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«الصحة العالمية» :اللقاحات
فاعلة ضد «أوميكرون»

«ال حاجة إلى أنواع جديدة ...والمؤشرات تدل على أن إصاباته بال خطورة»
التطعيم
فرض
تدرس
وأوروبا
الخليج...
إلى
يصل
الجديد
المتحور
•
ً
ً
ً
• الكويت :تعاون الجميع حتمي لمواجهة الوباء محليا وإقليميا ودوليا
عادل سامي

فــي مــوقــف اعـتـبــر «األك ـثــر طـمــأنــة» ،مـنــذ ظهور
الساللة الـجــديــدة مــن فـيــروس كــورونــا المستجد
المعروفة باسم «أوميكرون» ،في جنوب إفريقيا ،أكد
مسؤول بمنظمة الصحة العالمية ،أمس ،أنه ال دليل
على تراجع فاعلية اللقاحات أمام المتحور الجديد،
وبالتالي ال ضرورة لتصنيع لقاحات جديدة ،وقد
يكفي تعديل الموجودة.
وقال المسؤول إن «المؤشرات المبكرة تدل على
أن مـعـظــم اإلص ــاب ــات بـسـيـطــة ،وال تــوجــد حــاالت
خطيرة».
وتــأتــي هــذه التصريحات بعد يــوم مــن تحذير
المنظمة األمـمـيــة ،مــن أن حـظــر الـسـفــر لــن يوقف

انـتـشــار «أوم ـي ـكــرون» ،لكنها نصحت األشـخــاص
المعرضين لخطر المرض الشديد أو الموت إذا ما
ً
التقطوا العدوى ،بمن في ذلك من هم فوق  60عاما،
ً
ً
بعدم السفر إلى مناطق تشهد انتقاال مجتمعيا
للفيروس.
إل ــى ذل ــك ،واص ــل الـمـتـحــور ال ـجــديــد ان ـت ـشــاره،
ً
مسجال أولى إصاباته في منطقة الخليج ،بعدما
أعلنت وزارة الصحة السعودية ،أمــس ،رصد أول
حــالــة فــي المملكة لـمــواطــن ق ــادم مــن إح ــدى دول
شمال إفريقيا.
وفي بروكسل ،قالت رئيسة المفوضية األوروبية
أورزوال فون دير الين ،في مؤتمر صحافي أمس،

نمو جماعي للبورصات الخليجية
والسوق الكويتي يربح %1
٠٩

إن االتـحــاد األوروب ــي يجب أن يناقش ما إذا كان
ً
التطعيم اإللزامي مطلوبا للمساعدة في مواجهة
ال ــزي ــادة الـجــاريــة فــي إصــابــات «ك ــورون ــا» ،وكــذلــك
«أوميكرون».
ً
محليا ،أكد رئيس اللجنة االستشارية لمواجهة
«ك ــورون ــا» بـ ــوزارة الـصـحــة د .خــالــد الـجــارالـلــه أن
«تـ ـع ــاون ال ـج ـم ـيــع وت ـكــات ـف ـهــم حـتـمــي لـلـمــواجـهــة
ً
ً
ً
الوبائية محليا وإقليميا ودوليا».
وشدد الجارالله ،عبر حسابه اإللكتروني ،على
أهمية تعزيز الترصد الوبائي ،والتدابير الوقائية
الـحـكــومـيــة والـمـجـتـمـعـيــة ،ورف ــع نـســب التطعيم
ً
إقليميا.

ندوة «الجمعية االقتصادية»ً :الضريبة
بالكويت فكرة غير صالحة حاليا

«التعليم الخاص» :عودة كاملة للمدارس بالفصل الثاني
●

فهد الرمضان

على خطى التعليم الـعــام ،كشفت مـصــادر تربوية
لـ «الجريدة» ،أن اإلدارة العامة للتعليم الخاص قررت
الـعــودة الكاملة لطلبة مدارسها في الفصل الدراسي
الثاني ،وذلــك بعد موافقة وزارة الصحة ،مــع مراعاة
تطبيق االشتراطات والتدابير االحترازية.
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،ع ـقــد وك ـي ــل وزارة ال ـتــرب ـيــة د .علي
اليعقوب والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي
د .عبدالمحسن الحويلة ،والوكيل المساعد للبحوث

بدورها ،كشفت مصادر صحية لـ «الجريدة» عن
رفع وتيرة اإلجراءات االحترازية ،وكذلك استعدادات
ً
األطقم الصحية والتمريضية تحسبا ألي طارئ.
ومن جهته ،رأى استشاري األمراض الباطنية
وأمـ ــراض الـجـهــاز الهضمي والـكـبــد والمناظير
والسمنة د .فهد النجار أن المتحور «أوميكرون»
موجود في أوروبا قبل وصول الطائرات المحملة
بالمصابين مــن جنوب إفريقيا إلــى أمستردام.
وقال ،في تصريح ،إن السلطات الهولندية لديها
عـيـنــات إيـجــابـيــة بــالـمـتـحــور ت ـعــود إل ــى مــا قبل
ً
ً
 11يــومــا ،الفتا إلــى أن المتحور قد يكون سبب
موجة أوروبا.
16

التربوية والمناهج ،والوكيل المساعد للتعليم العام
ً
باإلنابة صالح دبشة ،اجتماعا أمس مع االختصاصية
التربوية في التربية المبكرة والقيادة التربوية واإلبداع
د .دنا المشعان ،لمناقشة العوائق التي تتعلق بالعودة
الكاملة ،وإ يـجــاد حلول لها بالتعاون بين «التربية»
و«الصحة».
وقالت رئيسة غرفة العمليات رئيسة االشتراطات
الـصـحـيــة بـ ــإدارة التعليم ال ـخــاص ومـ ــدارس التربية
ـذراء ال ـع ــراك ،فــي تـصــريــح أم ــس ،إن هناك
الـخــاصــة ع ـ ُ
عدة اقتراحات قدمت خالل االجتماع ،من بينها إعادة

تدريس المواد التي أوقفتها «الصحة» مثل الموسيقى
واألنشطة األخرى.
وأوض ـحــت ال ـعــراك أنــه تمت مناقشة ع ــودة الطلبة
ً
غير المحصنين واألقــل من  12عاما في حال سفرهم
وعودتهم للبالد ،إذ يتم حجر الطالب وفحصه مرتين
في اليومين األول ،والسابع ،مضيفة أنه في حال كانت
النتيجة سلبية يستطيع الطالب دخول مدرسته بشكل
طبيعي.

البراك يدعو كتلة الـ  31لالجتماع
قبل إعالن التشكيل الحكومي

●

ك ـشــف ن ــائ ــب م ــدي ــر الـهـيـئــة
العامة للقوى العاملة لشؤون
قـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة،
عبدالله المطوطح ،أن الهيئة
ً
تعكف حاليا على االنتهاء من
إجراءات اعتماد الئحة تكويت
عقود المشروعات الحكومية.

وصـ ـ ــرح ال ـم ـط ــوط ــح أم ــس
ب ــأن ــه فـ ـ ــور اعـ ـتـ ـم ــاد ال ــائ ـح ــة
سـتـصــدر ب ـقــرار وزاري ينظم
آلية توظيف المواطنين على
هذه العقود في جميع وزارات
الدولة.
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خط األزمة
على
الصين
ً
اإلثيوبية دعما آلبي أحمد

٠٣
الجابر :إنجازات قطر
تعكس عمق الرؤية
وحنكة التخطيط

محليات

04

 %65نسبة إنجاز أعمال
المرحلة الثالثة لحديقة
الشهيد ...والتسليم
في أكتوبر 2022

الثانية
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«القوى العاملة» :نسعى إلنجاز
«تكويت» العقود الحكومية
جورج عاطف

محليات

17

اإلمارات تحتفل بيوبيلها
الـ  ...50و«خارجيتها»
نافذتها على العالم

ثقافات

١٤

داود حسين يخوض أول
تجربة تدريس في «البا»

مسلم :لوضع خريطة طريق واستراتيجية تحقق أهداف المواطنين
ً
العازمي 14 :نائبا طلبوا التوزير
و«الـ  »31بها  4كتل
●

جوهر :العفو لن يكتملً
إال بشموله  450مواطنا

علي الصنيدح ومحمد الجاسم

م ــع ع ـ ــودة آخـ ــر الـ ـن ــواب ال ـســاب ـق ـيــن الــذيــن
شملهم العفو األمـيــري ،أعلن النائب السابق
مسلم البراك توجيهه الدعوة إلى كتلة الـ 31
الـبــرلـمــانـيــة لــاجـتـمــاع لــرســم خــريـطــة طريق
ً
جديدة ،وهو ما القى ترحيبا من بعض نواب
الكتلة.
وق ـ ــال ال ـ ـبـ ــراك ،ف ــي ت ـصــريــح ع ـلــى هــامــش
تـهـنـئـتــه لـلـنــائــب ال ـســابــق د .فـيـصــل المسلم
بعودته فــي ديــوانــه« :تــم توجيه دع ــوة لكتلة

دوليات

مهلهل المضف :التعاون مع أي
رئيس وزراء رهن ببرنامج العمل
ال ـ ـ ـ ـ  31ل ــاجـ ـتـ ـم ــاع لـ ــوضـ ــع خ ــريـ ـط ــة ط ــري ــق
واستراتيجية تحقق األهــداف المرجوة التي
أرادها المواطنون يوم إدالئهم بأصواتهم في
ً
االنتخابات األخـيــرة» ،موضحا أن االجتماع
َ
س ـ ُـي ـع ــق ــد ب ــال ـق ــري ــب الـ ـع ــاج ــل ق ـب ــل الـتـشـكـيــل
الحكومي المرتقب.
بدوره ،قال النائب حمدان العازمي« :أتمنى
أن تتماسك الكتلة ،فقضية العفو هــي التي
ً
جمعتها» ،مستدركا «ولكن هناك من نحترمه
من النواب إال أنهم ّ
صعدوا الموجة ،وليسوا
المعارضة».
محسوبين على
02

16
متطوعون موالون للجيش اإلثيوبي يعدون تحصينات في أديس أبابا

«تلوين» الخرائط مصدر جديد للتوتر بين روسيا وتركيا

إردوغان يتسلم خريطة
«العالم التركي»

عـكـســت ت ـصــري ـحــات وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ــروس ــي س ـيــرغــي الف ـ ــروف ،أمـ ــس ،حــول
إمكانية أن «تـقــوم روسـيــا بــرســم خريطة
ً
العالم ،وفقا لمناطق إقامة أبناء جلدها»،
في تعليق منه على خريطة «العالم التركي»
التي أهديت للرئيس التركي رجــب طيب
إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ،ال ـش ـه ــر الـ ـم ــاض ــي ،ال ـع ــاق ــات
المعقدة والصعبة بين موسكو وأنقرة.
وف ــي كـلـمــة أل ـقــاهــا بـمـجـلــس االت ـح ــاد،
الغرفة العليا في البرلمان الــروســي ،قال
ً
ً
الف ــروف أم ــس« :ال أرى شيئا مخجال في
الحفاظ على اتـصــاالت مــع أبـنــاء الجلد...
ً
لدينا أيضا منطقة مماثلة يقيم فيها أبناء
ً
جلدنا وأبناء وطننا ،ونحن أيضا بإمكاننا

رسم خريطة العالم بألوان معينة ذات داللة
مختلفة».
وت ــاب ــع أن خــري ـطــة «ال ـع ــال ــم ال ــروس ــي»
ً
ستضم «أوال أراضــي االتحاد السوفياتي
ً
السابق كلها ،وبالطبع أع ــدادا هائلة من
مواطنينا المنحدرين من شعوب االتحاد
السوفياتي وا لــذ يــن يقيمون فــي ألمانيا
وغيرها من البلدان األوروبية ،وإسرائيل
والواليات المتحدة وأميركا الالتينية ،في
األرجنتين مثال».
وك ـ ــان دول ـ ــت ب ـه ـج ـل ــي ،زعـ ـي ــم ال ـح ــزب
القومي التركي اليميني المتشدد ،حليف
إردوغــان ،قدم له خريطة «العالم التركي»،
ال ـش ـه ــر الـ ـم ــاض ــي ،م ـت ـض ـم ـنــة أج ـ ـ ــزاء مــن

روس ـيــا ،منها شـبــه جــزيــرة ال ـقــرم وإقليم
الكوبان ومقاطعة روستوف وجمهوريات
شمال القوقاز ،إضافة إلى شرق سيبيريا،
كما تضم أراضــي في البلقان وأذربيجان
وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان
ومـنـطـقــة شـيـنـجـيــانــغ األوي ـغ ــوري ــة ذاتـيــة
ال ـح ـكــم ف ــي ال ـص ـي ــن ،وأراض ـ ـ ــي مـنـغــولـيــا
وإيــران .وتسكن هذه المناطق مجموعات
سـكــانـيــة م ــن الـقــومـيــة الـتــركـيــة وتـتـحــدث
اللغة التركية.
وفي تعليقه على «هدية» بهجلي ،أعرب
المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري
بيسكوف عن أسف الكرملين ،ألن «الخريطة
الـ ـت ــي أه ــدي ــت لــرئ ـيــس تــرك ـيــا ال 02

لبنان يدين «إرهاب
الحوثيين» وميقاتي
يتريث في جمع حكومته

رياضة

١٨
الشباب والنصر يواجهان
الفحيحيل وكاظمة

ةديرجلا

•
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َ
األمير يستقبل ولي العهد ورئيسي السلطتين

الخالد يستقبل وزير المالية اإلثيوبي

صاحب السمو :اإلمارات حققت إنجازات حضارية أسهمت في تعزيز مكانتها المرموقة

بحضور الوزيرين محمد الفارس وحمادة

استقبل سمو أمير البالد الشيخ نواف
األحـمــد ،بــدار يمامة صباح أمــس ،سمو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
واستقبل سموه ،بحضور سمو ولي
العهد ،رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم،
ورئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد.
مــن جـهــة أخ ــرى ،بـعــث سـمــوه ببرقية
تهنئة إلى رئيس دولة اإلمارات العربية
المتحدة سمو الشيخ خليفة بن زايدّ ،
عبر
فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
الذكرى الـ  50للعيد الوطني لإلمارات.
وأشاد سموه برسوخ أواصر العالقات
األخـ ــويـ ــة ال ــوطـ ـي ــدة وال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال ـتــي
تـجـمــع ال ـكــويــت واإلمـ ـ ـ ــارات وب ـمــا حققه
البلد الشقيق من إنجازات حضارية على
صعيد مساره التنموي الطموح ،والتي
أسـهـمــت ف ــي تـعــزيــز مـكــانـتــه الـمــرمــوقــة،
متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية

ً
رئيس الوزراء مستقبال وزير المالية اإلثيوبي أمس
ً
األمير مستقبال ولي العهد والغانم والخالد أمس
ول ــإم ــارات وشعبها الـكــريــم الـمــزيــد من
التقدم واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة
لسموه.
كـمــا بـعــث س ـمــوه ،ببرقية تهنئة إلــى

رئـ ـي ــس إف ــري ـق ـي ــا ال ــوسـ ـط ــى فــاوس ـت ـيــن
ت ــوادي ــرا ،عـ ّـبــر فـيـهــا س ـمــوه ع ــن خــالــص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده،
مـتـمـنـيــا ل ــه م ــوف ــور ال ـص ـح ــة وال ـعــاف ـيــة

ول ـب ــاده وشـعـبـهــا الـصــديــق الـمــزيــد من
التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد وسمو رئيس
مجلس الوزراء ببرقيات تهنئة مماثلة.

استقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس
مجلس ال ـ ــوزراء ،بـحـضــور وزي ــر الـنـفــط وزيــر
التعليم العالي الدكتور محمد الفارس ،ووزير
الـمــالـيــة وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون االقـتـصــاديــة
واالستثمار خليفة حمادة ،في قصر بيان أمس،

وزير المالية في إثيوبيا أحمد شيدي ،والوفد
المرافق له ،بمناسبة زيارته للبالد.
حضر المقابلة رئيس ديــوان سمو رئيس
مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل.

العتيبي :مستمرون في تحديد مصير جميع األسرى

الكويت وتونس تبحثان سبل تفعيل
اتفاقية التعاون العسكري
أحاط مجلس األمن بمستجدات ملف المفقودين ورعايا الدول الثالثة
بحث سفير الكويت لدى تونس ،علي الظفيري،
ووزيــر الدفاع التونسي عماد مميش ،أمس ،سبل
تفعيل اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين.
وقال الظفيري ،في تصريح لـ «كونا» ،إن اللقاء
تفعيل اتـفــاقـيــة ال ـت ـعــاون فــي الـمـجــال
ت ـطـ ّـرق ال ــى
ّ
العسكري التي وقعها البلدان عــام  ،2016والتي
ستساهم في تعزيز تبادل الخبرات في هذا المجال
بين الجانبين.
وأضاف أن المحادثات تطرقت أيضا الى تكثيف
الزيارات العسكرية بين البلدين ،وتعزيز التعاون في
مجال التدريب العسكري وتبادل الخبرات ،مشيرا
الى أنه تم االتفاق على استقبال عدد من الكوادر
الـعـسـكــريــة الـتــونـسـيــة لـتــدريـبـهــا بــالـكــويــت الـعــام
المقبل .وأوضــح السفير أنه بحث أيضا مع وزير
الدفاع التونسي التحضيرات لزيارة مزمعة لرئيسة

الحكومة التونسية نجالء بودن إلى دولة الكويت،
إضافة الى تفعيل اللجنة العسكرية المشتركة بين
البلدين لدفع التعاون في المجاالت ذات االهتمام
المشترك بينها التدريب ومراقبة ّالحدود.
يــذكــر أن ال ـكــويــت وت ــون ــس وق ـع ـتــا ع ــام 2016
اتفاقية تعاون عسكري تشمل بالخصوص التدريب
والتعليم العسكري والتعاون بين القوات المسلحة
والخدمات اللوجيستية.
كما تتضمن تبادل الخبراء والفنيين والمهنيين
فـ ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـمـ ـج ــاالت ال ـع ـس ـك ــري ــة وال ـع ـل ـم ـيــة
والتكنولوجية واالستخبارات العسكرية واألنظمة
االلكترونية والمعلوماتية واالتصاالت والتعاون
في المجاالت الطبية العسكرية والقضاء العسكري،
وتــأهـيــل الـقـضــاة وت ـب ــادل ال ـخ ـبــرات والـصـنــاعــات
العسكرية والحربية.

قدموا بطوالت
وضحوا
بأنفسهم من
أجل الكويت
وضربوا
ً
ً
مثاال رائعا
في الوطنية
والفداء

أحاطت الكويت األمين العام لألمم المتحدة
رئيس مجلس األمن بمستجدات ملفي األسرى
والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة،
متمنية انتهاء هــذه الـمــأســاة اإلنسانية في
أقرب وقت ،مؤكدة أنها ستستمر في جهودها
مـ ــن أجـ ـ ــل تـ ـح ــدي ــد م ـص ـي ــر ج ـم ـي ــع األسـ ـ ــرى
الكويتيين ورعايا الدول األخرى.
جاء ذلك في رسالة وجهها مندوب الكويت
لدى األمم المتحدة السفير منصور العتيبي،
استنادا إلى أحكام قــرار مجلس األمــن 2107
لعام  ،2013وإلى البيان الصحافي الصادر عن
مجلس األمن في  24نوفمبر .2020
وذكــرت الرسالة أنه في  18نوفمبر 2021
ت ــم ت ـحــديــد مـصـيــر  19ش ـه ـيــدا م ــن األس ــرى
وال ـم ـف ـقــوديــن ،بـعــد ال ـت ـعــرف عـلــى هــويــاتـهــم
بعملية االستعراف بالتحليل الجيني للبصمة

الوراثية ،والتي تقوم بها اإلدارة العامة لألدلة
الجنائية بــوزارة الداخلية على الرفات الذي
يتم تسلمه من العراق ،لينضم أصحابه بعدها
إلى قائمة شهداء الكويت ممن سبق اإلعالن
عن التعرف على رفاتهم.
وأشارت الرسالة إلى أن «هؤالء األسرى تم
اعتقالهم أثناء غزو النظام العراقي الغاشم
على الكويت عام  ،1990وتم تسلم رفاتهم من
العراق ضمن رفات الشهداء الذي سبق اإلعالن
عن االستعراف عليه في نوفمبر  ،2020وأشهر
يناير ومارس ويوليو .»2021
وأفادت الرسالة بأن جهودا مكثفة أفضت
ال ــى ال ـت ـعــرف عـلــى م ــواق ــع دف ــن ال ـش ـهــداء في
العراق ،وقررت اللجنة الفرعية الفنية المنبثقة
عن اللجنة الثالثية فحص المواقع من جانب
الفريق الفني العراقي بإشراف اللجنة الدولية

للصليب األحمر ،وتم العثور على رفات هؤالء
األســرى ،مؤكدة استمرار عملية االستعراف
عـلــى الــرفــات واع ــان هــويــة مــن يـتــم التعرف
على رفاته.
وأثـنــت على ه ــؤالء األس ــرى ،وذك ــرت انهم
«قــدمــوا بـطــوالت وضـحــوا بأنفسهم مــن أجل
الـكــويــت وض ــرب ــوا مـثــاال رائ ـعــا فــي الوطنية
والفداء ،وسجلوا أسماءهم في سجل الشرف
والبطولة ،بعد أن واجهوا الموت بكل شجاعة
وبسالة من أجل الكويت والكويتيين» ،مضيفة
أن الكويت تقدمت بالشكر للحكومة العراقية
وأعضاء اللجنتين الثالثية والفنية الفرعية،
وإلى اللجنة الدولية للصليب األحمر ،وبعثة
األمــم المتحدة لدعم جهود اللجنة الثالثية
والفنية الفرعية ،والتي ساهمت في تحديد
مصير هؤالء األسرى.

اإلمارات تحتفل بيوبيلها الـ  ...50و«خارجيتها» نافذتها على العالم
ّ

الوزارة تشكل عبر سفاراتها همزة وصل مع العالم وتعزيز مقومات االقتصاد والثقافة وإرساء دعائم السالم
«رؤية زايد» في
بناء دولة مزدهرة
قائمة على التسامح
تحققت باستضافة
اإلمارات أكثر من
 200جنسية

حصلت عام 2020
على المرتبة األولى
ً
دوليا
بالمنطقة و18
في مؤشر القوة
الناعمة العالمية

●

ربيع كالس

تحتفل دولــة اإلمــارات العربية
المتحدة ،اليوم ،باليوبيل الذهبي
لتأسيسها ،حيث سعت على مدى
ال ـ ـ  50ع ــام ــا ال ـمــاض ـيــة إل ــى بـنــاء
الجسور ولعب دور إيجابي على
الصعيدين اإلقليمي والدولي.
ك ـ ـمـ ــا تـ ـطـ ـم ــح الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة خـ ــال
ال ـس ـن ــوات الـمـقـبـلــة لـتـعــزيــز هــذه
ال ــرؤي ــة ،مــن خ ــال االس ـت ـمــرار في
الـقـيــام ب ــدور إيـجــابــي عــن طريق
ّ
تعزيز الـتـعــاون ،وح ــل الخالفات
عـ ـب ــر ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار وال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
والمشاركة البناءة.
وأش ــارت سفارة اإلم ــارات لدى
الـ ـك ــوي ــت ،فـ ــي ت ـق ــري ــر ل ـه ــا ح ــول
المناسبة ،الــى انــه منذ تأسيس
الــدولــة عــام  ،1971جـ ّـســدت وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ــدول ــي
م ـق ــوم ــات ال ـم ـج ـت ـمــع اإلمـ ــاراتـ ــي،
ف ـك ــان ــت وال ت ـ ـ ــزال ن ــاف ــذت ــه عـلــى
ال ـع ــال ــم وال ـع ـي ــن الـ ـس ــاه ــرة عـلــى
مواطني الدولة في الخارجُ ،ينشر
م ــن خــالـهــا فـكــر ورؤي ـ ــة الـقـيــادة
اإلماراتية ،التي تؤكد قيم اإلخاء
اإلنساني ،وتدعو دائما إلــى رفع
ال ـم ـع ــان ــاة ع ــن اإلن ـ ـسـ ــان ب ـصــرف
النظر عن جنسه أو دينه ،مشددة
على ض ــرورة تعميق قيم السالم
ّ
العالمي وحــل النزاعات بالحوار
وبالطرق السلمية.
وت ـس ـي ــر اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ع ـل ــى م ـبــدأ
تـعــزيــز األم ــن وال ـس ــام والتنمية

ال ـم ـس ـتــدامــة ف ــي مـخـتـلــف أرجـ ــاء
ً
ً
العالم ،متخذة من هذا المبدأ بعدا
ً
أساسيا في سياستها ،وهو المبدأ
الذي أرسى دعائمه رئيس الدولة
ال ــراح ــل الـشـيــخ زاي ــد بــن سلطان
آل ن ـه ـي ــان ،وت ـس ـي ــر ع ـل ــى خـطــاه
قيادة الشيخ خليفة بن زايــد ،في
التأكيد على هذا البعد وتعميقه
وتطويره عبر مساهمات جليلة
قــامــت بـهــا ال ــدول ــة عـلــى مختلف
الـ ُّـص ـعــد اإلن ـســان ـيــة والـسـيــاسـيــة
واالقتصادية.
وتشكل وزارة الخارجية ،عبر
س ـفــارات ـهــا وإدارات ـ ـهـ ــا المختلفة
وبعثاتها الدبلوماسية المنتشرة
ح ــول ال ـعــالــم ،هـمــزة الــوصــل بين
قيادة دولة وشعوب العالم بجميع
أط ـ ـيـ ــافـ ــه ،وت ـع ـم ــل ع ـل ــى تــوط ـيــد
أواصــر الصداقة والتعاون بينها
وب ـيــن دول ال ـعــالــم عـلــى مختلف
ال ـص ـعــد وال ـم ـج ــاالت الـسـيــاسـيــة

وتنعكس «رؤية زايد» التاريخية
اليوم في بناء دولة مزدهرة وقائمة

ً
على مدى مسيرة امتدت  50عاما ،عملت
اإلمارات على تفعيل دورها اإلنساني في
ال ـحــد م ــن ال ـف ـقــر ع ـلــى ال ـن ـطــاق الـعــالـمــي،
ومساعدة الدول والمجتمعات المحتاجة،
ً
حتى أصبحت عنوانا للخير والعطاء ،فقد
تضاعفت المساعدات الخارجية اإلماراتية

سيد القصاص

أعـ ـل ــن م ــدي ــر إدارة مـتــابـعــة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــود وال ـ ـص ـ ـيـ ــانـ ــة رئـ ـي ــس
الفريق الفني في وزارة الكهرباء
وال ـم ــاء م ـلــوح الـعـجـمــي ان ــه تم
ح ـتــى اآلن اس ـت ـب ــدال ن ـحــو 30
ألف عداد في منطقة السالمية،
ويـقـتـصــر االس ـت ـب ــدال ف ــي هــذه
ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـنـ ـش ــاطـ ـي ــن
االستثماري والتجاري ،مضيفا
أن «الـ ـكـ ـه ــرب ــاء» س ـت ـحــول هــذه
الـ ـ ـع ـ ــدادات إلـ ــى م ـس ـب ـقــة ال ــدف ــع
بحيث «ال يتم إيصال التيار إال
إذا تــم شـحــن قيمة االسـتـهــاك
مسبقا لفترة زمنية محددة».
وأض ــاف ملوح فــي تصريح
صـ ـ ـح ـ ــا ف ـ ــي أن «ا ل ـ ـ ـك ـ ـ ـهـ ـ ــر بـ ـ ــاء»
شرعت في وقــت سابق بخطة
استبدال العدادات الميكانيكية
الموجودة حاليا بأخرى ذكية
بتوقيع عقد تــور يــد  200ألف
عـ ــداد ذك ــي كـمــرحـلــة أولـ ــى في
حـيــن شـهــدت مـحــافـظــة حولي

رؤية زايد

باكورة أعمال المشروع ،مشيرا
إلى استمرار عمليات الفحص
ل ـج ـم ـي ــع الـ ـكـ ـمـ ـي ــات الـ ـ ـم ـ ــوردة
وال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــرة خـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
المقبلة.
ي ــذ ك ــر أن وزارة ا ل ـك ـه ــر ب ــاء
والماء قامت مؤخرا بتوزيعها

حـ ــرصـ ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة

ً
ألك ـث ــر م ــن  187ض ـع ـفــا بـقـيـمــة إجـمــالـيــة
تجاوزت  322مليار درهم إماراتي.
وإل ــى جــانــب ج ـهــود االس ـت ـق ــرار ،تركز
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات اإلمـ ـ ــارات ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـل ــى األم ـ ــن
الغذائي ،من خالل دعم تنفيذ العديد من
ً
المشاريع الزراعية اعتمادا على خبرتها

المتخصصة في استزراع الصحراء ودعم
التنمية الريفية .وخالل السنوات األخيرة
ّ
كثفت الدولة االهتمام بالطاقة المتجددة
بـ ـ ـه ـ ــدف تـ ـحـ ـقـ ـي ــق خ ـ ـفـ ــض فـ ـ ــي ت ـك ــال ـي ــف
الطاقة وتوفير خيارات للطاقة النظيفة
والمتجددة.

مخالفات للصيد بدون ترخيص
حررت الهيئة العامة للبيئة العديد من المخالفات لصيد األسماك
بــأحـجــام غـيــر قــانــونـيــة والـصـيــد مــن غـيــر تــرخـيــص فــي المناطق
البحرية المحظورة.
وأكدت الهيئة في بيان لها أنها قامت بعمل مسوحات ميدانية
من قبلها واالدارة العامة لخفر السواحل للتأكد من تطبيق قانون
حماية البيئة على المراكب بالمناطق البحرية ،وعليه تم تحرير
العديد من المخالفات لصيد األسماك بأحجام غير قانونية وإلقاء
المخلفات بالبيئة البحرية والصيد من غير ترخيص بالمناطق
المحظورة.

ً
ً
«النجاة» تفتتح مركزا صحيا بتعز

جانب من العدادات الذكية

«الخارجية» والتكنولوجيا

دبلوماسية العطاء اإلنساني

«الكهرباء» :العدادات في النشاطين
االستثماري والتجاري مسبقة الدفع
●

واالق ـت ـصــاديــة والـثـقــافـيــة حسب
م ـبــادئ قـيــادتـهــا فــي تـطــويــر قيم
التنمية وال ـح ـضــارة اإلنـســانـيــة،
وت ـ ـع ـ ــزي ـ ــز م ـ ـق ـ ــوم ـ ــات ال ـن ـه ـض ــة
االقـتـصــاديــة والـثـقــافـيــة ،وإرس ــاء
دعائم السالم واإلخــاء في العالم،
مـ ـم ــا ع ـ ــزز مـ ـك ــان ــة ال ـ ــدول ـ ــة عـلــى
الساحتين اإلقليمية والدولية.
وقــد أسست دولــة اإلم ــارات على
قيم التسامح والسالم التي غرسها
الشيخ زايــد ،وكانت استراتيجيته
ت ـقــوم عـلــى إظ ـه ــار ال ـصــداقــة تـجــاه
جميع الثقافات والشعوب ،وتعزيز
قيم اإلسالم المعتدل ،والعمل من أجل
تعاون متبادل في المنفعة مع جميع
الدول لتحقيق االستقرار العالمي.

