ـحــور ال ـجــديــد B.1.1.529
ّ
المكون من  10نسخ على األقل،
مقارنة بـ  3نسخ في المتحور
«بـيـتــا» ونسختين فــي «دل ـتــا»،
ال ـم ـت ـح ــور ال ـ ــذي س ـ ــدد ضــربــة
للتعافي العالمي ،مما أدى إلى
إعادة فرض إغالق على ماليين
األشخاص حول العالم.
وأ ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ت ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل أن
«أومـ ـيـ ـك ــرون» ،ل ــه ط ـف ــرات ع ــدة،
وق ــد يـظـهــر تــأثـيــره الـكــامــل في
الــدول التي كانت فيها حمالت
التطعيم ضعيفة بنسبة كبيرة.
ويفيد التحليل الذي نشرته
صحيفة الـغــارديــان ،أمــس ،بأن
ه ـن ــاك ط ـف ــرات ب ـ ـ «أوم ـي ـك ــرون»
تجعله قــابــا لــانـتـشــار بشكل
أوس ــع ،كما أنــه يمكن أن يكون
قادرا على التهرب من األجسام
المضادة ،األمر الذي يؤدي إلى
ضعف فعالية اللقاحات.
وأظ ـه ــر بـحــث أج ـ ــراه الـعــالــم
توليو دي أوليفيرا ،الذي يدير
مركزين للتسلسل الجيني في
جــام ـع ـت ـيــن ب ـج ـن ــوب إفــري ـق ـيــا،
أن الـمـتـحــور ال ـجــديــد يحتوي

على أكثر من  30طفرة ،مقارنة
ب ــال ـس ــال ــة األص ـل ـي ــة ل ـف ـيــروس
ك ــورون ــا .وأك ـثــر ه ــذه الـطـفــرات
إثارة للقلق ،هي الطفرات التي
ّ
ت ـم ــك ــن ال ـم ـت ـح ــور م ــن ال ـت ـهــرب
مــن األج ـس ــام ال ـم ـضــادة ،ســواء
الـنــاتـجــة مــن ع ــدوى ســابـقــة أو
من التطعيم.

رسالة مبطنة
وأدى اكتشاف «أومـيـكــرون»
إل ــى إع ــادة إح ـيــاء االنـقـســامــات
الـجـيــوسـيــاسـيــة ال ـتــي فاقمها
الـ ـ ــوبـ ـ ــاء ،فـ ـس ــارع ــت الـ ــواليـ ــات
المتحدة إلى اإلشادة بشفافية
جنوب إفريقيا في اإلعــان عن
ال ـم ـت ـحــور ال ـج ــدي ــد ،ف ــي تـنــديــد
ّ
مبطن بطريقة تعامل الصين مع
المعلومات بشأن ظهور الوباء.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األم ـ ـيـ ــركـ ــي أن ـ ـتـ ــونـ ــي ب ـل ـي ـن ـكــن
«بـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــاء ج ـ ـ ـنـ ـ ــوب إف ــريـ ـقـ ـي ــا
ّ
لتعرفهم السريع على المتحور
أوم ـي ـك ــرون ،وبـحـكــومــة جنوب
إفريقيا لشفافيتها في مشاركة
هذه المعلومات ،والتي ينبغي
أن تكون مثاال يحتذى للعالم
بأسره».
لكن جنوب إفريقيا اشتكت
م ــن فـ ــرض ت ــداب ـي ــر ح ـظــر سفر
«قــاسـيــة» وغـيــر منصفة ،ألنها
كانت أول بلد يرصد المتحور.
(عواصم  -وكاالت)

رحلة شاقة للبحث عن الجينات المسببة إلصابات «كوفيد» الحادة
م ــع أن ـهــم يـتـمـتـعــون بـصـحــة ج ـي ــدة ،يـمــوت
ش ـب ــاب بـ ـ «كــوف ـيــد  ،»19أو ي ـتــم إدخ ــال ـه ــم إلــى
المستشفيات بـحــاالت نــادرة تــدل على وجــود
خطر غير مرئي ،يحدده الباحثون بشكل متزايد
على أنه االستعداد الوراثي.
يقول عالم المناعة الفرنسي سياماك بهرام:
«مثل أي مرض معد ،ال يواجه الجميع كوفيد
بــالـطــريـقــة ن ـف ـس ـهــا» .وال ـغــال ـب ـيــة الـعـظـمــى من
الوفيات الناجمة عن كوفيد هم من المسنين.
ومن بين األشخاص األصغر سنا ،فإن حاالت
االستشفاء والوفيات تعود بشكل أساسي إلى
األشـخــاص المعرضين لخطر واضــح والــذيــن
يعانون من داء السكري أو غيره من األمراض.
لكن التفاوت يذهب إلى أبعد من ذلك.
وأوض ــح بـهــرام« :لنأخذ على سبيل المثال
ً
أشخاصا من السن والجنس والصحة نفسها:
إذا أصـيـبــوا بـفـيــروس ،قــد تـكــون استجابتهم
مـخـتـلـفــة ج ــدا .ل ــذل ــك ،ف ــي وق ــت مـبـكــر ج ــدا من

الـ ـج ــائـ ـح ــة ،أط ـل ـق ــت ف ـ ــرق ع ـ ــدة ب ـح ــوث ــا ح ــول
االستعداد الوراثي».
وبـ ـه ــرام ع ـضــو ف ــي واح ـ ــد م ــن هـ ــذه ال ـف ــرق.
وتحت قيادته ،حدد باحثون شبكة من الجينات
المرتبطة بتطور أشكال حادة من المرض لدى
مصابين شباب وأصحاء .وخلصوا في دراسة
ن ـشــرت ف ــي ال ـخــريــف إل ــى دور مـحـتـمــل لجين
ّ
يسمى «أدم  .»9لكن هــذا اتـجــاه واحــد مــن بين
العديد من االتجاهات األخرى ،ألنه بعد قرابة
عامين مــن الــوبــاء ،يضاعف العلم التفسيرات
الجينية للشكل الحاد ّ من كوفيد.
وجاء في دراسة لخصت األعمال الرئيسية
حول هذا الموضوع نشرت في مجلة «أي-بايو-
ميديسين» في أكتوبر «جمعت األبحاث بسرعة
مذهلة ،كمية هائلة من المعلومات حــول دور
العوامل الجينية الوراثية في كوفيد .»19
وتقسم األعمال الرئيسية إلى جزأين؛ الجزء
األول يقارن جينومات آالف األفراد ،مصنفة في

فئات عــدة :أشخاص مصابون بشكل حاد من
المرض ،وأشخاص مصابون بشكل خفيف من
المرض وأشخاص أصحاء.
وبمقاطعة المعلومات بشكل عشوائي ،تم
إظ ـه ــار عـنــاصــر اك ـثــر ت ـك ــرارا ل ــدى المصابين
بــأشـكــال ح ــادة مــن ال ـمــرض .فــي نـهــايــة ،2020
كشف باحثون وجود جزء محدد من الحمض
النووي ،على منطقة من الكروموسوم  ،3لدى
المرضى األكثر خطورة.
وكانت هذه النتائج أساسية .فهي قد تفسر
سبب الوفيات بكوفيد ،بشكل أكبر بين سكان
جنوب آسيا ،حيث يوجد هذا الجزء من الحمض
النووي على نطاق واسع.
ً
لكن االهتمام ما زال محدودا .فهذا النوع من
الدراسات واسع جدا لفهم اآلليات التي يمكن
من خاللها لجين معين أن يؤثر على المرض.
وباإلضافة إلى ذلك ،ال تستطيع كشف أكثر من
طـفــرات مـتـكــررة بشكل كبير .وه ــذا هــو الجزء

الثاني من األعمال .فبدال من أخذ المعلومات
بـشـكــل ع ـش ــوائ ــي ،ح ــدد م ـنــذ ال ـب ــداي ــة الـطـفــرة
الجينية التي سيتم البحث عنها لدى المرضى.
من خالل ذلك ،تم التوصل إلى واحدة من أهم
النتائج في هذا الموضوع .فقد أظهر باحثون
هذا الصيف دور جين «تي إل آر  »7الذي تؤثر
طفراته على االستجابة المناعية في المراحل
المبكرة من اإلصابة بالفيروس.
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـم ـت ـخ ـص ــص فـ ــي ع ـل ــم الـ ــوراثـ ــة
الفرنسي لوران أبيل ،الذي شارك في إعداد هذا
العمل الذي نشر في أغسطس« ،أخذنا جينات
يعرف أن طفراتها تسبب إما إنفلونزا حادة أو
أمراضا مثل التهاب الدماغ الفيروسي».
وهذا االكتشاف مهم ألن طفرات «تي إل آر »7
أكثر شيوعا لدى المرضى الذكور المصابين
بأشكال حادة من كوفيد مقارنة ببقية السكان.
لكن ما هي الفائدة الملموسة في مكافحة
ال ـمــرض؟ مــن المستحيل ،فــي ال ــواق ــع ،تحديد

األشخاص المعرضين لخطر وراثي مسبقا.
وقال أبيل« :ال يمكن إجراء اختبارات وراثية
لكل الـنــاس ،إنــه أمــر غير مـطــروح وغير ممكن
وغير معقول» .وبالنسبة إليه ،تسمح دراسته
قـبــل كــل ش ــيء «بـتـحــديــد م ـس ــارات االسـتـجــابــة
المناعية التي تعتبر مهمة فعال».
ومــن المعلوم أن طـفــرة «تــي إل آر  »7تمنع
الجسم من االستجابة بشكل جيد لبروتينات
معينة تسمى إنترفيرون وتعتبر حاسمة في
االستجابة المناعية.
وذل ـ ـ ـ ـ ــك يـ ـسـ ـت ــدع ــي ع ـ ــاج ـ ــا يـ ـعـ ـتـ ـم ــد ع ـلــى
اإلنترفيرون ،حتى لو لم تكن التجارب السريرية
حاسمة بعد في هذا اإلطار.
على أي حال يجب التحذير من وهم العثور
على جين كوفيد 19-والعالج المرتبط به.
وختم بهرام قائال «كان ممكنا أن يكون األمر
بسيطا جدا لو كانت هناك آلية تشرح كل شيء،
وهذا غير موجود في الطب».

المتحور الجديد يصيب الشباب
وأعراضه ليست خطيرة
ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ـ ـ ـج ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــك
ك ـ ـ ــويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزي ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ــرأس
الـجـمـعـيــة ال ـط ـبـيــة «ســامــا»
ف ـ ــي ج ـ ـنـ ــوب إفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا ،أن
األشخاص ،الذين أصيبوا
بـ ـ ـ «أومـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــرون» ،حــال ـت ـهــم
ليست خطيرة.
و قــا لــت إن ا لـبـحــث بشأن
ال ـس ــال ــة الـ ـج ــدي ــدة ،مـ ــازال
فــي مــر حـلــة مـبـكــرة للغاية،
م ـض ـي ـفــة أن  24ف ــي ا ل ـم ـئــة
فـ ـق ــط م ـ ــن األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،تــم
تطعيمهم بشكل كــا مــل في
البالد ضد «كورونا».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت «ي ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــو
المرضى في الغالب من ألم
فــي الجسد وإر ه ــاق وتعب
شديد ،ونرى ذلك في جيل
الشباب ال في كبار السن».
و تـ ــا ب ـ ـعـ ــت أن هـ ـ ـ ــؤالء لــم

يكونوا مرضى ،وتم نقلهم
مباشرة إلى المستشفى.
غـيــر أ ن ــه فــي تصريحات
ل ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل إع ـ ـ ـ ـ ــام أخ ـ ـ ـ ــرى،
أعـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ــت كـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزي ع ــن
مخاوفها مــن إ صــا بــة كبار
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــن ،ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ي ـ ـعـ ــانـ ــون
أمراضا مزمنة مثل أمراض
ال ـق ـلــب وال ـس ـك ــر ،بــالـســالــة
الجديدة.
في المقابل ،أعرب أطباء
ف ـ ــي ج ـ ـنـ ــوب إف ــريـ ـقـ ـي ــا عــن
قـل ـق ـهــم م ــن س ــرع ــة ان ـت ـشــار
«أو م ـي ـكــرون» بين الشباب،
مـ ـ ــو ض ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــن أن ب ـ ـعـ ــض
الـمـصــابـيــن مـنـهــم يـعــانــون
أعراضا خطيرة ،وبعضهم
بحاجة إلى رعاية مركزة.

سلة أخبار
جنوب إفريقيا تتريث
ي فرض قيود جديدة

قال وزير الصحة في
جنوب إفريفيا ،جو فاال،
لمحطة إنكا المحلية،
إن بالده لم تتخذ بعد
أي قرارات بشأن القيود
المحتملة لمواجهة
موجة جديدة لوباء
كورونا والحد من
تفشي الساللة الجديدة
(أوميكرون).
ونقلت وكالة بلومبرغ
لألنباء عن فاال قوله،
في مقابلة ،إن الحكومة،
إدراكا للتداعيات ،سوف
تفكر مليا قبل فرض
قيود جديدة.
وقال" :إذا كان ال ّ
بد من
وجود أي قيود ،فسيكون
ذلك بعد مشاورات
شاملة للغاية مع مختلف
الجهات المعنية".
جاء ذلك في تصريحات
للوزير عقب اجتماع
للمجلس الوطني لقيادة
مواجهة فيروس كورونا،
أمس األول ،لبحث
اإلجراء ات التي يمكن
للحكومة اتخاذها.
وذكرت "بلومبرغ" ،في
وقت سابق ،أن من بين
الخيارات التي يتم النظر
فيها سبل محاولة تعزيز
معدل التطعيم في البالد.
وتم تطعيم نحو ثلث
البالغين فقط في جنوب
إفريقيا بشكل كامل ضد
فيروس كورونا.