عـلــى ال ـت ـســامــح ،حـيــث تستضيف
دولة اإلمارات أكثر من  200جنسية،
وه ــي مــوطــن ألكـثــر مــن  40كنيسة
ومكان للعبادة ،إضافة إلى العديد
م ــن م ــراك ــز الـتـعـلـيــم وال ـث ـقــافــة ذات
المستوى العالمي.
وت ـح ـق ـقــت الـ ــريـ ــادة اإلم ــاراتـ ـي ــة
فــي الـعـمــل اإلن ـســانــي ال ــدول ــي بين
أك ـبــر الـ ــدول الـمــانـحــة للمساعدات
اإلنمائية الرسمية مقارنة بالدخل
ال ـقــومــي اإلج ـم ــال ــي ،ح ـيــث ت ـبــوأت
المرتبة األولى عالميا خالل الفترات
 ،2017 ،2016 ،2014 ،2013وال تزال
م ــن ض ـم ــن أكـ ـب ــر الـ ـ ـ ــدول ال ـمــان ـحــة
لـلـمـســاعــدات اإلن ـمــائ ـيــة الــرسـمـيــة.
واستفاد من هذه المساعدات خالل
العقود الخمس الماضية أكثر من
 196دولة.
فــي عــام  ،2020احتلت اإلم ــارات
المرتبة األولى في المنطقة والمرتبة
ً 18
دوليا في مؤشر القوة الناعمة

الـعــالـمـيــة .وه ــذا دل ـيــل عـلــى ال ـتــزام
الـ ــدولـ ــة ال ـم ـس ـت ـمــر ب ـت ــوف ـي ــر بـيـئــة
م ــن ال ـف ــرص واالب ـت ـك ــار والـتـطــويــر
وال ـت ـس ــام ــح ل ـج ـم ـيــع ال ـمــواط ـن ـيــن
والمقيمين والزوار ،وضمان عالقات
ق ــائ ـم ــة ع ـل ــى االح ـ ـت ـ ــرام ال ـم ـت ـبــادل
والسالم مع المجتمع الدولي.
وخ ـ ــال ع ــام ــي  2020و،2021
س ـج ـل ــت اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات فــي
مجاالت عدة على المستوى الوطني،
ك ـمــا ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن اإلقـلـيـمــي
والــدولــي ،وكانت الـمــرأة اإلماراتية
ف ــي ال ـم ـقـ ّـدمــة ،شــري ـكــة ف ــي مسيرة
تنموية تحصد النجاحات بعزيمة
ال تضاهى .فقد تـبــوأت اإلمــاراتـيــة
مـكــانــة مـمـيــزة ف ــي مـضـمــار العمل
الدبلوماسي.

(أرشيف)
إش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارات ع ـ ـلـ ــى الـ ـقـ ـط ــاع ــات
االس ـت ـث ـمــاريــة وال ـت ـج ــاري ــة في
محافظتي الـفــروانـيــة وحــولــي
بـ ـض ــرورة ت ــأدي ــة الـمـسـتـحـقــات
المترتبة على االسـتـهــاك قبل
تــركـيــب ال ـع ــدادات الــذكـيــة التي
انطلقت من منطقة السالمية.

والـتـعــاون الــدولــي على تأسيس
ب ـن ـيــة ت ـح ـت ـيــة رق ـم ـي ــة م ـت ـطــورة
لـ ـت ــوفـ ـي ــر ب ـ ــاق ـ ــة مـ ـ ــن الـ ـخ ــدم ــات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة لـلـمـتـعــامـلـيــن عبر
استثمارها للتقنيات المتطورة
وتـطــويــع التكنولوجيا إلنـجــاز
ال ـ ـم ـ ـهـ ــام وتـ ـلـ ـبـ ـي ــة ال ـم ـت ـط ـل ـب ــات
اليومية للمتعاملين ،مع ضمان
استمرارية األعمال بكفاءة عالية.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن الـت ـحــديــات
التي يمر بها العالم إثر جائحة
«ك ــورون ــا» ،ومــع افتتاح «إكسبو
 »2020فـ ــي أكـ ـت ــوب ــر ال ـم ــاض ــي،
تــ ّ
ـوجـ ـ ـه ـ ــت ح ـ ـكـ ــومـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
ن ـح ــو م ــزي ــد م ــن االنـ ـفـ ـت ــاح على
العالم وعــودة الحياة الطبيعية
واسـتـقـطــاب أص ـح ــاب الـمــواهــب
واألعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــال ،ض ـ ـ ـمـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات
استراتيجية تهدف إلــى تمكين
ال ـ ــدول ـ ــة مـ ــن رف ـ ــع م ـكــان ـت ـهــا فــي
م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات تـ ـسـ ـهـ ـي ــل األع ـ ـ ـمـ ـ ــال،
ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا بـ ـع ــد حـ ـل ــولـ ـه ــا فــي
ً
المرتبة األولى إقليميا والرابعة
ً
عالميا في مؤشر ريادة األعمال،
ب ـح ـس ــب ال ـت ـق ــري ــر الـ ـ ـص ـ ــادر عــن
«ال ـ ـم ـ ــرص ـ ــد ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي ل ـ ــري ـ ــادة
األعـمــال» عن سنة  ،2020إضافة
إل ــى م ــؤش ــرات أف ـضــل الــوجـهــات
اآلم ـن ــة لـلـمــواطـنـيــن والمقيمين
على أرضها.
وت ـ ـهـ ــدف الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة مـ ــن خ ــال
الـبـعـثــات وال ـس ـفــارات وعالقتها
المتميزة مع دول العالم إلى جذب
وتشجيع االستثمارات األجنبية،

وتحفيز التجارة وتعزيز العالقات
االقتصادية الثنائية والمتعددة
األطراف.
وتشكل ه ــذه الـجـهــود جوهر
الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
ل ــإم ــارات الـتــي تــدعــم فــي نهاية
الـمـطــاف االح ـت ـيــاجــات الطويلة
األجـ ــل ل ـلــدولــة ال ـتــي ت ــم تسليط
ال ـض ــوء عـلـيـهــا ف ــي إطـ ــار «رؤي ــة
 »2021و»رؤيـ ــة مـئــويــة اإلم ــارات
لعام .»2071
وت ـ ــواص ـ ــل اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـع ـمــل
عـ ـل ــى خـ ـل ــق اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد م ـت ـن ــوع،
م ــع االس ـت ـم ــرار ف ــي جـنــي فــوائــد
م ـ ــوارده ـ ــا ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ال ــوف ـي ــرة.
وتلعب وزارة الخارجية والتعاون
ً
ً
ال ــدول ــي دورا مـهـمــا ف ــي ضـمــان
اسـ ـتـ ـف ــادتـ ـه ــا م ـ ــن االت ـ ـجـ ــاهـ ــات
االقتصادية العالمية ،من خالل
ت ـع ــزي ــز م ـك ــان ــة ال ـ ــدول ـ ــة كــاعــب
رئيسي على الساحة العالمية.
وتجدر اإلشارة إلى أن اإلمارات
هي ثاني قوة اقتصادية في العالم
العربي ،حيث يعزى نموها القوي
والمستدام إلى السياحة والنقل
والخدمات اللوجستية والمالية
والـ ـعـ ـق ــارات والـ ـبـ ـن ــوك وال ـطــاقــة
المتجددة.
تتمتع اإلمــارات بسجل حافل
ف ــي جـ ــذب االس ـت ـث ـمــار األجـنـبــي
المباشر من خــال نظام اإلعفاء
ال ـض ــري ـب ــي ،وبـنـيـتـهــا الـتـحـتـيــة
المتطورة ،وتذليل العوائق أمام
إنشاء األعمال التجارية.

افتتحت جمعية الـنـجــاة الخيرية ،أمــس األول ،مــركــز العجيل
الـصـحــي ،ال ــذي يستفيد مـنــه نـحــو  10آالف شـخــص فــي مديرية
المواسط الريفية بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وأعرب المدير العام لمديرية المواسط أمين شرف ،في تصريح
صحافي ،خالل حفل االفتتاح عن بالغ الشكر والتقدير للكويت؛
أميرا وحكومة وشعبا ،على وقوفها الصادق والدائم والالمحدود
مع اليمن في شتى المجاالت.
وأوض ــح شــرف أن افتتاح مثل هــذه الـمــراكــز الصحية ،فــي ظل
األوضاع الراهنة ،سيساهم في تخفيف معاناة مئات األسر بالعديد
من المناطق النائية التي ستستفيد من خدمات المركز.
من جانبه ،قال مدير مكتب الصحة في تعز د .راجــح المليكي
إن هذا المشروع الحيوي سيساعد في دعم وتعزيز قدرات القطاع
الصحي بالمحافظة ،وتخفيف الضغط عن المستشفيات المركزية،
وتخفيف األعباء عن المواطنين في منطقة بني يوسف وجوارها،
خصوصا في ظل الظروف القاسية التي تمر بها البالد.

البراك يدعو كتلة...
وذكــر الـعــازمــي أن «كتلة ال ـ  31بها  4كتالت،
ً
والواضح أنها ستشهد انشقاقا ،واأليام ستثبت
ً
ذلــك» ،مشيرا إلى أن «أحــد النواب نقل إلي أن 14
ً
نائبا يريدون أن يكونوا وزراء!».
من جهته ،قــال النائب محمد المطير« :أدعــو
الـجـمـيــع إل ــى تــوح ـيــد ال ـص ـف ــوف ،وخـ ــال األي ــام
الـقــادمــة سنجتمع تـحــت راي ــة واحـ ــدة ،لمحاربة
الفساد وتغيير الرئيسين ،ألن ذلك مطلب شعبي،
ً
وعلينا دور خالل الفترة المقبلة» ،مشددا على أن
«رحيل رئيس مجلس األمة مطلب الشعب ،ومازلنا
مستمرين في هذا األمر ،فالبلد من سيئ إلى أسوأ،
ونحن بحاجة إلى التغيير».
إلــى ذلــك ،وخــال مشاركتهما في الندوة التي
أقــامـهــا الـمـنـبــر الــديـمــوقــراطــي بـعـنــوان «م ــا بعد
المصالحة» ،اتفق النائبان د .حسن جوهر ومهلهل
المضف على أن تحقيق المصالحة لن يكتمل إال
بنهج السياسة الحكومية المقبلة ،ومدى قدرتها
على تنفيذ برنامج العمل وفق جدول زمني محدد.
وفــي حين اعتبر جــوهــر أن فــرحــة المصالحة
ً
الوطنية لــن تكتمل إال بالعفو عــن  450مواطنا
ومــواطـنــة متهمين فــي قضايا رأي ،أكــد النائب
ً
المضف أن «المصالحة كانت أساسا النطالق عمل
جديد ،ضمنها مواجهة االستحقاقات السياسية
ال ـح ــال ـي ــة وال ـت ـح ــدي ــات االق ـت ـص ــادي ــة وال ـم ـل ـفــات
الدولية».
٠٧

«تلوين» الخرائط مصدر...
تحتوي على نجمة حمراء تظهر أن روسيا في
مركزها».
ونقل بيسكوف عن خبير في الشؤون التركية
قوله إن «مركز العالم التركي ليس في تركيا ،إنما
في أراضي روسيا ،في ألتاي».
في المقابل ،قال وزير الخارجية التركي مولود
جــاويــش أوغ ـلــو ،بـعــد اجـتـمــاع لـ ــوزراء خارجية
«ال ـنــاتــو» ،إن إردوغ ـ ــان يـعـتــزم إج ــراء مـحــادثــات
هاتفية مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،بعد
غد ،بخصوص األزمة مع أوكرانيا.
ومن المقرر أن يلتقي الفروف نظيره األميركي
أنـتــونــي بـلـيـنـكــن ،ال ـي ــوم ،فــي ال ـســويــد ،قـبــل قمة
اف ـتــراض ـيــة م ـق ــررة الـشـهــر الـمـقـبــل بـيــن رئيسي
البلدين .وال يزال الموقف في تصاعد بين روسيا
وأوكــران ـيــا ،حـيــث يـتـبــادل الـبـلــدان مـنــذ أسابيع
ا تـهــا مــات بالتحضير لتحركات عسكرية وسط
مناورات عسكرية كثيفة تجرى في المنطقة.

ةديرجلا
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محليات
الجابر :إنجازات قطر تعكس عمق الرؤية وحنكة التخطيط
بحث مع السفيرة البريطانية العالقات المشتركة وهنأ نظيره اإلماراتي بالعيد الوطني
محمد الشرهان

ّ
مثل صاحب
السمو في افتتاح
بطولة كأس العرب
بالدوحة ...ونقل
تحيات سموه لتميم

ث ـم ــن م ـم ـثــل ص ــاح ــب ال ـس ـمــو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
ال ــدف ــاع الـشـيــخ حـمــد ال ـجــابــر ما
حـقـقـتــه دولـ ــة قـطــر الـشـقـيـقــة من
تقدم وتطور.
جــاء ذلــك خــال تمثيل الجابر
ل ـص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ف ــي االف ـت ـت ــاح
ال ــرس ـم ــي ل ـب ـطــولــة كـ ــأس ال ـعــرب
(فيفا)  ،2021والذي أقيم ليل أمس
األول في الدوحة ،تلبية لدعوة من
أمير قطر الشيخ تميم بــن حمد
آل ثاني.
ونـ ـق ــل ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ،خ ــال
حضوره حفل االفتتاح ،تحيات
وت ـق ــدي ــر ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ ن ـ ـ ــواف األحـ ـم ــد،
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحـ ـم ــد ،وس ـم ــو ال ـش ـيــخ صـبــاح
الـخــالــد رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء،
إلــى الشيخ تميم ،كما أشــاد بما
حـقـقـتــه دولـ ــة قـطــر الـشـقـيـقــة من
تقدم وتـطــور ،جعل منها محطا
لــأنـظــار ومـضــربــا لــأم ـثــال ،في
ك ـي ـف ـي ــة ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة والـ ـعـ ـم ــل عـلــى

تحقيق مفهوم النهضة الشاملة،
وال ـتــي نشهد ال ـيــوم آث ــاره ــا ،من
إنـ ـج ــازات تـعـكــس ع ـمــق ال ــرؤي ــة،
وحـ ـنـ ـك ــة ال ـت ـخ ـط ـي ــط ،وال ـس ـع ــي
إلــى تحقيق األه ــداف المنشودة
وج ـنــي ث ـمــار ال ـن ـج ــاح ،بـســواعــد
أب ـ ـنـ ــاء ال ـش ـع ــب الـ ـقـ ـط ــري ال ــذي ــن
أبهروا العالم بعلو همتهم وتميز
قدراتهم ،وها هم اليوم أشقاؤهم
من الرياضيين من شباب الوطن
الـعــربــي يـشــاركــونـهــم فــرحــة هــذا
التجمع ا لــر يــا ضــي ويبادلونهم
أصدق مشاعر المودة واإلخاء.
ك ـم ــا أبـ ـ ــدى ال ـج ــاب ــر س ـعــادتــه
بما شاهده من منشآت رياضية
حديثة ومـتـطــورة ،واسـتـعــدادات
فنية وإدارية كبيرة ،والتي تأتي
اسـتـعــدادا الستضافة دولــة قطر
الشقيقة للحدث الرياضي الدولي
األهــم وهــو «كــأس العالم ،»2022
مــؤكــدا أن هــذه االسـتـضــافــة تعد
إنجازا هاما يسجل لدول المنطقة
كافة ،ويسهم في تحقيق النهضة
وال ـ ـت ـ ـطـ ــور واالرتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ل ـل ـحــركــة
الرياضية العربية.
وفي ختام فعاليات االفتتاح،

ع ـبــر مـمـثــل ص ــاح ــب ال ـس ـمــو عن
خالص شكره وتقديره وامتنانه
لـ ــدولـ ــة قـ ـط ــر ،ق ـ ـيـ ــادة وح ـك ــوم ــة
وش ـع ـب ــا ،ع ـلــى م ــا ل ـق ـيــه وال ــوف ــد
ال ـمــرافــق ل ــه م ــن ح ـف ــاوة وتـكــريــم
وحسن استقبال ،سائال المولى
ع ــز وجـ ــل ل ــدول ــة ق ـطــر الـشـقـيـقــة
وش ـع ـب ـهــا ال ـك ــري ــم دوام ال ـت ـقــدم
وال ـ ــرفـ ـ ـع ـ ــة واالزدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ف ـ ــي ظــل
قيادتها الحكيمة.
وعـ ــاد مـمـثــل ص ــاح ــب الـسـمــو
والوفد المرافق له إلى البالد ليل
أمس األول.
من جانب آخر ،استقبل الوزير
الجابر ،في مكتبه ،أمس ،سفيرة
المملكة ا لـمـتـحــدة ل ــدى الكويت
بليندا لويس ،حيث بحثا عددا
م ــن ال ـم ــواض ـي ــع ذات االه ـت ـم ــام
ال ـم ـش ـتــرك ،بــاإلضــافــة إل ــى سبل
تعزيز العالقات الثنائية ،وآخر
التطورات اإلقليمية والدولية.
حـضــر ال ـل ـقــاء رئ ـيــس األركـ ــان
العامة للجيش الفريق الركن خالد
الصالح ،وكبير مستشاري رئيس
أركان الدفاع البريطاني لشؤون
الـشــرق األوســط وشـمــال إفريقيا

ً
مشاركا في افتتاح «كأس العرب»
الجابر
الفريق طيار سامي سامبسون،
والملحق العسكري البريطاني
ل ــدى ال ـب ــاد الـعـقـيــد ب ـحــري بــول
مــول ـف ـي ـنــي ،وال ـس ـكــرت ـيــر الـثــانــي
بــإدارة أوروبــا بــوزارة الخارجية
عمر الدويسان.
إلى ذلــك ،بعث الجابر ببرقية
تهنئة إلــى وزيــر الــدولــة لشؤون

الدفاع اإلماراتي محمد البواردي،
بـمـنــاسـبــة ال ــذك ــرى ال ـ ـ  50للعيد
الوطني لدولة اإلم ــارات العربية
المتحدة.
وقالت وزارة الدفاع ،في بيان
ص ـحــافــي ،إن ال ـجــابــر أعـ ــرب في
بــرقـيـتــه ع ــن تـمـنـيــاتــه ل ــإم ــارات
بدوام التقدم واالزدهار ،ولقواتها

الـمـسـلـحــة بــالــرف ـعــة والـ ـع ــزة في
ظ ــل ال ـق ـيــادة الـحـكـيـمــة لصاحب
الـسـمــو الـشـيــخ خليفة بــن زاي ــد،
داعـيــا المولى عــز وجــل أن يعيد
هذه المناسبة على سموه ،وعلى
شعب اإلمـ ــارات بالخير واليمن
والبركات.

ً
«الصحة» :مواجهة الوباء ومضاعفاته «المحاسبة» :تعاملنا مع  1979موضوعا
بالتعاون والترصد الوبائي
بقيمة  2.3مليار دينار

النجار :المتحور قد يكون سبب موجة «أوروبا»
●

عادل سامي

أكـ ــد رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة االس ـت ـش ــاري ــة لـمــواجـهــة
«كــورونــا» ب ــوزارة الصحة د .خالد الجارالله أن
تعاون وتكاتف الجميع حتمي للمواجهة الوبائية
محليا وإقليميا ودوليا.
وقــال الجارالله ،في تغريدة على «تويتر» ،إن
رصد المتحور «أوميكرون» في المحيط اإلقليمي
ه ــو تــأك ـيــد ل ـمــا ورد ف ــي ب ـي ــان مـنـظـمــة الـصـحــة
العالمية إلقليم الـشــرق المتوسط ،مـشــددا على
أهمية تعزيز الترصد الوبائي والتدابير الوقائية
الحكومية والمجتمعية ،ور ف ــع نسب التطعيم
«إقليميا».
جــديــر بــالــذكــر أن ال ـمــديــر اإلقـلـيـمــي لمنظمة
الصحة العالمية إلقليم شرق المتوسط أكد في
بيان قبل يومين أن تغيير مسار الجائحة ،ومنع
حدوث طفرات جديدة يأتي من خالل العمل معا
كبلدان ومجتمعات ،الفتا إلى أن هذا األمر ممكن

من خالل زيادة معدالت التطعيم وااللتزام بتدابير
الصحة العامة والتدابير االجتماعية التي أثبتت
فعالياتها.
وأش ــار إلــى أن «الصحة العالمية» ترصد عن
كثب المتحور «أومـيـكــرون» وسائر المتحورات
المقلقة ،كما أنها تــواصــل العمل باستمرار مع
الدول األعضاء وشبكة الباحثين في جميع أنحاء
العالم للوصول إلى فهم أكبر لهذه الطفرات.
ف ــي إط ـ ــار م ـت ـصــل ،أكـ ــد اس ـت ـش ــاري األم ـ ــراض
الـبــاطـنـيــة وأمـ ـ ــراض ال ـج ـهــاز الـهـضـمــي والـكـبــد
والمناظير والسمنة د .فهد النجار أن «أوميكرون»
موجود في أوروبا قبل وصول الطائرات المحملة
بالمصابين من جنوب إفريقيا إلى أمستردام.
وق ــال ال ـن ـجــار ،فــي تـغــريــدة عـلــى «تــوي ـتــر» ،إن
ال ـس ـل ـطــات ال ـهــول ـنــديــة لــدي ـهــا ع ـي ـنــات إيـجــابـيــة
بالمتحور تعود إلى ما قبل  11يوما ،الفتا إلى
أن المتحور قد يكون سبب موجة «أوروبا» ،داعيا
إلى تلقي الجرعة الثالثة وتطعيم األبناء.

ّ
الفهد :وفرنا  5.6ماليين لخزانة الدولة في  8أشهر
قال ديوان المحاسبة ،أمس ،إنه تعامل مع 1979
موضوعا عن طريق إبداء الرأي فيها خالل الفترة
بين  1أبريل و 30نوفمبر الماضي بقيمة  2.3مليار
دينار.
وذكـ ــرت عـضــوة فــريــق إعـ ــداد الـتـقــريــر السنوي
لـقـطــاع الــرقــابــة الـمـسـبـقــة وال ــدع ــم الـفـنــي بــديــوان
المحاسبة ،فاطمة الفهد ،في بيان ،أن نحو  75في
إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خالل
المئة من
ّ
هذه الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من
الوزارات واإلدارات الحكومية بقيمة  1.7مليار دينار
لنحو  1482موضوعا.
وأض ــاف ــت أن  16ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ـمــوضــوعــات
الـمـعــروضــة كــانــت م ــن ال ـج ـهــات ذات الـمـيــزانـيــات
الملحقة بقيمة  188مليونا بواقع  306موضوعات،
في حين كان  9بالمئة منها للجهات ذات الميزانيات
المستقلة.
وذك ـ ـ ــرت أن أعـ ـم ــال ال ــرق ــاب ــة الـمـسـبـقــة لبعض

«القوى العاملة» :نسعى إلنهاء إجراءات
تكويت المشروعات الحكومية
المطوطح :ستصدر بقرار وزاري ينظم توظيف المواطنين على هذه العقود
●

جورج عاطف

ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون م ـ ـ ـ ــع ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد
ّ
الـ ـصـ ـن ــاع ــات ،ن ــظـ ـم ــت ال ـه ـي ـئــة
الـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة ،أمــس،
برنامج تدريب لتطوير مهارات
المرشدين الوظيفيين للباحثين
عــن العمل ،وكشف نائب مدير
الهيئة ل ـشــؤون قـطــاع العمالة
الــوطـنـيــة ،عـبــدالـلــه الـمـطــوطــح،
ً
أن الـهـيـئــة تـعـكــف حــال ـيــا على
االن ـت ـهــاء مــن إج ـ ــراءات اعـتـمــاد
الئحة تكويت عقود المشروعات
الـحـكــومـيــة ،الفـتــا إل ــى أن ــه فــور
اعتمادها ستصدر بقرار وزاري
ينظم آلية توظيف المواطنين
ع ـل ــى هـ ــذه ال ـع ـق ــود ف ــي جـمـيــع
وزارات الدولة.
وقال المطوطح ،في تصريح
على هامش الفعالية ،إنه «بشأن
القرارات والمقترحات الخاصة
بالعمالة الوطنية ،التي نسعى
م ــن خ ــال ـه ــا إلـ ــى ال ـت ــوس ــع فــي
االمـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــازات ال ـم ـم ـن ــوح ــة لـهــم
وم ـ ـسـ ــاوات ـ ـهـ ــم م ـ ــع ال ـع ــام ـل ـي ــن
ً
بالقطاع الحكومي ،نعكف حاليا
ع ـلــى دراسـ ـ ــة هـ ــذه االم ـت ـي ــازات
ك ــاف ــة ،بــالـتـنـسـيــق م ــع الـجـهــات
الحكومية ذات ا لـعــا قــة ،حتى
تصدر هــذه الـقــرارات بالتوافق
مع جميع جهات الدولة».
ً
وذكـ ــر أن ه ـنــاك إل ــزام ــا على
ج ـم ـي ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـمــرت ـب ـطــة
ب ـت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ح ـك ــوم ـي ــة مــع
الدولة بضرورة استيفاء نسبة
م ـح ــددة م ــن ال ـع ـمــالــة الــوطـنـيــة
على كل مشروع ،مؤكدا حرص
الهيئة ،ممثلة في قطاع العمالة
الوطنية ،على توفير أكبر قدر
م ــن ال ــوظ ــائ ــف لـلـكــويـتـيـيــن في
ً
الـقـطــاع ال ـخــاص ،الف ـتــا إل ــى أن

جانب من البرنامج التدريبي لموظفي «القوى العاملة»
الهيئة رفعت تصور زيادة نسب
ال ـع ـمــالــة الــوط ـن ـيــة ف ــي الـقـطــاع
الـ ـخ ــاص إل ـ ــى دي ـ ـ ــوان ال ـخــدمــة
المدنية.
وبالعودة إلى الفعالية ،أكد
ال ـم ـطــوطــح ،أن الـهـيـئــة تسعى
من خالل البرنامج إلى تحقيق
اسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة قـ ـ ـص ـ ــوى ل ـت ـط ــوي ــر
مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات وخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرات م ــوظ ـف ــي
إدارة اإلر ش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد وا ل ـ ـتـ ــو ظـ ــف،
ّ
سيدربون الباحثين عن
الذين
العمل ،كاشفا عن إطالق اليوم
الــوظـيـفــي بــالـتـعــاون مــع قطاع
ال ـب ـنــوك خ ــال ف ـبــرايــر الـمـقـبــل،
بـهــدف فـتــح م ـســارات للتوظف
أم ــام الـخــريـجـيــن ،وخ ـلــق بيئة
ع ـمــل مــائ ـمــة م ــوازي ــة لـلـقـطــاع
ال ـح ـكــومــي ت ـح ـقــق ل ـهــم األمـ ــان
الوظيفي.

 150فرصة وظيفية
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ك ـ ـشـ ــف م ــدي ــر

إدارة اإلرشـ ــاد والـتــوظـيــف في
الهيئة ،أمين األيوبي ،عن عقد
اجتماعات متتالية من قطاعات
عــدة التـحــادات شركات القطاع
الخاص لتوفير فرص وظيفية
لـلـمــواطـنـيــن حــدي ـثــي الـتـخــرج
وأصحاب الخبرات ،مشيرا إلى
أن األسبوع بعد المقبل سيشهد
تنظيم يوم لتوظيف نحو 150
باحثا عن عمل.
وبـ ـ ّـيـ ــن األيـ ــوبـ ــي أن الـهـيـئــة
ت ـط ـمــح ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ات ـح ــاد
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات لـ ـت ــوفـ ـي ــر فـ ــرص
وظيفية للمواطنين بالمصانع
ً
التابعة لالتحاد ،مشيرا إلى أن
َ
دورة التدريب لموظفي إدارتي
اإلرش ـ ـ ــاد وال ـت ــوظ ـي ــف وتـنـمـيــة
ال ـقــوى الـعــامـلــة لعريفهم على
كـيـفـيــة اإلش ـ ـ ــراف ع ـلــى تــدريــب
الباحثين عن العمل وضوابط
وآلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـمـ ـق ــاب ــات
الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة خـ ـ ـ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ـ ـ ــام
الوظيفية التي تنظمها الهيئة.

وقال إن «اليوم الوظيفي الذي
أط ـلــق قـبــل أيـ ــام ّبــال ـت ـعــاون مع
شركة «ليماك» وفــر  50مسمى
وظيفيا لشغل  118فرصة عمل،
حيث تــم اج ــراء الـمـقــابــات لما
ً
يزيد على  160شخصا ،وننتظر
نتائج المقابالت من الشركة»،
مبينا أنه سيتم تنظيم سلسلة
مــن األي ــام الوظيفية بالتعاون
مـ ـ ــع ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات وال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات
المختلفة الحكومية والخاصة
لتوفير أكبر قــدر من الوظائف
للمواطنين.

الموضوعات المعروضة خالل الفترة المشار إليها
من السنة المالية الحالية أسفرت عن تحقيق وفر
مباشر للخزانة العامة للدولة بـ  5.6ماليين دينار.
وبينت أن «المحاسبة» أصدر رأيه بعدم الموافقة
على  64موضوعا خالل الفترة المشار إليها بقيمة
 99مليونا ألسباب عدة منها عدم مطابقة عروض
الشركات المزمع التعاقد معها لمتطلبات الجهة
الــواردة بوثائق الطرح أو التعاقد باألمر المباشر
أو بالممارسة.
وذكرت أن الديوان رد أوراق  592موضوعا خالل
الفترة المشار إليها ،تمثل  30في المئة من إجمالي
عدد الموضوعات المعروضة لعدم قيام الجهات
بموافاة الديوان باألوراق والمستندات للموضوعات
المعروضة ،ومــا يتصل بها مــن وثــائــق وبيانات
وإيضاحات.

سلة أخبار
اليوسف والسفير الصيني
يبحثان التعاون الزراعي

بحث املدير العام للهيئة
العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية الشيخ
محمد اليوسف مع السفير
الصيني لدى البالد لي مينغ
غانغ التعاون املشترك بني
البلدين الصديقني في املجال
الزراعي وإمكانية تعزيز هذه
العالقات بما يخدم تنمية
مختلف املجاالت الزراعية
وتوطيد العالقات وتبادل
الخبرات املتنوعة.
وأعلنت الهيئة في بيان
امس ان اليوسف أبدى
خالل استقباله السفير
غانغ استعداد "الزراعة"
للعمل والتعاون املشترك
مع الجانب الصيني ضمن
برامج مختلفة في املجاالت
الزراعية والحيوانية
والسمكية بما يعود بالخير
على املصالح املشتركة بني
البلدين.
بدوره ،أشاد غانغ بحملة
التخضير التي أطلقتها
"الزراعة" في البالد ،مشيرا
إلى أنه سيشارك في فعالية
ضمن هذه الحملة والتي
ستنطلق السبت املقبل في
منطقة جابر األحمد.

«الداخلية» :إبعاد 2104
مخالفين خالل نوفمبر
كشفت إحصائية صادرة عن
وزارة الداخلية ،أمس األول،
عن إبعاد  2104مخالفني
للقانون خالل نوفمبر
املاضي.
وذكرت اإلدارة العامة
للعالقات واإلعالم األمني ،في
بيان ،أن هذه الخطوة جاءت
بتوجيهات من وزير الداخلية
الشيخ ثامر العلي ،وتعليمات
ومتابعة وكيل الوزارة الفريق
الشيخ فيصل النواف ،بسرعة
اتخاذ اإلجراءات القانونية
بحق املضبوطني من مخالفي
القانون ،وسرعة العمل على
إبعادهم عن البالد.
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«المعالم التاريخية» في «البلدي» :المحافظة على بوابة الشامية وبقايا صالة التزلج
محمد جاسم

متحف ثالثي
األبعاد لعرض
األجزاء التراثية
للمنطقة
كمال

أ عـلــن مــد يــر إدارة العقود
وال ـ ـم ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة ف ــي
الـ ــديـ ــوان األم ـ ـيـ ــري إب ــراه ـي ــم
أ ش ـك ـنــا نــي ،أن نـس ـبــة إ ن ـجــاز
المرحلة الثالثة من مشروع
حديقة الشهيد بلغت  65في
المئة ،متوقعا أن يتم تسليم
المشروع في أكتوبر .2022
وق ـ ـ ــال أشـ ـكـ ـن ــان ــي ،خ ــال
جــو لــة بــا ل ـم ـشــروع ،نظمتها
لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــة عـ ـل ــى
المعالم التاريخية والتراثية
وال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـح ـ ـضـ ــري فــي
ال ـم ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي ،وش ـ ــارك

ف ـي ـهــا م ـس ــؤول ــون م ــن بـلــديــة
الـكــويــت والـمـجـلــس الــوطـنــي
للثقافة والفنون واآلداب ،إن
صالة األلعاب الرياضية في
المرحلة الثالثة بالمشروع
س ـ ـت ـ ـكـ ــون م ـ ـب ـ ـهـ ــرة ل ـل ـص ـغ ــار
وا ل ـك ـبــار مــن رواد ا لـحــد يـقــة،
وس ـت ـل ـب ــي ك ــل االح ـت ـي ــاج ــات
لمختلف األعمار.
وأ ضــاف أن هذه المرحلة
ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى ص ــال ــة ت ــزل ــج
رئيسية بمواصفات أولمبية،
ومدينة ألعاب ثلجية بألعاب
مـ ـتـ ـن ــو ع ــة ت ـ ـضـ ــم  6أ لـ ـ ـع ـ ــاب،

إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى رك ـ ـ ـ ــن خ ـ ــاص
ل ـ ـل ـ ـس ـ ـكـ ــاي دايـ ـ ـ ـ ــف (ريـ ـ ــاضـ ـ ــة
التحليق فــي ا ل ـهــواء )ولعبة
ال ـ ـتـ ــرام ـ ـبـ ــول ـ ـيـ ــن ل ـل ـب ــال ـغ ـي ــن،
وم ـض ـم ــار خـ ــاص ب ـس ـي ــارات
ال ـ ـكـ ــارت ـ ـي ـ ـنـ ــغ الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة،
ً
ال فـتــا إ لــى أن المساحة التي
تتضمنها ا لـمــر حـلــة الثالثة
في المشروع تساوي تقريبا
مـســاحــة الـمــرحـلـتـيــن األول ــى
والثانية.

متحف ثالثي األبعاد
ب ـ ــدوره ،أ ك ــد ر ئ ـيــس لجنة
المعالم التاريخية والتراثية
وال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـح ـ ـضـ ــري فــي
«البلدي» د .حسن كمال التزام
الـ ـق ــائـ ـمـ ـي ــن عـ ـل ــى الـ ـمـ ـش ــروع
بــالـمـســاحــات ال ـخ ـضــراء بين
الـ ـم ــراح ــل االول ـ ـ ــى وال ـث ــان ـي ــة
ً
وال ـثــال ـثــة ،مـضـيـفــا أن ــه تمت
متابعة التعامل مع المواقع
ال ـت ــاري ـخـ ـي ــة والـ ـت ــراثـ ـي ــة فــي
مـ ـ ــوقـ ـ ــع ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع ومـ ـنـ ـه ــا
بوابة الشامية وبقايا صالة
التزلج.
وذ ك ـ ـ ــر ك ـ ـمـ ــال أن ا لـ ـع ــرض
الـ ـمـ ــرئـ ــي ال ـ ـ ــذي اط ـ ـلـ ــع ع ـل ـيــه
أعضاء اللجنة خالل الزيارة
كشف عن االنتهاء من إنجاز
نصف المشروع ،إضافة الى
اإل ب ـقــاء عـلــى بـعــض الهياكل
الخشبية واألجزاء من صالة
التزلج القديمة الستغاللها
لعمل متحف ثــا ثــي األ بـعــاد
ومتكامل لعرضها فيه ،فض
ً
ال عن مقتنيات أخرى خاصة
بالموقع« ،فالمشروع ضخم،
ً
ً
ويعد إنجازا كبيرا ».
م ــن ج ـه ـت ــه ،وصـ ــف عـضــو
«البلدي» عبدالسالم الرندي
المرحلة الثالثة بأنها تثلج
الصدر لما قامت به الكوادر
الكويتية والعربية المشرفة
ً
ع ـل ــى الـ ـمـ ـش ــروع ،الفـ ـت ــا إل ــى
أ ب ــرز ا لـعــوا ئــق ا لـتــي تعاملت

جانب من جولة البلدي في حديقة الشهيد
م ـ ـع ـ ـهـ ــا ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة
ع ـل ــى الـ ـم ــواق ــع ال ـت ــاري ـخ ـي ــة،
هـ ــي االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ــال ـم ـح ــاف ـظ ــة

عـ ـل ــى الـ ـمـ ـس ــاح ــة الـ ـخـ ـض ــراء
ف ــي ا ل ـم ـشــروع وا ل ـت ــي بلغت
نسبتها  90في المئة ،اضافة

الى المحافظة على المباني
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة واالث ـ ـ ــري ـ ـ ــة فــي
ال ـم ـشــروع ب ـقــدر الـمـسـتـطــاع

أو ع ـلــى اال ق ـ ــل اإل بـ ـق ــاء عـلــى
روحها ألهميتها.

عرض مرئي للمرحلة الثالثة

ً
قــدم القائمون على المشروع عرضا
ً
مرئيا خــال الجولة التفقدية للمرحلة
الثالثة ،وبين العرض ان مساحة األرض
الكلية للمشروع  246.461مترا مربعا،
ً
تضم مسرحا يتسع لـ  2382متفرجا مع
ساحتي عــرض خارجيتين ومجموعة
من المطاعم والمحالت التجارية ،ومبنى
األل ـع ــاب الــريــاضـيــة بـمـســاحــة إجمالية
 48.213مترا مربعا يحتوي على صالة

ت ــزل ــج تـتـســع ل ـ ـ  1400م ـت ـفــرج ،وصــالــة
ألـ ـع ــاب ثـلـجـيــة وألـ ـع ــاب ال ـتــرام ـبــول ـيــن،
ولعبة التحليق بالهواء ،وكذلك مضمار
السيارات الكهربائية.
ويضم المشروع ستة مطاعم بمساحة
 5868مـ ـت ــرا م ــرب ـع ــا م ــوزع ــة وم ـحــاطــة
ب ــاألشـ ـج ــار وال ـم ـس ـط ـح ــات ال ـخ ـض ــراء،
ً
وب ـح ـي ــرة ون ــوافـ ـي ــر م ــائ ـي ــة ،ف ـض ــا عــن
مـنــاطــق لــأل ـعــاب ال ـخــارج ـيــة بمساحة

«البلدي» يتلقى شكوى ضد
«االستغالل التجاري» التحاد الكرة
طالبت بوقف االستثمار في المناطق السكنية
تلقى رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي ،شكوى من أحد
المواطنين بشأن إعــان اتحاد كرة القدم طرح مزايدة الستغالل
 10آالف متر مربع كمساحة تجارية في مقره بمنطقة العديلية.
وذك ــرت الـشـكــوى الـمـقــدمــة لــرئـيــس «ال ـب ـلــدي» ،وال ـتــي حصلت
«ال ـجــريــدة» على نسخة منها ،أنــه بـنـ ً
ـاء على ال ـقــرار رقــم  2لسنة
 2019بـشــأن ضــوابــط اسـتـغــال األراضـ ــي والـمـنـشــآت الرياضية
المملوكة للدولة وتعديالته قامت بعض االت ـحــادات الرياضية
بــال ـت ـعــدي ع ـلــى ال ـم ـنــاطــق الـسـكـنـيــة بــال ـخــاص واس ـت ـغــال ـهــا في
األمـ ــور ال ـت ـجــاريــة واالس ـت ـث ـمــاريــة ،مـمــا س ـي ــؤدي إل ــى اخـتـنــاقــات
م ــروري ــة وض ـغ ــط كـبـيــر ع ـلــى خ ــدم ــات ت ـلــك ال ـم ـنــاطــق الـسـكـنـيــة،
و ي ـ ـنـ ــا قـ ــض م ـ ــا ورد ف ـ ــي ا لـ ـ ـم ـ ــر س ـ ــوم ر قـ ـ ــم  255لـ ـسـ ـن ــة .2008
وطالبت الشكوى بإعادة النظر في جميع القرارات االستثمارية
التي تخالف المخطط الهيكلي الصادر بالمرسوم رقم  255لسنة
 ،2008وال ـق ــرار رق ــم  2لـسـنــة  2019ال ـخــاص باللجنة األولـمـبـيــة
بالعديلية ،ووقفها وعدم تطبيقها في جميع المناطق السكنية.

«العالي للطاقة»:
اعتماد األكاديمي
ً
ً
لـ  20برنامجا تدريبيا
ك ـ ـشـ ــف م ـ ــدي ـ ــر ال ـم ـع ـه ــد
ال ـ ـعـ ــالـ ــي لـ ـلـ ـط ــاق ــة ون ــائ ــب
الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ل ـ ـشـ ــؤون
ال ـت ــدري ــب ب ــاإلن ــاب ــة فيصل
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ،عـ ـ ــن حـ ـص ــول
الـ ـمـ ـعـ ـه ــد ع ـ ـلـ ــى االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد
األك ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـعـ ــض
ب ــرامـ ـج ــه ال ـت ــدري ـب ـي ــة مـنــذ
عـ ــام  2012وت ــوال ــت بــاقــي
االعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادات ح ـ ـتـ ــى عـ ــام
 ،2014لتشمل  20برامجا
تـ ــدري ـ ـب ـ ـيـ ــا ،ضـ ـم ــن ج ـه ــود
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
الـتـطـبـيـقــي والـ ـت ــدري ــب في
تــرس ـيــخ م ـس ـتــوى ال ـج ــودة
والتطوير فيها .ولضمان
مـ ـ ـ ــواك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــة مـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا
ل ـم ـت ـط ـل ـبــات سـ ــوق ال ـع ـمــل،
ت ـس ـع ــى الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،وب ـش ـكــل
مـ ـسـ ـتـ ـم ــر ،إل ـ ـ ــى الـ ـحـ ـص ــول
ع ـلــى االع ـت ـم ــاد األكــادي ـمــي
والمؤسسي لجميع البرامج
والتخصصات التي تقدمها
كلياتها ومعاهدها.
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـم ـط ـي ــري أن
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى االع ـت ـم ــاد
األكـ ـ ــادي ـ ـ ـمـ ـ ــي ،مـ ـ ــن األمـ ـ ـ ــور
الـمـهـمــة وال ـض ــروري ــة التي
مـ ــن خ ــال ـه ــا ي ـت ــم ت ـعــريــف
سوق العمل بجدارة معايير
ال ـت ــدري ــب ال ـف ـنــي بالمعهد
ومـ ـط ــابـ ـقـ ـتـ ـه ــا ل ـل ـم ـع ــاي ـي ــر
العالمية ،مضيفا أن منظمة
االعتماد األكاديمي ()ABET
التي اعتمدت برامج المعهد
توفر معايير عالمية للنظام
األكاديمي ترتكز على قياس
وتقييم مـخــر جــات المعهد
خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـت ــدري ـب ـي ــة
والـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ت ـط ــوي ــره ــا
بتطبيق جميع أدوات تقييم
المتدرب.

 2955مترا مربعا تحتوي على  6ألعاب
مختلفة ،ومبنى إداريــا بمساحة 2992
مـتــرا مربعا إلدارة الـحــديـقــة ،مــع ثالثة
مـمــرات رئيسية؛ أحــدهــا أم ـيــري ،وآخــر
ل ـ ـ ـلـ ـ ــزوار ،ومـ ـضـ ـم ــار ل ـل ـم ـشــي بـ ـط ــول 3
كيلومترات ،إضافة إلى موقفي سيارات
تحت األرض يتسعان لـ  2388سيارة.
وتبلغ القيمة الكلية لمشروع المرحلة
الثالثة  85مليون دينار و 422ألفا.

ةديرجلا
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اختبارات «ميزة» التجريبية تنطلق  12الجاري
تشمل  330مدرسة وتطبق على  16.5ألف طالب
فهد الرمضان

ملتزمون
باالشتراطات
الصحية في
المقاصف
المدرسية

المقصيد

أعـلـنــت ع ـضــوة فــريــق دراس ــة
م ـيــزة م ـنــايــر ال ـح ـم ــادي ،ان ـطــاق
اخ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارات مـ ـ ـي ـ ــزة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
االل ـك ـتــرون ـيــة الـتـجــريـبـيــة ف ــي 12
ال ـجــاري ،مشيرة إلــى أنها تطبق
ألول مرة في مدارس الكويت.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــادي ،فــي
تصريح أمس ،أن هذه االختبارات
يعقدها المركز الوطني لتطوير
ال ـت ـع ـل ـيــم ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع وزارة
التربية ،وتستهدف قياس مستوى
تحصيل المتعلمين في الصفين
الـ ـخ ــام ــس االب ـ ـتـ ــدائـ ــي وال ـت ــاس ــع
الـ ـمـ ـت ــوس ــط ف ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــواد الـ ـعـ ـل ــوم
والــريــاضـيــات واللغتين العربية
واالنكليزية ،وذل ــك فــي الـمــدارس
الـحـكــومـيــة وال ـخــاصــة والتعليم
الديني.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت أن ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــة
تستهدف قياس مستوى تحصيل
المتعلمين لمخرجات المرحلتين
االبتدائية والمتوسطة عن طريق
اختبار تحصيلي ،باالضافة إلى
التركيز على نقاط القوة والضعف

فـ ــي الـ ـنـ ـظ ــام ال ـت ـع ـل ـي ـم ــي ب ـه ــدف
التحسين والتطوير.
وأشارت إلى أن هذه االختبارات
ً
ً
تتضمن  36س ــؤاال نوعيا يطبق
على عينة واسعة من المتعلمين
«الـبـنـيــن وال ـب ـن ــات» ف ــي الصفين
ال ـخــامــس وال ـتــاســع ،وتـشـمــل 50
ً
متعلما ومتعلمة من كل مدرسة
بإجمالي  16.5ألف طالب وطالبة،
وتطبق على  330مــدرســة ،الفتة
إلى أن االختبارات الفعلية ستعقد
في أبريل المقبل.
مــن جانبه ،قــال عضو الفريق
ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـعـ ـن ــزي ،إن ال ــدراس ــة
ستقيس قدرة وكفاءة الطلبة في
المواد األساسية من خالل مسح
عشوائي للتعرف على نقاط القوة
والـضـعــف فــي الـنـظــام التعليمي
ً
لمعالجة أوجه القصور ،مبينا أن
بنوك األسئلة تتضمن نحو  6آالف
سؤال وتختلف من طالب آلخر.
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد ال ــوكـ ـي ــل
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ال ـت ــرب ــوي ــة
واألنـ ـشـ ـط ــة ف ــي وزارة ال ـتــرب ـيــة،

قالت ممثلة اإلدارة العامة للتحقيقات
ش ـي ـم ــاء الـ ـع ــدس ــان ــي ،إن ن ـي ــاب ــة األحـ ـ ــداث
أ صـبـحــت مختصة بالتحقيق فــي قضايا
ً
جــرا ئــم الطفل االلكترونية حاليا ممن هم
دون الـ  18سنة ،مبينة أن أكثر االعتداء ات
عـلــى األط ـفــال تــرتـكــب مــن الــوالــديــن بسبب
الفهم الخاطئ لتربية األطفال ،ولذا فللجانب
ال ـت ــوع ــوي واإلع ــام ــي دور كـبـيــر ف ــي هــذا
الشأن.
وأك ــدت الـعــدســانــي ،خــال ن ــدوة «قــانــون
حـمــايــة الـطـفــل بـيــن الـنـظــريــة والـتـطـبـيــق»،
التي عقدتها مدرسة عبداللطيف النصف

حصلت على  150صوتا مقابل  62لقائمة الرؤية
●

حمد العبدلي

ح ـق ـقــت ق ــائ ـم ــة ال ــدوائـ ـي ــة ف ــوزه ــا األول فــي
انتخابات جمعية طلبة كلية الصيدلة بجامعة
الكويت للعام النقابي  ،2022-2021بعد حصولها
على  150صوتا ،تلتها قائمة الرؤية بـ  62صوتا.
وشهدت عملية االقتراع في انتخابات الكلية،
التي بدأت في التاسعة صباحا ،وانتهت الثالثة
ظهرا ،هدوءا ،خاصة أن االنتخابات تجرى ألول
مرة في الكلية منذ  6سنوات ،بسبب التزكيات
المتكررة ،وعزوف الطلبة عن المشاركة الفاعلة
في االنتخابات.
وق ــال عميد ش ــؤون الطلبة بالوكالة رئيس
اللجنة العليا لالنتخابات د .سلمان العنزي
إن انتخابات هذا العام تميزت بعرض مباشر

لــأجــواء االنـتـخــابـيــة ونـتــائــج ال ـفــرز ،مــن خــال
استوديو جريدة آفاق الجامعية ،موجها الشكر
إلى جميع اللجان العاملة في االنتخابات ،بما
فيها اللجنة اإلعالمية ،على جهودهم في تغطية
أحـ ــداث االن ـت ـخــابــات بـطــريـقــة حــديـثــة وسلسة
تواكب العصر والطفرة التكنولوجية.
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،ذكـ ـ ـ ــرت رئـ ـيـ ـس ــة ل ـج ـن ــة االق ـ ـتـ ــراع
«الطالبات» شيخة السعيد أن أجواء االنتخابات
س ــارت بـكــل ســاســة وي ـســر ،مــوضـحــة أن عــدد
المقترعات وصل إلى  100من أصل  371حتى
الساعة  12ظهرا.
من جانبه ،أشار رئيس لجنة «الطالب» مجبل
المسيكان إلى أن عملية االقتراع سارت بانتظام،
حيث شــارك حتى الساعة  12:00ظهرا نحو 4
طالب ،من أصل .24

فيديو يكشف عصابة لترويج
المخدرات بالفردوس

الجمارك :ضبط
سالح وذخيرة
في مركبة خليجي
بالنويصيب
●

اثنان من أفراد العصابة وخلفهما المركبة
التي استخدمت في ترويج المخدرات

●

محمد الشرهان

ً
تمكن قطاع األمن الجنائي ،ممثال باإلدارة العامة لمكافحة المخدرات،
من ضبط شخصين من غير محددي الجنسية وشريكهما الثالث وهو
مقيم من الجنسية السورية ،بتهمة ترويج المواد المخدرة في منطقة
الفردوس بعد أن تم تصويرهم من قبل شخص مجهول الهوية أثناء
ترويجهم المخدرات للمتعاطين ونشر التصوير على مواقع التواصل
االجتماعي.
وفي التفاصيل التي رواها لـ «الجريدة» مصدر أمني أن رجال مباحث
اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات رصدوا عددا من مقاطع الفيديو على
مواقع التواصل االجتماعي التي تتضمن قيام شخص بترويج مواد
يشتبه بأنها مخدرة في منطقة الفردوس ،مشيرا الى انه تم تشكيل فرقة
للبحث والتحري عن جميع المركبات التي ظهرت بالمقطع.
وأضاف المصدر ان رجال المباحث وبعد جمع المعلومات وتكثيف
التحريات والتأكد منها تبين أن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو
كان بالفعل يروج المخدرات برفقة شريك له ،الفتا الى ان رجال المباحث
ومن خالل التحريات تمكنوا من التوصل الى قائد المركبة ومرافقه.
وأوضح أن رجال المباحث ،تمكنوا من ضبط المتهم االول مختبئا
فــي جــاخــور فــي منطقة كـبــد ،وتـبـيــن ان ــه مــن المقيمين ب ـصــورة غير
قانونية ،وصادر بحقه حكم حبس غيابي لمدة سنتين على ذمة قضية
سرقة ،واالخــر مقيم من الجنسية السورية وكــان مختبئا في منطقة
الوفرة ،وتم العثور على نحو الفي حبة الريكا ،و 5غرامات من مادة
الحشيش ،و 5غرامات من مادة الكيميكال ،ومبلغ  1215دينارا.
وأشار المصدر أن رجال المباحث واجهوا المتهمين بمقاطع الفيديو
وبـمــا تــم ضبطه بحوزتهما فــأقــرا بــأنـهــا تخصهما بقصد االتـجــار
والتعاطي ،وأن المبلغ المضبوط هو حصيلة االتـجــار بالمخدرات،
وانهما يقومان بتوصيل المواد المخدرة للمتعاملين معهما حتى ال
يتم اكتشاف امرهما من قبل رجال األمن ،الفتا الى ان المتهمين اعترفا
ايضا على شريكهما الثالث ،وهو مقيم بصورة غير قانونية ايضا،
مشيرا الى ان رجال المباحث تمكنوا من ضبطه وإحالته مع شريكيه
الى النيابة العامة.

محمد الشرهان

ضبط رج ــال جمارك
النويصيب مساء أمس
ً
األول مواطنا خليجيا
ب ـح ــوزت ــه س ـ ــاح ن ــاري
وذخ ـي ــرة أخـفــاهـمــا في
س ـي ــارة ي ـق ــوده ــا أث ـنــاء
دخ ـ ـ ــول ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ع ـب ــر
المنفذ الحدودي.
وق ـ ـ ـ ــال عـ ـض ــو ل ـج ـنــة
االعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــي
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالدارة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة
لـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــارك ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه
ا لـ ـمـ ـطـ ـي ــري ان م ــر ك ـب ــة
َخ ـل ـي ـج ـي ــة نـ ـ ــوع ج ـي ــب،
ق ـ ـ ـ ـ ـ ِـدم ـ ـ ـ ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـنـ ـف ــذ
النويصيب بقيادة وافد
خليجي ،وعند دخولها
ساحة تفتيش السيارات
ع ــرض رج ــال الـجـمــارك
المركبة على كالب األثر
بعد ان اشتبهوا فيها،
فأعطت إشارة إيجابية
لوجود شيء ما ،وبناء
عليه تم تفتيش المركبة
ً
جيدا ،وتم العثور على
س ـ ــاح نـ ـ ــاري وط ـل ـقــات
تــم إخفاؤها فــي ثالجة
المركبة.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــري
ان ر ج ـ ـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــارك
أعـ ـ ـ ــدوا م ـح ـض ــر ضـبــط
بالواقعة ،وتمت إحالة
قائد المركبة والسالح
الـنــاري الــذي عثر عليه
ب ـ ـحـ ــوزتـ ــه إل ـ ـ ــى ج ـه ــات
االختصاص.

بودي :التهديدات السيبرانية تؤثر على المجتمع

المقصيد والحمد خالل االجتماع أمس
فيصل المقصيد ،حــرص الــوزارة
على صحة وســامــة ال ـطــاب في
ال ـ ـمـ ــدارس ،مــوض ـحــا أن ال ـ ــوزارة
مـ ـلـ ـت ــزم ــة بـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ـخ ــاص ــة
بــاالشـتــراطــات الصحية ،السيما
فـ ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـب ـي ــع بــال ـم ـقــاصــف
المدرسية.
جــاء ذلــك خــال اجـتـمــاع عقده
أم ــس مــع الهيئة الـعــامــة لـلـغــذاء،
برئاسة الوكيل المساعد ونائبة
المدير العام لقطاع شؤون تغذية

الـمـهـتـمــة ب ـت ـعــزيــز ال ـق ـيــم وال ـت ــوع ـي ــة بقيم
الجرائم االلكترونية.
ب ــدوره ،قــال مدير «النصف المتوسطة»
حسن قاسم ،إن «هذه الندوة نظمت لخدمة
أب ـن ــائ ـن ــا ال ـ ـطـ ــاب ولـ ــدعـ ــم أول ـ ـيـ ــاء األم ـ ــور
والخـتـيــار مجلس آب ــاء ومعلمين للتعرف
على أفكارهم التي تخدم أبناءنا الطلبة».
وث ـم ــن ق ــاس ــم ج ـه ــود وزارة الــداخ ـل ـيــة
وج ـم ـي ــع أول ـ ـيـ ــاء األم ـ ـ ــور ع ـل ــى ح ـضــورهــم
ً
ومساهماتهم في إنجاح هذا العمل ،مؤكدا
اسـتـمــرار ال ـن ــدوات الـتــوعــويــة الـتــي تشجع
الطلبة على القيام باألعمال اإليجابية.

«الدوائية» تحصد مقاعد جمعية
ألول مرة
الصيدلة
ً

«التقنية» تنظم ندوة
عن أمن الحاسوب

جانب من تكريم المشاركين في الندوة

«التحقيقات» :نقل جرائم الطفل اإللكترونية إلى نيابة األحداث
المتوسطة «بنين» ،حرص الكويت على أن
تكون في الدول المتقدمة لدعم حقوق الطفل
باعتباره «صانع المستقبل».
وأضافت أن الندوة تطرقت لقانون الطفل
ً
الذي تم تقنينه حديثا في عام  2015في 97
مــادة لحماية الطفل في الجوانب النفسية
واالجتماعية والثقافية والجسدية ،وتعريفه
بحقوقه فــي المسكن وا لـتـغــذ يــة والتعليم
والعيش بحياة كريمة وسعيدة وصحية.
من جانبها ،أعربت المستشارة التربوية
الشيخة سهيلة الصباح عن أملها تكثيف
ً
الدورات التوعوية في المدارس ،خصوصا
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المجتمع ،د .ن ــوال الـحـمــد ،وذلــك
بهدف عرض ومناقشة مواد القرار
الوزاري رقم  5لسنة  2021المتعلق
بالئحة المقاصف المدرسية.
م ــن جـهـتـهــا ،أكـ ــدت ال ـح ـمــد أن
تحسين تغذية الطالب وأوضاعهم
ال ـص ـح ـي ــة ع ـب ــر ت ــوف ـي ــر األغ ــذي ــة
وال ـ ـم ـ ـشـ ــروبـ ــات ال ـص ـح ـي ــة ال ـتــي
تعزز مــن طاقتهم وصحتهم هو
المطلب األساسي لتضافر الجهود
وال ـت ـع ــاون الــوث ـيــق بـيــن وزارتـ ــي
التربية والصحة والهيئة العامة
ل ـل ـغــذاء وال ـت ـغــذيــة ،الف ـتــة إل ــى أن
تحسين السلوك الغذائي للطالب
يتحقق بتعزيز و خـلــق التوعية
ال ـم ـس ـتــدامــة ال ـم ـط ـلــوبــة وتــوفـيــر
المعلومات ،مشيرة إلى استعداد
الهيئة لمساعدة ال ـمــدارس على
اختيار األفضل للطالب ،بما يحقق
مصلحتهم وتصحيح السلوكيات
الغذائية الخاصة بهم.
وت ـ ــم خ ـ ــال االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ط ــرح
األغ ــذي ــة ال ـت ــي يـحـظــر بـيـعـهــا أو
تــداولـهــا فــي المقصف ،واألغــذيــة
التي يجب الحصول على موافقة
هيئة الغذاء والتغذية قبل بيعها
فيه ،ومواد الالئحة التي تضمنت
االشتراطات الواجب توافرها في
المقصف المدرسي وفي العاملين

ب ـ ـ ــه ،وش ـ ـ ـ ـ ــروط تـ ـخ ــزي ــن ال ـ ـمـ ــواد
الغذائية وحفظها.

 1300حلقة تعليمية
مــن جــانــب آخ ــر ،أعـلــن الموجه
الـفـنــي ال ـع ــام ،د .مـحـمــد ال ــراش ــد،
ال ـم ــواف ـق ــة م ـبــدئ ـيــا ع ـل ــى ت ـخ ـ ّـرج
المعلمين المتخصصين بتدريس
مادة القرآن الكريم بالتنسيق بين
كلية الـتــربـيــة األســاسـيــة ووزارة
التربية ،مشيرا إلى تصوير نحو
َ
 1300ح ـل ـقــة تـعـلـيـمـيــة ل ـمــادتــي
التربية اإلسالمية والقرآن الكريم،
وذل ــك بـتـضــافــر ج ـهــود المناطق
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ــدي ـن ــي
والتعليم الخاص والنوعي.
بدوره ،أكد الموجه الفني األول
بمنطقة الجهراء التعليمية ،رئيس
لجنة اإلع ــام والـعــاقــات العامة،
عبدالرحيم السرحان ،أن التواصل
وتـقــويــة الـعــاقــة بين الموجهين
الفنيين هــو أحــد أه ــداف اللجنة
االجـتـمــاعـيــة ،إضــافــة إل ــى تــزويــد
اإلخ ــوة الموجهين والموجهات
بالتوجيهات التربوية التي تخدم
الميدان والترحيب بالموجهين
الجدد وتكريم الموجهين الفنيين
المتقاعدين.

نظم مركز التعليم المستمر في كلية الكويت التقنية ندوة أمس
األول بمناسبة اليوم العالمي ألمن الحاسوب في مقر الكلية.
وشارك متحدثون من القطاع الحكومي والخاص والدبلوماسي
في الندوة ،التي تهدف المشاركة في نشر الوعي عن أهمية األمن
السيبراني وكيفية التصدي للتهديدات والجرائم اإللكترونية.
وأكد رئيس مجلس أمناء الكلية ،مشاري بودي ،في كلمة له ،أهمية
ً
أمن الحاسب اآللــي ،قائال« :التهديدات السيبرانية يمكن أن تؤثر
ً
على كل فرد وكل شركة وكل مجتمع ،لذلك نحتاج إلى أن نعمل معا
لزيادة الوعي وتحسين التعاون وإيجاد حلول لتصدي التهديدات
األمنية السيبرانية».
وتـحــدث فــي الـنــدوة الخبراء فــي األمــن السيبراني رئيس قسم
االس ـت ـجــابــة ل ـل ـط ــوارئ ف ــي الـهـيـئــة ال ـع ــام ــة ل ــات ـص ــاالت وتـقـنـيــة
المعلومات ،المهندس مشعل الزايد ،والمستشار القانوني المقيم
في سفارة الواليات المتحدة األميركية في الكويت بونييت ككار،
والشريك اإلداري في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة
الياقوت.
بدورها ،قالت رئيسة مركز التعليم المستمر في كلية الكويت
التقنية ،نــورة العصيمي ،إن الـنــدوة تناقش أهمية التعاون بين
األطراف في حل القضايا المهمة لما فيه من مصلحة الكويت ،مشيرة
الى أن من بين هذه القضايا المهمة تهديدات األمن السيبراني التي
تتواصل فــي االرت ـفــاع ،وبالتالي ،نحن بحاجة إلــى زي ــادة الوعي
بأهمية أمــن الـحــاســوب والــرقـمـيــات والـتــدابـيــر الــازمــة لمكافحة
هذه التهديدات .وأضافت العصيمي ،في تصريح لها ،أن الجرائم
السيبرانية ليست مقتصرة على الحكومات والشركات؛ بل هناك
كثير من األفراد الذين ّ
يتعرضون لخطر هذه الجرائم بسبب نقص
الوعي بإجراءات الحماية البسيطة ،مثل المصادقة الثنائية.
ي ــذك ــر أن م ــن ب ـيــن ت ـخ ـص ـصــات ال ـك ـل ـيــة تـخـصــص إدارة نظم
وتكنولوجيا المعلومات والذي يتضمن دراسة األمن السيبراني،
والذي يجعل من كلية الكويت التقنية أحد أهم الكليات الرائدة في
هذا المجال.
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فيصل المطوع :حريصون على مساعدة الجمعيات الخيرية في مسيرتها

صورة جماعية من أجواء توقيع العقد
أعـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــي
عبدالوهاب المطوع التجارية،
وش ـ ــرك ـ ــة "هـ ــوف ـ ـمـ ــان ال روش"
لألدوية في الكویت عقد اتفاقية
تقاسم التكاليف لضمان عالج
أكـبــر ع ــدد مــن مــرضــى ســرطــان
الثدي مع "حياة" المنبثقة من
مبرة رقية عبدالوهاب القطامي
المتخصصة في توفير عالجات
س ـ ــرط ـ ــان ال ـ ـث ـ ــدي ،ودعـ ـ ـ ــم غـيــر
ال ـقــادريــن عـلــى تحمل تكاليف
العالج منذ عام .2007
وت ــم إعـ ــان ه ــذا ال ــدع ــم خــال
اج ـت ـمــاع عـقــد ف ــي مـقــر "الـمـطــوع

التجارية" ،حضره رئيس مجلس
إدارة الشركة فيصل علي المطوع،
ورئيسة مجلس إدارة الجمعية
ل ـي ـلــى ث ـن ـي ــان الـ ـغ ــان ــم ،وال ـم ــدي ــر
اإلقـلـيـمــي لـ ـ "روش" فــي الخليج
العربي د .أحمد توفيق ،باإلضافة
إلى ممثلين عن "هوفمان ال روش"
و"حياة".
وتـ ـ ـ ــم تـ ــوق ـ ـيـ ــع ع ـ ـقـ ــد لـ ـت ــزوي ــد
الجمعية بــأدو يــة بقيمة مليون
وأربعمئة ألف دينار ،حيث قامت
"الـ ـمـ ـط ــوع" و"ه ــوفـ ـم ــان الروش"
برعاية برنامج تقاسم التكاليف
مع المبرة لضمان عالج أكبر عدد

من المرضى غير القادرين على
تحمل تكاليف العالج.
وبهذه المناسبة ،قــال فيصل
ً
الـمـطــوع" :حــريـصــون دائـمــا على
تقديم المساعدة ،والــوقــوف إلى
جــانــب الـجـمـعـيــات الـخـيــريــة في
ً
م ـس ـيــرت ـهــا ،الـ ـت ــزام ــا م ـن ــا ت ـجــاه
م ـج ـت ـم ـع ـنــا .أود أن أ ثـ ـن ــي عـلــى
الجهود الحثيثة والعطاء الكبير
ال ـ ـ ــذي ت ـق ــدم ــه الـ ـمـ ـب ــرة ل ـمــرضــى
س ـ ــرط ـ ــان الـ ـ ـث ـ ــدي ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت،
وس ـ ـن ـ ـب ـ ـقـ ــى إل ـ ـ ـ ــى جـ ــان ـ ـب ـ ـهـ ــم ف ــي
مسيرتهم ّ
الخيرة".
من جانبها ،أعربت الغانم عن

عميق شكرها لشركتي المطوع
و هـ ــو ف ـ ـمـ ــان الروش ،لــد ع ـم ـه ـمــا
ال ـم ـت ــواص ــل ألك ـث ــر م ــن ع ـق ــد مــن
الـ ــزمـ ــن ،وال ـش ـك ــر م ــوص ــول لـكــل
ال ـم ـســاه ـم ـيــن وال ـم ـت ـبــرع ـيــن مــن
األفـ ـ ـ ــراد والـ ـش ــرك ــات ع ـل ــى وف ـيــر
عطائهم وسخاء تبرعهم.
بدورها ،قالت المديرة التنفيذية
فــي المبرة الــدكـتــورة لبيبة تميم:
"لـ ـق ــد ت ـم ـك ـنــا مـ ــن ت ـق ــدي ــم ال ـع ــاج
المجاني ألكثر من ألفي مقيم من
المصابين بمرض السرطان منذ
التأسيس حتى هذه اللحظة ،وهذا
ً
األمـ ــر ل ــم يـكــن مـمـكـنــا ل ــوال الــدعــم

توقيع العقد بين المطوع وليلى الغانم
ال ـمــادي والمعنوي ال ــذي نحصل
عليه من أصحاب األيادي البيضاء
مــن مــؤسـســات وأف ـ ــراد مجتمعنا
المعطائين".
وت ـ ـحـ ــدث د .ت ــوف ـي ــق ق ــائ ــا:
"ن ـقــدر ح ــرص الـمـبــرة ودعـمـهــا
المستمر ومساهمتها الخيرة
لتوفير الرعاية الصحية الالزمة
ل ـم ــرض ــى سـ ــرطـ ــان ال ـ ـثـ ــدي فــي
الـكــويــت .يسعدنا أن نكون من
الداعمين للمرضى المحتاجين
من خالل مساهماتنا وحرصنا
على توفير أحدث األدوية التي
تستخدم في عالج هذا المرض".