السويسريون يختارون
«شهادة كورونا»

ّ
صوت مقترعون
سويسريون ،أمس،
بالتأييد بنسبة  63في
المئة لقانون يسمح
بفرض شهادة "كورونا"
الصحية ،حسب مؤسسة
"جي اف اس.بيرن" ،وسط
مخاوف من الشرطة من
ّ
تجدد التظاهرات.
ُ
وأغلقت مراكز التصويت
في منتصف النهار ،غير
أن معظم المقترعين أدلوا
بأصواتهم عبر البريد
قبل موعد االستفتاء.
ويأتي االستفتاء الذي
طلبه المعارضون
للشهادة الصحية في
ّ
وقت تأهب العالم من
جديد مع ظهور متحورة
"أوميكرون".
وأغلقت الشرطة
السويسرية ،أمس،
الساحة أمام ّ
مقر
الحكومة والبرلمان في
ّ
تحس ًبا
العاصمة بيرن،
لتظاهرات.
وسبقت االستفتاء العديد
من التظاهرات ،التي منع
ّ
بعضها أو تخللت أعمال
ّ
عنف بعضها اآلخر ،إل
أنها لم تصل إلى درجة
العنف الذي شهدته
االحتجاجات على القيود
الصحية في هولندا أو
جزر األنتيل.
ّ
إل ان ازدياد التوتر
في سويسرا المعروفة
بثقافة الحوار واالتفاق
ً
صادما.
فيها ،كان
ّ
وتلقى عدد من
السياسيين ،ومنهم وزير
الصحة آالن بيرسيه،
الذي يقود جهود
مكافحة "كورونا" منذ
عامين ،تهديدات بالقتل
ُ
ووضعوا تحت حماية
أمنية.
ّ
وصوت السويسريون
أيضا على مبادرة شعبية
للطواقم التمريضية التي
تطلب من الدولة تأمين
"تعويض مالي مالئم"
للعاملين في الرعاية
الصحية .والقت المبادرة
ً
تأييدا بنسبة  61في
المئة.

ةديرجلا
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«فيينا  »7تنطلق بتوقعات منخفضة« :اتفاق مؤقت» أو استنزاف

بينيت يتخوف من رفع العقوبات عن إيران مقابل قيود غير كافية على برنامجها النووي
وسط ضغوط اقتصادية
يواجهها الرئيس اإليراني
إبراهيم رئيسي ،وأخرى
سياسية يواجهها نظيره
ُ
األميركي جو بايدن ،تستأنف
اليوم مفاوضات فيينا ،في
محاولة إلنقاذ االتفاق النووي.
ووسط توقعات منخفضة
بإمكانية التوصل إلى اتفاق
شامل ،يبرز خياران؛ إما اتفاق
َ
مؤقت ُيكسب ًإدارتي بايدن
ورئيسي مزيدا من الوقت ،أو
استنزاف في المفاوضات قد
يتطلب زيادة منسوب التوتر
من الطرفين.

فـ ــي ظـ ــل ت ــوقـ ـع ــات مـنـخـفـضــة
ب ــالـ ـت ــوص ــل الـ ـ ـ ــى ات ـ ـف ـ ــاق ش ــام ــل
يـتـضـمــن ش ـ ـ ّـروط إح ـي ــاء االت ـف ــاق
النووي الموقع بين ايران والقوى
الكبرى عــام  ،2015مــن المقرر أن
تنطلق اليوم الجولة السابعة من
مفاوضات فيينا.
واج ـت ـم ــع ك ـب ـيــر ال ـم ـفــاوض ـيــن
الـنــوويـيــن اإلي ــران ــي ،عـلــي بــاقــري
كني ،الذي سيكون تحت األضواء
وستجرى مقارنته بوزير الخارجية
السابق محمد جواد ظريف ،أمس،
مــع الــوفــديــن الصيني والــروســي،
ومنسق االتحاد األوروبي ورئيس
اجتماع اللجنة المشتركة لالتفاق
النووي إنريكي مورا.
وسـ ـيـ ـعـ ـق ــد اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـل ـج ـنــة
المشتركة لالتفاق النووي اليوم،
بين إيران ومجموعة ( 1+4ألمانيا
وف ــرنـ ـس ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا وروسـ ـي ــا
والـ ـصـ ـي ــن) ،وي ـن ـت ـظــر أن ت ـش ــارك
الواليات المتحدة في المفاوضات
بشكل غير مباشر ،وهو األمر الذي
انتقده المبعوث األميركي الخاص
بإيران ،روبرت مالي ،الذي قال إنه
ً
سيكون منتظرا في غرفة بالفندق
لــاسـتـمــاع ال ــى تـقــريــر "م ــن الــذيــن
توافق إيران على االجتماع بهم".
وك ـتــب م ـن ــدوب روس ـي ــا الــدائــم
لدى المنظمات الدولية ،ميخائيل
أولـيــاونــف ،فــي تغريدة" ،انطلقت
أولـ ــى ال ـم ـش ــاورات الـثـنــائـيــة غير
ً
الــرسـمـيــة ،اس ـت ـع ــدادا الستئناف
المفاوضات رسميا اليوم الستعادة
خطة العمل الشاملة المشتركة"،
الفتا إلى أن "التوصل إلى اتفاق ما
زال يتطلب جهودا كبيرة".

ضغوط واشنطن

حل أزمات
المنطقة دون
ُّ
تدخل خارجي

رئيسي إلردوغان

واس ـت ـبــق روب ـ ــرت مــالــي جولة
المفاوضات بالتلويح بممارسة
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وشــركــائ ـهــا
ً
ضغوطا على إي ــران إذا استغلت
ال ـ ـم ـ ـحـ ــادثـ ــات ذري ـ ـع ـ ــة ل ـت ـســريــع
برنامجها النووي.
إذا ارتأت الواليات المتحدة فور
استئناف المحادثات أن هدف إيران
الوحيد هو شراء الوقت ،فلن تقف
"مكتوفة األيدي" ،وفق مالي.

صورة نشرتها البحرية األميركية أمس إلجالء الصيادين اإليرانيين في خليج عمان (أ ف ب)
ّ
"سيتعين علينا النظر في
وقال:
خطوات أخرى دبلوماسية أو غير
ذلك ،لمحاولة التعامل مع طموحات
إيران النووية".
وتشمل الخيارات الدبلوماسية
المطروحة إبرام اتفاق مؤقت يثير
قلق أصدقاء واشنطن بالمنطقة،
بـيـنـمــا ل ــم ي ـحــدد الـبـيــت األبـيــض
ماهية الخيارات غير الدبلوماسية،
ّ
لكنه ألـمــح بــوضــوح إلــى احتمال
ّ
بتحرك عسكري.
القيام
إال أن الــدبـلــومــاســي األمـيــركــي
ال ـســابــق ،ديـنـيــس روس ،ق ــال في
مقال إن اإلش ــارة "الروتينية" إلى
"خيارات أخــرى" لم تعد كافية ،إذ
إن طهران "لم تعد تأخذ واشنطن
على محمل الجد".

قلق إسرائيل
وفــي رسالة عاجلة إلــى بايدن،
أعــرب رئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي،
نفتالي بينيت ،أمس ،عن قلقه من
ّ
تمكن إيران من الحصول بسهولة

على تخفيف للعقوبات دون تقييد
كــاف لمشروعاتها النووية ،التي
يحتمل أنها تحتوي على قــدرات
صنع قنابل.
وقـ ــال بـيـنـيــت" :إس ــرائ ـي ــل قلقة
لـ ـلـ ـغ ــاي ــة م ـ ــن االس ـ ـت ـ ـع ـ ــداد ل ــرف ــع
العقوبات والسماح بتدفق مليارات
ال ــدوالرات على إيــران مقابل قيود
غير ُمرضية على الصعيد النووي،
وهــذه رســالــة ننقلها بكل السبل؛
سواء لألميركيين أو للدول األخرى
التي تتفاوض مع إيران".
وعـ ــارضـ ــت إس ــرائـ ـي ــل االت ـف ــاق
األص ـل ــي ووص ـف ـتــه بــأنــه مـحــدود
النطاق والمدة .وهددت منذ فترة
طــوي ـلــة بــال ـق ـيــام بـعـمــل عـسـكــري
ضــد إي ــران إذا لــم تفلح المساعي
الدبلوماسية في منعها من امتالك
أسلحة نووية.

مفاوضات استنزافية
وفي إيران ،أكد المتحدث باسم
ل ـج ـن ــة األم ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي ،م ـح ـمــود

مشكيني ،أن البرلمان لــن يسمح
بــال ـخ ـضــوع ل ـم ـف ــاوضــات نــوويــة
اس ـت ـنــزاف ـيــة ،م ـه ــددا بــاالسـتـمــرار
بــاالجــراءات النووية التصعيدية
في إطــار "المبادرة االستراتيجية
إللغاء الحظر" التي أقرها البرلمان
اإليــرانــي ردا على حملة الضغط
الـ ـقـ ـص ــوى الـ ـت ــي ك ـ ــان يـعـتـمــدهــا
الرئيس األميركي دونالد ترامب.

ّ
تدخل خارجي

م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،اعـ ـتـ ـب ــر ال ــرئ ـي ــس
إب ــراهـ ـي ــم رئ ـي ـس ــي أن ان ـس ـح ــاب
الرئيس السابق دونالد ترامب من
االت ـف ــاق ال ـن ــووي أثـبــت أن أه ــداف
واشـنـطــن تـتـعــارض مــع مصلحة
الـمـنـطـقــة المتمثلة ف ــي الـتـعــاون
المشترك بين جميع دولها ،مؤكدا
أن طهران تعطي األولوية للتعاون
مع دول الجوار ومستعدة للتعاون
بكامل إمكاناتها معها".
وأكــد رئيسي ،خالل القمة الـ15
لـمـنـظـمــة الـ ـتـ ـع ــاون االق ـت ـص ــادي

(إي ـكــو) فــي تركمانستان" ،تبنيه
ً
نهجا يستهدف تطوير التعاون مع
دول الجوار والمنطقة ،وأن البنى
التحتية االقتصادية والتجارية
المناسبة لتطوير إي ــران وترقية
التعاون الثنائي واإلقليمي قائمة".
وشــدد خالل لقاء مع نظيره
ال ـتــركــي رج ــب طـیــب إردوغ ـ ــان،
علی هامش القمة ،علی تطویر
مـ ـسـ ـت ــوی ال ـ ـشـ ــراکـ ــة ال ـث ـن ــائ ـی ــة
ً
ف ــي الـ ـمـ ـج ــاالت ک ــاف ــة ،م ـع ـت ـبــرا
أن ال ـجــان ـب ـيــن لــدي ـه ـمــا ال ـق ــدرة
على تقریب مستوی العالقات
االق ـت ـصــاديــة والـسـیــاسـیــة إلــی
المستوی االستراتیجي.
وق ـ ـ ـ ـ ــال" :تـ ـنـ ـمـ ـی ــة الـ ـع ــاق ــات
ال ـث ـنــائ ـیــة ب ـیــن ط ـه ــران وأن ـق ــرة
ت ـصــب ف ــي مـصـلـحــة الشعبین
وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــام واالس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار ف ــي
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة .وی ـ ـ ـجـ ـ ــب ح ـل ـح ـل ــة
المشاکل والمعضالت اإلقلیمیة
ع ـ ـبـ ــر جـ ـ ـه ـ ــود دول ا ل ـم ـن ـط ـق ــة
ً
ن ـف ـس ـه ــا" ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــی أه ـم ـیــة

إح ــال ال ـســام واالس ـت ـقــرار فی
سوریة.
من جانبه ،شدد إردوغان على أن
تنمیة العالقات مع إیران ضروریة،
وبــاإلم ـكــان تـعــزيــزهــا خــاصــة في
ً
المجاالت االقتصادیة" ،مؤكدا أنه
"بإمکان إيــران وروسیا وترکیا أن
تحافظ علی أمن واستقرار المنطقة
بالتعاون مع دول الجوار".
ّ
وحـ ـ ــذر رئ ـي ــس األرك ـ ـ ــان ال ـل ــواء
محمد باقري أعداء الثورة والنظام
اإلس ــام ــي ومـ ــن ي ــري ــدون ال ـســوء
إلي ـ ــران م ــن أي م ـغ ــام ــرة أو خطأ
فــي الـحـســابــات لتبرير وجــودهــم
في المنطقة ،السيما في الخليج
وبحر عمان.
من جهته ،دعا رئيس البرلمان
محمد قاليباف ،في الذكرى األولى
الستشهاد العالم النووي محسن
ف ـخ ــري زاده وحـ ـل ــول يـ ــوم ال ـقــوة
البحرية ،إلى العمل بقوة لتطوير
مراكز األبحاث النووية.
(عواصم  -وكاالت)

مصر :الجيش يتعهد بمنع زعزعة االستقرار اشتباكات جديدة بين إثيوبيا والسودان بالفشقة

ً
وصوال إلى العراق ولبنان القوات العفرية تنتزع عفر من تيغراي ...وأحمد لمواصلة الزحف إلى أمهرة
تعزيز الربط الكهربائي بين القاهرة واألردن
•

القاهرة  -حسن حافظ

في إشارة إلى صعوبة األوضاع األمنية
بمنطقة الشرق األوســط وحجم الجهود
ال ـم ـبــذولــة لتجنيب مـصــر االنـ ـج ــرار إلــى
الفوضى التي تعانيها المنطقة ،أكد وزير
الدفاع المصري ،الفريق أول محمد زكي،
أمس ،أن القوات المسلحة المصرية جاهزة
ّ
لردع كل َمن تسول له نفسه العبث بأمن
مصر واستقرارها.
وت ـح ــاص ــر األزم ـ ـ ــات م ـصــر م ــن جميع
ال ـج ـهــات ،خــاصــة م ــن جـهــة ال ـج ـنــوب ،إذ
ت ـعــانــي إث ـيــوب ـيــا ح ــرب ــا أه ـل ـي ــة ،ت ـطــورت
إل ــى اش ـت ـبــاكــات ح ــدودي ــة م ــع الـ ـس ــودان،
الــذي يعاني بــدوره حالة من حــاالت عدم
االستقرار السياسي ،وهي أوضاع أدت إلى
تجميد مفاوضات سد النهضة اإلثيوبي،
رغـ ـ ــم الـ ـضـ ـغ ــوط الـ ـمـ ـص ــري ــة الس ـت ـئ ـن ــاف
المفاوضات المعطلة.
والتقى وزير الدفاع المصري ورئيس
أركـ ــان ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة ال ـفــريــق أســامــة
عسكر ،وعــدد من قــادة القوات المسلحة،
وف ـ ــدا م ــن ال ـب ــرل ـم ــان ال ـم ـص ــري بـغــرفـتـيــه
(الـ ـ ـن ـ ــواب وال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ) ،أم ـ ــس ،لـمـنــاقـشــة
مـسـتـجــدات األمـ ــن ال ـقــومــي وال ـت ـهــديــدات
التي تواجهه في ظل المتغيرات الدولية
واإلقليمية المحيطة.