«حياة» ...دعم اجتماعي وتوعية
انطلقت " حـيــاة" المنبثقة مــن مبرة رقية عبدالوهاب
القطامي لـســر طــان ا لـثــدي فــي  ،2003و تــم إ شـهــار هــا عام
 ،2007ب ـه ــدف ت ـخ ـف ـيــف م ـع ــا ن ــاة م ــر ض ــى ا ل ـس ــر ط ــان فــي
الكويت .وتساهم "حياة" ممثلة بأعضاء مجلس اإلدارة
ليلى الغانم ،ود .لبيبة تميم ،ومنى الغانم ،وهال الغانم
وفوزية حسن العميم في عالج المصابين من المقيمين
عبر توفير العالج المجاني والنفسي من خالل مجموعة
دعم اجتماعي ،باإلضافة إلى حمالت التوعية الخاصة
بسرطان الثدي.

«أورغانون» انطلقت في الكويت ...وبرامج مبتكرة لصحة المرأة

رسالتها ترمي إلى االرتقاء بقطاع الرعاية الصحية النسائية وتعزيز االبتكارات فيه
•

عادل سامي

أعلنت "أورغــانــون" ،شركة الرعاية الصحية العالمية
التي تهدف إلــى تحسين وتعزيز صحة ال ـمــرأة ،إطــاق
أعمالها في دولة الكويت من خالل ندوة علمية بحضور
أبرز الشخصيات الرائدة في قطاعي الصحة والصناعات
الدوائية على مستوى المنطقة ،ما يؤكد رغبتها بإيصال
األدوية والحلول الفعالة على نطاق أوسع قدر اإلمكان.
وانعقدت الندوة تحت عنوان "هنا ألجل صحتها"،
بالتعاون مع وزارة الصحة ورابطة السكر الكويتية
واالت ـح ــاد الـعــربــي لـلـمــرأة المتخصصة – ف ــرع دولــة
الكويت ،وبمشاركة مديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم
استشارية طب األسرة في وزارة الصحة د .غادة إبراهيم،
ورئيس رابطة السكر الكويتية د .وليد الضاحي ،ونائبة
رئيس االتحاد العربي للمرأة المتخصصة – فرع الكويت
د .كلثوم حسين ،ومدير "أورغانون" في الكويت وقطر
والبحرين أحمد الشين ،إلى جانب مجموعة من ممثلي
شركة أورغانون ونخبة من الجهات الفعالة في القطاع.
وقال الشين :يسعدنا ،بصفتنا شركة رعاية صحية
متخصصة بتعزيز صحة المرأة ،تنظيم هذه الندوة
التي تستضيف أبــرز الشخصيات في قطاع الصحة،
لتسليط الضوء على العديد من الظروف الصحية التي
تواجهها السيدات.
ً
ً
وأضـ ــاف أن ال ـن ــدوة حققت نـجــاحــا كـبـيــرا مــن خــال
طرح العديد من الموضوعات والتحليالت والتوصيات

جانب من المشاركين في الندوة (تصوير نوفل إبراهيم)
الطبية والمتخصصة ،مشيرا إلى مواصلة االستماع إلى
احتياجات السيدات ،من أجل تكوين فهم أفضل ،وتقديم
ّ
الحلول المناسبة التي تتيح لهن االستمتاع بحياتهن
بشكل أفضل وأكثر صحة كل يوم.
وتابع :يتزامن دخولنا إلى السوق الكويتية مع مرحلة
من النمو المتسارع والقوي الذي تشهده الدولة ،مع التركيز

على قضايا صحة ال ـمــرأة والـعــاجــات الـتــي تــؤثــر على
حياتها اليومية ،ونطمح إلى التشجيع على التغيير في
المنطقة ،باالعتماد على الخبرة والعالجات والحلول التي
نقدمها في مجال صحة المرأة ،بهدف تمكين السيدات من
االهتمام بصحتهن واالرتقاء بحياتهن اليومية.
من جانبها ،أكــدت د .غــادة إبراهيم ضــرورة االهتمام

بصحة الـمــرأة ،بالقولُ :يعد االهتمام بصحة المرأة من
المواضيع الهامة للغاية ،الشك أن الكثير من النساء حققن
ً
ً
نجاحا كبيرا في حياتهن المهنية ،إال أنهن ال يخصصن
وقتا كافيا لرعاية صحتهن ورفاههن.
وأضافت أن المرأة هي حجر األساس في الصحة العامة
لــأســرة ،وضـمــان حصولها على رعــايــة صحية عالية

معاون الشؤون المالية بـ «الحرس»
يزور «مدارس التربية الخاصة»

جانب من الزيارة

•

محمد الشرهان

زار معاون الشؤون المالية وإدارة الموارد في الحرس الوطني
اللواء رياض طواري ،إدارة مدارس التربية الخاصة بمحافظة
حولي ،لبحث تقديم الدعم لفئة ذوي الهمم.
وقال طواري إن الزيارة جاء ت ً
بناء على توجيهات القيادة
العليا لـ"الحرس" ممثلة برئيس الحرس الوطني سمو الشيخ
سالم العلي ،ونائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد
الشيخ أحـمــد ال ـنــواف ،ووكـيــل "ال ـحــرس" الفريق الــركــن هاشم
ً
الرفاعي ،وتفعيال للمسؤولية االجتماعية لـ"الحرس" في تقديم
الدعم والمساندة لمختلف القطاعات بمحافظات الكويت.
وأض ــاف ط ــواري" :سعدنا الـيــوم بــزيــارة إخــوانـنــا فــي إدارة
مدارس التربية الخاصة بمحافظة حولي ،لتقديم الدعم لفئة
ذوي الهمم العزيزة على قلوبنا ،والتي تحظى بدعم ورعاية
قيادتنا في الحرس الوطني".

الـجــودة سينعكس بــاإليـجــاب على تحسين مستويات
الرعاية الصحية لألطفال واألسرة ككل.
ّ
بــدورهــا ،أكــدت د .كلثوم حسين أهمية الشراكات من
أجــل دعــم الـمــرأة ،مضيفة :تتسم الشراكات طويلة األمد
والقائمة على المنفعة المتبادلة بأهمية بالغة في مجال
تمكين المرأة واالرتقاء بمستويات المساواة بين الجنسين
في مكان العمل واالقتصاد والمجتمع ككل ،وقد ُيسهم
جـمــع جـهــود الـحـكــومــة وال ـشــركــات والمجتمع المدني
والجهات الفاعلة ،من خــال الشراكات وفــرص التفاعل
متعددة األطــراف ،في سد الفجوة القائمة بين الجنسين
بشكل ملموس.
من جهته ،أبــدى د .الضاحي سعادته بالمشاركة في
هذه الندوة المتميزة ،والتي تجمع كل األطــراف المعنية
مــن مختلف القطاعات فــي المجتمع للحديث عــن سبل
تحسين صحة المرأة.
وش ــدد عـلــى "ض ـ ــرورة رف ــع وع ــي ال ـس ـيــدات بالعناية
ّ
بصحتهن على الرغم من إغفال هذا الموضوع في المجتمع،
حيث تهدف السياسات واالستراتيجيات المناسبة إلى
ً
دعم صحة السيدات وعافيتهن طوال الحياة ،فضال عن
دورها المحوري في مساعدة السيدات والفتيات لتحقيق
كامل إمكاناتهن".
ً
يذكر أن محفظة شركة "أورغانون" ،التي تشمل  60عقارا
ً
ً
وحال طبيا ،تغطي  140سوقا حول العالم ،وتهدف إلى نقل
ً
التركيز نحو االحتياجات األوسع نطاقا في قطاع الرعاية
الصحية ،ال سيما تلك المتعلقة بصحة المرأة.

ةديرجلا
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ندوة «ما بعد المصالحة» :التعاون
مع الحكومة رهن ببرنامج عملها

٧

برلمانيات

نافذة نيابية

ً
جوهر :فرحة «العفو» لن تكتمل إال بشموله  450مواطنا من أصحاب الرأي
خالل مشاركتهما في الندوة التي أقامها المنبر
الديموقراطي الكويتي ،تحت عنوان «ما بعد المصالحة»،
اتفق النائبان د .حسن جوهر ومهلهل المضف ،على أن
تحقيق المصالحة لن يكتمل إال بنهج السياسة الحكومية
المقبلة ومدى قدرتها على تنفيذ برنامج العمل وفق جدول
زمني محدد.
وفي وقت اعتبر جوهر أن فرحة ًالمصالحة الوطنية لن
تكتمل إال بالعفو عن  450مواطنا ومواطنة متهمين في ً
قضايا رأي ،أكد المضف أن «المصالحة الوطنية كانت أساسا
النطالق عمل جديد ،ضمنها مواجهة االستحقاقات
السياسية الحالية والتحديات االقتصادية والملفات
الدولية».
محمد الجاسم

النظام
البرلماني
يجب أن
يتسيد
الساحة
السياسية

مهلهل المضف

هشام الصالح لتسليم «السكنية»
قسائم خيطان الجنوبي

جوهر والساير والمضف في جلسة سابقة

أكــد عضو مجلس األمــة حسن جوهر عدم
ً
تحقق المصالحة الوطنية إلى اآلن ،مشيرا إلى
أن المصالحة التي يترقبها الشعب تتضمن
عـ ــدة مـ ـح ــاور وعـ ـن ــاوي ــن ،أبـ ــرزهـ ــا مـصــالـحــة
ً
الحكومة من الشعب ،مضيفا أن ما حصل من
حوار بين السلطتين برعاية سامية من أمير
ُ
الـبــاد تعد سابقة تاريخية ،واستجيب لها
ً
احتراما للمقام السامي.
وذك ــر جــوهــر ،خ ــال ن ــدوة نظمها المنبر
الديموقراطي الكويتي بمنطقة مشرف ،أمس
األول ،بعنوان "مــا بعد المصالحة" أن قضية
العفو رسـمــت فــرحــة ،لكن أساسها ال يتعلق
بفرد أو فئة أو نــوع مــن الجريمة ،بــل تتعلق
باستحقاقات مبدأ الحريات والديموقراطية
ومنع محاولة تكميم األفــواه وما يــراه الناس
في الشأن السياسي ،واالبتعاد عن فرض عقوبة
على الرأي بما يخالف قواعد حقوق اإلنسان
المدنية ومبدأ الديموقراطية ،مشيرا إلــى أن
الفرحة لن تكتمل إال بحسم الملف وعودة أكثر
ّ
والمهجرين
 450رجــا وام ــرأة مــن السجناء
ً
بسبب ال ـ ــرأي ،واص ـف ــا إيــاهــم بــأنـهــم أه ــم من
الرموز السياسية الذين عادوا.
ولفت إلــى أن تكليف رئيس ال ــوزراء للمرة
الرابعة ،خــال سنة ونصف السنة ،أمــر يترك
ً
عالمة استفهام ،قائال إن تحقيق المصالحة
متعلق بنهج ا لـسـيــا ســة الحكومية المقبلة،
ً
ومـشـيــرا إلــى أنــه "ال يمكن أن يـكــون الرئيس
ذا ث ــوب نظيف وم ـحــاط بــأشـخــاص وأجـهــزة
ً
غير نظيفة" ،متابعا أنه مع األسف أن الفريق
ُ
التنفيذي شكلي ،وي ــدار مــن خــال أشخاص
محددين ،وهذا لن يبني البلد.
وقال إن ولي العهد نادى أمام وسائل اإلعالم

بمحاربة الفساد ،وخالل لقائه باألعضاء في
الحوار الوطني ،لــذا ال عــذر لرئيس الحكومة
بتنفيذ ما أوصى به من خالل برنامج عمله،
ً
مجددا دعوته بضرورة نشر الحوار الوطني
المسجل بالصوت والصورة.

تعطل الجلسات
بدوره ،ذكر المضف أن الحوار الوطني كان
ضــرورة إليجاد حلول للمشاكل العالقة بين
السلطتين ،بعد أن تعطلت الجلسات لالعتداء
ال ـ ــذي ت ــم ع ـلــى ال ــدسـ ـت ــور ،م ــن خـ ــال تــأجـيــل
ً
االستجوابات المتعلقة برئيس الوزراء ،مضيفا
ان دعـ ــوة صــاحــب ال ـس ـمــو ل ـل ـحــوار الــوط ـنــي،
بحيث يجمع السلطتين لحل المشاكل العالقة
ً
بينهما ،وكان النقاش مبنيا على أساس ملفين
أساسيين ،األول هو ضرورة احترام الدستور
وااللتزام بنصوصه ،وعدم تحصين أي عضو
من أعضاء الحكومة ،والثاني ضمان استمرار
تعاون المجلس مع الحكومة هو وجود برنامج
عمل يتضمن رؤى النواب ،على أن يتم إنجازه
بجدول زمني محدد بالتوافق مع الحكومة،
ً
ً
مضيفا" :مـبــدا التعاون مع الحكومة ينطلق
من خالل التزامها ببرنامج عمل ضمن جدول
زمني محدد".
وذكر المضف أن هذه األولويات التي تهم
البلد وتهم المواطن والصالح العام هي من
تحدد انطالقة جديدة وبداية صفحة جديدة
لـتــاريــخ الـكــويــت ،تتلخص فــي تحقيق رؤيــة
أعضاء المجلس التأسيسي عندما تكلموا في
محاضر لجنة الدستور ،وشددوا على ضرورة
ّ
يتسيد النظام البرلماني الساحة السياسية،
أن

بحيث يكون المواطن شريكا حقيقيا في إصدار
القرار السياسي.
وأك ــد أن ه ــذا األسـ ــاس فــي بــرنــامــج العمل
كأولويات ،ضمن أمور أخرى بينها القضايا
الـتــي تـمـ ّـس الـمــواطــن بشكل مباشر ،مثل من
القضية اإلسكانية والصحة والتعليم ،إضافة
الى تقديم مقترح لتحسين األوضاع المعيشية
للمتقاعدين ،والنظر في تعديل قانون المحكمة
الــدس ـتــوريــة ،وإعـ ــادة الـصــاحـيــات الـتــي كــان
المجلس يمتلكها ،إليه ،فضال عن تعديالت
جوهرية على الالئحة الداخلية للمجلس.
وقال إن المصالحة الوطنية كانت أساسا
النـ ـ ـط ـ ــاق عـ ـم ــل ج ـ ــدي ـ ــد ،ض ـم ـن ـه ــا م ــواج ـه ــة
االستحقاقات السياسية الحالية والتحديات
ً
االقتصادية والملفات الــدولـيــة ،متابعا" :في
الـنـهــايــة الـكــويــت دول ــة صـغـيــرة وتـعـيــش في
منطقة متغيرة غير ثابتة ،تصاحبها تغيير
ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ــدولـ ـي ــة ،لـ ــذا م ــن الـ ـض ــروري
وجود جبهة وطنية قوية تواجه تلك الملفات
الدولية واالستحقاقات السياسية والتحديات
االقتصادية ،وهذا كان المنطلق الذي طرحناه
بضرورة وجود عفو كريم".
وق ــال الـمـضــف :على ال ـنــواب التركيز على
برنامج عمل الحكومة فــي الخطوة المقبلة،
خاصة أن هناك تكليفا لرئيس الوزراء يقع عليه
عــبء كبير في تشكيل الحكومة التي ستنفذ
ً
البرنامج ،مشيرا إلى أن هناك أولويات لدينا
مع برنامج العمل لم تخرج منها قضايا هموم
المواطنّ ،
وثبتنا رأينا أن مبدأ التعاون مع أي
حكومة أو أي رئيس كان هو التزامه ببرنامج
عمل يحدد وينجز ضمن برنامج زمني محدد.

البراك يدعو كتلة الـ  31إلى «خريطة
الطريق» ...ونواب يرحبون
مسلم :الدعوة تشمل إلى جانبهم العائدين بالعفو ...واالجتماع قبل إعالن الحكومة الجديدة
●

علي الصنيدح

مـ ـ ـ ــع عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة آخ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب
الـســابـقـيــن مـمــن شـمـلـهــم العفو
األميري ،وفي وقت أعلن النائب
الـســابــق مسلم ال ـبــراك توجيهه
دعــوة إلى كتلة الـ  31لالجتماع
م ــن أج ـ ــل رس ـ ــم خ ــري ـط ــة طــريــق
جـ ــديـ ــدة ،رحـ ــب عـ ــدد م ــن ن ــواب
الكتلة ،في مقر استقبال النائب
ال ـ ـسـ ــابـ ــق د .ف ـي ـص ــل ال ـم ـس ـل ــم،
بالدعوة.
وقال البراك ،من مقر استقبال
الـمـسـلــم م ـســاء أم ــس األول ،إنــه
تم توجيه دعوة إلى كتلة الـ 31
لالجتماع لوضع خريطة طريق
واستراتيجية لتحقيق األهداف
المرجوة التي أرادها المواطنون
ي ـ ـ ـ ــوم أدل ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ب ـ ــأص ـ ــواتـ ـ ـه ـ ــم فــي
ً
االنتخابات األخيرة ،موضحا أن
الدعوة تشمل النواب العائدين
مــن العفو والـشـبــاب الوطنيين،
وأن االجتماع سيكون في القريب
العاجل ،وقبل التشكيل الحكومي
المرتقب.
ون ـف ــى وج ـ ــود أي خـ ــاف مع

مسلم البراك

حمدان العازمي

محمد المطير

ً
ال ـم ـس ـل ــم ،م ـع ـق ـب ــا 3" :س ـن ــوات
ً
ونصف ونحن في المهجر معا"،
ثم عاد ليستدرك" :حتى األعداء
يتصالحون ،فما بالكم مــا بين
مسلم وفيصل؟".
بـ ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــائــب ح ـمــدان
ال ـع ــازم ــي" :ات ـم ـنــى ان تـتـمــاســك
كـتـلــة الـ ـ  31وقـضـيــة الـعـفــو هي
التي جمعت النواب ،وهناك من
نحترمه منهم اال انهم صعدوا
الموجة ،وليس محسوبين على

ً
الـ ـمـ ـع ــارض ــة" ،م ـب ـي ـنــا أن داخ ــل
الكتلة  4كتل" ،وواضح ان هناك
ً
انـشـقــاقــا واالي ـ ــام ستثبت ذلــك،
وأح ــد ال ـنــواب نـقــل لــي ان هناك
ً
 14نــائـبــا مــن اع ـضــاء المجلس
ي ــر ي ــدون ان ي ـك ــون وزراء! فهل
يعقل ذلــك؟ وأي معارضة تكون
هذه؟ عندما انتخب المواطنون
ال ـ ـنـ ــواب أرادوا م ـن ـهــم ال ــرق ــاب ــة
والتشريع".
وع ــن دعـ ــوة الـ ـب ــراك ل ـل ـنــواب،

أوض ــح الـعــازمــي" :شـهــادتــي في
البراك مجروحة ،ودعوته مرحب
ب ـهــا ،لـكــن ال نـعـلــم م ــا فـحــواهــا،
وعلينا ان نعلم ما الهدف منها
وما مضامينها ،ويجب أن تكون
الدعوة واضحة".
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن ـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر ف ــي
استجواباته ،ويرفض وأد هذه
األداة ،م ـ ـشـ ــددا عـ ـل ــى ضـ ـ ــرورة
تـ ـمـ ـكـ ـي ــن الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب م ـ ــن تـ ـق ــدي ــم
استجوابه.

روح الدين إلعفاء «جنوب خيطان» من قيمة القسيمة
قــدم النائب حمد روح الدين اقتراحا برغبة بإعفاء أهالي
منطقة خيطان الجنوبي من تحمل قيمة األراضــي الممنوحة
لهم البالغة  15000دينار على أن يتحمل كل مواطن تكاليف
إزالة األنقاض التي تخص قسيمته.
وقــال روح الــديــن :تــم اإلع ــان فــي عــام  2017عــن تخصيص
أراض للمواطنين في منطقة خيطان الجنوبي ،وحتى تاريخ
هذا االقتراح لم يتم تسليم أهالي المنطقة أذونات البناء ،ونمى
إلى علمي أن سبب التأخير هو وجــود أنقاض على األراضــي
المخصصة لهم مما يستدعي إزالتها قبل تسليمهم أذونــات
البناء ،ولما كان ذلك سوف يتسبب بمزيد من التأخير ويلحق
الضرر بأصحاب القسائم الذين طال انتظارهم لقرابة خمس
سنوات ،تقدمت بهذا االقتراح.
وفي سياق آخر ،وجه روح الدين سؤاال الى وزيرة األشغال
العامة وزيرة الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
د .رنا الفارس عن سبب عدم قيام الهيئة العامة للطرق والنقل
الـبــري بتسليم مـشــروع خيطان الجنوبي للمؤسسة العامة
للرعاية السكنية حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وقــال :هل يوجد أي تأخير في إنجاز المشروع؟ وفي حالة
اإلجابة باإليجاب فما سبب هذا التأخير؟ وهل تم إيقاع غرامات

تأخيرية على مقاول المشروع؟ مع تزويدي بكل ما يثبت ذلك،
وهــل هـنــاك أي مـعــوقــات تعيق المواطنين عــن بـنــاء القسائم
السكنية؟ مع ذكر بيان تفصيلي بهذه المعوقات ان وجدت.
وأضــاف :ما هي الجهة التي قامت بإعداد وطــرح مناقصة
انجاز البنية التحتية لمنطقة خيطان الجنوبي؟ وهل غابت
عنها مسألة وجود األنقاض على بعض األراضي؟ ومتى علمت
الهيئة بوجود أنقاض على بعض األراضــي؟ وما هو اإلجــراء
الذي اتخذته بعد معرفتها بذلك؟ مع تزويدي بصور ضوئية
للمخاطبات ان وجدت.
وتابع :ما هي طبيعة األنقاض الموجودة في منطقة خيطان
الجنوبي؟ وهل توجد هذه األنقاض على جميع القسائم؟ وما
الخطة التي سوف يتم من خاللها إزالة األنقاض؟ وما هي المدة
الزمنية المتوقعة إلتمام إزالتها؟ وما هي تكلفة إزالة األنقاض
وكيف ستتم إزالتها؟ وهل قامت الهيئة بدراسة مدى إمكانية
قيام كل مواطن بتحمل تكاليف إزالة أنقاض قسيمته السكنية؟
وهــل توجد أي معوقات أخــرى خــاف األنـقــاض تعيق تسليم
المواطنين أذونات البناء؟

بـ ـ ـ ــدوره ،اع ـ ـت ـ ـب ـ ــر النائ ـ ـ ــب
د .ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـص ـق ـع ـبــي ان
النائب السابق المسلم "يعتبر
ح ـ ـجـ ــر الـ ـ ـ ــزاويـ ـ ـ ــة الي م ـ ـشـ ــروع
اصالحي قادم ،واي مشروع كذلك
ال يمكن تصوره من غير المسلم"،
معقبا على دعوة البراك ،بأن "أي
دعــوة لتوحيد صف المعارضة
على مشاريع اصالحية وتخدم
ال ـ ـصـ ــالـ ــح الـ ـ ـع ـ ــام مـ ــرحـ ــب ب ـه ــا،
ون ـح ـت ــاج اآلن ان ن ـت ـج ــاوز اي
خــاف في وجهات النظر وفتح
صفحة جديدة".
من جهته ،دعا النائب محمد
ال ـم ـط ـيــر ال ـج ـم ـيــع إلـ ــى تــوحـيــد
الصفوف" ،وخالل األيام القادمة
سـنـجـتـمــع ت ـح ــت راي ـ ــة واح ـ ــدة،
ل ـ ـم ـ ـحـ ــاربـ ــة الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد وت ـغ ـي ـي ــر
الرئيسين ،أل نــه مطلب شعبي،
وعلينا كلنا دور خ ــال الفترة
القادمة" ،ألن البلد من سيئ إلى
أسوأ ،ونحن بحاجة إلى التغيير،
ً
م ـش ــددا ع ـلــى أن "رح ـي ــل رئـيــس
م ـج ـلــس األم ـ ــة مـ ـ ـ ــرزوق ال ـغــانــم
هـ ــو م ـط ـل ــب الـ ـشـ ـع ــب ،وم ــازل ـن ــا
مستمرين في هذا األمر".

الطريجي إلطالق أسماء
الالعبين على المالعب
أعلن النائب د .عبدالله الطريجي عن تقدمه
باقتراح برغبة بشأن إطــاق أسماء الالعبين
ال ــذي ــن ح ـق ـقــوا إنـ ـج ــازات لـلـكــويــت بــال ـفــوز في
البطوالت الجماعية والميداليات على المالعب
والـصــاالت الرياضية أو على مــداخــل بوابات
استاد جابر أو المالعب الرياضية في المناطق
ال ـس ـك ـن ـيــة ،م ــع وضـ ــع ص ـ ــورة ال ــاع ــب ون ـبــذة
مختصرة عن سيرته الذاتية.
وأضاف الطريجي أن اقتراحه يتضمن كذلك
قيام وزارة التربية والهيئة العامة للرياضة
بوضع الشروط والضوابط الختيار الالعبين
الذين حققوا هذه اإلنجازات ،مشيدا بما حققه
الــريــاض ـيــون فــي مختلف األل ـع ــاب الجماعية
وال ـف ــردي ــة ،وإح ــرازه ــم الـكـثـيــر م ــن اإلن ـج ــازات
والـفــوز بالبطوالت والـ ــدورات ،ومنهم الجيل
الــذهـبــي فــي لعبة ك ــرة ال ـقــدم ،ال ــذي تمكن من
الوصول إلى نهائيات بطولة كأس العالم عام
.1982

ت ـقــدم ال ـنــائــب د .هـشــام
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــح ب ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح
بــرغـبــة ،نــص عـلــى "قـيــام
وزارة األ شـ ـغ ــال ا ل ـعــا مــة
بـ ـ ـ ـ ــإجـ ـ ـ ـ ــراء ات االس ـ ـ ـتـ ـ ــام
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ــال ـ ـق ـ ـسـ ــائـ ــم
ال ـجــاهــزة فــي قـطـعـتــي 1
و 2مــن م ـشــروع خيطان
الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،وت ـس ـل ـي ـم ـهــا
إلـ ــى ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـعــامــة

لـلــر عــا يــة السكنية ،التي
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا م ـ ـخـ ــاط ـ ـبـ ــة ك ــل
الجهات المعنية من أجل
تمكين األسر المستفيدة
من قسائمها السكنية".

هشام الصالح

الخليفة يسأل عن مناقصة «اآلبار البحرية»
وجــه النائب م ــرزوق الخليفة ســؤاال إلى
وزيــر النفط وزيــر التعليم العالي د .محمد
الفارس قال فيه" :إن من ضمن استراتيجية
مــؤسـســة ال ـب ـتــرول الـكــويـتـيــة وش ــرك ــة نفط
الكويت  2040هو االستكشاف واإلنتاج من
البحر ،لما له من أهمية لوجود احتياطات
متوقعة ،ولكون اإلنتاج البحري ،سواء كان
غازا أو نفطا ،سيكون رديفا إلنتاج الحقول
ال ـبــريــة ،فـضــا عــن األهـمـيــة االستراتيجية
والسياسية ،وعليه قامت شركة نفط الكويت
بطرح مناقصة للحفر البحري لعدد  6آبار
في بداية يناير ."2018
وأش ــار الخليفة إلــى أنــه كــان متوقعا ان
يبدأ الحفر في  ،2019/06/٠١لمدة  4سنوات،
وف ــي ف ـبــرايــر  2019رس ــت الـمـنــاقـصــة على
شركة شلمبرجيه ،بأقل األسعار بمبلغ 140

مليون دينار ،وبعدها نقضت المؤسسة تلك
الترسية وأعادتها على ثاني أقــل األسعار
بزيادة  40مليونا.
وس ـ ـ ـ ــأل عـ ـ ــن أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ت ـ ــأخ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع
ال ـح ـي ــوي ل ـم ــدة تـ ـق ــارب  30شـ ـه ــرا؟ وسـبــب
ت ـفــاوت أس ـعــار الـمـنــاقـصــة؟ وطـلــب تــزويــده
بكل ما تم بشأن هذا المشروع متضمنا كل
القرارات التي اتخذت بشأن هذه المناقصة،
وصور ضوئية من موافقات اللجان ،سواء
المتخصصة دا خــل شركة نفط الكويت أو
فــي مؤسسة البترول الكويتية ،ومــا تأثير
ذل ـ ــك ع ـل ــى ال ـم ـح ـت ــوى ال ـم ـح ـلــي وم ـش ــارك ــة
العنصر الكويتي في هذا المشروع الحيوي؟
ومــا الجهة الـتــي اع ــدت كــراســة المناقصة؟
وتزويدي بصورة ضوئية من كتاب تكليف
تلك الجهة.

الكندري :الترويج للضريبة
لن ينطلي على الرأي العام
قــال الـنــائــب د.عبدالكريم
الكندري إن "ضريبة القيمة
الـمـضــافــة هــي ضــريـبــة غير
مـ ـب ــاش ــرة ع ـل ــى االس ـت ـه ــاك
ت ـف ــرض ع ـلــى مـعـظــم الـسـلــع
والخدمات التي يتم توريدها
ب ـ ـكـ ــل مـ ــرح ـ ـلـ ــة مـ ـ ــن مـ ــراحـ ــل
سلسلة التوريد ويتحملها
ال ـم ـس ـت ـه ـل ــك الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،أي
المواطن".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري فــي

ت ـص ــري ــح ل ـ ــه :ل ــذل ــك ت ــروي ــج
ب ـعــض ا ل ـت ـج ــار المنتفعين
بــأنـهــا لــن تـضــر المواطنين
هــو محاولة لتمريرها لكن
لن تنطلي على الرأي العام.

عبدالكريم الكندري

زوايا ورؤى

٨

محاجر السوق السوداء
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
مواطن غيور كشف عن فضيحة غريبة من توابع "تجارة
جائحة كورونا" التي تربح من ورائها الكثير خالل العامين
الماضيين ،إما بسبب غياب الدور الحكومي ،وإما بتواطؤ مع
جهات فوضوية ومسؤولين متخاذلين ،فنشر هذا المواطن
تصوير فيديو لمبنى مدرسة قديمة ومتهالكة في منطقة
خيطان تبين أنه مخصص كمأوى ومحجر للعمالة الوافدة
القادمة الى الكويت ،لقاء مبلغ ال يقل عن  500دينار تأخذه
الــدولــة مــن الـمــواطــن أو الكفيل أو الــوافــد نفسه ،نظير بقاء
ً
الشخص الواحد في هذا المحجر المصنف "ورقيا" بأنه محل
إقامة ذي خدمات فندقية بمستوى خمس نجوم ،ليكتشف
الناس أن المحجر عبارة عن (محكر) كبير ال فندق كما تدعي
وزارة الصحة والطيران المدني.
لــم تـكــن ه ــذه الـمـفــاجــأة الــوحـيــدة فــي ال ـمــوضــوع ،ف ــوزارة
ً
التربية أعلنت ف ــورا أنها ليست مسؤولة عــن هــذا المبنى،
وال يتبعها وال تعرفه ،وال ت ــدري أيــن يـقــع ،وكلنا نتساء ل
مــع التربية مــن وضــع يــده على هــذه الـمــدرســة؟ ومــن سمح
باستخدامها وأذن باستغاللها؟ وهــل يعني هــذا أنــه سبق
للتربية أن تنازلت عن هــذه المدرسة ألي جهة حكومية أو
خاصة وقامت هذه الجهة بتأجير المدرسة للفندق لتحويله
إلى محجر؟ أم أن الوزارة غائبة عن ممتلكاتها؟
وزارة الصحة أكملت الفيلم وأعلنت أنـهــا ال تـعــرف هذا
المحجر ،ولم ترخصه وال تشرف عليه ،ويا سبحان الله كيف
تقام محاجر في البلد أثناء الجائحة ووزارة الصحة آخر
من يعلم؟ فأين الجهات المعنية بمتابعة حــاالت القادمين
واإلشـ ــراف عليهم قبل الـسـمــاح لهم بالتجول داخ ــل البلد؟
ومــا فائدة برنامج (شلونك) و(عافية) و(صــور لنا وطرش
إحداثياتك) وال تطلع من البيت؟ ومن يقيم مستوى الخدمات
الصحية وااللتزامات الطبية في هذه المحاجر ليرخصها
للعمل أو ليوقفها عند انتهاء دورها سوى وزارة الصحة؟
وفي حين كانت الناس تنتظر إجابة وزارة التربية والصحة
عــن المحجر الـمـجـهــول أو الـفـنــدق الــوهـمــي فوجئنا بخبر
صحافي على استحياء يعلن أن "الطيران المدني" أغلق محجر
خيطان ،ونقل العمالة إلى فنادق حقيقية ،وهكذا بكل بساطة
انتهى الموضوع ،وال أحد يبحث ويحقق فيه ويحاسب من
وراء ه ،ويعيد للمواطنين أموالهم التي دفعوها لخدمات لم
تنفذ وإقامة مخالفة لالتفاق ،فأي فوضى واستهتار أكثر من
هذه الواقعة العجيبة؟
نناشد معالي وزيــرالــدفــاع بصفته رئيسلجنة طــوارئ
كــورون ـا فتح تحقيق فــي هــذه الــواقـعــة ومـعــرفــة تفاصيلها
ومعرفة المسؤولين عنها وضمان عدم تكرارها ،وهل تمت
هذه األعمال حسب القنوات الرسمية أم نفذت بطريقة "خشمك
إذن ــك" واسـتـغــال ال ـظــروف على حـســاب الـنــاس وسالمتهم
ومصالحهم؟ ننتظر منكم اإلجــابــة والبيان الشافي ،والله
الموفق.

ةديرجلا
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مفاجأة إردوغان
القادمة ...تمزيق الخرائط

أ .د .محمد أمين الميداني*

ظاهرة خطيرة ...اإلتجار بالبشر
تتزامن موجة اللجوء والهجرة التي عرفتها معظم دول العالم،
وبخاصة الدول األوروبية ،ومنذ سبع أو ثماني سنوات ،مع ظاهرة
خطيرة أال وهي :االتجار بالبشر.
ً
ولم يكن مستغربا اجتماع عدد من وزراء خارجية الدول األوروبية
(ألمانيا ،واألرض الواطئة (هولندا) ،وبلجيكا ،وفرنسا) ،وباستثناء
وزير خارجية المملكة المتحدة ،يوم  28نوفمبر للبحث في موضوع
الهجرة والالجئين ومكافحة الهجرة السرية وشبكات تجارة هذه
الهجرة ،وجاء ذلك بعد الحادث المأساوي بتاريخ  25نوفمبر ،حيث
القى  24شخصا (من بينهم سبع نساء ،وثالث صغار) حتفهم غرقا
في مركب على مقربة من مدينة (كالية) الفرنسية وهم يحاولون عبور
بحر المانش باتجاه المملكة المتحدة.
ّ
ونذكر بأن مدينة (كالية) ،هي نقطة عبور لعدد كبير من المهاجرين
وطالبي اللجوء والساعين لعبور المانش للوصول إلى أراضي المملكة
المتحدة طلبا للجوء واإلقامة واالستقرار في المملكة المتحدة ،وهو
ما يمثل حلم غالبيتهم وتطلعهم لحياة جديدة ومستقبل أفضل ،غير
مهتمين بالبقاء في فرنسا أو بلدان أوروبية أخــرى ،ولعل إتقانهم
اللغة اإلنكليزية أو معرفتهم بها في بلدانهم األصلية يدفع بهم أيضا
للسعي للوصول إلى هذه المملكة ،فحاجز اللغة وإتقانها سبب من
أسباب هموم الالجئين وطالبي اللجوء ويشكل عائقا لالندماج في
المجتمعات التي يصلون إليها ،وهذا ما نالحظه ،ونسمع عنه ونقرأه
عن أوضاع طالبي اللجوء والالجئين الذين استقر بهم المطاف في
ألمانيا ،أو السويد ،أو فرنسا إلى آخــره من البلدان األوروبـيــة التي
أصبحت مقصدا لهم منذ أن غيرت األح ــداث التي عرفتها بلدانهم
منذ عدة سنوات أوضاعهم السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية،
والثقافية أيضا.
ولو عدنا إلى ظاهرة االتجار بالبشر التي هي بيت القصيد في هذه
ً
ً
المقالة التضح لنا أنها تشكل خطرا فعليا يهدد مبادئ حقوق اإلنسان
ومعاييرها ،وبخاصة احترام حق اإلنسان في الحياة ،وصون كرامته،
وحظر استعباده ،باإلضافة إلى أنها تستهدف مجموعة من األشخاص
طالما حرص المجتمع الدولي على حمايتهم وصون كرامتهم واحترام
حقوقهم وحظر التمييز ضدهم ،ونقصد بهم بالدرجة األولى النساء
واألطفال .لقد ضاعفت الحروب والنزاعات الدولية بمختلف أشكالها
هــذه الـظــاهــرة الخطيرة الـتــي ت ـجــاوزت نتائجها ال ـحــدود وال ـقــارات
ّ
وشــكـلـ ْـت تـهــديــدا مـبــاشــرا ألمــن ال ــدول ومواطنيها وللمقيمين على
أراضيها ،كما أنها تركت آثارا سلبية على مختلف العالقات الدولية.
وتسعى األمــم المتحدة والعديد من المنظمات اإلقليمية جاهدة
الوسائل ومن بينها اعتماد
بالبشر وبمختلف
لمعالجة ظاهرة االتجار
َ
ُ
َ
ُ
لزم بعضها الدول األطراف فيها باتخاذ تدابير
عدد من الوثائق التي ي ِ
محدد ٍة لمكافحة االتجار بالبشر ومعالجة نتائجه السلبية على األفراد
والمجتمعات والدول أيضا.
وغـ ِـنـ ٌّـي عــن ال ـقــول بــأنــه تــوجــد أش ـكــال مختلفة لــاتـجــار بالبشر:
كــاالتـجــار بــاألشـخــاص ،وتـهــريــب الـمـهــاجــريــن ،واالت ـجــار بالجنس،
ّ
بالعمال ،واالتـجــار بالنساء واألطـفــال ،كما ينتج عن هذا
واالتـجــار
االت ـج ــار مـخــاطــر جـمــة ومـخـتـلـفــة :إن ـســان ـيــة ،واجـتـمــاعـيــة ،وأمـنـيــة،
واقتصادية.

حمزة عليان

ويمكن أن نذكر بهذا الخصوص ببعض الوثائق الدولية التي تم
اعتمادها لمكافحة االتجار بالبشر ،ونذكر من بينها:
 -1اتفاقية منظمة العمل الــدولـيــة بـشــأن العمل الـجـبــري1930 ،
(رقم .)29
 -2اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغالل دعارة اآلخر.1949 ،
 -3االتـفــاقـيــة الـخــاصــة بــوضــع الــاجـئـيــن ،1951 ،وبــروتــوكــولـهــا
المضاف إليها.1967 ،
 -4اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.1979 ،
 -5اتفاقية حقوق الطفل.1989 ،
 -6اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال،
.1999
 -7البروتوكول االختياري األول الملحق باتفاقية حقوق الطفل
المتعلق ببيع األطفال ،وبغاء األطفال ،واستغالل األطفال في المواد
اإلباحية.2000 ،
 -8بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة
النساء واألطفال ،المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية.2000 ،
كما اعتمدت األمم المتحدة يوما عالميا لمكافحة االتجار بالبشر
وهو يصادف  30يوليو من كل عام.
ّ
أمــا على المستوى اإلقليمي ،فنذكر بالبروتوكول العربي لمنع
ومكافحة االتجار بالبشر وبخاصة النساء واألطفال الملحق والمكمل
لالتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية،
والذي تم اعتماده بتاريخ  ،2019 /3 /4ولكن لم يدخل هذا البروتوكول
حيز النفاذ بعد! ونريد أن نلفت االنتباه إلى اتفاقية أوروبية مهمة
يـمـكــن أن نـعـتـبــرهــا نـمــوذجــا لـجـهــود الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي ،وبـخــاصــة
منظماته اإلقليمية لمكافحة االتجار بالبشر ،أال وهي :اتفاقية مجلس
أوروبا لمكافحة االتجار بالبشر التي اعتمدتها منظمة مجلس أوروبا
في العاصمة البولندية (وارسو) في  ،2005 /5 /16ودخلت هذه االتفاقية
ِّ
حيز التنفيذ في .2008 /2 /1
ً
وصادقت كل الــدول األعضاء في مجلس أوروبــا أي  47دولــة على
هذه االتفاقية ،كما صادقت عليها جمهورية روسيا البيضاء (التي
يتردد اسمها بيالروسيا علما بأن لها تسميه بالعربية) على هذه
ُ ُ
ضو في منظمة مجلس أوروبا! ولعل
االتفاقية علما أنها دولة غير ع ٍ
من المفارقات بخصوص االتـجــار بالبشر أن ما يصلنا من أخبار،
وما نشاهده على شاشات التلفزة ونقرأه في الصحف ،وبخصوص
المهاجرين وطالبي اللجوء وعمليات نقلهم وتسفيرهم ،يأتينا هذه
األيام من هاتين الدولتين!
ال يمكن أن ننكر جهود منظمات دولية أو إقليمية باعتماد وثائق
لمحاربة ظاهرة االتجار بالبشر ،ولكن سياسات بعض الدول األطراف
في هذه االتفاقيات ،وتقاعسها عن االحترام بمضمونها أو االلتزام
بأحكامها ،ومختلف األحداث التي عرفتها العديد من دول المجتمع
الدولي في السنوات األخيرة ،حالت دون التصدي بشكل فعلي وعملي
لهذه الظاهرة التي تنهش في اإلنسانية وتزعزع أركانها وتؤثر فيها.
* أكاديمي وكاتب سوري مقيم بفرنسا.

ديفيد ليبيسكا*

أوكرانيا تتكل على تركيا
ال واشنطن في مواجهة روسيا
ال ي ـســود ه ــدوء ت ــام عـلــى الـجـبـهــة الـشــرقـيــة! فـقــد أص ــدر كبار
المسؤولين في الواليات المتحدة وحلف الناتو في األيام األخيرة
تحذيرات خطيرة حول احتمال حصول توغل روسي واسع في إقليم
ً
"دونباس" الجنوبي الشرقي في أوكرانيا ،علما أن القوات الموالية
ً
ـزءا منه منذ أن ّ
ضمت موسكو شبه جزيرة القرم
للروس تحتل جـ
في عام .2014
ّ
لكن هذا الوضع ليس العامل الوحيد الذي ُيهدد استقرار المنطقة،
ً
ففي أنحاء جبال القوقاز ،تتصارع أرمينيا وأذربيجان مجددا ،بعد
سنة على استيالء أذربيجان على معظم منطقة ناغورنو كاراباخ
المتنازع عليها خالل صــراع امتد على ستة أسابيع ،وفي تركيا،
ت ـحــارب الـحـكــومــة ومــواطـنــوهــا انـهـيــار الـلـيــرة الـمـتـســارع وزي ــادة
التضخم وتفاقم مظاهر سوء اإلدارة االقتصادية ،وفي غضون ذلك
ً
يموت الطامحون للهجرة من الجوع والبرد تزامنا مع اصطدامهم
بقوات األمن على الحدود بين بيالروسيا وبولندا المنتسبة إلى
االتحاد األوروبي.
لكن الحشد العسكري الروسي على طول الحدود وتأكيد الرئيس
ً
فالديمير بوتين في شهر يوليو على اعتبار أوكرانيا جزءا ال يتجزأ
من بلده أديا إلى وضع أوكرانيا وحلفائها اإلقليميين في حالة من
التأهب القصوى ،وليس مصادفة أن تتزامن هذه التطورات كلها
مع تعميق العالقات بين أنقرة وكييف ،فخالل مكالمة هاتفية قبل
أيام ،ناقش الرئيسان فولوديمير زيلينسكي ورجب طيب أردوغان
تفاصيل التهديدات الروسية ،وصفقة تجارية مرتقبة ،وكيفية تكثيف
التعاون في مجال األسلحة.
سبق أن بدأ البلدان المجاوران في منطقة البحر األسود بدمج
إنتاج الطائرات بال طيار ،ومن المتوقع أن تشتري أوكرانيا دفعتها
الثانية من طائرات "بايراكتار" التركية في السنة المقبلة ،بعدما
اشترت الدفعة األولى في عام  2018واستعملتها في شرق البلد في
الشهر الماضي.
ً
غالبا ما ينتقد المراقبون الدوليون أنقرة بسبب ميلها إلى دعم
موسكو في السنوات األخيرة ،وال سيما إقدامها على شراء أنظمة
الدفاع الصاروخي الروسية "إس "400-في عام  ،2019فقد أدى ذلك
القرار إلى فرض عقوبات أميركية وإخــراج تركيا من عملية إنتاج
طــائــرات "ف "-35األميركية ،وتصاعدت الــدعــوات لطرد تركيا من
الناتو ،لكن ماذا فعل الغرب والناتو لمساعدة أوكرانيا في مواجهة
التهديد الروسي؟ ضغط زيلينسكي على الناتو في مناسبات متكررة
ُ
عط تلك
لتحديد مهلة زمنية النتساب أوكرانيا إلى الحلف ،لكن لم ت ِ
الجهود ثمارها.
قد يكون الــرد على العدائية الروسية من المبادئ التأسيسية
للحلف ،لكن يبدو أن الواليات المتحدة ودول أساسية أخــرى في
ً
الناتو ليست مستعدة إلضافة عضو جديد يخوض الحرب أصال
مع روسـيــا ،حيث يستحق الرئيس جو بايدن اإلش ــادة ألنــه ّ
جدد
الدعم العسكري والمالي لكييف بعد وقفه في العهد السابق ألسباب
سياسية.
ً
لكنه قرر أيضا رفع العقوبات عن الشركة الروسية التي تبني
مشروع خط األنابيب "نورد ستريم  "2الذي سيحمل الغاز الطبيعي
الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق ،مما يعني حرمان أوكرانيا
من نسبة هائلة من عائدات الطاقة ،فقد كتب نواب أوكرانيون رسالة
للرئيس بايدن في شهر أغسطس الماضي ،فقالوا فيها" :قرارك حول
مشروع نــورد ستريم  2يكافئ الرئيس الروسي فالديمير بوتين
ويمنحه عشرات مليارات الدوالرات ...ويعزز قدرة روسيا على ابتزاز
أوكرانيا وأوروبا".
باختصار ،ضاعف الغرب مكافآت موسكو على حساب أوكرانيا،
في حين دعمت أنقرة القوة العسكرية األوكرانية ،وبذلك يسهل انتقاد
الـتــوازن اإلقليمي الــذي تفرضه أنـقــرة ،فهي تقف في وجــه النظام
ً
الـســوري تزامنا مع مهاجمة الـقــوات الكردية السورية المتحالفة
ُ
مــع الــواليــات المتحدة ،وت ـشـ ِـرف على ثاني أكبر جيش فــي حلف
ً
تزامنا مع الحفاظ على عالقات شبه ّ
ودية مع جهات غريبة
الناتو
صفقة بيع
ـرام
ـ
ب
إ
تركيا
ـررت
ـ
ق
ربما
وإسرائيل.
ـران
ـ
ي
وإ
روسيا
مثل
ً
ً
الطائرات بال طيار إلى أوكرانيا خدمة لمصالحها ،ال رغبة منها
ّ
في التصدي لالنتهاكات الروسية ،لكن النتيجة النهائية هي األهم،
ويكشف اتصال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف بنظيره
التركي قبل أيام لتحذيره من تعميق الروابط الدفاعية مع كييف أن
ً
تلك النتيجة كانت مؤثرة جدا ،وإذا أدى توثيق التحالف بين تركيا
ً
وأوكرانيا إلــى كبح الطموحات الروسية فعال ،فستستحق أنقرة
حينها اإلشادة والشكر من الغرب.
* «ناشيونال»

hamzaolayan@icloud.com
ّ
موجز النشرة اإلخبارية :ماذا يحضر إردوغان للعالم سنة
القيا
2023؟ وفي المضمون ،ستولد تركيا من جديد ،ففي مثل هذا
اليوم أي  24يوليو القادم تكون قد انتهت صالحية اتفاقية
لوزان الموقعة عام  ،1923وعندها ستتخلص بالده من قيود
تلك المعاهدة.
ع ــام  2016ك ــان إردوغ ـ ــان أول زع ـيــم تــركــي ينتقد عالنية
"معاهدة لــوزان" التي تم بموجبها ترسيم الحدود البحرية
بـيـنـهــا وب ـيــن ال ـيــونــان والـمـنـطـقــة الـمـحـيـطــة ب ـهــا ،فـمـعــاهــدة
لوزان سلبت حق تركيا في السيطرة على مضيق البوسفور،
ووضعته تحت إدارة دولية منذ هزيمتها في الحرب العالمية
األولـ ــى "وتـصـفـيــة اإلم ـبــراطــوريــة الـعـثـمــانـيــة" ،واع ـت ـبــار هــذا
ً
ً
المضيق ممرا دولـيــا ال يحق لتركيا تحصيل أي رســوم من
ً
السفن التي تعبره يوميا.
بعبارة أوضح ال تزال هذه الدولة مقيدة بها حتى تنتهي
فترة ال ــ 100سنة .صحيح أن "اتفاقية مونترو" الموقعة عام
ً
 1936أعطت لتركيا نوعا من السيطرة على "البوسفور" لكنها
ال تملك القرار بإجراء أي تفتيش أو فرض رسوم على السفن،
فقط يتم إبالغها قبل الدخول وأقصى ما يمكن أن تفعله إذا
شعرت بتهديد أمني أن تفرض إجراءات محدودة.
تــرك ـيــا م ـح ـبــوســة داخ ـ ــل م ـع ــاه ــدة لـ ـ ــوزان م ـنــذ م ـئــة سـنــة،
فـحــدودهــا البحرية ال تتعدى ال ــ 3أمـيــال فقط خصوصا في
بحر إيـجــه ومــع الـيــونــان ،فهي محاصرة فــي منطقة بحرية
ً
صغيرة جدا ،وإردوغان توعد ووعد بدخول تركيا عام 2023
"دولة بحرية" كاملة السيادة ،وترجمة هذا الكالم إعادة إحياء
"العثمانية الجديدة" ،أي أنه في سبيله السترداد المساحات
البحرية التي كانت خاضعة للدولة العثمانية .وهنا نضع
ً
خطا تحت هذه العبارة ألن المسألة لها أبعاد وأطراف دولية
ليس من السهولة أن تقبل بهذا التوسع العثماني الجديد،
ً
فاليونانيون ومعهم االتحاد األوروبي يشككون أصال بالمدة
الزمنية ،فليس في معاهدة لوزان ٌ
ٌّ
سري يحدد صالحيتها،
بند
وال يمكن تعديلها إال بموافقة جميع األطراف الموقعة عليها.
بـحـثــت ف ــي ه ــذا الـمـلــف ووج ـ ــدت أن ال ـبــاحــث االق ـت ـصــادي
ً
اللبناني والزميل ياسر هالل الذي أمضى نحو  40عاما في
مجال الصحافة االقتصادية لديه متابعة حثيثة ودراســات
بحثية حول إعادة رسم الخرائط في شرق المتوسط ،وكتاب
اطلعت على بعض فصوله يقوم بإعداده للنشر ،يشكل محاولة
الستقراء االحتماالت في ضوء العوامل والمتغيرات المؤثرة،
يطرح فيه ثــاث فرضيات لها عالقة بالموقف األميركي من
"االندفاعة اإلردوغــانـيــة" لطرح الحدود البحرية على بساط
البحث.
الفرضية األولى :تقضي باتخاذ موقف معاد لتركيا مع دعم
كامل لليونان ،وهو ما يعني خروجها من حلف الناتو وقيام
محور تركي– روسي– إيراني بالتحالف مع الصين.
الفرضية الثانية :إبقاء الوضع كما هو عليه وتأجيل البت
بالمسألة برمتها مــع اعـتـمــاد سـيــاســة مــزدوجــة مــع تركيا،
بتفعيل عمليات ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص والمبادرة
إلى إرضائها في ملفات وجودها في العراق وسورية.
الفرضية الثالثة :حل وســط يقوم على تنازل اليونان في
بحر إيجه ،مما يعني زيادة مساحة المياه البحرية من نحو
 40ألــف كلم 2مقابل تـنــازل تركيا عــن مسألة توحيد قبرص
وحصولها على حصة أكبر في المناطق البحرية المتنازع
عليها مع قبرص.
إردوغــان لن يتراجع وسحب ملف توسيع المياه البحرية
في المتوسط وبحر إيجه عن طاولة المفاوضات ،فالسعي
إلى استعادة وضع بالده الجغرافي والتاريخي كدولة بحرية
أصبح في عنق الزجاجة ،لذلك يتطلب األمــر من وجهة نظر
الباحث ياسر هالل إعادة رسم خرائط الحدود البحرية (مياه
إقليمية ،منطقة اقتصادية جــرف قــاري) كما يتطلب تعديل
ً
معاهدات دولية وتحديدا معاهدتي لوزان  1923وباريس 1947
ً
وجزئيا اتفاقية مونترو  1936فيما يتعلق بالمضائق ،وهذا
أفصح عنه وبشكل واضح ،نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي
"سنحرق الخرائط في شرق المتوسط ،والتي تحشرنا منذ
ً
 100عام في البر ،إننا نعيد كتابة التاريخ" ،راقبوا تركيا جيدا
فشعار "الوطن األزرق" يطرح وبقوة من قبل العسكر ورجاالت
الحكم ،وهم يستخدمون دبلوماسية البوارج بمهارة وهذا ما
يطلق عليه الخبراء "مبدأ إردوغان".
ً
ً
لقد قطعت شوطا كبيرا في ترسيخ موقعها الجديد على
الخريطة الجغرافية البحرية ،فلننتظر كي نرى القادم من األيام!

ستيفن روتش*

االحتياطي الفدرالي األميركي يجب أن يعود إلى اإلبداع
بات لزاما على االحتياطي
الفدرالي أن يفرض
التطبيع في مواجهة
صدمة التضخم ،وهذا
يدعو إلى التساؤل حول
العملية البطيئة المتوخاة
في سيناريو التطبيع في
ظل تضخم منخفض.

االحتياطي الفدرالي
على اقتناع بأن
توقعاته السيئة
سيتبين أنها
صحيحة إلى
الحد الذي يجعله
مطمئنا إلى
االنتظار

ل ــم ي ـعــد أح ــد ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
يناقش مسألة التضخم المؤقت اآلن .لقد
تبين أن االرت ـفــاع الـمـفــاجــئ فــي مـعــدالت
التضخم في الواليات المتحدة أسوأ كثيرا
من توقعات االحتياطي الفدرالي األميركي،
وتعاملت األسواق المالية المتفائلة دوما
ب ـه ــدوء إل ــى ح ــد كـبـيــر م ــع ه ــذا ال ـت ـطــور،
فمن المفترض على نطاق واســع أن بنك
االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي يـتـمـتــع بالحكمة
واألدوات الــازمــة لإلبقاء على التضخم
األســاســي تحت السيطرة ،يتبقى لنا أن
نرى ما سيحدث في الواقع.
م ــن جــان ـبــه ،يـنـصــح ب ـنــك االحـتـيــاطــي
الـفــدرالــي بالصبر ،فهو على اقتناع بأن
توقعاته السيئة سيتبين في النهاية أنها
صحيحة إلى الحد الذي يجعله مطمئنا
إلى االنتظار ،فال عجب في هذا :فقد أعلن
االحتياطي الفدرالي هذه االستجابة مع
إطار عمل "استهداف التضخم المتوسط"
الــذي تبناه فــي صيف عــام  ،2020وبهذا
أش ـ ـ ــار االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي إلـ ـ ــى أن ــه
مستعد للتسامح مع التضخم األعلى من
الـمـسـتـهــدف للتعويض عــن س ـنــوات من
التضخم األدنــى مــن المستهدف ،ويبدو
أن ــه ل ــم يـكــن م ــدرك ــا لـحـجــم ال ــورط ــة الـتــي
انتهى إليها،
فمن الناحية النظرية ،بــدا استهداف
الـتـضـخــم ال ـم ـتــوســط مـنـطـقـيــا ،انـسـجــام
حسابي أنيق بين األقــل مــن المستهدف
واألع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ،لـ ـكـ ـن ــه فــي
الممارسة العملية كان معيبا منذ البداية،
فكان نهجا رجعيا بطبيعته ،ومشروطا
بشدة بتجربة طويلة مع النمو البطيء
والتضخم المنخفض .تصور االحتياطي
الفدرالي ،كما تصور كثيرون ،أن صدمة
الجائحة في أوائل عام  2020كانت شبيهة
ب ــاألزم ــة الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة خ ــال الـفـتــرة
 ،2009-2008مما يؤكد احتمالية حدوث
ت ـعــاف هــزيــل آخ ــر يـخـلــف أثـ ــرا مـنــاقـضــا
للتضخم وقد يدفع التضخم المنخفض
بالفعل بشكل خطير نحو االنكماش.
ت ـمــامــا ك ـمــا ح ــدث ف ــي ال ـي ــاب ــان ،فمنذ
انفجار فقاعة الــدوت كوم في عام ،2000
ســاور صناع السياسات في االحتياطي

ال ـف ــدرال ــي ال ـق ـلــق م ــن ن ـهــايــة شـبـيـهــة بما
ح ـ ــدث فـ ــي الـ ـي ــاب ــان القـ ـتـ ـص ــاد أم ـي ــرك ــي
مـ ـع ــرض ل ـ ــأزم ـ ــات ،عـ ـق ــود ض ــائ ـع ــة مــن
الركود االقتصادي المصحوب بانكماش
مستمر .ربما تكون هذه المخاوف مفهومة
إذا انــدل ـعــت أزم ــة فــي وق ــت حـيــث اقـتــرب
الصـفر ،لكن من خالل
التضخم بالفعل من ِ
التركيز ال َـم َـرضي على مخاطر االنكماش
على الطريقة اليابانية ،تجاهل االحتياطي
الفدرالي احتمال حدوث مفاجأة تتمثل في
تضخم صعودي كبير.
ه ـ ــذا ع ـل ــى وج ـ ــه ال ـت ـح ــدي ــد م ــا ح ــدث،
وبفضل االنتعاش القوي الــذي طرأ على
الطلب الكلي بعد رفع اإلغالق ،والذي أدى
االحتياطي الفدرالي ذاته دورا رئيسا في
تغذيته ،سرعان ما انهارت سالسل اإلمداد
العالمية التي كانت مجهدة بالفعل ،فمن
الـغــذاء وأشـبــاه الـمــوصــات والـطــاقــة إلى
ال ـش ـحــن وال ـم ـســاكــن واألج ـ ـ ــور ،أصـبـحــت
الضغوط المتمثلة في تضاعف األسعار
ُ
والتكلفة أكثر من أن تـحصى ،وأصبحت
تـعــديــات األس ـعــار الـعــابــرة لـمــرة واح ــدة
م ـن ـت ـش ــرة ،واآلن ب ــات ــت ص ــدم ــة تـضـخــم
كبرى محتملة بشدة .لكن األمــر ال يخلو
م ــن تـعـقـيــد إض ــاف ــي؛ إي ـم ــان االحـتـيــاطــي
الفدرالي بالقوى السحرية التي تتمتع بها
ميزانيته العمومية ،مثله مثل استهداف
التضخمُ ،و ِلـد التيسير الكمي من أزمات
ح ــدي ـث ــة ،وت ــول ــى ب ــن ب ــرن ــان ـك ــي ،بصفته
محافظا لبنك االحتياطي الفدرالي أوال،
ثم رئيسا لــه ،قيادة مهمة فهرسة قائمة
ال حصر لها من الخيارات السياسية غير
التقليدية ا لـتــي يملكها ا لـنـظــام النقدي
تحت تصرفه عندما يقترب سعر الفائدة
الصـفر.
االسمي الرسمي من حد ِ
أع ــرب بــرنــانـكــي عــن ه ــذا أول م ــرة في
هيئة تمرين فكري في عام  ،2002مشددا
ع ـل ــى قـ ـ ــدرة االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي غـيــر
المحدودة على ضخ السيولة عن طريق
شــراء األص ــول فــي حالة تصاعد مخاطر
االنكماش ،ولكن عندما اقترب الواقع من
الخيال االفتراضي في عام  ،2009تحول
نص برنانكي إلــى خطة عمل ،كما حدث
مرة أخرى في أوج صدمة مرض فيروس