وأل ـ ـقـ ــى رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة االس ـت ـخ ـب ــارات
العسكرية ،اللواء أركان حرب خالد مجاور،
ك ـل ـمــة خـ ــال ال ـل ـق ــاء ،اس ـت ـع ــرض خــالـهــا
الموقف الحالي والتحديات التي تواجه
األمــن القومي المصري ،وجـهــود القوات
المسلحة في مجابهة كل المخططات التي
تهدف إلى زعزعة حالة االستقرار األمني
التي تشهدها الدولة المصرية حاليا.
ولم يكشف البيان الصادر عن القوات
المسلحة طبيعة التحديات التي تواجه
األم ــن القومي الـمـصــري ،والـتــي تناولها
ينظرعلى
مجاور في اللقاء المغلق ،لكن
ّ
نطاق واسع إلى األوضاع اإلقليمية الهشة،
ومحاوالت فلول جماعة اإلخوان لترويج
األك ـ ــاذي ـ ــب ل ـت ـه ـي ـيــج ال ـ ـشـ ــارع ال ـم ـص ــري،
فضال عــن مـحــاربــة اإلرهـ ــاب ،باعتبارها
أهــم المخاطر التي تواجه األمــن القومي
المصري.
فــي األث ـن ــاء ،ع ــززت مـصــر مــن وضعها
ّ
كمصدر للطاقة على الخريطة اإلقليمية،
إذ أع ـل ــن وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة األردنـ ـ ـ ــي صــالــح
الخرابشة ،في مؤتمر صحافي مع نظيره
الـمـصــري محمد شــاكــر ،فــي عـمــان أمــس،
أن ــه ت ــم االتـ ـف ــاق ع ـلــى ت ـعــزيــز خ ــط الــربــط
الكهربائي المشترك ،ورفع قدرته من 500
ميغاوات حاليا ،إلــى ألــف ،أو ألفي ميغا
وات مستقبال.

وتابع الخرابشة" :من الممكن أن تتمكن
األردن ومصر مستقبال من تبادل الطاقة
الـكـهــربــائـيــة بـيــن دول اإلق ـل ـيــم ،وربـطـهــا
بـبـعـضـهــا ،وم ــع دول أخـ ــرى ف ــي أوروبـ ــا
وإفريقيا" ،الفتا إلى أن البنية التحتية مع
الجانب العراقي ستكون جاهزة خالل وقت
قريب ،تمهيدا لبدء التبادل الكهربائي مع
األردن ومصر ،متوقعا إحالة العطاءات مع
الجانب العراقي حــول الربط الكهربائي
خالل  60يوما.
من جهته ،قال وزير الكهرباء المصري،
إن مصر تسير بخطوط الــربــط مــع دول
ال ـ ـجـ ــوار ،وتـ ـ ــدرس خ ــط ربـ ــط ج ــدي ــدا مع
أوروب ـ ـ ـ ــا مـ ــن خ ـ ــال الـ ــربـ ــط مـ ــع ال ـي ــون ــان
وقبرص ،ومنهما إلى أوروبا ،وأشار إلى
أن تقوية الربط مع األردن تفسح المجال
لتبادل القدرات ،وتدعم الرابط مع أوروبا.
وقــال مصدر مسؤول بــوزارة الكهرباء
المصرية لـ "الجريدة" ،إن الدعم المصري
لشبكة الكهرباء األردنية يأتي كدعم لعمان
فــي مفاوضاتها الجارية حاليا مــع دول
الخليج حول الربط الكهربائي ،الفتا إلى
أن الخطوة القادمة من الربط الكهربائي
ستشمل كال من سورية ولبنان وفلسطين،
ف ـضــا ع ــن الـ ـع ــراق ال ـ ــذي ي ـتــوقــع أن يتم
إلحاقه بمنظومة الربط المصري األردني
خالل النصف األول من العام المقبل.

لليوم الـثــانــي على الـتــوالــي،
دارت م ـ ـ ـعـ ـ ــارك طـ ــا ح ـ ـنـ ــة ع ـلــى
الشريط الحدودي بين الجيش
الـســودانــي وال ـقــوات اإلثيوبية
والميليشيات ا لـمـســا نــدة لها،
أدت إ لـ ـ ــى مـ ـص ــرع  21ج ـنــد يــا
سودانيا ،بينهم ضابطان برتبة
رائد ومالزم أول ،وجرح نحو 33
تم نقلهم إلى مستشفى تبارك
الله في محلية القريشة.
وف ـ ـ ــي ت ـ ـطـ ــور يـ ـعـ ـي ــد إحـ ـي ــاء
الـ ـن ــزاع ال ـ ـحـ ــدودي ب ـيــن أدي ــس
أبــابــا والـخــرطــوم حــول منطقة
الفشقة الزراعية الخصبة ،نقلت
ص ـح ـي ـفــة "س ـ ـ ـ ــودان ت ــربـ ـي ــون"،
عن مصادر عسكرية سودانية
موثوقة ،أن المواجهات العنيفة
وقـ ـ ـع ـ ــت ب ـ ـعـ ــد ت ـ ــوغ ـ ــل الـ ـ ـق ـ ــوات
اإلثيوبية لعمق  17كلم دا خــل
األراضي السودانية شرق بركة
نــوريــن عند مستوطنة ملكاوا
اإلث ـ ـيـ ــوب ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـشـ ـي ــدة داخـ ـ ــل
األراضــي السودانية شرق نهر
عطبرة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـص ـحـ ـيـ ـف ــة إل ــى
معارك طاحنة استخدمت فيها
المدفعية الثقيلة والرشاشات

ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى  8س ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــات،
م ــؤك ــدة أن ال ـق ــوات اإلثـيــوبـيــة
والميليشيات كانت تسندها
قـ ــوات إري ـت ــري ــة ت ــم تـجـمـيـعـهــا
من عدة مناطق ،وقدر عددها
بنحو  6000مقاتل.
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق ،ق ـ ــال
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــش الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــودان ـ ـ ـ ــي ،ف ــي
بـ ـي ــان أ م ـ ــس األول ،إن ق ــوا ت ــه
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــودة ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـش ـ ـقـ ــة
الـ ـصـ ـغ ــرى ل ـت ــأم ـي ــن ال ـح ـص ــاد
تـ ـع ــرض ــت الع ـ ـ ـتـ ـ ــداء وهـ ـج ــوم
مـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــات لـ ـلـ ـجـ ـي ــش
والـ ـمـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــة،
وتصدت للهجوم بكل بسالة،
وك ـبــدت ـهــم خ ـســائــر ك ـب ـيــرة في
األرواح وا لـ ـمـ ـع ــدات ،مـضـيـفــا
أن "ال ـه ـجــوم فــي مـنـطـقــة بــركــة
نـ ـ ــوريـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـهـ ــدفـ ــت تـ ــرويـ ــع
الـ ـم ــزارعـ ـي ــن ،وإف ـ ـشـ ــال مــوســم
الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــاد ،والـ ـ ـت ـ ــوغ ـ ــل داخ ـ ــل
أراض ـي ـنــا" ،وأك ــد مـقـتــل "ع ــدد"
مـ ــن أف ـ ـ ـ ــراده واح ـت ـس ـب ـه ــم مــن
الشهداء ،دون تحديد عددهم.
وبـيـنـمــا ت ـتــواصــل الـمـعــارك
بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة،
بـ ـقـ ـي ــادة رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء أب ــي

اح ـمــد وقـ ــوات جـبـهــة تـيـغــراي
وا ل ـف ـصــا ئــل ا لـمـتـحــا لـفــة معها
في عدة جبهات ،أعلنت القوات
ال ـع ـفــريــة ال ـخــاصــة ال ـم ـســانــدة
لـلـجـيــش اإلث ـي ــوب ــي اس ـت ـعــادة
سيطرتها الكاملة على إقليم
عفر.
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي
أن ــه س ـيــواصــل زح ـفــه انـطــاقــا
م ــن ع ـف ــر ن ـح ــو إق ـل ـي ــم أمـ ـه ــرة،
خ ـصــوصــا إل ــى م ـنــاطــق بــاتــي
ووك ـ ــوم ـ ـ ُـبـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــا ،مـ ـبـ ـيـ ـن ــا أنـ ــه
تمكن مــن تأمين طــر يــق ميلي
االستراتيجي الذي يمر عبره
أ ك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  90ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة مــن
الـ ـ ــواردات اإلث ـيــوب ـيــة ال ـقــادمــة
عـ ـب ــر مـ ـيـ ـن ــاء جـ ـيـ ـب ــوت ــي ،إل ــى
العاصمة أديس أبابا.
ول ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة ،ظـهــر أبــي
أحمد على جبهات القتال بزي
عـسـكــري ،مطمئنا بــأن جنود
ال ـج ـيــش ال ــوط ـن ــي س ـي ـصــدون
هـ ـج ــوم ال ـ ـعـ ــدو ،وس ـي ـح ـق ـقــون
ال ـن ـص ــر ،وج ـب ـهــة ت ـي ـغ ــراي لــن
تستطيع التغلب عليهم.
(الخرطوم ،أديس أبابا -
وكاالت)

تحذيرات غربية لعون :ال تساوم على القاضي البيطار
•
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ً
فدانا
من أكبر السفارات الغربية في لبنان والعالم العربي ،مبنية على مساحة 43
( 180.6ألف متر مربع).

بيروت  -منير الربيع

برزت رسائل دولية محذرة من تمييع القضاء
وتضييع التحقيق في تفجير مرفأ بيروت ،على
خلفية ما تشهده الكواليس السياسية اللبنانية
من حديث حول مقايضة مفترضة بين "حزب
الله" وحركة أمل من جهة ،والتيار الوطني ّ
الحر
ورئيس الجمهورية ميشال عون من جهة أخرى.
وتـقــول مـصــادر سياسية واسـعــة االطــاع،
إن السقف التصعيدي الــذي تحدث به األمين
العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله ضد القضاء
ووصفه له بأنه مسيس واستنسابي ،وأن األمر
لم يعد يقتصر فقط على القاضي طارق البيطار،
هو الذي فتح الباب أمام التفاوض الجدي على
إبرام تلك المقايضة.
وت ـق ــوم ال ـف ـكــرة عـلــى حـصــر الـتـحـقـيــق مع
الرؤساء والنواب والوزراء لدى المجلس األعلى
لمحاكمتهم ،أي االحتكام إلى مجلس النواب وفق
الدستور وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية ،مقابل
استمرار القاضي طارق البيطار بالتحقيق مع
الموظفين اإلداريين ،وهذا مطلب يريده "حزب
الله" ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
في المقابل ،يقبل المجلس الدستوري بناء
على تسوية سياسية الطعن المقدم من نواب
"تكتل لبنان القوي" بتعديالت قانون االنتخاب،
ما يعني تأجيل االنتخابات إلى مايو المقبل
ً
بــدال مــن م ــارس ،وحصر تصويت المغتربين
اللبنانيين بستة نــواب يمثلونهم وحرمانهم