كورونا ( 2019كوفيد )19في عــام ،2020
ورغم نفاد مخزونه من نقاط األساس عند
الصـفر المطلق ،لم تنفد ذخيرة االحتياطي
ِ
الفدرالي الدائم اإلبداع.
ي ــأت ــي ال ـت ـح ــدي م ــع ال ـت ـط ـب ـيــع؛ إعـ ــادة
ال ـس ـيــاســة ال ـن ـقــديــة إل ــى أوض ـ ــاع م ــا قبل
األزمة ،وعندما يتعلق األمر بكل من سعر
الفائدة المعياري التقليدي والميزانية
العمومية غير التقليدية ،يظل لزاما على
االحتياطي الفدرالي أن يتدبر أمره.
يـ ــواجـ ــه ب ـن ــك االحـ ـتـ ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي
تعقيدين في ما يتصل بتطبيع السياسة:
أوالُ ،ي ـ ـ َـع ـ ــد ال ـت ــراج ــع ع ــن ال ـس ـيــاســات
النقدية الشديدة التساهل عملية دقيقة
ت ــزي ــد اح ـت ـم ــال حـ ــدوث تـصـحـيـحــات في
أســواق األصــول وفي االقتصاد الحقيقي
الذي يعتمد على األصول.
ثانيا ،ال يخلو األمــر مــن ارتـبــاك حول
اإلط ــار الــزمـنــي للتطبيع؛ ال ـمــدة الــازمــة
إلعادة السياسة إلى سياق ما قبل األزمة،
وهذا ألنه حتى اآلن لم تنشأ حاجة ملحة
للتطبيع ،والــواقــع أن استمرار التضخم
المنخفض ،واألقل من المستهدف غالبا،
من شأنه أن يعطي البنك المركزي الذي
يستهدف التضخم مجاال كبيرا لتلمس
ال ـطــريــق تــدري ـج ـيــا ،خ ـطــوة ب ـخ ـطــوة ،في
الطريق إلى التطبيع.
اآلن ،بـ ـ ــات لـ ــزامـ ــا عـ ـل ــى االح ـت ـي ــاط ــي
الفدرالي أن يفرض التطبيع في مواجهة
صدمة التضخم ،وهذا يدعو إلى التساؤل
حـ ــول الـعـمـلـيــة الـبـطـيـئــة ال ـم ـت ــوخ ــاة في
سـ ـيـ ـن ــاري ــو ال ـت ـط ـب ـي ــع ف ـ ــي ظ ـ ــل ت ـض ـخــم
منخفض .لقد فشل االحتياطي الفدرالي
في توضيح هذا الفارق المهم ،فقد أعلن
تفكيك آ لــي للنهج المكون مــن خطوتين
الذي استخدمه في أوج األزمة ،حيث ينظر
بـنــك االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي إل ــى التطبيع
ببساطة على أ نــه عملية عكسية ،بكبح
جـمــاح ميزانيته العمومية أوال ثــم ر فــع
سعر الفائدة الرسمي.
في حين أن مثل هذا التسلسل قد يكون
مــائـمــا ف ــي بـيـئــة الـتـضـخــم الـمـنـخـفــض،
ف ــإن صــدمــة الـتـضـخــم تـجـعـلــه غـيــر قــابــل
للتطبيق ،ومن المرجح أن يكون للخطوة

األولــى المفضلة ،أو تعديالت الميزانية
العمومية ،تأثير محدود على االقتصاد
الحقيقي والتضخم ،والــواقــع أن قنوات
تحويل الميزانية العمومية ،التي تمر عبر
أسعار الفائدة الطويلة األجــل وتأثيرات
الثروة المتأخرة نتيجة لتعديالت أسعار
األصول ،ملتوية للغاية في أفضل تقدير،
ويتعين على بنك االحتياطي الفدرالي أن
يعيد تقييم نهجه اآللــي في التعامل مع
تسلسل السياسات.
مــع تـحــول الـضـغــوط التضخمية اآلن
من انتقالية عابرة إلى متغلغلة منتشرة،
ي ـجــب أن ي ـك ــون س ـعــر ال ـف ــائ ــدة ه ــو خط
الدفاع األول ال األخير ،فمن حيث القيمة
الحقيقية (المعدلة تبعا للتضخم)ُ ،ي َـعـد
سعر الفائدة على األموال الفدرالية ،عند
مستوى  %6بالسالب حاليا ،أشد عمقا
ف ــي الـمـنـطـقــة الـسـلـبـيــة م ـقــارنــة بـمــا كــان
عليه عند أدنــى مستوياته فــي منتصف
السبعينيات ( %5بــا لـســا لــب فــي فبراير
 ،)1975عندما تسببت أخـطــاء السياسة
ال ـن ـق ــدي ــة الـ ـف ــادح ــة ف ــي ت ـم ـه ـيــد ال ـطــريــق
إل ــى الـتـضـخــم ال ـك ـب ـيــر .ال ـي ــوم ي ـقــف بنك
االحتياطي الفدرالي وراء المنحنى على
نحو ُيـرثى له.
نـصـيـحـتــي إل ــى الـقــائـمـيــن عـلــى لجنة
ال ـســوق الـمـفـتــوحــة ال ـفــدرال ـيــة" :لـقــد حــان
ال ـ َـوق ــت ل ــرف ــع س ـق ــف ال ـت ـف ـك ـيــر اإلب ــداع ــي
ّ
الـ ــخـ ــاق ،ومــع ارت ـفــاع التضخم ،توقفوا
عن الدفاع عن التوقعات السيئة ،وانسوا
العبث بالميزانية العمومية ،واستمروا في
رفع أسعار الفائدة قبل أن يفوت األوان".
يستطيع القائمون على البنوك المركزية
المستقلة أن يتحملوا تــرف تجاهل ردة
الفعل السياسية المتوقعة ،وأ تـمـنــى أن
يفعل بقيتنا ال ِـمـثل.
* عضو هيئة التدريس في جامعة
يال ،والرئيس السابق لمجلس إدارة
مورغان ستانلي آسيا ،ومؤلف كتاب
«عالقة غير متوازنة :االتكالية المتبادلة
بين أميركا والصين».
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»
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اقتصاد

استقرار الملكيات األجنبية في البورصة رغم «أوميكرون»
بيع على  5شركات بقيمة  1.7مليون دينار مقابل شراء بـ  400ألف
محمد اإلتربي

أظ ـه ــرت ال ـب ـيــانــات الـخــاصــة
بـحــركــة الـمـلـكـيــات فــي بــورصــة
الـ ـك ــوي ــت أن األيـ ـ ـ ــام ال ـمــاض ـيــة
ال ـت ــي ش ـه ــدت ت ــذب ــذب ــات ح ــادة
لمؤشرات السوق كانت ناتجة
بأغلبية عن عمليات بيع ألفراد
ومحافظ خاصة ومضاربين.
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت ح ـ ــرك ـ ــة م ـل ـك ـي ــات
األج ــان ــب اس ـت ـق ــرار الـحـصــص
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي ال ـشــركــات
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــازة ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث رفـ ـ ـع ـ ــت
الـمـحــافــظ األجـنـبـيــة ملكياتها
فــي  8شــركــات قيادية بالسوق
األول بـقـيـمــة إج ـمــال ـيــة بـلـغــت

نحو  400ألــف دينار ،في حين
شهدت  5شركات فقط عمليات
ب ـيــع بـكـمـيــات أس ـه ــم ت ــراوح ــت
ب ـيــن م ـل ـيــون س ـهــم و 140ألــف
سهم ،وهــي كميات ال ترقى إال
للضغط على الـســوق ،حيث لم
ّ
تمثل مجموع األسهم التي تم
بـيـعـهــا  0.5بــال ـم ـئــة م ــن حجم
المبيعات التي شهدها السوق
خــال موجة البيع بضغط من
حالة هلع المتحور أوميكرون،
والتي تعود إلى أفراد ومحافظ
وع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـم ـضــارب ـيــن
والمستثمرين قصيري األجل،

ح ـي ــث ب ـل ــغ إجـ ـم ــال ــي مـبـيـعــات
األجانب  1.7مليون سهم فقط
وفـ ــق ب ـي ــان ــات ن ـه ــاي ــة نــوفـمـبــر
ال ـمــاضــي قـيـمـتـهــا  1.7مـلـيــون
دينار تقريبا.
يـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن غ ــا لـ ـبـ ـي ــة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات األج ـن ـب ـي ــة فــي
السوق هي استثمارات طويلة
األجل ال تتعامل بردود األفعال
نتيجة صعود شهر أو تراجع
أسـ ـب ــوع ،ح ـيــث تـسـتـهــدف تلك
ال ـم ـحــافــظ بــالـمـجـمــل ال ـعــوائــد
وتـ ـبـ ـن ــي قـ ــرارات ـ ـهـ ــا بـ ـن ــاء عـلــى
م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات وب ـ ـي ـ ــان ـ ــات م ــال ـي ــة

لـلـشــركــات الـمـسـتـهــدفــة ،م ــرورا
بـبـعــض ال ـتــوص ـيــات ال ـص ــادرة
بعد المراجعات الدورية لتوجيه
السيولة األجنبية من صناديق
المؤشرات األجنبية.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ل ـف ـتــت
م ـ ـصـ ــادر اس ـت ـث ـم ــاري ــة إل ـ ــى أن
الشركات الممتازة فــي السوق
حققت أرباحا جيدة على مدار
 10أشـ ـه ــر ،وم ـ ــن ال ـم ــرت ـق ــب أن
ت ـم ـنــح م ـســاه ـم ـي ـهــا ت ــوزي ـع ــات
نـ ـق ــدي ــة ج ـ ـيـ ــدة نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام،
وخصوصا القطاع المصرفي
األسرع في التوزيعات.

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

6.929

السوق األول السوق الرئيسي

7.520

5.779

2.481 2.920 3.305

«بيتك» :تحديث دراسات االستحواذ
على «األهلي المتحد البحريني»
تقييم أثرها على معدل التبادل النهائي لألسهم
واف ــق مـجـلــس إدارة بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي
(بيتك) على القيام بتحديث درا س ــات التقصي
النافي للجهالة المالية والقانونية ،واستئناف
ما يرتبط بها من إجراء ات متعلقة باالستحواذ
على البنك األهلي المتحد البحريني.
وحسب بيان البنكين لبورصة الكويت ،يأتي
ذلــك بعد تنسيق "بـيـتــك" مــع الـجـهــات الرقابية،
على أن يتم استكمال الدراسات بما في ذلك تقييم
أثرها على معدل التبادل النهائي لألسهم الذي
سيتم تحديثه.
وأكــد "بيتك" أهمية التريث وض ــرورة انتظار
النتائج النهائية لتحديث الــدراســات وق ــرارات

مجلس االدارة والجهات المختصة شأنها ،حيث
سيتم اإلفصاح عن تلك القرارات أوال بأول.
وأوضح أنه سيقوم باإلفصاح فورا وتباعا في
حال وجود أي تطورات بخصوص ذلك الموضوع،
الفتا إلى أنه ال توجد أي تأثيرات جوهرية على
المركز المالي في الوقت الحالي.
وق ـ ــام "ب ـي ـت ــك" ب ــإع ــادة تـعـيـيــن الـمـسـتـشــاريــن
الـمـتـخـصـصـيــن ال ــذي ــن س ـبــق تـعـيـيـنـهــم لتقديم
الــدراســات المالية والضريبية "كــي بــي إم جي"
وال ـق ــان ــون ـي ــة "ل ـي ـن ـك ـي ـل ـتــرز إل إل ب ـ ــي" ال ــازم ــة
بخصوص الصفقة المذكورة.

نمو جماعي للبورصات الخليجية ...و«الكويتي» يربح %1
السوق األول يكسب  %2.4والسيولة ترتفع إلى  71.7مليون دينار
•

علي العنزي

ارتـ ـ ــدت م ــؤش ــرات ب ــورص ــات األس ـ ــواق
المالية بــدول مجلس التعاون الخليجي،
الـ ـت ــي ت ـت ـح ــرك ب ـش ـك ــل جـ ـم ــاع ــي ،مـحـقـقــة
م ـكــاســب ف ــي مـعـظـمـهــا ج ـي ــدة قــري ـبــة من
 1ف ــي ال ـم ـئــة ،وك ــان مــؤشــر ال ـس ــوق الـعــام
فــي بــورصــة الـكــويــت قــد رب ــح نسبة 2.05
فــي المئة ،وكــان األفـضــل خليجيا وحقق
نموا بـ  139.44نقطة ليقفل على مستوى
 6929.4نقطة بسيولة جيدة قياسا على
جلسة أمس األول إذا ما استثنينا سيولة
مــزاد األســواق الناشئة ،حيث بلغت أمس
 71.7مليون دينار تداولت  387.87نقطة
تــداولــت عـبــر  15591نـقـطــة ،وتـ ــداول 143
سهما ر بــح منها  97سهما ،بينما خسر
 37سهما واستقر  9اسهم دون تغير ،وكان
مؤشر السوق األول األفضل نموا بسبب
ت ـحــركــات األس ـهــم ال ـق ـيــاديــة ،حـيــث سجل
ارتفاعا بنسبة  2.39في المئة تعادل 175.2
نقطة ليقفل على مستوى  7520.67نقطة
بـسـيــولــة بـلـغــت  46مـلـيــون سـهــم تــداولــت
 117.1مليون سهم عبر  7070صفقة ،وربح

 23سهما في السوق األول مقابل استقرار
سهم وانخفاض سهم واحد أيضا ،وحقق
السوق الرئيسي نموا اقل بلغ نسبة  1في
المئة أي  60.68نقطة ،ليقفل على مستوى
 5779.6نقطة بسيولة بلغت  25.7مليون
دينار تداولت  270.7مليون سهم عبر 8521
صفقة ،وتم تداول  118سهما ربح منها 74
سهما ،بينما خسر  36سهما واستقر 8
اسهم دون تغير.

ارتداد جماعي
شـهــدت جلسة يــوم األرب ـعــاء انتعاشة
كبيرة لنفسيات متعاملي بورصات األسهم
الـخـلـيـجـيــة ،وب ـ ــدأت بـنـمــو ق ــوي لـلـعــديــد
م ــن األس ـه ــم الـكــويـتـيــة ،خـصــوصــا اسـهــم
السوق األول القيادية بقيادة أهلي متحد
وبنك بيت التمويل الكويتي ،بعد اعــان
األخ ـيــر ع ــودة ل ــدراس ــة الـبـيــانــات المالية
لألول بغرض االستحواذ الشهير ،والذي
أوقفته إجراءات كورونا عام  ،2020وسجل
السهمان نموا كبيرا بنسبة  8فــي المئة
لالهلى متحد ،الذي تصدر السيولة جنبا
إلى جنب مع سهم البحريني اآلخر جي اف

اتــش ،الــذي ربــح  10.8في المئة بتداوالت
كبيرة تـجــاوزت  124مليون سهم ،وربــح
بيتك ووطـنــي وزيــن وأجليتي والخليج،
وك ــان صـنــاعــات مــن األفـضــل بنسبة نمو
بلغت  5في المئة ،وكذلك نشطت األسهم
الصغيرة وارتفع معظمها باستثناء سهم
وطنية عقارية في السوق الرئيسي الذي
تراجع بعد أن عاكس الجميع أمس األول،
وان ـت ـهــت الـجـلـســة عـلــى اح ـســن سـيـنــاريــو
بطلبات جيدة على األسهم القيادية ،في
حين تبطأ أداء األسهم الصغيرة وخضع
بعضها لعمليات بيع أخرت ارتفاعها.
وربحت أسعار النفط ،أمــس ،وبــدأت
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـل ـ ــون األخـ ـ ـض ـ ــر واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادت
سريعا مستويات  71دوالرا وتــداولــت
عـلــى مـسـتــوى  72مـقـتــربــة اك ـثــر مــن 73
دوالرا للبرميل ،مما دعــم أداء األســواق
الخليجية ،خصوصا السوق السعودي
وســوقــي االم ـ ــارات الـلــذيــن سـجــا نموا
لـلـجـلـســة ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،كـمــا
ص ـ ـعـ ــدت بـ ـقـ ـي ــة الـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات ف ـ ــي ق ـطــر
والبحرين وعمان ،وبقيادة من مؤشرات
بورصة الكويت.

مصانع تتعدى على أمالك الدولة دون سند قانوني

أخبار الشركات
«أسيكو» :القناعي رئيسًا تنفيذيًا
ذكـ ــرت شــركــة أس ـي ـكــو ل ـل ـص ـنــاعــات ،أن ــه تم
تعيين فواز القناعي بمنصب الرئيس التنفيذي

ً
للشركة باألصالة ،على أن يباشر عمله اعتبارا
من  15ديسمبر .2021

 2مارس انسحاب «الهالل» من البورصة
قالت شركة أسمنت الهالل إنه استنادا لقرار
بورصة الكويت بوقف سهم الشركة عن التداول
من  2سبتمبر  2021حتى  14سبتمبر ،2021
لـحـيــن االن ـت ـهــاء مــن إج ـ ــراء ات تخفيض رأس
ً
المال ،ووفقا للمادة ( )2-5-1من الكتاب الثاني
عشر بالالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة
 2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ،وتنظيم

نشاط األوراق المالية وتعديالته ،والذي ينص
على إضافة الفترة التي تم خاللها إيقاف أسهم
ال ـشــركــة ع ــن الـ ـت ــداول إل ــى ت ــاري ــخ االنـسـحــاب
االخـتـيــاري الـمـحــدد مــن قبل الـشــركــة ،فقد تم
تعديل موعد االنسحاب االختياري للشركة في
بورصة الكويت إلى  2مارس  ،2022ليكون آخر
يوم عمل لتداول أسهم الشركة في البورصة.

«اإلحصاء» :ارتفاع التضخم
 %3.17في يوليو الماضي
أظـهــرت بيانات اإلدارة المركزية لالحصاء الكويتية ارتـفــاع
األرقام القياسية ألسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة
 3.17بالمئة في يوليو الماضي على أساس سنوي.
وقــالــت "اإلح ـصــاء" ،فــي بيان ل ـ "كــونــا" بشأن األرق ــام القياسية
ألسعار المستهلكين إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.25
بالمئة في يوليو الماضي على أساس شهري الرتفاع أسعار بعض
المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة األرقام القياسية.
وأضـ ــافـ ــت أن ال ــرق ــم ال ـق ـي ــاس ــي ل ـل ـم ـج ـمــوعــة األول ـ ـ ــى (األغ ــذي ــة
والمشروبات) ارتفع في يوليو الماضي بنسبة  10بالمئة ،مقارنة
بالفترة ذاتـهــا مــن عــام  ،2020فــي حين لــم يتغير مــؤشــر أسعار
المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) مستقرا عند  135نقطة على
أساس سنوي.
وأوضـ ـح ــت أن مــؤشــر األرقـ ـ ــام الـقـيــاسـيــة لـلـمـجـمــوعــة الـثــالـثــة
(ال ـم ـل ـبــوســات) ارت ـف ــع بـنـسـبــة  6.52بــالـمـئــة ف ــي يــولـيــو الـمــاضــي
على أســاس سنوي ،في حين ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات
المسكن) بشكل طفيف وبنسبة  0.17فيما ارتفع معدل التضخم
في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة  3.7بالمئة.
وذكــرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع
بنسبة  2.27بالمئة ،في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا
بنسبة  5.4بالمئة.
وأفادت "اإلحصاء" بأن أسعار المجموعة الثامنة (االتصاالت)
ارتفعت بنسبة  4.6بالمئة على أســاس سنوي ،كما ارتفع معدل
التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 8.24
بالمئة ،فــي حين هبطت أ سـعــار المجموعة ا لـعــا شــرة (التعليم)
بنسبة  15.46بالمئة.
وبينت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على
أس ــاس سـنــوي فــي يوليو الماضي بنسبة  0.9بالمئة ،فــي حين
ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة)  3.94بالمئة.
ويعد الرقم القياسي ألسعار المستهلك أداة لقياس مستويات
األسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية ،وعادة ما يكون
مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو االنكماش االقتصادي ،إذ يمكن
للدولة من خالله اتخاذ الـقــرارات االقتصادية والتجارية ورسم
السياسات المالية والنقدية.

«الصناعة» سجلت إنذارات قبل اتخاذ إجراءات أشد
•

جراح الناصر

تعدى عدد من المصانع على أمالك
الــدولــة ،بمساحة تصل إلــى  4آالف متر
م ــرب ــع ت ـقــري ـبــا ف ــي مـنـطـقـتــي الـشـعـيـبــة
الغربية والشويخ الصناعية ،واستغالل
الموقع في تخزين آليات ومعدات بدون
سند قانوني ،إلــى جانب استغالل تلك
ال ـم ـســاحــات ل ـن ـشــاط ك ــراج ــات تصليح
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات رغـ ـ ــم ت ــرخ ـي ـص ـه ــا ألعـ ـم ــال
النجارة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"،

أن ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـصـنــاعــة ضبطت
مـ ـخ ــالـ ـف ــة ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـم ـ ـصـ ــانـ ــع الـ ـخ ــاص ــة
بالمعدات اإلنشائية وتخزينها خارج
حــدود القسائم ،وأن ــذرت تلك المصانع
وطــالـبـتـهــا ب ـض ــرورة إزالـ ــة الـمـخــالـفــات
واآلثـ ـ ـ ــار ال ـم ـتــرت ـبــة ع ـل ـي ـهــا وس ـ ـ ــداد كــل
االلتزامات على المخالفة المذكورة خالل
مدة اقصاها شهر ،وفي حال عدم إزالة
المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد
ً
وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها.
وأشــارت المصادر الى ان الهيئة لن
تقف عند إن ــذار شــركــات تلك المصانع

ف ـ ـقـ ــط ،ب ـ ــل س ـي ـص ــل األمـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــى س ـحــب
وإلغاء القسائم المخصصة للمشاريع
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،وال ـ ـغـ ــاء عـ ـق ــود ال ـم ـح ــات
وال ــدك ــاكـ ـي ــن وال ـ ـحـ ــرف ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،ان
وج ــدت ،ولــن تعتد الهيئة بــأي تغيرات
ت ـح ــدث ع ـلــى ت ـلــك ال ـق ـســائــم ع ـلــى ارض
الـ ــواقـ ــع ب ـع ــد هـ ــذا الـ ـت ــاري ــخ م ــع أي ـلــولــة
الـمـبــانــي والـمـنـشــآت الـمـقــامــة عـلــى تلك
القسائم بموجب العقد بعد السحب.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ت ـلــك ال ـت ـعــديــات
ضبطتها ا لـلـجـنــة ا لــدا ئ ـمــة للمخالفات
الـصـنــاعـيــة ،إذ اكتشفت ف ــرق التفتيش

وجــود العديد من المخالفات لــدى تلك
الـشــركــات ،وأوص ــت بتطبيق العقوبات
ً
عليها وإنــذارهــا وإمهالها شهرا إلزالــة
ت ـل ــك الـ ـتـ ـع ــدي ــات ،وإال ف ـس ـي ـتــم ات ـخ ــاذ
إجراءات قاسية تصل إلى إغالق القسيمة
وسحبها وفق القانون الصناعي.
وخ ــالـ ـف ــت ت ـل ــك الـ ـش ــرك ــات ال ـمــال ـكــة
للقسائم القانون  56لسنة  1996في شأن
إص ــدار قــانــون الـصـنــاعــة ،والـقــانــون 22
لسنة  2009بشأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس
التعاون الخليجي.

 %4.7نسبة تراجع مؤشر أسواق دول مجلس التعاون
«كامكو إنفست» :بعد إثارة المتحور الجديد من «كوفيد  »19مخاوف المستثمرين
ت ــرا جـ ـع ــت أ س ـ ـ ـ ــواق دول م ـج ـل ــس ا لـ ـتـ ـع ــاون
ً
ال ـخ ـل ـي ـجــي ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى م ـن ــذ  13شـ ـه ــرا فــي
نوفمبر  ،2021بعد اكتشاف إصابات بمتحور
أوم ـ ـي ـ ـكـ ــرون ،الـ ـس ــال ــة الـ ـج ــدي ــدة م ــن ف ـي ــروس
ك ــوف ـي ــد ،19-ال ـت ــي عـصـفــت ب ــاألس ــواق الـمــالـيــة
على مستوى العالم ،إذ تراجع مؤشر مورغان
ستانلي الخليجي بنسبة  4.7في المئة خالل
ا لـشـهــر ،بما يتسق مــع أداء معظم ا لـبــور صــات
الرئيسية على مستوى العالم.
أما من حيث القيمة السوقية ،فقد انخفضت
القيمة اإلجمالية لألسهم المدرجة في المنطقة
ب ـن ـحــو  205مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ،ل ـت ـصــل إل ـ ــى 3.5
تريليونات دوالر بنهاية الشهر .وأثــر التراجع
الشهري الذي شهدته البورصات الخليجية في
نوفمبر الماضي على األداء منذ بداية عام 2021
حتى تاريخه ،والذي يبلغ اآلن  29.7في المئة.
وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست،
ع ـلــى م ـس ـتــوى أسـ ـ ــواق دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون،
احتفظت بورصتا أبوظبي ودبي بمرونتهما إلى
حــد كبير فــي مواجهة الضغوط العالمية ،على
الرغم من أن تلك األسواق لم تسلم من تبعات يوم
ً
 28نوفمبر الماضي ،الذي شهد ضغوطا بيعية
حادة على مستوى العالم في يوم واحد ،وتراجعا
بنسبة  1.8و 5.2في المئة ،على التوالي.
وأنهت معظم البورصات الخليجية تداوالت
نوفمبر الماضي على تــراجــع ،باستثناء سوق
أبــوظ ـبــي ل ـ ــأوراق الـمــالـيــة وس ــوق دب ــي الـمــالــي
اللذين حققا مكاسب بلغت نسبتها  8.7و 7.3في
المئة على التوالي.
وس ـج ــل ال ـمــؤشــر الــرئ ـي ـســي ل ـل ـســوق الـمــالـيــة

السعودية (تداول) أعلى معدل تراجع بنسبة 8.1
بــالـمـئــة ،حـيــث خـســر ال ـســوق نـحــو  240.3مليار
دوالر من قيمته السوقية خالل الشهر.
ّ
وسـ ــلـ ــط ه ـ ــذا الـ ـت ــراج ــع ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى تــأث ـيــر
انخفاض أسعار النفط إلى ما دون مستوى 70
دوالرا للبرميل ،عـلــى الــرغــم مــن أن ــه ك ــان لفترة
وجيزة من الوقت.
وشهد الشهر أيضا تعزيز بــورصــة أبوظبي
لريادتها العالمية من حيث األداء منذ بداية العام
الحالي ،بنمو بلغت نسبته  69.4بالمئة ،فيما يعد
أحد أعلى المكاسب على مستوى العالم.
كما ّ
تقدمت سوق دبي المالية مرتبة لتحتل
ً
المركز الثالث كأفضل األسواق أداء على مستوى
دول مجلس الـتـعــاون ،بمكاسب بلغت نسبتها
 23.3بالمئة منذ بداية العام حتى تاريخه.
من جهة أخرى ،احتفظت السعودية بمركزها،
وج ــاء ت فــي المرتبة الثانية على مستوى دول
مجلس التعاون ،وإن كان بفارق ضئيل عن دبي
بتسجيلها معدل نمو بنسبة  23.8بالمئة.
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد األداء الـ ـقـ ـط ــاع ــي لـ ــأسـ ــواق
الـخـلـيـجـيــة ،ك ــان ال ـتــراجــع واس ــع ال ـن ـطــاق خــال
نــوف ـم ـبــر الـ ـم ــاض ــي ،وش ـم ــل م ـع ـظــم ال ـم ــؤش ــرات
القطاعية باستثناء مــؤشــري قـطــاع االستثمار
والتمويل وقطاع االتصاالت بتسجيلهما مكاسب
شهرية بنسبة  5.3و 4.2بالمئة على التوالي.
وكان مؤشر قطاع السلع الطويلة األجل األكثر
ً
تراجعا بفقده نسبة  21.5في المئة من قيمته على
أساس شهري ،تبعه كل من مؤشري قطاع األدوية
وقطاع إنتاج األغــذيــة ،بخسائر شهرية بنسبة
 13.5و 12.4في المئة ،على التوالي.

كما شهدت أســواق األسهم العالمية عمليات
بيعية مكثفة في نوفمبر الماضي ،بعد تسجيل
األس ــواق أفـضــل أداء شـهــري منذ نوفمبر 2020
خــال شهر أكتوبر  .2021وتراجعت كل أســواق
ً
األسهم العالمية تقريبا خــال الشهر ،إذ خسر
مؤشر مورغان ستانلي العالمي نسبة  2.3بالمئة
من قيمته.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز  500بشكل
هامشي بنسبة  0.8بالمئة ،ومؤشر داو جونز
بنسبة  3.7بالمئة .من جهة أخرى ،تراجع مؤشر
ً
ال ـس ـلــع ال ـعــال ـمــي األوسـ ـ ــع ن ـط ــاق ــا خـ ــال الـشـهــر
بنسبة  7.3فــي الـمـئــة ،فــي ظــل انـخـفــاض عقود
النفط اآلجلة بنسبة  16.4في المئة إلى حوالي
 70دوالرا للبرميل.