من التصويت ألعضاء المجلس النيابي كاملين
ً
أي  128نائبا.
وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن "التيار الوطني"
و"ح ــزب الـلــه" يجتمعان على هــذه المصلحة،
ً
ألنـهـمــا يـعـتـبــران األك ـثــر ت ـض ــررا مــن تصويت
المغتربين لكامل أعضاء المجلس النيابي.
كذلك تشير مصادر متابعة إلى أن المقايضة
ال تنحصر بهذه الفكرة ،إنما هناك مساع يقوم
بها "حــزب الله" الــذي ال يريد خسارة "التيار"
وال االخـتــاف معه ،ألجــل التوفيق االنتخابي
ً
بين حركة أمــل والتيار انطالقا مــن حسابات
المصلحة االنـتـخــابـيــة ال ـتــي يـجــب أن تجمع
الطرفين مع بعضهما.
وفي حال نجح "حزب الله" في إرساء تفاهم
انتخابي في بعض الدوائر بين "أمل" و"التيار"،
ً
فسيكون قــد حقق إن ـج ــازا يحفظ مكتسباته
ً
ومكتسبات حلفائه ،ب ــدال مــن الخسارة بفعل
ال ـت ـش ـتــت .وب ـه ــذه ال ـخ ـطــوة ي ـك ــون ال ـح ــزب قد
أقــدم على خطوة التفافية على مطالبة رئيس
الجمهورية له بإعالن موقف صريح وحاسم
بدعم جبران باسيل لرئاسة الجمهورية.
وبحسب ما تكشف المعلومات فــإن "حزب
ال ـل ــه" يــرفــض اآلن ال ــدخ ــول ف ــي ال ـم ــواق ــف من
انتخابات رئــاســة الجمهورية ،ويعتبر أنــه ال
يزال من المبكر الغوص في مثل هذه الحسابات.
ً
ولكنه تجنبا لزيادة منسوب االنقسام أو التباعد
ً
بينه وبين عون يسعى إلى إرضائه انتخابيا.
وتنقسم آراء القوى السياسية حول تقدير

الموقف من نجاح هــذه المقايضة .فيعتبرها
ً
البعض قابلة للتطبيق انطالقا من الحسابات
االنـتـخــابـيــة الـتــي تحكم الـعــاقــة بـيــن الـحــزب
والتيار وحركة أمل.
ف ــي حـيــن تعتبر م ـص ــادر سـيــاسـيــة أخ ــرى
أن هــذه المقايضة ستكون ساقطة وال يمكن
لـ "التيار" الموافقة عليها ،ألنها ستنعكس عليها
ً
ً
سلبا في الشارع المسيحي ،خصوصا أن تنفيذ
بـنــود المقايضة المفترضة يحتاج إلــى عقد
جلسة نيابية والتصويت على تحييد القاضي
طارق البيطار عن التحقيق مع الرؤساء والنواب
والوزراء ،وهذا سيكون له ارتداد سلبي كبير في
البيئة المسيحية على "التيار الوطني" ،وسيؤدي
إلى إلحاق خسائر كبيرة في صفوفه.
ً
بـ ـعـ ـي ــدا عـ ــن ه ـ ــذه الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ــداخ ـل ـي ــة
والتفصيلية ،هناك موقف دولــي واضــح داعم
لمسار تحقيقات البيطار ،وفي حال جرت أي
تسوية تستبعده ،فال بد من توقع سلسلة مواقف
دولـيــة تشير إلــى عــدم الثقة بالحكومة وبكل
القوى السياسية ،كما سيكون لذلك وقع سلبي
على صعيد اإلج ــراءات الدولية التي ستتخذ
بحق لبنان.
وتكشف المعلومات أن دبلوماسيين غربيين
أوصلوا رسائل واضحة إلى رئيس الجمهورية
ورئيس الحكومة والقضاء و"حزب الله" بأنه ال
يمكن القبول بأي تسوية من شأنها التأثير على
مسار التحقيق الذي يقوم به البيطار.

دوليات
سلة أخبار
الحجرف يبحث في الدوحة
تعزيز العمل الخليجي

بحث األمين العام لمجلس
التعاون لدول الخليج
العربية نايف الحجرف،
أمس ،مع رئيس الوزراء
وزير الداخلية القطري
الشيخ خالد بن خليفة سبل
تعزيز العمل الخليجي
المشترك.
وذكرت وكالة األنباء
القطرية أن الحجرف وبن
خليفة بحثا أيضا تطورات
األوضاع في المنطقة .وكان
الحجرف وصل إلى الدوحة
في زيارة تستمر يومين،
يلتقي فيها عددا من كبار
المسؤولين القطريين،
ويبحث معهم عددا من
الموضوعات المتعلقة
بالمنطقة الخليجية.

«داعش» يهاجم البشمركة
في كركوك ويقتل 5

أعلنت وزارة البشمركة في
إقليم كردستان أمس مقتل 5
من قواتها ،وإصابة  4آخرين
جراء هجوم لتنظيم داعش
جنوب كركوك ،مضيفة أن
الهجوم وقع بعد حدوث
مصادمات مع عناصر
"داعش" ،تخللها استهداف
سيارة عسكرية تابعة للواء
الخامس بعبوة ناسفة.
وقال رئيس حكومة اإلقليم
مسرور بارزاني إنه حذر
مرارا من مخاطر "داعش"،
وإعادة تنظيم صفوفهم،
خصوصا في المناطق
الكردستانية ،مستغلين
بذلك الثغرات األمنية في
تلك المناطق ،داعيا إلى
تفعيل المراكز المشتركة مع
الجيش العراقي بالتنسيق
مع قوات التحالف الدولي.

الجزائر :االنتخابات المحلية
دون المستوى رغم تحسنها

اعتبرت الصحف الجزائرية،
أمس ،أن نسبة المشاركة في
االنتخابات المحلية بقيت
"دون المستوى" ،بالرغم
من التحسن الذي شهدته
مقارنة بآخر اقتراع.
وأعلن رئيس السلطة
الوطنية المستقلة
لالنتخابات محمد شرفي،
مساء أمس األول ،أن "نسبة
المشاركة بلغت عند غلق
مكاتب االقتراع 35.97
في المئة في انتخابات
المجالس البلدية ،و34.39
في المئة على صعيد
مجالس الواليات" ،مشيرا
إلى مشاركة أكثر من 8.5
ماليين ناخب.

رئيس حكومة جزر سليمان:
باق في السلطة رغم الشغب

أكد رئيس حكومة جزر
سليمان ماناثي سوغافاره،
أمس ،أنه يعتزم البقاء
في السلطة بعد أعمال
الشغب بالعاصمة ،متهما
أشخاصا يرغبون في إقالته
"بتدبيرها".
وقال سوغافاره ،في خطاب
متلفز" ،لن نرضخ أبدا للنوايا
السيئة لقلة من الناس"،
مؤكدا أن أعمال الشغب
تسببت ،حسب تقديراته،
في أضرار بقيمة  25مليون
دوالر ،وتدمير ألف وظيفة.
ويبدو أن حظر التجول
الليلي ووجود قوة حفظ
سالم قوامها نحو 150
جنديا وشرطيا من أستراليا
وبابوا غينيا الجديدة ،قدموا
لمساعدة الشرطة المحلية،
سمح بتهدئة االضطرابات.

ةديرجلا
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رياضة

الجولة الثانية لـ «الممتاز» 8 :أهداف فقط والمتعة تواصل غيابها

إحدى الفرص المهدرة لفريق العربي امام مرمى القادسية (تصوير نوفل إبراهيم)

حازم ماهر وأحمد حامد

واصلت المتعة غيابها
عن الدوري الممتاز لكرة
القدم ،بسبب تحفظ الفرق،
ورغبتها في عدم الخسارة.

شهدت الجولة الثانية من
منافسات دوري  stcللدرجة
ال ـم ـم ـت ــازة انـ ـخـ ـف ــاض م ـعــدل
األ هــداف بشكل ال فــت للنظر،
ح ـيــث أحـ ــرز  8أه ـ ــداف فـقــط،
ب ـم ـع ــدل ت ـهــد ي ـفــي  1.6ه ــدف
فــي ال ـم ـبــاراة ال ــواح ــدة ،على
ع ـكــس ال ـج ــول ــة األول ـ ــى الـتــي
كان فيها المعدل  3.8أهداف
في المباراة.
وي ــرج ــع ان ـخ ـف ــاض م ـعــدل
األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف إل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـح ـ ـفـ ــظ
الشديد ألغلب األندية ،التي
تـعـمــل بـقــوة مــن أج ــل تـفــادي

غياب جازع وحمود  6أسابيع
أعلن نــادي الكويت نجاح العملية الجراحية التي أجريت
لالعب الفريق األول لكرة القدم طالل جازع في عظمة "الحوض"،
على أن تكون عودته إلى التدريبات بعد  6أسابيع ،وفي نفس
السياق ذكر موقع النادي بشأن إصابة العب األبيض فهد حمود
بقطع في الرباط الخارجي للركبة ،وهو ما يتطلب أيضا العالج
مدة  6اسابيع من أجل العودة إلى المالعب.
وعــاد حمود من الدوحة أمــس ،حيث أجــرى الفحوصات
هناك ،لمباشرة البرنامج التأهيلي ،في حين يحتاج جازع
إلى بعض الوقت للراحة للبدء في البرنامج العالجي.

ا لـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــارة أوال ،ث ـ ــم ا لـ ـف ــوز
بـ ـه ــدف أو أ كـ ـث ــر مـ ــع تــأ م ـيــن
ال ـشــق ال ــدف ــاع ــي ،وه ــو األم ــر
ا لــذي شهدته مـبــاراة النصر
والفحيحيل ،وهي األسوأ في
هذه الجولة.
و ي ـم ـكــن ا لـ ـق ــول إن ا ل ـنــد يــة
حضرت في بعض المباريات،
لكن المتعة واصلت غيابها
"مع سبق اإلصرار والترصد"،
والـ ـ ــدل ـ ـ ـيـ ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ــوز
ال ـكــويــت "غ ـيــر ال ـم ـق ـنــع" على
ا ل ـت ـض ــا م ــن بـ ـه ــدف دون رد،
وذ ل ـ ـ ــك عـ ـل ــى حـ ـس ــاب األداء،
وكذلك السالمية على الشباب
بهدفين نظيفين ،في المباراة
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـخ ــوضـ ـه ــا
السماوي تحت قيادة مدربه
محمد إبراهيم.

الديربي األفضل
وعلى الرغم من أن مباراة
ال ـ ـعـ ــربـ ــي وال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة ت ـعــد
األفـ ـ ـض ـ ــل ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه الـ ـج ــول ــة
فــإن الهجمات جــاء ت نــادرة،
والهدف الوحيد جاء بخبرة
بـ ــدر ال ـم ـط ــوع ال ـ ــذي اسـتـغــل
خ ـط ــأ س ـل ـي ـمــان ع ـبــدال ـغ ـفــور

الـ ــذي خ ــرج م ــن م ــرم ــاه دون
داع ،و حـضــر ا لـحـمــاس بقوة
في الديربي ،بسبب الحضور
الجماهيري ،ا لــذي كــان أ بــرز
معالم الجولة الفائتة.
والالفت أن جدول الترتيب
ب ـع ــد مـ ـ ــرور ج ــول ـت ـي ــن يــؤكــد
أن  4أ ن ــد ي ــة ،هــي الفحيحيل
وال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــوك والـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــام ـ ــن
والـ ـشـ ـب ــاب ،وض ـع ــت نـفـسـهــا
تحت ضغوط هائلة ،وعليها
تـ ـ ــدارك مــوق ـف ـهــا م ـب ـك ــرا قـبــل
الـ ــدخـ ــول فـ ــي ال ـ ـصـ ــراع عـلــى
الهبوط ،خصوصا أن األول
حـصــد نـقـطــة وا حـ ــدة ،بينما
مــازال رصيد األندية الثالثة
"خاويا على عروشه".

ميشا يرفع معنويات العبيه

إبراهيم :مهام صعبة
في الجوالت المقبلة

رغــم الـخـســارة أمــام القادسية ،ســادت حالة مــن الــرضــا داخــل
الجهاز الفني لفريق العربي بقيادة الكرواتي انتي ميشا ،الذي
حرص على رفع معنويات العبيه ،مؤكدا لهم أنهم قدموا المطلوب
في المباراة غير أن التوفيق لم يحالفهم.
وطالب مدرب العربي الالعبين بتجاوز األخطاء التي وقعت في
الديربي والعمل على تطوير المستوى لتقديم األفضل ،وتحقيق
االنتصارات خالل المباريات المقبلة.
ومنح الجهاز الفني لألخضر راحة سلبية  24ساعة ،للدخول
بعدها في االستعدادات لمواجهة السالمية في الجولة الثالثة من
"الممتاز" المقررة الجمعة المقبلة.

أكد المدير الفني لفريق السالمية
لكرة القدم ،محمد إبراهيم ،أن الفوز
ع ـل ــى ال ـش ـب ــاب جـ ــاء ف ــي وق ــت
مهم جــدا ،وكــان ضروريا،
لتجاوز الفترة السابقة
والخسارة األولــى أمام
ال ـن ـصــر ومـ ــا ت ــا ذلــك
من أحداث في مستهل
م ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــوار ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق
بـ"الممتاز".
وكـ ـ ــان ال ـســال ـم ـيــة
تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوز ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب
بـ ـه ــدفـ ـي ــن م ـ ــن دون
رد بالجولة الثانية
ل ـ ـل ـ ــدوري ال ـم ـم ـت ــاز،
ليحصد "الـسـمــاوي"
أ و ل  3ن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــا ط ف ــي
رصـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــده ،واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر
الشباب مــن دون نقاط،
بعد أن ّ
تعرض للخسارة
للمرة الثانية على التوالي.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال إب ـ ـ ـ ـ ــراهـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــم
ل ـ ــ"ال ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،إن ف ــري ـق ــه
تـنـتـظــره م ـه ــام صـعـبــة في
الجوالت المقبلة ،في إشارة
إلـ ـ ـ ــى مـ ــواج ـ ـه ـ ـتـ ــي الـ ـع ــرب ــي
ي ـ ـ ــوم الـ ـجـ ـمـ ـع ــة الـ ـمـ ـقـ ـب ــل فــي
الجولة الثالثة من منافسات
"ال ـم ـم ـت ــاز" ،وم ــن ث ــم ال ـكــويــت،
مـعــربــا عــن ثقته فــي الالعبين
واألجـ ـه ــزة ال ـم ـعــاونــة لـلـظـهــور
بصورة مميزة.
وأض ــاف أن السالمية يبقى
ب ـيــن فـ ــرق ال ـص ــف األول ،وهــو
مـ ــا ي ـج ــب أن ي ـث ـب ـتــه فـ ــي قـ ــادم
الـ ـمـ ـب ــاري ــات ،م ـطــال ـبــا جـمــاهـيــر
"السماوي" وإدارة النادي بالصبر
حتى تحقيق النتائج المرجوة.

منافسة على اللقب
عـلــى الـجــانــب اآلخ ــر ،بــدأت
الـمـنــافـســة عـلــى الـلـقــب مبكرا
ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـكـ ــويـ ــت وال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة
وكــاظـمــة ،الــذيــن حققوا الفوز
في الجولتين ،مع الوضع في
االع ـت ـبــار دخ ــول الـعــربــي هــذا
الصراع في الجوالت المقبلة
للدفاع عن لقبه.

•

عبدالرحمن الفوزان

المزيدي ينتقد التحكيم
مــن جانبه ،استبعد أمين ســر الـنــادي العربي فــؤاد المزيدي
صحة ما يثار على لسان أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأن األخضر
يتخوف دائما من مواجهات القادسية ،في اشــارة إلــى ما ذكره
المعلق العماني خليل البلوشي في أحد البرامج الرياضية.
وقال" :فيما يخص ذلك ،هناك ضبابية في األمر ،خصوصا أنه ال
يعرف من أبلغه بذلك ،ونحن نستبعد ان يصدر ذلك من شخصية
مسؤولة في العربي".
ولم يخف المزيدي أن فريقه عانى من جراء القرارات التحكيمية،
في اشارة ايضا إلى تغاضي الحكم أحمد العلي عن احتساب ركلة
جزاء من وجهة نظر المزيدي على العب القادسية خالد صباح.

مضوي يكشف سر الفوز على «األخضر»

أرقام
•  5ب ـطــاقــات ح ـم ــراء أش ـهــرهــا ال ـح ـكــام في
الـجــولــة الـثــانـيــة ،لــاعـبــي الـكــويــت والتضامن
يوسف ناصر وعبدالله مسامح ،والعب الشباب
زي ــد زك ــري ــا ،وم ـح ـتــرفــي الـفـحـيـحـيــل والـنـصــر
ويلسون وروبن.
• ركلة جــزاء واحــدة شهدتها هــذه الجولة،
تلك التي احتسبها حكم لقاء السالمية والشباب
يوسف نصار ،ونفذها بنجاح العب "السماوي"
حسين الموسوي.
•  3أندية حققت الفوز في جميع مبارياتها،
هي :الكويت والقادسية وكاظمة ،و 3أندية خسرت
في الجولتين ،هي :التضامن والشباب واليرموك.

• الـكــويــت هــو صــاحــب الـهـجــوم األق ــوى بـ5
أه ــداف ،والشباب والتضامن األضـعــف ،حيث
لم يتمكنا من التسجيل.
• كاظمة والفحيحيل األق ــوى دفــاعــا ،بعد
أن ُمنيت شباك كل منهما بهدف واحــد ،فيما
اليرموك األضعف ،حيث اهتزت شباكه بسبعة
أهداف.
• دخ ــل م ـهــاجــم كــاظ ـمــة شـبـيــب ال ـخــالــدي،
ومحترف الكويت المغربي مهدي برحمة صراع
الهدافين برصيد هدفين ،ليتربعا على القمة مع
محترفي العربي واليرموك الليبي السنوسي
الهادي والكولومبي كارلوس اندريس ريفاس.

أرجـ ـ ــع مـ ـ ــدرب ف ــري ــق ال ـق ــادس ـي ــة لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
خيرالدين مضوي ،قدرة فريقه على تحقيق الفوز
على "األخضر" إلى االهتمام بالتفاصيل الصغيرة
والتنظيم الجيد طوال شوطي المباراة ،إلى جانب
عــدم ارتـكــاب الالعبين أخـطــاء ،والـتــزام كــل العب
بــدوره داخل المستطيل األخضر ،مشيرا إلى أن
"األص ـفــر" نـجــح فــي تسيير الـمـبــاراة لمصلحته
بالشوط الثاني ،واستطاع تحقيق األهم بتسجيل
هدف الفوز.
ووصف مدرب القادسية شوط المباراة األول
بالمتكافئ مــع الـعــربــي ،مــؤكــدا أن عــدد الـفــرص
الـقــريـبــة مــن الـمــرمــى كــانــت لمصلحة "األص ـفــر"،

إال أن المحصلة كانت هدفا مميزا لبدر المطوع.
وع ــن اس ـت ـعــدادات "األص ـف ــر" لـمـبــاراة الكويت
السبت
في الجولة الثالثة من "الممتاز" ،المقررة ً
المقبل ،أكــد مضوي أهمية اللقاء ،مستبعدا أن
يكون هناك استعداد مختلف عن بقية المباريات.
من جهة أخرى ،أكد الجهاز الطبي في القادسة
خلو قائمة ا لـفــر يــق مــن المصابين ،بعد تعافي
عبدالعزيز وادي وأحمد الرياحي ،ومشاركتهما
في اللقاء.
هــذا ،ومنح الجهاز الفني الالعبين راحــة من
تــدريــب أم ــس ،عـلــى أن يـبــدأ الـفــريــق اعـتـبــارا من
اليوم استعداداته لمواجهة الكويت السبت المقبل.

محمد إبراهيم

الكويت تحصد  5ميداليات
في بطولة آسيا للترايثلون

أبطال الكويت بعد تتويجهم بالميداليات الخمس
حـ ـص ــد العـ ـب ــو والعـ ـ ـب ـ ــات مـنـتـخـبـنــا
الــوطـنــي لـلـتــرايـثـلــون خـمــس مـيــدالـيــات
متنوعة ،بــواقــع ثــاث ذهبيات وفضية
وبــرونــزيــة ،فــي خـتــام منافسات بطولة
ك ــأس آس ـيــا ل ـل ـتــراي ـث ـلــون ،ال ـتــي شـهــدت
مشاركة  250رياضيا من  18دولة.
وأحرز عبدالعزيز الدعيج المركز األول
والميدالية الذهبية في منافسات الفئة
العمرية مــن  20إلــى  29عــامــا ،بتوقيت
 1.02.14ســاعــة ،كما حقق المركز األول
والـمـيــدالـيــة الــذهـبـيــة كــأفـضــل متسابق
خليجي رجال.
وفازت الكويتية هدى الصالح بالمركز
الثاني والميدالية الفضية للفئة العمرية،
كذلك حصدت الميدالية الذهبية ولقب
أف ـضــل مـتـســابـقــة خـلـيـجـيــة ،فـيـمــا حقق
عبدالله الرفاعي المركز الثالث وبرونزية
فئة الخليجيين.

وضــم منتخب الـكــويــت الـمـشــارك في
الـبـطــولــة  13الع ـبــا والع ـب ــة ،وحـضــرهــا
رئيس مجلس االتحاد للترايثلون راشد
الكندري ،ونائب رئيس االتحاد محمد
حيدر.
وت ـض ـم ـن ــت مـ ـن ــافـ ـس ــات كـ ـ ــأس آس ـي ــا
لـلـتــرايـثـلــون  2021ري ــاض ــات الـسـبــاحــة
ُ
ً
والدراجات والجري ،وتعد البطولة جزءا
من سلسلة كأس القارات من خالل كسب
نقاط التصنيف للتنافس في البطوالت
القارية.
واخـتـتـمــت مـنــافـســات الـبـطــولــة ،التي
ن ـظ ـم ـهــا االت ـ ـحـ ــاد الـ ـقـ ـط ــري لـ ـل ــدراج ــات
والترايثلون على مدار يومين ،بالسباق
ال ـعــام الـمـفـتــوح ال ــذي اشـتـمــل عـلــى 750
متر سباحة ،و 20كيلومترا للدراجات،
و 5كيلومترات جري.
(كونا)

مباراتان في دوري
الدرجة األولى
لكرة السلة
• جابر الشريفي
يـ ـسـ ـع ــى الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي إلـ ــى
مواصلة انتصاراته عندما
يلتقي الساحل في الخامسة
والـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــف مـ ـ ـس ـ ــاء ال ـ ـيـ ــوم
ضمن الجولة السادسة من
دوري الــدرجــة األول ــى لكرة
السلة ،والتي تشهد مباراة
أخـ ـ ــرى ت ـج ـمــع ال ـن ـص ــر مــع
الصليبيخات في السابعة
والنصف ،وتقام المباراتان
عـ ـل ــى صـ ــالـ ــة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد فــي
م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــع الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــخ سـ ـع ــد
العبدالله.
 وي ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــدر الـ ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك
تـ ــرت ـ ـيـ ــب الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرق ب ــرصـ ـي ــد
 7نـ ـق ــاط ،ي ـل ـيــه ال ـش ـب ــاب ب ـ
 6ن ـ ـقـ ــاط ،ثـ ــم الـ ـع ــرب ــي بـ ـ ـ 5
ن ـق ــاط ،وال ـن ـصــر والـســاحــل
والصليبيخات والتضامن
برصيد  4نقاط لكل منها.
ويـ ـن ــص نـ ـظ ــام ال ـب ـطــولــة
على إقامة دوري بين الفرق
السبعة على أن يتأهل االول
ً
الى الدوري الممتاز مباشرة،
فـ ــي ح ـي ــن ي ـن ـت ـظــر وص ـيــف
ب ـ ـطـ ــل "ال ـ ـ ـ ــدرج ـ ـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى"
خامس الدوري الممتاز من
أجل خوض ثالث مباريات،
والفائز باثنتين منها يتأهل
ل ـ ـ "الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز" ف ــي ال ـمــوســم
المقبل.

«يد» األبيض والفحيحيل في مواجهة
القادسية وكاظمة
•

محمد عبدالعزيز

تقام اليوم مباراتان في انطالق الجولة الحادية
عشرة من الــدوري الممتاز لكرة اليد ،حيث يلتقي
الكويت مع القادسية في  ،7:30ويسبقها في 5:30
م ـب ــاراة الفحيحيل وكــاظ ـمــة ،عـلــى صــالــة االتـحــاد
بمجمع الشيخ سعد العبدالله.
في المباراة األولى يطمح الكويت المتصدر برصيد
 20نقطة إلى مواصلة انتصاراته بدون عثرات ،وتكرار
الفوز على القادسية الوصيف بــ 14نقطة ،والساعي
إلى التصدي لقوة األبيض لتقليص الفارق والثأر من
خسارته في القسم األول.
وسيخوض األبيض اللقاء معتمدا على توليفة
من أبــرز العبيه ،وفــي مقدمتهم المحترفان القطري
فرانكيس والكوبي هرنانديز ،بينما سيعتمد القادسية
على خبرة العبيه صالح الجيماز والحارس فهد كرم،
والبحرينيين محمد حبيب وأحمد المقابي.

فهد األحمد تقام مباراتان ضمن الجولة الحادية
عشرة لدوري الدرجة األولى ،بحيث يلعب الشباب
ب ــ 4نـقــاط مــع الصليبيخات الثاني ب ــ 16نقطة في
 ،5.30ويليها مـبــاشــرة على نفس الـصــالــة مـبــاراة
خيطان الــرابــع ب ــ 12نقطة مــع الـيــرمــوك المتصدر
بـ 19نقطة.
يذكر أن الدوري الممتاز والدرجة األولى سيتوقفان
بـعــد نـهــايــة الـجــولــة الـحــالـيــة لـمــدة  3أش ـهــر ،بسبب
المشاركات الخارجية للمنتخب
الوطني األول في البطولتين
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـجـ ـمـ ـع ــة
ف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت،
واآلسيوية في
السعودية.

الفحيحيل وكاظمة
وفي المباراة الثانية يتطلع الفحيحيل السادس
بـ 9نقاط ،والمنتشي بفوزه على السالمية في الجولة
الماضية ،إلــى الثأر من خسارته في القسم األول،
وتـعـمـيــق ج ــراح كــاظـمــة الــرابــع بــرصـيــد  10نـقــاط،
والساعي لتعويض خسارته في آخر مباراتين أمام
برقان والكويت ،وتكرار الفوز على األحمر.
وس ـي ـح ــاول مـ ــدرب األح ـم ــر ال ـصــربــي نـيـكــوال
ترجمة تطور فريقه إلى فوز ،ومواصلة طريق
التقدم للحاق بركب فرق المقدمة ،بينما يأمل
مدرب كاظمة الوطني خالد غلوم إعادة االتزان
للفريق ،وتصحيح أخـطــاء آخــر مباراتين
مرتكزا على عامل الخبرة.

الدرجة األولى
وعلى صالة مركز الشهيد

محمود علي وعبدالرحمن البالول

األصفر يواجه طموح
برقان في «ممتاز الطائرة»
تقام اليوم  3مباريات في الجولة السادسة
م ــن ال ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز ل ـل ـكــرة الـ ـط ــائ ــرة ،حيث
يلتقي على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد
العبدالله في الـ  5.30مساء برقان مع القادسية،
تليها في السابعة والنصف الجهراء مع الكويت،
بينما يحل كاظمة في السادسة مساء ضيفا
على التضامن.
فـ ــي الـ ـمـ ـبـ ــاراة األولـ ـ ـ ــى ي ـت ـط ـلــع ال ـق ــادس ـي ــة،
المتصدر برصيد  9نقاط ،إلى توسيع الفارق
بـتـحـقـيــق ال ـف ــوز ال ـخــامــس دون خ ـس ــارة على
حـســاب بــرقــان الــرابــع ول ــه  6ن ـقــاط ،والـســاعــي
إلى استعادة اتزانه بعد خسارته في المباراة
الماضية أمام الكويت.