الكويت
تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت
في نوفمبر  ،2021وسجلت ثاني أكبر انخفاض
خالل الشهر في أعقاب التراجع الواسع النطاق
الذي أثر على معظم أسواق المنطقة ،وكذلك على
مستوى العالم.
أمــا على صعيد شرائح الـســوق ،شهد مؤشر
رئـيـســي  50أعـلــى مـعــدل تــراجــع شـهــري بنسبة
 4.9بالمئة ،في ظل اتجاه معظم األسهم المكونة
للمؤشر نحو التراجع.
وسـجــل مــؤشــر الـســوق األول ومــؤشــر السوق
ً
ً
العام تراجعا شهريا بنسبة  4.5بالمئة ،تبعهما
مؤشر السوق الرئيسي الــذي فقد نسبة  4.3في
المئة من قيمته في نوفمبر .2021

وفي ظل تلك التراجعات ،تراجع ترتيب الكويت
من حيث المكاسب المسجلة منذ بداية العام حتى
ً
ً
تاريخه مركزا واحدا ،لتحتل اآلن المرتبة الرابعة
بتسجيل مؤشر الـســوق الـعــام لمكاسب بنسبة
 22.4بالمئة .في حين ارتفع مؤشر رئيسي 50
بنسبة  26.5بالمئة ،ومؤشر السوق األول بنسبة
 21.4بالمئة.
ّ
كـمــا ســلــط أداء ال ـمــؤشــرات القطاعية الـضــوء
ً
على التراجع األوسع نطاقا الذي أصاب السوق،
بــاسـتـثـنــاء مــؤشــريــن اثـنـيــن ف ـقــط ،هـمــا تـحــديــدا
مؤشرا قطاع التأمين وقطاع الرعاية الصحية
الـلــذان سجال مكاسب شهرية بنسبة  7.6و1.8
بالمئة ،على التوالي.
من جهة أخرى ،كان مؤشر المواد األساسية
ً
األ ك ـثــر تــرا ج ـعــا  ،إذ ا نـخـفــض بـنـسـبــة  10.4في
الـمـئــة ،تـبـعــه كــل مــن مــؤشــري قـطــاع الـصـنــاعــة
وقطاع الخدمات المالية بتسجيلهما خسائر
شهرية بنسبة  7.0و 6.2بالمئة ،على التوالي.
وش ـه ــدت ال ـم ــؤش ــرات ذات الـقـيـمــة الـســوقـيــة
ً
ال ـك ـب ـي ــرة م ـث ــل ال ـب ـن ــوك واالتـ ـ ـص ـ ــاالت ت ــراج ـع ــا
بـمـسـتــوى مـتــوســط فــي خــانــة اآلح ــاد .وتــراجــع
مؤشر قطاع البنوك بنسبة  3.8في المئة خالل
الشهر ،بعد تراجع أسهم  9من أصل  10بنوك
كويتية.
كما انخفض مؤشر اال تـصــاالت بنسبة 4.3
ف ــي ال ـم ـئــة ،م ـمــا يـع ـكــس ت ــراج ــع  4م ــن أص ــل 5
أسهم من مكونات المؤشر .وانخفضت أسهم
جميع مزودي خدمات االتصاالت الثالث خالل
الشهر بصدارة سهم زين الذي انخفض بنسبة
 5.0في المئة.
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اقتصاد
ّ
«برقان» ينتقل إلى المبنى الجديد لمقره وفرعه الرئيسي
ةديرجلا
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• العجيل :البنك يعمل على تأكيد مكانته الريادية في األنشطة المصرفية التقليدية والرقمية
• حيات :نسعى بثبات لدعم تنفيذ استراتيجيتنا من خالل تعزيز أصولنا واالستثمار في التحول الرقمي
حصة المطيري

ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة ج ـ ــدي ـ ــدة ت ــدع ــم
تـحـقـيــق أه ـ ــداف اسـتــراتـيـجـيــة
بنك برقان ،أعلن البنك نقل ّ
مقره
وفــرعــه الــرئـيـســي إل ــى المبنى
الـ ـج ــدي ــد فـ ــي ش ـ ـ ــارع ع ـبــدال ـلــه
األح ـمــد بـمــديـنــة ال ـكــويــت ،وتــم
افـتـتــاح الـمـقــر الـجــديــد برعاية
م ـ ـحـ ــافـ ــظ ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة ال ـش ـي ــخ
طــال الخالد ،بحضور كــل من

رئيس مجلس إدارة مجموعة
الـبـنــك مــاجــد الـعـجـيــل ،ونــائــب
رئيس مجلس اإلدارة الرئيس
التنفيذي للمجموعة مسعود
جوهر حيات ،ونائب الرئيس
التنفيذي للمجموعة الرئيس
التنفيذي /الكويت ،رائد الهقهق،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى كـ ـب ــار ال ـم ــدي ــري ــن
والمسؤولين في كل من "برقان"

لمحة تاريخية ونظرة مستقبلية عن بنك
برقان «أنت دافعنا»
أســس بنك بــرقــان عــام  ،1977ومـنــذ البداية
تم التركيز على قطاعي الشركات والمؤسسات
المالية ،أما اآلن فيعد ثالث أكبر بنك من حيث
األصــول في الكويت ،مع امتالكه قاعدة عمالء
متنامية من الخدمات المصرفية لألفراد ،إضافة
الى الشركات والمؤسسات.
وي ـم ـت ـل ــك ال ـب ـن ــك م ـ ـصـ ــارف ت ــاب ـع ــة مـمـلــوكــة
لألغلبية فــي منطقة ال ـشــرق األوس ــط وشـمــال
إفــري ـق ـيــا وت ــرك ـي ــا ،وال ـت ــي تـشـمــل ب ـنــك الخليج
الـجــزائــر ( -ال ـجــزائــر) ،ومـصــرف بـغــداد (الـعــراق
ولبنان) ،وبنك تونس العالمي (تونس) ،وبنك
برقان  -تركيا (تركيا) ،مشكال ما يعرف باسم
«مجموعة بنك برقان» ،عالوة على ذلك ،يمتلك
ً
البنك حضورا في دولة اإلمارات من خالل مكتب
الشركة «برقان للخدمات المالية المحدودة».
وقــد طــور البنك مــن أدائ ــه بشكل مستمر
عـبــر ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة ،مــن خ ــال تنويع
مصادر اإليرادات ومصادر التمويل وتقوية
قاعدة رأس المال ،كما أن اعتماده على أحدث
الـتـقـنـيــات ف ــي تـقــديــم خــدمــاتــه جـعـلــه مـثــاال
يـحـتــذى ف ــي ال ـس ــوق الـمـحـلـيــة وف ــي منطقة

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وترتكز العالمة التجارية للبنك على أسس
وق ـيــم حـقـيـقـيــة ه ــي :ال ـث ـقــة وااللـ ـت ــزام والـتـمـيــز
ً
وال ـ ـت ـ ـطـ ــور ،وه ـ ــي ال ـق ـي ــم الـ ـت ــي ت ــذك ــرن ــا دوم ـ ــا
بالمعايير المتقدمة التي نسعى إلى تحقيقها،
ولعل قناعة البنك بأن «أنت دافعنا» هي المرتكز
األساسي الذي يدعم منتجاته وخدماته كافة.
ك ـمــا ح ـصــل ال ـب ـنــك ع ـلــى ش ـه ــادة ISO / IEC
 27001: 2013ألنـظـمــة إدارة أم ــن الـمـعـلــومــات
( )ISMSوأعـ ـ ـي ـ ــد اع ـ ـت ـ ـمـ ــاده م ـ ــع شـ ـ ـه ـ ــادة ISO
 9001:2015المرموقة ،مما يجعله أحد البنوك
القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون التي
حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على
ً
التوالي .ويحظى البنك أيضا بامتياز ،لكونه
الوحيد فــي الكويت الــذي فــاز بجائزة جــي بي
ً
م ــورغ ــان تـشـيــس لـتـقــديــر ال ـج ــودة لـ ـ  20عــامــا
متتالية.
بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة باألغلبية
لشركة مشاريع الكويت ( ،)KIPCOإحــدى أكبر
الشركات القابضة في الشرق األوســط وشمال
إفريقيا.

ومحافظة العاصمة.
وقـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ــم تـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد م ـب ـن ــى
المكاتب الرئيسي للبنك لتوفير
ّ
تسهل التفاعل بين
بيئة عمل
م ـخ ـت ـلــف اإلدارات واألق ـ ـسـ ــام،
وتدعم العمل الجماعي المثمر
وتـ ـع ــزز إن ـتــاج ـيــة ال ـمــوظ ـف ـيــن.
كما ّ
تم تحديث الفرع الرئيسي
الـ ـج ــدي ــد ب ــال ـك ــام ــل الس ـت ـق ـبــال
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار ع ـص ــري
وم ـس ــاح ــات واسـ ـع ــة ومــري ـحــة
ت ـس ـ ّـه ــل ت ـق ــدي ــم كـ ــل ال ـخ ــدم ــات
المصرفية المميزة لـ "بــرقــان"،
وت ـع ــزز ال ـتــواصــل م ــع الـعـمــاء
لضمان أفضل تجربة مصرفية
بـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــودة خ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــات تـ ـحـ ـظ ــى
برضاهم.

الهدف االستراتيجي
وصـ ـ ــرح ال ـم ـح ــاف ــظ ال ـخــالــد
خـ ــال االف ـت ـت ــاح ق ــائ ــا" :يـمـثــل
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـم ـ ـصـ ــرفـ ــي إحـ ـ ــدى
ال ــرك ــائ ــز األس ــاس ـي ــة لتحسين
االق ـت ـص ــاد ال ــوط ـن ــي م ــن خــال
م ـســاه ـم ـتــه ال ـك ـب ـي ــرة فـ ــي دف ــع
ع ـج ـلــة ال ـت ـن ـم ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة،
وبـ ـ ـن ـ ــك بـ ـ ــرقـ ـ ــان هـ ـ ــو م ــؤس ـس ــة
مصرفية كبرى وقوة رائدة في
ال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي ال ـكــوي ـتــي.
وقــد ســاهــم البنك بشكل كبير
فــي تـطــويــر المنافسة الـعــادلــة
وتحسين المنتجات والخدمات
المصرفية باستمرار ،وهو ما
يدعم جهود القطاع المصرفي
ال ــرامـ ـي ــة إل ـ ــى ت ـح ـق ـيــق ال ـه ــدف
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ال ـم ـت ـم ـث ــل فــي

ً
محافظ العاصمة مفتتحا المقر الجديد بحضور العجيل وحيات والعيار
تـحــويــل ال ـكــويــت م ــرك ــزا ماليا
وتجاريا في المنطقة".

مكانة البنك
وبهذه المناسبة أيضا ،قال
العجيل :يعمل "بــرقــان" بثبات
ع ـلــى تــأك ـيــد مـكــانـتــه الــريــاديــة
فـ ـ ـ ــي األن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة
ً
ال ـت ـق ـل ـيــديــة وال ــرق ـم ـي ــة مـحـلـيــا
ً
وإقـلـيـمـيــا ،وتعكس التحوالت
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـت ــي نـخـطــط
ل ـهــا ب ـع ـنــايــة ال ـت ــزام ـن ــا الـكـبـيــر
بضمان أفضل تجربة مصرفية

لعمالئنا من خالل توفير أجود
الخدمات وأفضل المنتجات في
بيئة مصرفية آمنة ،وسنواصل
االعتماد على ركائز االستدامة
والرقمنة واالستثمار في تطوير
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن م ــن أج ـ ــل م ــواء م ــة
ث ـقــافــة ال ـب ـنــك أك ـث ــر م ــع أه ــداف ــه
االستراتيجية ولتعظيم القيمة
التي تضيفها أنشطتنا لجميع
أصحاب المصلحة.

مميزات بنك برقان
ّ
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،عـ ــلـ ــق حـ ـي ــات،

قائال "نحن نسعى بثبات لدعم
تنفيذ استراتيجيتنا من خالل
ت ـعــزيــز أص ــول ـن ــا ،واالس ـت ـث ـمــار
في التحول الرقمي ،إضافة إلى
دعم ثقافة مؤسسية مستدامة
ومـبـتـكــرة وفـعــالــة .ونـحــن على
ثقة بــأن هــذا االنـتـقــال سيخدم
بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر أهـ ـ ـ ـ ــداف ال ـن ـم ــو
وال ـ ـت ـ ـطـ ــور ،وس ـي ـس ـ ّـه ــل ت ـقــديــم
أف ـضــل ال ـخــدمــات والـمـنـتـجــات
المصرفية الرقمية والتقليدية
لجميع عمالئنا".
وأك ـم ــل ي ــواص ــل ب ـنــك بــرقــان
ب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد عـ ـل ــى االس ـت ـث ـم ــار

ً
«بوبيان» يختتم برنامجه التدريبي «سيكولوجية «الوطني» يدشن رسميا خدمة
سويفت للرقابة على الحواالت
القيادة المؤثرة» لإلدارات الوسطى

الخرافي :البنك سباق في تبني أحدث التقنيات والخدمات

اإلدارة العليا لبنك بوبيان تتوسط الموظفين المتدربين
أع ـل ــن ب ـنــك ب ــوب ـي ــان اخ ـت ـت ــام بــرنــامـجــه
التدريبي "سيكولوجية القيادة المؤثرة"،
الذي أطلقه مؤخرا مواكبة مع استراتيجيته
ال ـهــادفــة إل ــى تـطــويــر م ـه ــارات ق ـيــاداتــه في
مـخـتـلــف اإلدارات ،ب ـمــا يـمـكـنـهــم م ــن فهم
موظفيهم بشكل أعمق والتحليل النفسي
لـلـمــواقــف الـمـتـنــوعــة ب ـهــدف تـقــديــم حلول
مناسبة تـحــدث تــأثـيــرا إيجابيا فــي بيئة
العمل.
وق ــال الـمــديــر ال ـعــام لمجموعة ال ـمــوارد
البشرية في بنك بوبيان عــادل الحماد إن
فكرة برنامج "سيكولوجية القيادة المؤثرة"
وتحديد محاوره استهدفت مساعدة عدد
كبير من القادة على فهم قدرات موظفيهم
واالرتقاء بمعنوياتهم ،حرصا على تحقيق
النمو المناسب وخلق بيئة عمل إيجابية.

وأضاف الحماد أنه "بعد النجاح الكبير
ال ــذي حققه الـبــرنــامــج فــي مرحلته األولــى
لتطوير مهارات قادة الفرق في مركز خدمة
بشكل
العمالء ،قررنا توسيع دائرة التجربة
ٍ
أك ـثــر اح ـتــراف ـيــة عـلــى ن ـطــاق مـجـمــوعــة من
اإلدارات الداخلية لبنك بوبيان" ،مؤكدا أن
البرنامج أسهم في تحقيق النمو المطلوب
وخ ـلــق بـيـئــة عـمــل إيـجــابـيــة ســاعــدت على
زيادة مستوى رضا العمالء ،وأثرت إيجابيا
بشكل عام.
على دينامية فريق العمل وأدائه
ٍ
وأشــار إلى أن المشاركين في البرنامج
مــن مختلف إدارات بنك بوبيان خضعوا
على مــدار  6أشهر للبرنامج الــذي تضمن
جزأين ،أولهما جزء تدريبي واآلخر تنفيذي،
بـ ـه ــدف اسـ ـتـ ـخ ــدام م ـ ـهـ ــارات ال ـم ـشــارك ـيــن
ل ـلــوصــول إل ــى أف ـضــل ال ـح ـلــول للتحديات

ال ـم ـط ــروح ــة وال ـم ـس ــاع ــدة ع ـل ــى تـنـفـيــذهــا
لتحسين بيئة العمل وخلق أجواء إيجابية
فيها.
وشدد على أن "بوبيان" يعتبر من البنوك
الــرائــدة عـلــى مـسـتــوى المنطقة فــي مجال
تطوير وزيــادة مهارات وخبرات موظفيه،
من خالل دوراتــه التدريبية المتميزة ،مما
ســاهــم فــي تعزيز والء موظفيه ،مبينا أن
اإلدارة س ـتــركــز مـسـتـقـبــا ع ـلــى ال ـجــوانــب
النفسية فــي بيئة األع ـمــال بـهــدف تطوير
دورات تدريبية مناسبة.
يذكر أن برنامج "سيكولوجية القيادة
ال ـم ــؤث ــرة" ص ـمــم ون ـفــذ بــاس ـت ـخــدام أح ــدث
التقنيات العلمية فــي مـجــال علم النفس،
إضافة الى مجال  Coachingمن قبل إدارة
التدريب والتطوير.

«األهلي» يرعى حفل تكريم طلبة
كلية الطب الفائقين

جانب من التكريم
رع ـ ــى ال ـب ـن ــك األهـ ـل ــي ال ـك ــوي ـت ــي ح ـف ــل تـكــريــم
طــاب وطــالـبــات كلية الـطــب الفائقين فــي فندق
الميلينيوم ،الذي أقامته جمعية طلبة كلية الطب
بجامعة الكويت.
حضر الحفل المدير العام لشؤون مجلس إدارة
"األهلي" فوزي الثنيان ،الذي ألقى كلمة هنأ فيها
الطالب والطالبات الفائقين ،وحثهم على المثابرة
في سعيهم نحو التميز.
وأكــد الثنيان ضــرورة دعم الطلبة الكويتيين

الكـ ـتـ ـس ــاب وت ـن ـم ـي ــة ال ـ ـم ـ ـهـ ــارات ال ـ ــازم ـ ــة ال ـت ــي
ستساعدهم على تولي مهام ومسؤوليات عملهم
في المستقبل.
وي ـ ـ ـحـ ـ ــرص "األهـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــي" ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ب ــرن ــام ــج
ال ـم ـســؤول ـيــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ع ـلــى دعـ ــم ال ـبــرامــج
التعليمية ا لـتــي تستهدف الطلبة الكويتيين،
ً
مــؤكــدا بذلك الـتــزامــه بتطوير وتنمية المواهب
الوطنية الشابة التي تخدم الوطن.

دش ــن بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
رسميا خدمة "سويفت العالمية
لـلــرقــابــة عـلــى الـ ـح ــواالت" ،التي
تـ ـع ــد أحـ ـ ـ ــدث الـ ـحـ ـل ــول ال ــذك ـي ــة
الـ ـت ــي ت ـس ــاع ــد ع ـل ــى الـ ـح ــد مــن
مخاطر عمليات االحتيال ومنع
ال ـم ــدف ــوع ــات عــال ـيــة ال ـم ـخــاطــر،
إضافة إلى تعزيز مستوى األمان
بـفـضــل ق ــدرات ـه ــا ال ـف ــري ــدة على
التنبيه واإلبالغ.
وستوفر خدمة "الرقابة على
الـ ـ ـح ـ ــواالت" ،ال ـت ــي دخ ـل ــت حيز
التنفيذ في الكويت ،وكل فروع
البنك الخارجية ،عناصر للتحكم
فـ ــي الـ ـم ــدف ــوع ــات والـ ـ ـح ـ ــواالت،
تشمل تنبيهات و ح ـظــرا لمنع
االحـ ـتـ ـي ــال ،وت ــوف ــر ح ـم ــاي ــة مــن
خـ ـ ــال حـ ـج ــب ع ـم ـل ـي ــات ال ــدف ــع
ال ـم ـش ـبــوهــة وإعـ ـ ـ ــداد ال ـت ـقــاريــر
ال ـيــوم ـيــة حـ ــول ح ــال ــة الـعـمـلـيــة
وكذلك دعم عمليات االسترداد.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس مـ ـجـ ـم ــوع ــة
ال ـع ـم ـل ـيــات ف ــي م ـج ـمــوعــة بـنــك
الكويت الوطني محمد الخرافي:
"يعد بنك الكويت الوطني سباقا
دائما في تبني أحدث االبتكارات
في مجال التكنولوجيا المالية،
ب ـ ـهـ ــدف تـ ـق ــدي ــم خـ ــدمـ ــة ع ــال ـي ــة
ال ـج ــودة ل ـع ـمــائــه" ،مـضـيـفــا أن
خدمة سويفت العالمية للرقابة
على الحواالت تعد أحد الحلول

محمد الخرافي

األكـثــر تـطــورا ،والـتــي ستساهم
ف ــي ت ـعــزيــز الـ ـق ــدرة الـتـنــافـسـيــة
لبنك الكويت الوطني في مجال
أنـظـمــة ال ــدف ــع ،بـفـضــل قــدراتـهــا
ع ـلــى ال ـت ـح ـكــم ف ــي ال ـمــدفــوعــات
وال ـح ــد م ــن ع ـم ـل ـيــات االح ـت ـيــال
بشكل فوري.
وشدد الخرافي على أن البنك
وض ـمــن رح ـلــة الـتـحــول الــرقـمــي
ق ــام ب ـضــخ اس ـت ـث ـم ــارات كـبـيــرة
خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة في
سبيل تطوير أنظمة المدفوعات
والحواالت المصرفية ،كما يعد
أول البنوك التي أدخلت أحدث
التقنيات في مجال المدفوعات
والتحويالت الفورية بالكويت،

ومـنـهــا مـيــزة تتبع التحويالت
عبر قنواته الرقمية التي تشمل
الوطني عبر الموبايل ،والوطني
عـبــر االن ـت ــرن ــت ،والــوط ـنــي عبر
اإلنترنت للشركات ،حيث يمكن
لعمالء البنك التحقق من حالة
الـتـحــويــل عـبــر اإلنـتــرنــت بشكل
آمن وسريع.
وأوضح أنه "في إطار السعي
الدائم لمواءمة الركائز الرئيسية
لالستراتيجية ا لــر قـمـيــة للبنك
نبحث وب ــا كـلــل عــن كــل جديد
ف ــي ع ــال ــم تـكـنــولــوجـيــا الـبـنــوك
ل ـت ـح ـس ـيــن م ـس ـت ــوى خــدمــات ـنــا
المصرفية ،وهو ما نجني ثماره
حاليا بنجاح البنك في تغيير
م ـش ـهــد حـ ـل ــول ال ــدف ــع الــرق ـم ـيــة
بالكويت بتقديم باقة من حلول
الــدفــع ال ـم ـت ـطــورة" ،مثنيا على
ف ــري ــق ع ـم ــل ال ـب ـن ــك الـ ـ ــذي عـمــل
لـضـمــان ن ـجــاح دخ ــول الـخــدمــة
حيز التنفيذ بسالسة و كـفــاء ة
عالية ،على الرغم من التحديات
التي فرضتها جائحة كورونا.
الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن مـجـلــة
غلوبل فاينانس العالمية توجت
بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي خ ــال
ع ــام  2021بـبــاقــة مــن جــوائــزهــا
السنوية على مستوى الكويت،
في إطار تفوقه في تقديم حلول
الدفع المتطورة والمبتكرة.

المستمر فــي تـطــو يــر موظفيه
وت ــوسـ ـي ــع خ ــدم ــات ــه ال ــرق ـم ـي ــة،
ال ـع ـمــل ع ـلــى ال ــوف ــاء بــال ـتــزامــه
بالتميز وتعزيز مكانته كالعب
رئـ ـيـ ـس ــي فـ ــاعـ ــل ف ـ ــي ال ـت ـغ ـي ـيــر
اإليـ ـج ــاب ــي ورائ ـ ـ ــد ف ــي ال ـق ـطــاع
ً
ً
المصرفي محليا وإقليميا.

«التجاري» يختتم
شهر التوعية
بسرطان البروستاتا
اخ ـ ـت ـ ـتـ ــم ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
الكويتي شهر التوعية بسرطان
الـ ـب ــروسـ ـت ــات ــا ،ال ـ ـ ــذي ي ـص ــادف
شهر نوفمبر من كل عام ،ضمن
ج ـه ــوده ال ـتــوعــويــة الـمـسـتـمــرة
لمكافحة السرطان ،وحفاظا على
الصحة العامة لـلــرجــال ،ونشر
ال ـتــوع ـيــة ب ـهــذا ال ـم ــرض وط ــرق
الوقاية منه.
وصرحت نائبة المدير العام
 ق ـط ــاع ال ـت ــواص ــل الـمــؤسـســي أمـ ـ ــانـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــورع بـ ـ ـ ــأن ال ـب ـن ــكالـ ـتـ ـج ــاري ال ـك ــوي ـت ــي ي ــدع ــم كــل
ج ـهــود الـتــوعـيــة ف ــي الـمـجــاالت
ال ـص ـح ـيــة ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،ويــولــي
أهمية خــا صــة لمكافحة مرض
السرطان ،من خالل دعم ورعاية
بـ ــرامـ ــج ت ــوع ــوي ــة ت ـن ـس ـجــم مــع
س ـيــاس ـتــه ال ــراس ـخ ــة لـلـنـهــوض
بـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــات ــه االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
وواجباته اإلنسانية ،وتشجيع
أفـ ـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـمــع ع ـل ــى ال ـق ـي ــام
بــال ـف ـحــوصــات ال ـط ـب ـيــة خــاصــة
خالل شهر نوفمبر ،كونه يتزامن
مع المبادرة العالمية للتوعية
بسرطان البروستاتا".
وأشارت الورع إلى أن "البنك
ح ـ ــري ـ ــص ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــم أوجـ ـ ــه
الدعم الالزمة لجهود التوعية،
وضــرورة إجــراء الكشف المبكر
ل ـ ـلـ ــوقـ ــايـ ــة مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـم ـ ــرض،
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ق ـ ـن ـ ــوات الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي المختلفة للبنك".

«الخليج» :فرص تعليمية وتدريبية للموظفين
من  EuroMoneyللتعليم
ت ـ ـع ـ ــاون بـ ـن ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج مــع
" ي ــورو م ــو ن ــي" للتعليم ،ليتيح
لموظفيه الــوصــول إلــى برامج
تـعـلـيـمـيــة رائ ـ ـ ــدة ف ــي ال ـق ـط ــاع،
تغطي موضوعات مختلفة في
م ـجــاالت الـصـيــرفــة والـتـمــويــل.
ع ـلــى مـ ــدى ال ـس ـن ــوات الـخـمــس
الماضية ،قــدمــت "يــورومــونــي"
برامج تدريبية ألكبر  10بنوك
في العالم ،ووصلت إلى أكثر من
 25000موظف ،في أكثر من 80
دول ــة ،وسيشجع تــوفــر منصة
ي ــوروم ــون ــي لـلـتـعـلـيــم مــوظـفــي
بنك الخليج على المبادرة في
ال ـح ـص ــول ع ـلــى الـ ـت ــدري ــب ،من
خ ــال مـنـصــة تـعـلـيـمـيــة مــالـيــة
إلكترونية ،سهلة االسـتـخــدام،
ت ـش ـج ــع عـ ـل ــى ال ـت ـع ـل ــم ال ــذات ــي
وت ــوف ــر ال ـت ـع ـل ـيــم ع ـنــد ال ـط ـلــب،
والــذي يمكن الــوصــول إليه في
أي وقت وفي أي مكان.
وتــأتــي هــذه الـمـبــادرة ضمن
استراتيجية بنك الخليج لعام
 ،2025الـتــي تـهــدف إل ــى تقديم

خــد مــة مصرفية غـيــر مسبوقة
ل ـل ـع ـم ــاء ،م ــدع ــوم ــة بــال ـت ـحــول
الرقمي الذي بدأ من داخل البنك،
ب ـم ـخ ـت ـلــف إداراتـ ـ ـ ـ ــه وأق ـس ــام ــه،
وتوفير هذه المنصة التعليمية
لموظفي بـنــك الخليج يضاف
إلـ ــى س ـل ـس ـلــة م ـ ـبـ ــادرات الـبـنــك
لـتـطــويــر رأس ال ـم ــال الـبـشــري،
وال ـت ــأك ــد م ــن ب ـق ــاء الـمــوظـفـيــن
على اطالع دائم بأبرز تطورات
ال ـ ـق ـ ـط ـ ــاع الـ ـ ــرق ـ ـ ـمـ ـ ــي ،وأح ـ ـ ـ ــدث
اتجاهات التكنولوجيا المالية.
وح ــول هــذه ال ـم ـبــادرة ،قالت
المديرة العامة للموارد البشرية
في بنك الخليج سلمى الحجاج:
"إن قدرة المؤسسة على التعلم
المستمر والتطور السريع هي
ميزتها التنافسية األ ك ـبــر .في
بنك الخليج ،نفخر بــأن نكون
مــن أوائ ــل البنوك الــرائــدة التي
تستثمر في رأس المال البشري
لتعزيز الكفاءات الفنية والمالية
على حد سواء .لتحقيق أهدافنا
االسـتــراتـيـجـيــة ،مــن ال ـضــروري

الحجاج وفريق بنك الخليج
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ف ـ ـ ــي م ــوظ ـف ـي ـن ــا
وتــزويــدهــم بإمكانية الوصول
إل ـ ـ ــى أحـ ـ ـ ــدث الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرات ،ال ـت ــي
سـتــزودهــم بــالـمـهــارات الــازمــة
لالزدهار في العالم الرقمي في
وقتنا الحالي".
وأض ــاف ــت ال ـح ـج ــاج" :نـفـخــر
بــريــادت ـنــا ه ــذا الـنـهــج الـجــديــد
ل ـل ـت ـع ـلــم فـ ــي ع ــال ــم الـ ـش ــرك ــات،

وت ـقــدي ـم ـنــا ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن ف ــرص
ال ـت ـع ـلــم ،بـشـكــل اس ـت ـبــاقــي ،في
ال ـم ــوض ــوع ــات ال ـت ــي سـتــوســع
ن ـط ــاق مـعــرفـتـهــم ال ـحــال ـيــة في
القطاع ،مع ضمان بقائهم على
اطالع حول التقنيات الجديدة.
اكـتـســاب ال ـم ـهــارات هــو عملية
تـسـتـمــر مـ ــدى ال ـح ـي ــاة لجميع
موظفي بنك الخليج ،ويسعدنا

أن ن ـب ـنــي ث ـقــافــة تـعـلـيـمـيــة في
البنك تشجع على نقل المعرفة،
من خالل منصات رقمية بسيطة
يسهل الوصول إليها".
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اقتصاد

• البدر :تكاليف إدارة الضرائب ستكون مهولة • البغلي :األزمة ليست في اإليرادات بل بالمصروفات المتضخمة والمنحرفة
حصة المطيري

في ندوة عقدتها الجمعية
االقتصادية ،أكد البدر والبغلي
أن هناك معوقات حالية في
الكويت تحول دون تطبيق
فكرة الضرائب بالشكل
السليم ،مبينين أن المناخ يصبح
ً
يكون
حينما
لتطبيقها
مواتيا
ً ً
اقتصاد البالد منتجا وناميا.

ات ـ ـ ـفـ ـ ــق الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ـ ــان ف ــي
نـ ــدوة الـجـمـعـيــة االقـتـصــاديــة
الـكــويـتـيــة ب ـع ـنــوان "مـعــوقــات
و مـصــا عــب تطبيق الضريبة
فــي الـكــويــت" عـلــى ع ــدم جــواز
ف ــرض ال ـضــرائــب فــي الـكــويــت
في الفترة الحالية على االقل.
وتـطــرقــا خ ــال ال ـن ــدوة إلــى
أه ــم ال ـص ـعــوبــات ال ـتــي تمنع
تطبيق الضريبة في الكويت،
والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ــواج ــه
فــرض ـهــا  ،م ـقــريــن بـ ــأن هـنــاك
س ــوء إدارة حـكــو مـيــة للملف
االق ـت ـصــادي ،وضـ ــرورة الـبــدء
فــي االص ــاح ــات االقـتـصــاديــة
األك ـث ــر أهـمـيــة م ــن ال ـضــرائــب،
وفيما يلي التفاصيل.
ب ـ ـ ـ ـ ــداي ـ ـ ـ ـ ــة ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـخ ـ ـب ـ ـيـ ــر
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ع ـل ــي ال ـ ـبـ ــدر إن
الضريبة هي أصعب وأخطر
قـ ــرار ت ـت ـخــذه ال ـح ـكــومــات في
ً
دول ديموقراطية ،معتبرا أن
الضريبة ال تصلح القتصاد
الـ ـك ــوي ــت ب ــال ــوض ــع ال ـح ــال ــي،
ً
م ـ ـب ـ ـي ـ ـنـ ــا أن م ـ ـح ـ ـص ـ ـلـ ــة ت ـل ــك
الـضــريـبــة ،بـحـســب مــا ذكــرتــه
وزارة الـمــالـيــة ،قــد تـصــل إلــى
 4مـلـيــارات ،بمعدل مليار في
السنة ،بما يتجاوز  5في المئة
من مصروفات الميزانية ،وإن
ارتفع سعر النفط  5في المئة
فقط فلن نحتاج إلى ضرائب.
وأضاف البدر أن الضرائب
ت ـص ـلــح ف ــي ال ـك ــوي ــت ع ـنــدمــا
ً
ً
يكون االقتصاد منتجا ناميا
وي ـح ـقــق أرب ــاح ــا ،وبــال ـتــالــي
ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك دخ ـ ـ ــل ي ـغ ـطــي
تـكــالـيــف الـجـهــاز الـضــريـبــي،
ال ــذي يـجــب أن ت ـكــون إدارت ــه
إدارة ا لـ ـم ــؤ سـ ـس ــات وإدارة
ت ـج ــاري ــة ت ـه ــدف إل ــى ال ــرب ــح،
ً
مشيرا إلى أن ذلك سيتحقق
ع ـنــدمــا ت ـكــون ال ـكــويــت دول ــة
ديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراطـ ـ ـي ـ ــة دس ـ ـتـ ــوريـ ــة
تــؤمــن بــاالق ـت ـصــاد ال ـحــر مع
تـقـلـيــل ال ـح ـكــومــة سـيـطــرتـهــا

وم ـ ـ ـل ـ ـ ـك ـ ـ ـي ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا ل ـ ــأنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة
االقتصادية.
وأكد أن االقتصاد الكويتي
غ ـيــر ص ــال ــح ل ـل ـضــري ـبــة ،ألنــه
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارة ع ـ ـ ــن ت ـ ـم ـ ـلـ ــك وإدارة
الدولة ألكثر من  70في المئة
مـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي،
أي أن ـه ــا ب ـي ـئــة غ ـي ــر تـنـمــويــة
للضرائب" ،وبما أن الشركات
الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة وال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة لــن
ي ـف ــرض عـلـيـهــا ضــري ـبــة فمن
ً
أيــن يأتي الـمــال؟" ،مضيفا أن
تـكــالـيــف إدارة ال ـضــرائــب في
الكويت ستكون مهولة" ،ألن
الضريبة قرار صعب سياسيا،
والـ ـشـ ـع ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي  80فــي
المئة منه يعتمد على الراتب
الحكومي ،ودائـمــا يريد أكثر
فكيف تفرض الحكومة عليه
ضريبة؟".