الكويت والجهراء
وف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة يـسـعــى الـكــويــت
الثاني برصيد  10نقاط إلى مواصلة عروضه
القوية بالفوز على الجهراء الخامس بـ 4نقاط،
لفض الشراكة مــع كاظمة الــذي يتساوى معه
بنفس الرصيد ،في حين يسعى الجهراء الى
مـ ـ ــداواة ج ــروح ــه وت ـعــويــض آخ ــر خـســارتـيــن،
ً
والعودة مجددا على سكة االنتصارات.
وفي المباراة الثالثة يخشى كاظمة الثالث
ب ـ  10نـقــاط والـطــامــح إلــى ان ـتــزاع وصافة
الترتيب بالفوز على التضامن القابع في
آخر الترتيب العام للفرق برصيد  3نقاط.

الشباب والساحل
وم ــن جــانــب آخـ ــر ،ت ـقــام ال ـي ــوم م ـبــاراة
واحدة في انطالق منافسات القسم الثاني
مــن دوري ال ــدرج ــة األولـ ــى ،عـنــدمــا يحل
الشباب الثاني بـ  6نقاط ضيفا على
الساحل المتصدر بـ  7نقاط.
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رياضة

ً
ليفاندوفسكي األوفر حظا ...والتسريبات تشير إلى فوز ميسي
تقدم مجلة فرانس فوتبول
الشهيرة اليوم جائزة الكرة
الذهبية ألفضل العب في
العالم ،ويبدو أن النجم
ليفاندوفسكي هو
البولندي ً
األوفر حظا للفوز ،في وقت
أظهرت بضعة تسريبات
فوز األرجنتيني ليونيل
ميسي.

قـ ــد يـ ـكـ ــون الـ ـ ـه ـ ــداف ال ـب ــول ـن ــدي
ً
روبرت ليفاندوفسكي األوفر حظا
للفوز بالكرة الذهبية ألفضل العب
ً
في  2021نظرا لألرقام التي حققها
مع فريقه بايرن ميونيخ األلماني،
ل ـكــن وجـ ــود األرج ـن ـت ـي ـنــي ليونيل
مـيـســي وال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو
رونـ ــالـ ــدو ض ـمــن الئ ـح ــة الـثــاثـيــن
يجعلهما مرشحين "أبديين" للفوز
ُ َ
بهذا اللقب الذي تعلن هوية الفائز
به اليوم.
وأدرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــة
"فرانس فوتبول"
الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة
اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم الع ـ ـ ــب
و س ــط إيطاليا
وتـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــي
اإلن ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــزي
ج ــورج ـي ـن ـي ــو
ض ـم ــن الئ ـحــة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرش ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــن
الثالثين بعدما
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ــي
ق ـيــادة فريقه
ال ـل ـن ــدن ــي
ل ـ ـل ـ ـقـ ــب

دوري أب ـ ـطـ ــال أوروب ـ ـ ـ ــا ومـنـتـخــب
بالده إلى لقب كأس أوروبا الصيف
ال ـم ـن ـصــرم ،إال أن اف ـت ـق ــاده للهالة
الـ ـت ــي ي ـت ـم ـت ــع بـ ـه ــا ه ـ ــداف ـ ــون مـثــل
ليفاندوفسكي ،وميسي ورونالدو
أو حـتــى ال ـمــرشــح "ال ـك ـب ـيــر" اآلخ ــر
ال ـم ـصــري مـحـمــد صـ ــاح ،يضعف
حظوظه إال في حالة ...المفاجأة.
وت ـ ـض ـ ـم ـ ـنـ ــت الئـ ـ ـح ـ ــة الـ ـث ــاثـ ـي ــن
زمـ ـي ــل ج ــورج ـي ـن ـي ــو فـ ــي تـشـلـســي
الع ـ ــب ال ــوس ــط الـ ــدولـ ــي ال ـفــرن ـســي
نغولو كانتي ،إضافة الــى الهداف
الـنــرويـجــي لـبــوروسـيــا دورتـمــونــد
األلـ ـم ــان ــي إرل ـي ـن ــغ هـ ــاالنـ ــد ،ون ـجــم
باريس سان جرمان كيليان مبابي
ومواطنه في ريال مدريد اإلسباني
كريم بنزيمة والبلجيكي روميلو
لوكاكو الذي ساهم في قيادة إنتر
ال ــى لـقــب ال ـ ــدوري اإلي ـطــالــي للمرة
األولى منذ  2010قبل أن يتركه هذا
الصيف للعودة الى تشلسي.
ك ـمــا ض ـمــت الئ ـح ــة الـمــرشـحـيــن
الـ ـث ــاثـ ـي ــن ال ـن ـج ـم ـي ــن ال ـع ــرب ـي ـي ــن
ص ــاح وال ـج ــزائ ــري ريـ ــاض مـحــرز
اللذين تألقا مع فريقيهما ليفربول
ومــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلنـكـلـيــزيـيــن،
السيما الثاني الذي ساهم في قيادة

فــري ـقــه ال ــى ل ـقــب الـ ـ ــدوري الـمـمـتــاز
ونهائي دوري األبطال.

الجائزة ،أقله بالنسبة لمدربه السابق
زيــن الــديــن زي ــدان ومــواطـنــه الـهــداف
السابق تييري هنري أو حتى نجم
كرة المضرب اإلسباني رافايل نادال.

وأدى إلغاء الجائزة العام الماضي
ال ــى حــرمــان ليفاندوفسكي مــن هــذا
الشرف بعد الموسم الرائع الذي قدمه
مع بايرن ميونيخ ،ليكتفي بنيل لقب
االتحاد الدولي "فيفا" ألفضل العب.
لكنه سيحظى بفرصة جيدة مرة
أخــرى السيما بعدما بــات أول العب
فــي تــاريــخ الـ ــدوري األلـمــانــي يسجل
ً
ً
 41هدفا خالل الموسم ،محطما الرقم
القياسي المسجل باسم "المدفعجي"
ً
الــراحــل غيرد مولر ( 40هدفا موسم
.)1971-1972
لكن وجود ميسي كمنافس يشكل
ً
ً
دائـ ـم ــا ت ـه ــدي ــدا ألي الع ـ ــب ،السـيـمــا
بـ ـع ــدم ــا ودع ب ــرشـ ـل ــون ــة ال ـم ــوس ــم
ً
ال ـم ــاض ــي بـتـسـجـيـلــه  30ه ــدف ــا في
ال ـ ــدوري ،وبـعــدمــا فــك الـنـحــس الــذي
الزمـ ـ ــه م ــع ال ـم ـن ـت ـخــب األرج ـن ـت ـي ـنــي
بقيادة األخير الى لقب كوبا أميركا
على حساب الغريم البرازيلي.
وبعد موسم رائع مع ريال مدريد،
ً
ف ــرض بـنــزيـمــة نـفـســه مــرش ـحــا لنيل

تسريبات بيدرول

فرصة جديدة لليفاندوفسكي

م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،ف ـجــر جــوسـيــب
بيدرول المقدم الشهير لبرنامج "إل
تشيرينغيتو" التلفزيوني اإلسباني،
مـفــاجــأة مــن الـعـيــار الثقيل بعد أن
كشف عن الترتيب النهائي لصراع
الجائزة قبل يومين من موعدها.
وأشار بيدرول إلى حلول ميسي
ف ــي الـمــرتـبــة األولـ ــى بـعــدمــا حصد
أغلب األصوات ،مما يعني تتويجه
بالكرة الذهبية للمرة السابعة في
مسيرته ،ليبتعد عن كريستيانو
رونالدو ،الذي حصدها  5مرات
حتى اآلن.
وت ـك ـمــن ال ـم ـفــاجــأة ف ــي حــال
صدقت تسريبات بـيــدرول ،في
ح ـلــول الـفــرنـســي بـنــزيـمــا خلف
ليو مباشرة ،متفوقا
ع ـلــى بــاقــي

ميسي

الالعبين ،بمن فيهم رونالدو ،زميله
السابق فــي ريــال مــدريــد والبولندي
ليفاندوفسكي.

جوائز السيدات
وع ـ ـنـ ــد الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدات ،ت ـ ـبـ ــدو ق ــائ ــدة
برشلونة أليكسيا بوتياس ،الفائزة
بـجــائــزة االت ـح ــاد األوروب ـ ــي "يــويـفــا"
ألف ـ ـضـ ــل الع ـ ـب ـ ــة ،م ــرشـ ـح ــة ل ـخ ــاف ــة
األميركية ميغان رابينو التي توجت
بها عام  2019لكنها ليست متواجدة
ه ـ ــذا الـ ـع ــام ح ـت ــى ب ـي ــن ال ـمــرش ـحــات
العشرين.
وت ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــس
ب ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس م ــع
زم ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــا
ف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادي
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــالـ ـ ــونـ ـ ــي
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ــر
هـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــو
والـ ـ ـ ـه ـ ـ ــولـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة
لييكي مارتنز بعد

ليفاندوفسكي

برشلونة يهزم فياريال ويواصل تعافيه بقيادة تشافي
ح ـقــق بــرش ـلــونــة فـ ــوزه ال ـثــانــي تــوالـيــا
فــي الـ ــدوري االس ـبــانــي ل ـكــرة ال ـقــدم تحت
إشراف مدربه الجديد وأسطورته تشافي
هيرنانديز ،بـخــروجــه منتصرا فــي وقت
متأخر على مضيفه فياريال  1-3السبت
في المرحلة الخامسة عشرة.
وت ـنــاوب على تسجيل اه ــداف الفريق
الكتالوني الهولندي فرانكي دي يونغ ()48
ومواطنه ممفيس ديباي ( )88والبرازيلي
فيليبي كوتينيو ( 90+4من ركلة جــزاء)،
بعد ان ادرك المهاجم النيجيري صامويل
شوكووزي التعادل لفياريال (.)76
وب ـق ــي بــرش ـلــونــة ســاب ـعــا بــرص ـيــد 23
نقطة.
والفوز هو الثاني لبرشلونة محليا بعد
األول على جاره اسبانيول بهدف نظيف،
وجاء بعد تعثره على ارضه ضد بنفيكا
البرتغالي بــا لـتـعــادل السلبي ليعقد من
مهمة عبوره دور المجموعات ،ال سيما
انه سيلتقي بايرن ميونيخ األلماني في

فرحة العبي برشلونة بالهدف األول في مرمى فياريال

عقر دار األخير في الجولة األخيرة ويتعين
عليه الفوز.
ودخل فياريال المباراة وهدفه تعويض
خـ ـس ــارت ــه ع ـل ــى ارض ـ ـ ــه ام ـ ـ ــام مــانـشـسـتــر
ي ــون ــاي ـت ــد اإلن ـك ـل ـي ــزي صـ ـف ــر -2ال ـث ــاث ــاء
الماضي فــي دوري ابـطــال اوروب ــا ،وبــات
يحتاج الــى تجنب الهزيمة امــام مضيفة
اتاالنتا االيطالي في الجولة األخيرة مطلع
الشهر المقبل ليضمن بطاقة التأهل الى
ثـمــن الـنـهــائــي ،لـكـنــه خ ــاض ال ـم ـبــاراة في
غياب مهاجمه جـيــرار مورينو الصابته
بتمزق في العضلة الخلفية.
فــي الـمـقــابــل ،خــاض الـجـنــاح المغربي
الشاب عبد الصمد الزلزولي ( 19عاما) اول
مباراة له اساسيا في صفوف برشلونة في
دور مساند لرأس الحربة ديباي.
واستمرت سلسلة فياريال بعدم الفوز
على برشلونة بالذات بملعبه سيراميكا
منذ اكتوبر عام  2007عندما تغلب عليه
وقتها .1-3

لصوص يسرقون سيارة فيدال من منزله
اقتحم لصوص منزل التشيلي أرتــورو فيدال
العب وسط إنتر ميالن ،الواقع قرب بحيرة كومو
ً
شمالي إيطاليا ،حيث سرقوا أغراضا تقدر بـ400
ألف يورو.
وذك ـ ــرت وس ــائ ــل اإلع ـ ــام اإلي ـطــال ـيــة أم ــس أن
الحادث وقع مساء  7الجاري خالل ديربي ميالن،
ولكن تم إعالنه امس.
ووفقا للتقارير اإلعالمية ،فقد سرق اللصوص
سيارة طــراز "مرسيدس" ومجوهرات وساعات
ثمينة.
وعلى ما يبدو فــإن اللصوص دخلوا المنزل
بين الساعة  20.45و 21.00بالتوقيت المحلي
( 19.45و 20.00بتوقيت غرينتش) بالتزامن مع

ان ـطــاق الــديــربــي ،وه ــم واث ـقــون مــن ع ــدم وجــود
أحد بالداخل.
وس ـب ــق أن ت ـع ــرض هـ ــذا الـ ـمـ ـن ــزل ،الـ ـ ــذي ك ــان
يستأجره الالعب البرازيلي السابق أدريانو ليتي،
للسرقة في عام .2008
ومن المعروف عن فيدال حبه القتناء السيارات
ال ـ ـفـ ــارهـ ــة الـ ـت ــي ي ـت ـب ــاه ــى ب ـه ــا ع ـل ــى ال ـش ـب ـكــات
االجتماعية.
وال تعد هذه المرة األولى التي يتعرض فيها
ف ـيــدال لـلـســرقــة ،حـيــث سـبــق أن اقـتـحــم لصوص
منزله في ضواحي مدينة تورينو أثناء ارتدائه
قميص يوفنتوس.
(إفي)

تجرع ميالن م ــرارة الـخـســارة أمــام
ضيفه ســاســولــو ( ،)3-1فــي الـمـبــاراة
التي جمعت بين الفريقين مساء امس
ضمن منافسات الجولة الـ  14بدروي
الــدرجــة األول ــى اإليـطــالــي لـكــرة الـقــدم
"السيري آ".
وع ـلــى مـلـعــب "س ــان س ـي ــرو" ،تـقــدم
أص ـح ــاب األرض أوال ب ـهــدف خــاطــف
حمل توقيع أليسيو رومانيولي (ق.)21
وب ـعــدهــا ت ــوال ــت ثــاثـيــة الـضـيــوف
ب ــأق ــدام جـيــانـلــوكــا سـكــامــاكــا (ق،)24
وس ـي ـمــون كــايـيــر (ق )33بــالـخـطــأ في
مرماه ،ودومينيكو بيراردي (ق.)66
ولـ ـع ــب رجـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــدرب سـتـيـفــانــو
بيولي منقوصين بعد طــرد أليسيو
روم ــان ـي ــول ــي (ق )77ب ـب ـطــاقــة ح ـمــراء
مباشرة ،لتتعقد أكثر جهود العودة
في المباراة.
وبـهــذا الـفــوز ارتـقــى ســاســولــو إلى
المركز الـ 12بإجمالي  18نقطة ،بينما
تـجـمــد رص ـي ــد م ـي ــان ع ـنــد  32نقطة
بالوصافة.

بنزيمة

إيمري :هناك قلة احترام لنا
أكــد المدير الفني لفياريال،
أون ـ ـ ــاي إي ـ ـمـ ــري ،ع ـق ــب هــزي ـمــة
فريقه على أرضه أمام برشلونة
 ،3-1أ نـ ــه ي ـح ـتــاج إ لـ ــى تفسير
بشأن عدم احتساب ركلة جزاء
لفريقه ،بعد لمسة يد واضحة
قام بها مدافع "البرشا" جيرارد
بيكيه في بداية المباراة.
وقال إيمري(" :راؤول) ألبيول
اسـتـحــق ضــربــة جـ ــزاء ،ولمسة
ال ـي ــد واضـ ـح ــة ج ـ ــدا .أش ـع ــر أن
هناك قلة احترام لنا ،ألن هناك
ع ــدة وق ــائ ــع م ـشــاب ـهــة .ال أفـهــم
لماذا لم يحسم الفار هذا".
وتابع" :يجب أن يتحمل أحد
هــذا الخطأ .يجب أن يفسر لي
أحد ما حدث .لقد شاهدنا األمر
جميعا ،ولمسة اليد واضحة،
ب ـع ــده ــا جـ ــاء هـ ــدف بــرش ـلــونــة
األول من تسلل ،وتدخل الفار،
واحتسب الهدف".
و عـ ـ ـ ــن أداء ا لـ ـف ــر يـ ـقـ ـي ــن فــي
َّ
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،ع ــل ــق إي ـ ـمـ ــري" :ل ـقــد

إيمري

بدأوا اللقاء أفضل ،لكننا ُعدنا
وضـغـطـنــا .فــي ال ـشــوط الثاني
ج ــاء ال ـهــدف ،وتـعــادلـنــا ،لكننا
ارتـكـبـنــا خـطــأ (ج ــاء مـنــه هــدف
ب ــرشـ ـل ــون ــة الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي) ،وت ـغ ـي ــر
الوضع ،لذا فإن أسوأ شيء هو
النتيجة".

بالميراس بطل «ليبرتادوريس»
اح ـت ـف ــظ ب ــالـ ـمـ ـي ــراس ب ـل ـق ـبــه بـطــا
لمسابقة كــأس ليبرتادوريس ألندية
أميركا الجنوبية في كرة القدم ،بفوزه
على مواطنه فالمنغو  ،2-1بعد التمديد
أمس األول في المباراة النهائية على
مـلـعــب سـيـنـتـيـنــاريــو األسـ ـط ــوري في
مونتيفيديو عاصمة األوروغواي.
وب ـكــر بــال ـم ـيــراس بــالـتـسـجـيــل عبر
العــب وسطه رافــايــل فيغا في الدقيقة
ال ــرابـ ـع ــة ،وأدرك ال ـم ـه ــاج ــم غ ــاب ــري ــال
بــاربــوزا الملقب بـ"غابيغول" التعادل
فــي الــدقـيـقــة  72فــارضــا االحـتـكــام الــى
ال ـت ـم ــدي ــد .وس ـج ــل ال ـم ـه ــاج ــم ال ـبــديــل
ديفيرسون هدف الفوز في الدقيقة .94

فيدال

ميالن يسقط على أرضه أمام ساسولو

سكاماكا العب ساسولو يحتفل بهدفه األول

م ـســاه ـم ـت ـهــن ف ــي قـ ـي ــادة بــرش ـلــونــة
الى لقب دوري األبطال ،بينما تقود
األسترالية سام كير خمس مرشحات
من تشلسي اإلنكليزي لخالفة رابينو
فــي مـنــافـســة مــع الـكـنــديــة كريستين
سينكلير (بورتالند ثورنز األميركي)
ال ـ ـتـ ــي ق ـ ـ ـ ــادت ب ـ ــاده ـ ــا ال ـ ـ ــى ذه ـب ـي ــة
أولمبياد طوكيو الصيف المنصرم.
ويتنافس  10العبين على جائزة
ك ــوب ــا ألفـ ـض ــل الع ـ ــب ش ـ ـ ــاب ،بـيـنـهــم
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزيـ ــون جـ ـ ـ ــود ب ـي ـل ـي ـن ـغ ـه ــام
ومــايـســون غــريـنــوود وبــاكــايــو ساكا
واإلس ـ ـبـ ــانـ ــي بـ ـ ـي ـ ــدري ،و 10حـ ــراس
على جائزة ياشين بينهم اإليطالي
جـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــي
دون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاروم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
واأللـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ـ ـ ــي
مانويل نوير
والبلجيكي
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــو
كورتوا.

فيليبي ميلو يحمل الكأس

السيتي يهزم وست هام تحت الثلوج
ارت ـقــى مانشستر سيتي إلــى
صـ ـ ــدارة ت ــرت ـي ــب ال ـبــري ـم ـيــر لـيــغ
مناصفة مع تشلسي بشكل مؤقت،
إثـ ــر ف ـ ــوزه ال ـص ـعــب ع ـلــى ضيفه
وست هام يونايتد بهدفين لهدف،

ف ــي ال ـل ـقــاء الـ ــذي جمعهما امــس
ضـمــن الـجــولــة ال ـ ــ 13مــن ال ــدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وعلى ملعب "االتحاد" وتحت
الثلوج التي هطلت بكثافة ،نجح

استاد االتحاد يكتسي بالثلوج قبل بداية المباراة

أصحاب األرض في افتتاح باب
التسجيل بحلول الدقيقة  33عن
طــريــق قــائــدهــم األل ـمــانــي إلـكــاي
غوندوغان.
ظ ـل ــت الـ ـمـ ـب ــاراة مـعـلـقــة حتى

الدقيقة األخ ـيــرة ،قبل أن يتمكن
الـ ـنـ ـج ــم الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ال ـم ـخ ـضــرم
فرناندينيو مــن حسمها بهدف
ث ـ ــان ح ـم ــل ال ـن ـك ـه ــة ال ـب ــرازي ـل ـي ــة
الـخــالـصــة بصناعة مــن مواطنه
غابرييل جيسوس.
ب ـ ـع ـ ــده ـ ــا مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة ،س ـج ــل
الضيوف اللندنيون هدف تقليص
ً
الفارق في الوقت المحتسب بدال
من الضائع عن طريق األرجنتيني
مانويل النزيني ،ولكنه لم يغير
مسار النقاط الثالث.
وب ـه ــذه الـنـتـيـجــة يــرفــع الـمــان
س ـي ـتــي رصـ ـي ــده إلـ ــى  29نـقـطــة،
بينما تجمد رصيد "الهامرز" عند
 23نقطة في المركز الرابع ،بفارق
األهداف فقط أمام أرسنال.
وفي مباريات أخرى أقيمت في
نـفــس الـتــوقـيــت ،اسـتـعــاد ليستر
سيتي توازنه في المسابقة بفوزه
الكبير على ضيفه واتفورد ()4-2
على ملعب "كينغ باور ستاديوم".

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الكمامة يا «ريس»!
بين االنقالب
األقصر واألظرف

صـ ـ ـ ّـور أح ــده ــم الــرئ ـيــس
األميركي جو بــايــدن ،وهو
يـ ـتـ ـس ــوق بـ ـع ــد ظـ ـه ــر أم ــس
األول مـ ـ ــن مـ ـتـ ـج ــر ش ـه ـيــر
فـ ــي جـ ــز يـ ــرة Nantucket
ب ــوالي ــة مــاســات ـشــوس ـتــس،
باسم ،Murray's Toggery
ال ـم ـع ــروف بــوض ـعــه لــوحــة
ع ـنــد مــدخ ـلــه ،يـطـلــب فيها
م ــن زب ــائ ـن ــه وض ـ ــع كـمــامــة
على وجوههم قبل ارتياده،
ح ـ ـمـ ــايـ ــة م ـ ـ ــن "ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا"،
خـ ـص ــو ص ــا أن ا ل ـم ـت ـح ــور
ال ـجــديــد  Omicronأصـبــح
منتشرا.
وذكرت شبكة Fox News
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة،
فـ ـ ــي خ ـ ـبـ ــرهـ ــا الـ ـ ـ ـ ــذي ن ـق ـلــه
مــوقــع الـعــربـيــة ن ــت ،أم ــس،
أن الـفـيــديــو أظـهــر الرئيس
واق ـفــا فــي الـصــف ليشتري
كوب  milkshakeالمصنوع

أ .د .غانم النجار

عبر التاريخ الحديث ،هناك ما يزيد على  ١٢٠٠انقالب
عـسـكــري ف ــي أن ـح ــاء ال ـعــالــم ،وعـ ــادة ي ـبــرر االنـقــابـيــون
فعلتهم تلك بالمصلحة الوطنية ،والحفاظ على استقرار
المجتمع .وفي أغلب الحاالت ،ال تتحقق تلك النتائج ،بل
يحدث عكسها.
فــي الكثير مــن الـحــاالت ،يـحــاول العسكريون إضفاء
مشروعية على انـقــابـهــم ،بتسميته "ث ــورة" أو "حركة
تصحيحية" ،أو شيء بين هذا وذاك.
ً
ان ـ ـقـ ــاب الـ ـ ـس ـ ــودان األخ ـ ـيـ ــر ك ـ ــان واح ـ ـ ـ ــدا مـ ــن أق ـصــر
اال نـقــا بــات ،عند مقارنته بانقالب عمر حسن البشير
في السودان ،الذي استمر  ٣٠سنة ،حتى تحرك الشعب
الـســودانــي إلسـقــاطــه .المسألة لــم تنته عند هــذا الحد،
فقد حاول الجيش احتواء الجماهير الغاضبة ،بتشكيل
مـجـلــس ع ـس ـك ــري ،ب ـح ـكــومــة مــدن ـيــة ب ــرئ ــاس ــة عـبــدالـلــه
حمدوك ،لفترة انتقالية ،لحين إجراء انتخابات عامة ،إال
أن الجيش لم يتمكن من االنتظار ،ففي منتصف الطريق،
قــام فــي أواخ ــر أكـتــوبــر الـمــاضــي بــانـقــاب آخ ــر ،ووضــع
السلطة المدنية في السجن .وبعد حراك شعبي رافض
لسلطة العسكر ،وتـحــرك دول ــي ،عــاد العسكر ليعلنوا
رجوعهم عن االنقالب ،وإعادتهم السلطة المدنية مرة
أخرى.
بين االنقالب والعودة عنه أقل من شهر ،ليجعله أحد
ً
أقصر االنقالبات عمرا .وقد أحدثت طريقة عودة السلطة
المدنية انشقاقات في القوى المدنية ،واستقاالت عدد
كبير مــن الـ ـ ــوزراء .ان ـقــاب قصير ويـحـتــاج إل ــى إكـمــال
الفراغات في النقط والعبارات.
أما االنقالب الــذي انتهى بشكل ظريف فكان انقالب
العسكر في هاييتي ،والمحاوالت التي بذلتها أميركا
وغيرها من المجتمع الدولي إلعادة الرئيس المنتخب
ارستيد إلى السلطة .وعندما استجاب العسكر للضغوط،
وقبول الجنرال راؤول سيدارز بالمغادرة اآلمنة للبالد
إل ــى الـمـنـفــى فــي بـنـمــا ،وكــذلــك ال ــزي ــارة اآلم ـنــة ألميركا
دون قـيــود ،ورفــع التجميد عــن حسابات أكثر مــن ٦٠٠
عسكري هاييتي ،تبلغ قيمتها  ٧٩مليون دوالر ،كانت
ً
الواليات المتحدة قد جمدتها ،كل ذلك كان متفقا عليه
ق ـبــل ال ـم ـفــاوضــات ال ـتــي أس ـهــم فـيـهــا الــرئ ـيــس األس ـبــق
جيمي كارتر .وعندما جلس الوفد العسكري األميركي
إلنهاء التفاصيل فوجئوا في اللحظة األخـيــرة بشرط
ً
لم يتوقعوه ،فقد اشترط جنرال هاييتي سيدارز شرطا
ً
جديدا ،وهو أن تتعهد أميركا بتأجير  ٣مبان يملكها
سـيــدارز .أصيب الجنرال األميركي بالدهشة ،فلم يكن
ذلك من ضمن االتفاق ،إال أنه وتحت ضغط الوقت ،اضطر
إلى أن يعطي تعهدات بذلك ،وهكذا كان االنقالب األظرف
والذي انتهى مقابل تأجير  ٣مبان.

برلمانية تقود دراجتها لتلد في المستشفى
شهدت نيوزيلندا ،التي تشتهر بساستها
المتواضعين والعمليين ،واقعة جديدة كان
طرفها برلمانية من حزب الخضر.
وق ــال مــوقــع سـكــاي نـيــوز ،أم ــس ،إن آالم
ال ـم ـخ ــاض ف ــاج ــأت ال ـبــرل ـمــان ـيــة ج ــول ــي آن
جينتر فــي ســاعــة مبكرة مــن صـبــاح أمس
ق ــام ــت إثـ ــرهـ ــا ب ــال ـت ــوج ــه ب ــدراجـ ـتـ ـه ــا إل ــى
المستشفى ،حيث وضعت طفلة.
وب ـ ـعـ ــد سـ ـ ــاعـ ـ ــات ،قـ ــالـ ــت ج ـي ـن ـت ــر ع ـلــى
صفحتها بـ"فيسبوك"" :أخبار سعيدة .في
ً
الساعة  3:04صباحا استقبلنا أحدث عضو
في عائلتنا".
وأضــافــت جينتر" :لــم تكن االنقباضات
ً
ق ــوي ــة ع ـنــدمــا غ ــادرن ــا ال ـســاعــة  2صـبــاحــا
للذهاب إلى المستشفى  -رغم أن الفاصل
بين هذه االنقباضات كان ما بين دقيقتين
وثــاث دقائق ،وبــدأت تزيد بحلول الوقت
الذي وصلنا فيه بعد  10دقائق".
وقالت وسائل اإلعالم المحلية إن جينتر-
المتحدثة باسم حزبها لشؤون النقل والتي
يـتـضـمــن مـلـفـهــا الـشـخـصــي عـلــى "فـيـسـبــوك"
ً
عبارة "أحب دراجتي" -ذهبت أيضا بدراجة إلى

المستشفى في  2018لتضع مولودها األول.
وكانت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن
أص ـب ـح ــت أول رئ ـي ـس ــة وزراء ف ــي ت ــاري ــخ
نيوزيلندا تحصل على إجازة أمومة ،وثاني
ً
رئيسة وزراء في العالم تضع مولودا خالل

«واتساب» يطلق  5مزايا جديدة
ي ـخ ـت ـبــر ت ـط ـب ـيــق ال ـت ــواص ــل
الفوري األكثر انتشارا في العالم
"واتساب"  5خصائص جديدة،
فــي مـحــاولــة لجعل استخدامه
أكثر متعة وأسهل مما سبق.
وقـ ـ ــال م ــوق ــع سـ ـك ــاي ن ـي ــوز،
أمـ ـ ـ ـ ــس ،إن مـ ـ ــواقـ ـ ــع م ـخ ـت ـصــة
ب ــاألخـ ـب ــار ال ـت ـق ـن ـيــة ذك ـ ـ ــرت أن
"واتساب" ،الذي يستخدمه أكثر
من ملياري مستخدم ،يختبر 5

مــزايــا حاليا ،مــن الخصوصية
إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـحـ ــريـ ــر الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــور ،ومـ ــن
الـمــرجــح أن يتم طرحها خالل
أشهر معدودة.
والمزايا المتوقعة هي المهلة
الزمنية لحذف الرسائل ،حيث
ستصل إلى  7أيــام و 8دقائق،
وال ـم ـي ــزة ال ـثــان ـيــة خـصــوصـيــة
الـصــورة و"الس ــت سـيــن" ،حيث
يـسـعــى حــالـيــا إل ــى ط ــرح مـيــزة

وجــودهــا فــي منصبها بعد رئيسة وزراء
باكستان الراحلة بنظير بوتو ،واصطحبت
معها طفلتها البالغة من العمر  3أشهر إلى
اجتماع لألمم المتحدة ،حيث كانت ال تزال
ترضعها.

عادة من حليب مخفوق ،إال
أن بايدن خلع كمامته حين
دخــل إلــى المحل الــذي كان
مكتظا بالمشترين ،وتركها
عند عنقه.
كما تجاهل بايدن سؤاال
طرحه عليه أحد األشخاص،
عندما رآه يسير في الشارع
إلـ ــى م ـت ـجــر آخ ـ ــر ،حـ ــول ما
يجب القيام به أكثر إليقاف
المتحور الجديد عند حده،
ومـنـعــه مــن االن ـت ـشــار ،لكن
ب ــاي ــدن ت ــاب ــع س ـي ــره ،حيث
يقضي عطلة "عيد الشكر"
في الجزيرة.

الصوم المتقطع يطيل العمر
يـحـمــي ال ـن ـظــام الـغــذائــي
الصحي جسم اإلنسان من
أمراض الشيخوخة وأثرها
عـلــى صـحــة أج ـهــزة الجسم
عامة.
وأوض ـ ـ ــح ع ــال ــم األحـ ـي ــاء
األم ـي ــرك ــي مـيـتـشــل ب ــي لــي،
م ــن جــام ـعــة واش ـن ـط ــن ،في
ت ـص ــري ــح ن ـش ــرت ــه صـحـيـفــة
"فورسكينغ" ،ونقله موقع
س ـب ــوت ـن ـي ــك أم ـ ـ ـ ــس ،اآللـ ـي ــة
الـ ـبـ ـي ــول ــوجـ ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة
لتنظيم عملية الشيخوخة.
ودرس لي أنظمة غذائية
عديدة كـ"الكيتو" والوجبات
ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــذائ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة مـ ـنـ ـخـ ـفـ ـض ــة
البروتين والصيام المتقطع
والـ ـ ــوج ـ ـ ـبـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــدودة،
مـشـيــرا إل ــى أن ــه تــم اختبار
ال ـ ـص ـ ـيـ ــام الـ ـمـ ـتـ ـقـ ـط ــع ع ـلــى
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوان ـ ـ ــات ،وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت

التجارب نتائج واعدة.
والح ــظ أن عـمــر الـفـئــران
أث ـنــاء ال ـت ـجــارب ك ــان أطــول
من خالل اتباع نظام غذائي
يـحــاكــي الـصـيــام المتقطع،
واعـتـقــد أنــه أثـنــاء التجربة
تم تثبيط بروتين "،"mTOR
وأظـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــرت األبـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاث أن
الوجبات الغذائية منخفضة
ال ـك ــرب ــوه ـي ــدرات وال ـص ـيــام
المتقطع يمكن أن يؤديا إلى
حياة أطول وصحة أفضل.

مرشح يفوز بعد موته
أفـ ـ ــادت وس ــائ ــل إع ـ ــام ه ـن ــدي ــة ،ب ـف ــوز مــرشــح
سـيــاســي هـنــدي مـيــت فــي االنـتـخــابــات المحلية
بإحدى القرى التابعة لوالية بيهار.
وذكرت قناة " "NDTVالهندية ،في خبرها الذي
نـقـلــه مــوقــع سـبــوتـنـيــك ،أم ــس ،أن س ـكــان الـقــريــة
الهندية قاموا بالتصويت يوم الجمعة الماضي
للمرشح الميت ،من أجل تحقيق وصيته األخيرة
بعد الموت.
وأشارت القناة إلى أن احتساب األصوات ،بعد
أن أغلقت صناديق االق ـتــراع ،أظـهــر أن المرشح

ت ـس ــاع ــد ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ـي ــن عـلــى
إخـفــاء "آخــر مـشــاهــدة" أو (last
 ،)seenوصورة الحساب.
أما الثالثة فتتعلق بتحرير
الصور ،حيث سيكون بمقدور
مـسـتـخــدمــي الـتـطـبـيــق تـحــريــر
الصور داخله دون الحاجة إلى
أداة خارجية ،وتتعلق الرابعة
بصانع الملصقات ،والخامسة
بالتحكم في الملفات الصوتية.

سـ ــوهـ ــان مـ ــورمـ ــو ف ـ ــاز بــأغ ـل ـب ـيــة األص ـ ـ ـ ــوات فــي
االنتخابات المحلية في بلدته ،وبعد التحقيقات
ال ـت ــي ق ــام ــت ب ـهــا ال ـ ُّـس ـل ـط ــات الـمـحـلـيــة تـبـيــن أن
المرشح الفائز ميت منذ أكثر من شهرين.
وقالت أسرة الفقيد سوهان مورمو ،إن "الفوز
باالنتخابات كــان أمنيته األخـيــرة ،وصـ َّـوت أهل
ً
القرية لمصلحته تكريما له".
ُّ
وذكر المتحدث باسم السلطات المحلية ،أنه
سيتعين إجراء انتخابات جديدة.

وفيات
محمد عيسى إبراهيم الحافظ

 67عاما ،شيع ،ت25315050 ،50054000 ،65155722 :
شيخة محمد ناصر القطان أرملة عبدالرضا عبدالله علي القطان
 80عاما ،شيعت ،الرجال :حسينية األوحد ،المنصورية ،ق،1
شــارع ال ــوزان ،مقابل مسجد الجمعية ،النساء :بيان ،ق،10
الشارع األول ،ج ،13م ،5ت99680208 ،99685854 :

سلطان فرحان سعيد فرحان

 55عاما ،شيع ،ت50101170 ،90941033 :

نواف متعب عبيد المطيري

 55عاما ،شيع ،إشبيلية ،ق ،3ش ،315م ،35ت،97309990 :
99667880
فتحية الشيخ محمد عبدالجبار زوجة سمير عبدالرزاق الصالح
 62عاما ،شيعت ،العزاء اتصال فقط ،ت99108995 ،99997955 :

سارة أحمد جزاع البلوشي

 39عاما ،شيعت ،ت55736054 :
شيخة علي سليمان العصيمي أرملة أحمد سعيد األصبحي
 84عاما ،شيعت ،ت99743668 ،55057550 ،99868469 :

غنيمة مهنا عبدالرحمن المهنا

 73عــامــا ،شيعت ،ال ـعــزاء فــي المقبرة فـقــط ،ت،99283832 :
55655642 ،99676759 ،99216666

ّ
ُ
تلفون الملكة… سامسونغ ومحصن!
كشف خبير ملكي أن ملكة بريطانيا ،إليزابيث
الثانية ،ترد على مكالمات شخصين فقط ،كما
ً
ً
ً
أنها تملكهاتفا ذكيا محصنا من القرصنة.
وقالت جوناثان ساكردوتي ّفي حلقة جديدة
من بودكاست " ،"Royally Usوبثته شبكة فوكس
نـيــوز األمـيــركـيــة ،ونـقـلــه مــوقــع سبوتنيك أمــس
"يبدو أن الملكة لديها شخصان تتحدث إليهما
ً
ً
كـثـيــرا عبر هــواتـفـهــا ،ويـبــدو أنـهــا تمتلك أيضا

ّ
ً
ً
هــاتـفــا ذكـيــا يـقــال إنــه "ســامـســونــغ" ،لكنه مــزود
بتشفير مـضــاد للقرصنة بــوا سـطــة المخابرات
الـبــريـطــانـيــة ،حـتــى ال يـتـمـكــن أح ــد م ــن اخ ـتــراق
هاتفها".
وعـ ــن ه ــوي ــة ال ـش ـخ ـص ـيــن ال ـل ــذي ــن تـ ـ ـ ّ
ـرد مـلـكــة
بريطانيا على اتصاالتهما ،أجــاب ساكردوتي:
"يقال إن الشخصين اللذين تتصل بهما أكثر من
غيرهما هما ابنتها األميرة آن ،ومدير السباقات

الخاص بها ،جون واريــن ،لذلك يبدو أن لديهما
ميزة الوصول إلى الملكة من ّ
أي مكان في العالم".
والملكة إليزابيث هي أطــول ملوك بريطانيا
ً
ع ـ ـمـ ــرا ،ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ت ـح ـت ـفــل الـ ـع ــام الـمـقـبــل
بيوبيلها البالتيني ،بمناسبة مرور  70عاما على
جلوسها على العرش البريطاني.
وفــي الشهر الـمــاضــي ،أثـيــرت مـخــاوف بشأن
صـ ـح ــة الـ ـمـ ـلـ ـك ــة ،عـ ـن ــدم ــا قـ ـض ــت ل ـي ـل ــة فـ ــي أح ــد

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 :

مواعيد الصالة
مستشفيات لندن ،بعد إدخالها إلجراء فحوص
طبية.
وف ــي أواخـ ــر أكـتــوبــر ال ـمــاضــي ،ق ــال مـســؤولــو
القصر إن األطباء أمروا الملكة بالراحة أسبوعين،
والقيام بمهام خفيفة.
ً
وعادت الملكة ،أخيرا ،ألداء واجباتها العامة،
ً
إذ عقدت لقاء شخصيا في قلعة وندسور مع قائد
القوات المسلحة البريطانية المنتهية واليته.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:59

العظمى 20

الشروق

06:23

الصغرى 10

الظهر

11:36

العصر

02:30

المغرب

04:49

العشاء

06:11

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

ً
أعلى مد  05:28صب ــاحـ ـ ــا
 08:11م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

ً
أدنى جزر  12:37صب ــاحـ ـ ــا
ً
 01:08ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

الشكاوى والتوزيع:

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