خصخصة التعليم
وت ـط ــرق ال ـب ــدر إل ــى أهـمـيــة
الـخـصـخـصــة وقـ ــال إن وزارة
التربية تكلف الدولة أكثر من
مليوني ديـنــار سنويا ،إذ إن
تـكـلـفــة ال ـطــالــب ف ــي ال ـم ــدارس
الـحـكــومـيــة ت ـق ــارب نظيرتها
ف ــي الـ ـم ــدارس ال ـخ ــاص إن لم
ً
ت ـك ــن أك ـ ـثـ ــر ،م ـب ـي ـن ــا أن ال ـحــل
األمثل هو خصخصة القطاع
التعليمي وأخــذ  25في المئة
م ـ ــن ربـ ـ ــح الـ ـش ــرك ــة ك ــإيـ ـج ــار،
وب ـعــد س ـنــوات يـتــم االكـتـتــاب
بشركات التعليم حتى يصبح
له مستقبال ،وعلى الحكومة أال
تطرح هذا المشروع كمشاريع
شــراكــة حتى تـكــون الشركات
التعليمية قابلة للنمو.
ول ـفــت إل ــى ضـ ــرورة وج ــود
منافسة في جميع الخدمات،
ألن التعليم نشاط خدمي يبيع
ال ـخــدمــة لــإن ـســان وي ـجــب أن
تكون هناك منافسة ،وإال فلن
يكون هناك تقدم وال حضارة،
ً
معتبرا أن سبب تردي مستوى
التعليم هو سيطرة الحكومة

ع ـل ــى ال ـت ـع ـل ـي ــم ،ول ـ ـ ــذا "ي ـجــب
أن نـقــوم بـمــا قــامــت بــه ال ــدول
المتقدمة والمحترمة".

دراسة الحكومة
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـ ــدراسـ ـ ــة
خــاصــة ل ـل ـضــرائــب ،ت ـس ــاءل إن
كــانــت الـحـكــومــة أعـ ــدت دراس ــة
اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ب ـ ـ ـهـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد،
"بمعنى من الممول وكم الدخل
الــذي سيفرض عليه الضريبة،
ً
س ـي ـكــون م ـط ـلــوبــا مـحــاسـبــون
ومدققون وقانونيون ،فهل تمت
دراســة الموضوع بكل جوانبه
حتى يستفيدوا من هذه العملية
في المستقبل".
وق ــال إن الـكــويــت مـثــل باقي
دول الخليج تعتمد على النفط
– وهــو ثــروة معدنية ناضبة -
ويوما ما سينتهي ،لذلك يجب
ً
أن يكون االقتصاد منتجا حتى
ال نعلق مستقبل األجيال على
برميل النفط ،ويجب أن نحرص
أال يكون مستقبل األجيال مدينة
األشباح.

هل هي أولوية؟
مــن جــانـبــه ،قــال رئـيــس قسم
االقتصاد في جريدة "الجريدة"
م ـح ـمــد ال ـب ـغ ـل ــي إن ال ـضــري ـبــة
بـشـكــل ع ــام ه ــي أف ـض ــل أدوات
تمويل ا لـمـيــزا نـيــة ،فالميزانية
الجيدة ال تكون مرتبطة بمورد
ناضب مثل النفط ،إنما بتمويل
األشطة الضريبية الناتجة عن
نشاط اقتصادي عام في الدولة.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ــاف ا لـ ـبـ ـغـ ـل ــي أن أول
األس ـئ ـلــة عـنــد الـتـفـكـيــر بـفــرض
الضريبة في الكويت وبأي شكل
 مضافة أو انتقائية أو ضريبةال ــدخ ــل أو ض ــري ـب ــة األع ـ ـمـ ــال -
ه ــو ه ــل تـطـبـيــق ال ـضــري ـبــة في
ال ـكــويــت م ــن ال ـنــاح ـيــة الـمــالـيــة
هو األولوية؟ أم أن لدينا بدائل
ً
ع ــدي ــدة وح ـ ـلـ ــوال ك ـث ـي ــرة يـجــب
أن تستخدم قبل الــوصــول إلى
تطبيق الضريبة؟

ورأى أن هناك أولويات وربما
شــروطــا ،أولـهــا أن يكون لدينا
حـصــافــة فــي إدارة مـصــروفــات
الـمـيــزانـيــة  -ال ـتــي تـشـهــد نموا
سنويا ال يتوقف منذ حوالي
 20سنة ،ففي سنة  2000كانت
 3.1مـ ـلـ ـي ــارات دي ـ ـنـ ــار ،وال ـي ــوم
ً
أصـبـحــت  23م ـل ـيــارا ،المشكلة
ه ـنــا أن ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي كــانــت
الــدولــة توفرها فــي ذلــك الوقت
ب ـك ـفــاءة (كــالـسـكــن  -الـتـعـلـيــم -
الـصـحــة) بــاتــت غـيــر مـتــاحــة أو
غير كفؤة ،فبالتالي هذا النمو
المتعاظم في المصروفات يجب
أن يـتــوقــف لـكــن كـيــف يمكن أن
يتوقف اذا كانت الحكومة التي
ت ـضــع حـ ــدا ل ـل ـم ـصــروفــات هي
الـتــي تكسره فــي أول مناسبة،
نــاه ـيــك ع ــن األسـ ـل ــوب الـجــديــد
المتعلق بقرارات مجلس الوزراء
ب ـخ ـفــض ال ـم ـص ــروف ــات  10في
المئة بعد شهر واحــد فقط من
ت ـمــريــرهــا ب ـ ـ  23م ـل ـيــار دي ـن ــار،
م ــع أن ال ـج ــدي ــة ت ـت ـط ـلــب اقـ ــرار
ميزانية تقشفية تراعي الصدمة
المزدوجة لالقتصاد الكويتي
من تداعيات كورونا وانخفاض
أسعار النفط.

التحديات الفنية
وذهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـبـ ـ ـغـ ـ ـل ـ ــي إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
الـتـحــديــات الـفـنـيــة ال ـتــي تــواجــه
تـطـبـيــق ال ـضــري ـبــة ف ــي الـكــويــت
تتجاوز األفكار العامة المتعلقة
بـ ـ ـض ـ ــرورة وج ـ ـ ــود ت ـم ـث ـيــل ع ــال
للمجتمع في سدة اتخاذ القرار
م ـق ــاب ــل اقـ ـ ـ ــرار ال ـض ــري ـب ــة أو مــا
يـتـعـلــق بــال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة،
أو االعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراض ع ـ ـلـ ــى ت ـف ـش ــي
ال ـف ـســاد الـ ــذي ارت ـف ـعــت وتـيــرتــه
خــال السنوات الماضية ،فهذه
ال ـت ـح ــدي ــات ال ـف ـن ـيــة إذا ل ــم تـتــم
معالجتها بشكل موضوعي فإن
الضريبة ستتحول إلى نقمة على
ً
الكويت ،بدال من أن تكون منفعة
القتصادها أو ماليتها العامة.
وأشار إلى ان ابرز التحديات

الجانب الوطني للجنة الكويتية  -اليابانية
يعقد اجتماعه الثاني لـ2021
عقد الجانب الكويتي للجنة
الكويتية  -اليابانية ألصحاب
األعـمــال اجتماعه الثاني لعام
 ،2021أم ــس ،بــرئــاســة عبدالله
المال -رئيس الجانب الكويتي
للجنة.
وجـ ـ ـ ـ ــاء االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع بـ ـه ــدف
الـ ـت ــرتـ ـيـ ـب ــات الـ ـخ ــاص ــة ب ـع ـقــد
اج ـت ـم ــاع ـه ــا ال ـس ـن ــوي ال ـثــالــث
والعشرين خالل العام المقبل،
كـ ـم ــا الـ ـتـ ـق ــى أع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـنــة
م ــاس ــات ــو ت ــاك ــا أوك ـ ـ ــا– سـفـيــر
ال ـي ــاب ــان ل ــدى ال ـك ــوي ــت ،حـيــث
ت ـم ــت م ـن ــاق ـش ــة س ـب ــل تــوط ـيــد
العالقات المشتركة الكويتية-
اليابانية في شتى القطاعات
الحيوية ،كما تــم تقديم نبذة
لـلـسـفـيــر ال ـيــابــانــي ع ــن تــاريــخ
ال ـل ـج ـن ــة ،الـ ـت ــي ت ــأس ـس ــت ع ــام
 ،1995ب ـهــدف اال س ـت ـف ــادة مــن

جانب من االجتماع مع السفير الياباني
ال ـخ ـبــرة ال ـيــابــان ـيــة ،وتــوطـيــن
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة
لـتـطــويــر ال ـم ـهــارات الـكــويـتـيــة،
و حــث ا لـشــر كــات والمؤسسات
اليابانية على إنشاء مشاريع
اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت

ً
ب ـم ـخ ـت ـلــف الـ ـقـ ـط ــاع ــات ،دع ـم ــا
لــاق ـت ـصــاد ال ـكــوي ـتــي ،وكــذلــك
بعض اإلنجازات ،أهمها إعداد
ال ـ ــدراس ـ ــة ال ـش ــام ـل ــة ل ـس ـيــاســة
ُحماية البيئة في الكويت التي
أعدت عام  ،2004وتم تسليمها

لـلـحـكــومــة آن ـ ــذاك ،إض ــاف ــة إلــى
تطبيق برنامج التعليم البيئي
(كيدز آيزو  )14000في بعض
المدارس للمرحلة االبتدائية،
ً
ك ـم ــا س ــاه ـم ــت ال ـل ـج ـنــة أي ـض ــا
ف ــي ح ــث ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى حــل

العقبات التي يشكلها برنامج
الـعـمـلـيــات الـمـقــابـلــة (أوفـســت)
أمام الشركات اليابانية ،والذي
تم إيقافه فيما بعد.

محمد البغلي

علي البدر

الضرائب ال تصلح في
الكويت ألنها تحتاج إلى
نام يحقق
اقتصاد منتج ٍ
ً
أرباحا

البدر

الفنية تتمثل في أزمــة المالية
العامة ،وهــي ليست في جانب
شح اإليرادات بقدر ما هي أزمة
مصروفات متضخمة ومنحرفة
وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن أثـ ــر اإليـ ـ ـ ــرادات
الضريبية إن نفعت سـنــة فلن
ت ـن ـفــع ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـ ــرى،
ألن ال ـن ـم ــو ال ـم ـت ــواص ــل وغ ـيــر
الحصيف للمصروفات سيعدم
فائدتها للدولة.
وأضـ ـ ـ ــاف" :ال ـم ـش ـك ـلــة لــديـنــا
تتمثل في أن مؤسسات الدولة
غـ ـي ــر مـ ـهـ ـي ــأة بـ ـت ــات ــا لـتـطـبـيــق
الضريبة ،ليس فقط فيما يتعلق
بالقدرة على تحقيق االمتثال
الضريبي والـخـبــرة المتراكمة
ف ــي وزارة الـمــالـيــة ال ـتــي تمنع
ال ـت ـهــرب ال ـضــري ـبــي ،ف ـهــذه يتم

أعـ ـل ــن ت ـط ـب ـيــق "أوبـ ـتـ ـيـ ـم ــاي ــز" ال ـك ــوي ـت ــي،
و هــو منصة إلكترونية تساعد المسوقين
وأصـ ـح ــاب ال ـم ـشــاريــع ع ـلــى إط ـ ــاق وإدارة
حمالت التسويق الرقمية على جميع وسائل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي الـخــاصــة بـهــم بشكل
حدسي في تطبيق واحــد ،اليوم استحواذه
بالكامل على شركة "باندا ميديا" ،وهي شركة
كويتية متخصصة في التعليم اإللكتروني،
وتستهدف ً رواد األعمال في منطقة الخليج.
ونـتـيـجــة لــاسـتـحــواذ ،سيتمكن تطبيق
"أوب ـت ـي ـمــايــز" م ــن تـقــديــم بــاقــة مـتـكــامـلــة من
ال ـخــدمــات الـتـســويـقـيــة ل ـل ـشــركــات المحلية
الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع،
تـ ـض ــم دورات وم ـ ـ ـ ــواد تـ ـس ــوي ــق تـعـلـيـمـيــة
إل ـك ـتــرون ـيــة ح ـصــريــة لـمـشـتــركــي ومـتــابـعــي
ّ
"أوبـ ـتـ ـيـ ـم ــاي ــز" ت ــرك ــز ع ـل ــى ت ـن ـم ـيــة األعـ ـم ــال
ً
ال ـت ـج ــاري ــة إل ـك ـت ــرون ـي ــا ،وت ـع ـل ـيــم الـتـســويــق
ال ــرق ـم ــي .وس ـت ـك ــون الـ ـ ـ ــدورات م ـتــاحــة على
مـنـصــات مـتـعــددة ،بـمــا فــي ذل ــك الـيــوتـيــوب،
االن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام ،الـ ـسـ ـن ــاب ش ـ ـ ــات ،وم ـن ـص ــات
الـ ـ ـب ـ ــودك ـ ــاس ـ ــت ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ال ـم ـن ـص ــة
ٔ
األساسية للشركة وهي تطبيق "اوبتيمايز"
" "OptimizeAppالـمـتــوفــر عـلــى مـتـجــر آب
س ـتــور " "App Storeوم ـت ـجــر غــوغــل بــاي
"."Google Play Store
وقال المؤسس والمدير التنفيذي لتطبيق
ّ
"أوبـتـيـمــايــز" ،بــدر الـكــاظـمــي :إن "الـشــركــات
المحلية ،السيما الموجودة في منطقة الشرق
األوســط وشمال إفريقيا ،تجد صعوبة في
العثور على الخبرة المحلية المطلوبة في
مجال التسويق الرقمي والتي ّ
تسهل االنفتاح
على وسائل التواصل االجتماعي واالنتشار
عبر الوسائط الرقمية".
وأضـ ــاف "ال ـي ــوم ،ج ــاء اس ـت ـحــواذنــا على
"ب ــان ــدا مـيــديــا" كــإضــافــة فــريــدة إل ــى نـمــوذج

والسريعة عن نتائج التضخم؟
َّ
وع ــق ــب ب ــأن ــه ق ـب ــل ال ـحــديــث
عن المواطن والتاجر والدولة،
فـعـلـيـنــا الـنـظــر إل ــى مــؤسـســات
الدولة التي ال تستطيع القيام
بعملها بشكل شفاف وواضــح
ل ـت ـق ــدي ــم ال ـم ـع ـل ــوم ــات الت ـخ ــاذ
القرار ،وبالتالي سيتأثر هؤالء
ً
جميعا ،ال ف ـتــا إ ل ــى أن العملية
بحاجة لبيانات واضحة حتى
تكون هناك سياسات حاضرة
وسريعة لتطويق هذا التضخم.
وأكـ ـ ــد ال ـب ـغ ـلــي أن ال ـم ــواط ــن
ي ــدف ــع ك ـل ـفــة ف ـش ــل ال ـس ـيــاســات
الـخــدمـيــة كــاإلس ـكــان والتعليم
الـ ـسـ ـي ــئ وت ـ ــراج ـ ــع الـ ـخ ــدم ــات
الصحية بشكل أشبه بالضريبة
غير المباشرة.

أسواق المال الخليجية تطلق
حملة توعية مشتركة
تحت شعار «حوكمة فعالة أساس للتنمية المستدامة»
في إطار سعي الجهات المنظمة لألسواق المالية
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،لرفع
مستوى ا لــو عــي لــدى المواطنين والمقيمين في
ً
دول الـمـجـلــس ،وتـمــاشـيــا مــع تــوجـيـهــات أعـضــاء
اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات
المنظمة باألسواق المالية بدول المجلس ،أطلقت
الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول المجلس
حملة توعية بأهمية حوكمة الشركات تحت شعار
"حوكمة فعالة أساس للتنمية المستدامة".
تهدف الحملة إلى تقديم اإلرشادات واللوائح
واألنظمة الخاصة بالحوكمة ألعضاء مجالس
إدارات ال ـشــركــات ال ـمــدرجــة والـمـســؤولـيــن بـهــا،
وت ـج ـن ــب ال ـم ـخ ــاط ــر ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـ ـ ـ ــأداء ال ـش ــرك ــة
وإداراتها ،وترسيخ مفهوم أن الحوكمة الرشيدة
للشركة تقودها لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية،
واالس ـت ـخــدام األم ـثــل ل ـل ـمــوارد واإلدارة الــواعـيــة
ً
للمخاطر ،فـضــا عــن و ضــع استراتيجية ذكية
ألعمال الشركة.
ً
وتتوجه حملة حوكمة الشركات تحديدا إلى

جانب من توقيع االتفاقية
وقعت رئيس مجلس إدارة أجيليتي
هنادي الصالح مبادئ تمكين المرأة،
وال ـه ــادف ــة إل ــى تـعــزيــز ال ـم ـس ــاواة بين
الـجـنـسـيــن ،وتـمـكـيــن ال ـم ــرأة فــي مكان
العمل والمجتمع.
تعمل "أجـيـلـيـتــي" عـلــى استكشاف
المواهب النسائية وتبنيها ،وتعزيز
مشاركتها في أعمالها واستثماراتها.
وقد تأسست مبادئ تمكين المرأة من
قبل االت ـفــاق العالمي لــأمــم المتحدة
وهـيـئــة األم ــم الـمـتـحــدة ل ـل ـمــرأة ،ويتم
إط ـ ـ ــاع ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي مـ ـج ــال ال ـع ـمــل
عليها من خالل معايير العمل وحقوق

البغلي

معالجتها مــع الممارسة ومع
التكنولوجيا".
وعن معوقات ادارة الضريبة
ب ـش ـك ــل سـ ـلـ ـي ــم ،ق ـ ـ ــال ان دول ـ ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،م ـم ـث ـل ــة فـ ــي اإلدارة
ال ـمــركــزيــة لــإح ـصــاء م ــن شهر
أبريل  2021إلى نوفمبر ،2021
ام ـت ـن ـع ــت ع ـ ــن إص ـ ـ ـ ــدار م ــؤش ــر
أ س ـع ــار المستهلكين ا لـخــاص
بــال ـت ـض ـخــم ،خ ــال  6أش ـه ــر لم
تـعـلــن اإلدارة عــن أس ـبــاب عــدم
اإلصدار في وقت يتحدث العالم
عـ ــن صـ ـع ــود ال ـت ـض ـخ ــم وأزم ـ ــة
سالسل اإلمداد وتصاعد أسعار
ً
المنتجين ،متسائال :كيف يجوز
ذلك لإلدارة المفترض فيها أنها
تقدم لمتخذي القرار في السلطة
التنفيذية كل البيانات الدقيقة

«أوبتيمايز» يستحوذ على «باندا ميديا» «أجيليتي» توقع مبادئ تمكين المرأة
أعمالنا وعروضنا الحالية ،بهدف تقديم حل
للتحديات الرقمية التي يواجهها عمالؤنا
األف ــراد والـمــؤسـســات وتــزويــدهــم بالمعرفة
الرقمية لتمكينهم مــن النمو بشكل أ ســرع
باعتبار "باندا ميديا" إحــدى أفضل وأقوى
شركات الوسائط التعليمية .كما نعرب عن
ترحيبنا بـ"باندا ميديا" ،متطلعين إلى العمل
الفاعلية
مع خبراتهم كفريق واحــد لــزيــادة
ِ
ومساعدتهم
التسويقية لعمالئنا المحليين
ِ
على تحقيق أحالمهم.
ً
وتـ ـبـ ـع ــا ل ــاسـ ـتـ ـح ــواذ ،س ـي ـت ــم اآلن ضــم
"ب ــان ــدا مـيــديــا" بــالـكــامــل تـحــت اس ــم تطبيق
ٔ
"اوبتيمايز" ،كما سيحتفظ التطبيق بفريق
ّ
الموظفين الحاليين والخدمات التي توفرها
"باندا ميديا" بينما يتولى مؤسسها ،عيد
المجيبل ،منصب المدير التنفيذي للتسويق
والشريك المؤسس في التطبيق.
من جانبه قال المدير التنفيذي للتسويق
ً
فــي التطبيق" :متحمسون ج ــدا بـشــأن هذه
النقلة النوعية في أعمالنا وبشأن إيجادنا
ٔ
الشريك المناسب وهو تطبيق "اوبتيمايز"
ّ
ّ
مما سيمكننا من تقديم مساهمة حقيقية
ّ
وقيمة على نطاق أوسعّ في قطاع التسويق
الــرقـمــي فــي المنطقة .إن ـنــا مـنــذ التأسيس،
جعلنا دورات ـنــا فــي مـتـنــاول الجميع كجزء
من استراتيجية نمو "باندا ميديا" التي نرى
هذا االستحواذ يساهم في تحقيقها.
اآلن أن ّ
ّ
وذكر "اننا على ثقة أن عملنا تحت مظلة
ٔ
"اوبتيمايز" سيضيف قيمة إلى مستخدمينا،
ويعزز المشهد الرقمي في الكويت والمنطقة،
وذلك بفضل االستحواذ الذي يتم من خالله
توحيد القوى بشكل متناغم ،خصوصا مع
تشابه الجمهور المستهدف وتداخل قاعدة
المستخدمين".

المواطن يدفع ضريبة
غير مباشرة بسبب
فشل السياسات
الخدمية

اإلنسان الدولية ،وترتكز على االعتراف
ب ــأن األع ـم ــال ال ـت ـجــاريــة لـهــا مصلحة
ومسؤولية عن المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة.
وب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة ،قــالــت الـصــالــح:
"تهدف (أجيليتي) إلى توفير الفرص
المتكافئة ،والبنى التحتية المساندة
ال ـتــي تـسـمــح ل ـل ـمــرأة بــال ـن ـجــاح .نحن
نــؤمــن ب ــأن تمكين ال ـمــواهــب مـتـعــددة
الخبرات يؤدي إلى بناء شركات أفضل
ومجتمعات أقوى".

ع ــدد مــن الـفـئــات تـضــم أع ـضــاء مـجــالــس إدارات
الشركات المدرجة ،وكبار المسؤولين بالشركات
المساهمة العامة ،ومسؤولي الحوكمة وعالقات
المستثمرين بالشركات المدرجة ،والمساهمين
والمستثمرين المرتقبين ،والمهتمين بشكل عام
مثل الباحثين واإلعالميين.
وتستعين الحملة بعدد مــن الوسائل تشمل
ش ـب ـكــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،وال ـف ـضــائ ـيــات
والصحف ،والـمــواقــع اإللكترونية ،والملتقيات
الــرقـمـيــة (وي ـب ـي ـنــار) ،كـمــا ت ـقــدم الـمـضــامـيــن من
خالل مجموعة من الفنون اإلعالمية مثل :الرسوم
المعلوماتية  ،infographicsوالرسوم المتحركة
 ،animationواإلصـ ـ ـ ــدارات الــرق ـم ـيــة (م ـطــويــات
وكتيبات) ،ومسابقات معلوماتية.
ً
وتأتي هــذه الحملة امـتــدادا ألواصــر التعاون
ب ـي ــن دول ال ـم ـج ـل ــس خ ـص ــوص ــا ف ـي ـم ــا يـتـعـلــق
ب ــال ـج ــوان ــب ذات األه ـم ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،حـيــث
تشكل األسواق المالية الخليجية عنصرا جاذبا
لالستثمارات الوطنية والدولية.

ً
«سدافكو» ّ
تعين رئيسا
ً
ً
تنفيذيا جديدا
أعلنت الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية
(سدافكو) الشهر الجاري تعيين باتريك ستيلهارت في
منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
ً
ويحظى ستيلهارت بخبرة تزيد على  25عاما في
صناعة األغذية والسلع سريعة االستهالك لدى كبريات
الشركات العالمية في مناطق آسيا ،والمحيط الهادئ،
وإفريقيا والشرق األوسط وأوروبا ،حيث يتمتع بأفق
متجدد في هذا المجال.
وفــي معرض تعليقه على تعيين ستيلهارت ،قال
فيصل العيار ،نائب رئيس مجلس اإلدارة في "كيبكو":
"إنني ومجلس اإلدارة ّ
نود أن نعرب عن خالص شكرنا
وتقديرنا لوالثيروس ماثييس على تفانيه وجهوده
المخلصة خالل سنوات توليه منصبه كرئيس تنفيذي
لـلـشــركــة .يـسـعــدنــا أن نــرحــب بـسـتـيـلـهــارت ،الــرئـيــس
التنفيذي الجديد ،والذي يتمتع بسجل حافل في بناء
العالمات التجارية ،وتحفيز النمو بعدة شركات على
مستوى الـعــالــم .إنـنــا نثق بقدرته على قـيــادة الــدفــة،
ومواصلة الشركة تحقيق المزيد من النمو واالزدهار".
ً
ويأتي تعيين ستيلهارت خلفا للرئيس التنفيذي
الـســابــق للشركة ،والـثـيــروس ماثييس ،وال ــذي تقدم
ً
باستقالته في أكتوبر الماضي بعد  14عاما في هذا
المنصب ،ففي عهده ،نمت قيمة "سدافكو"  6أضعاف،
ً
تاركا الشركة في وضع مالي وسوقي قوي.
م ــن جـهـتــه ،أع ــرب سـتـيـلـهــارت ع ــن ت ـقــديــره الـبــالــغ
لتفاني والثيروس خالل فترة قيادته للشركةّ ،
موجها
ً
ّ
إليه الشكر ،مضيفا" :لقد تمكن بالتعاون مع أعضاء
مجلس اإلدارة من ترسيخ مكانة الشركة ،حيث تتمتع
سدافكو الـيــوم بمرحلة مميزة فــي تاريخها ،وإنني
فـخــور بـهــذه الـمـهـمــة .نـلـتــزم بـمــواصـلــة تـعــزيــز ثقافة
التميز التي تقوم على الثقة واالحـتــرام ،وأتطلع إلى
ـاون مــع مـجـلــس اإلدارة وف ــرق الـعـمــل بالشركة
ال ـت ـعـ
ُ ً
للمضي ق ُدما نحو المرحلة المقبلة للنمو".
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مكاسب قوية للنفط قبل اجتماع «أوبك بلس»

أسهم أوروبا ترتفع
رغم تداعيات «أوميكرون»

البرميل الكويتي ينخفض  2.72دوالر ليبلغ 72.14
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  2.72دوالر،
ليبلغ  72.14دوالرا للبرميل في تداوالت أمس األول،
مقابل  74.86دوالرا فــي ت ــداوالت أمــس األول ،وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،ارتفعت أسعار النفط بأكثر
من  4في المئة صباح أمس ،لتعوض بعض الخسائر
ال ـح ــادة ال ـتــي تكبدتها خ ــال الـجـلـســة الـســابـقــة ،إذ
يستعد كبار المنتجين لمناقشة كيفية التعامل مع
التهديد الذي قد يواجهه الطلب على الوقود بسبب
المتحور (أوميكرون).
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت  2.46دوالر،
بما يعادل  3.6في المئة إلى  71.69دوالرا للبرميل
بحلول الساعة  0742بتوقيت غرينتش بعد هبوط
 3.9في المئة أمس األول.

وارت ـف ـع ــت ال ـع ـق ــود اآلجـ ـل ــة ل ـخ ــام غـ ــرب تـكـســاس
الوسيط األميركي  2.13دوالر ،أو  3.2في المئة إلى
 86.31دوالرا للبرميل بعد هبوطها  5.4فــي المئة
أمس.
واجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
امس وقبل اجتماع اليوم لـ«أوبك »+التي تجمع «أوبك»
مع حلفاء من بينهم روسيا.
ويتوقع بعض المحللين أن تعلق «أوبك »+خططها
لزيادة  400ألف برميل يوميا كل شهر من اإلمدادات
في يناير ،في ضوء التراجع المحتمل للطلب بسبب
القيود على السفر للحد من انتشار «أوميكرون».
قــال سونيل كاتكي رئـيــس ش ــؤون تـجــارة السلع
بالتجزئة في كوتاك سكيوريتيز «بما أن الواليات
الـمـتـحــدة ودوال أخ ــرى اتـفـقــت عـلــى االس ـت ـخــدام من

مخزونات الطوارئ للسيطرة على ارتفاع األسعار...
وأيضا بما أن األسعار تراجعت بالفعل عن  85دوالرا
للبرميل إلى ما يقرب من  70دوالرا ،فقد تعيد «أوبك»+
النظر في استراتيجيتها».
لكن الـعــديــد مــن وزراء دول «أوبـ ــك »+قــالــوا إنــه ال
حاجة لتغيير المسار.
وح ـت ــى إذا واف ـق ــت «أوب ـ ـ ــك »+ع ـلــى ال ـم ـضــي قــدمــا
فــي زي ــادة اإلم ـ ــدادات الـمــزمـعــة فــي يـنــايــر ،فـقــد يجد
المنتجون صعوبة في إضافة هذا القدر.
فقد خلص مسح لـ»رويترز» إلى أن «أوبك» ضخت
 27.74مليون برميل يوميا في نوفمبر ،بزيادة 220
ألف برميل يوميا عن الشهر السابق ،لكن ذلك كان أقل
من الزيادة البالغة  254ألف برميل يوميا المسموح
بها ألعضاء «أوبك» بموجب اتفاق «أوبك.»+

ارتفعت األسهم األوروبية ،أمس ،مع عودة الباحثين عن
الصفقات الرابحة ،إثر اضطرابات نوفمبر ،لكن المستثمرين
ما زالــوا قلقين بشأن ما إذا كان ظهور أوميكرون المتحور
الجديد من فيروس كورونا سيؤثر على النشاط االقتصادي
في شهور الشتاء.
وصـعــد الـمــؤشــر ستوكس  600األوروبـ ــي  0.8فــي المئة،
ً
متبعا خطى األسهم اآلسيوية والعقود اآلجلة على األسهم
األميركية ،بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة.
وزادت أسـهــم قـطــاع الـتـعــديــن  2فــي الـمـئــة ،بـعــد انتعاش
أسعار النحاس ،مع تراجع المخاوف المتعلقة بالمتحور
الجديد للفيروس.
وقـ ـف ــزت أس ـه ــم ق ـط ــاع ال ـن ـفــط  2.1ف ــي ال ـم ـئــة م ــع ارت ـف ــاع
أسعار الخام قبيل اجتماع «أوبــك» ،الذي سيبحث فيه كبار
المنتجين كيفية الـتـصــدي الحـتـمــال نـقــص الـطـلــب بسبب
انتشار أوميكرون.

 3تهديدات تلوح لالنتعاش االقتصادي العالمي
تشديد السياسة النقدية األميركية وتباطؤ الصين والمتحور الجديد من «كوفيد »١٩ -
م ــع اقـ ـت ــراب ال ــذك ــرى الـثــانـيــة
لـ ـ ـل ـ ــوب ـ ــاء ،أثـ ـ ـ ـ ــار ظ ـ ـهـ ــور م ـت ـغ ـيــر
لـفـيــروس كــوفـيــد  ،19 -المسمى
أو م ـ ـي ـ ـكـ ــرون  ،Omicronمــو جــة
مــن الـبـيــع فــي األسـ ــواق الـمــالـيــة،
عـلــى مــا ي ـبــدو بـسـبــب الـقـلــق من
أن ســالــة جــديــدة مــن الـفـيــروس
شديدة االنتشار يمكن أن تؤدي
إلى انتكاسة التعافي االقتصادي
في جميع أنحاء العالم.
ومـ ــع ذل ـ ــك ،ح ـتــى ل ــو ث ـبــت أن
 Omicronي ـم ـكــن إدارت ـ ـ ـ ــه ،فـمــن
ال ـم ـح ـت ـمــل أن ي ـك ــون عـ ــام 2022
ً
ً
اقتصاديا ،حيث تنحشر
صعبا
البلدان بين قوتين اقتصاديتين
هائلتين :سياسة نقدية أميركية
أكـ ـث ــر ت ـ ـش ـ ـ ً
ـددا ونـ ـم ــو أبـ ـط ــأ فــي
الصين.
ب ـح ـســب «اإلي ـك ــون ــوم ـي ـس ــت»،
ت ـلــوح أم ـيــركــا وال ـص ـيــن ف ــي أفــق
االقتصاد العالمي :فهما يمثالن
ً
معا  40بالمئة من الناتج المحلي
اإلجمالي العالمي بأسعار صرف
ال ـس ــوق .ويـمـيــل ال ـع ـمــاقــان إلــى
التأثير على االقتصادات األخرى
بطرق مختلفة.
بالنسبة للعديد مــن ا لـبـلــدان
الـنــاشـئــة ،ف ــإن الـنـمــو ال ـقــوي في
أمـ ـي ــرك ــا هـ ــو س ـي ــف ذو ح ــدي ــن.
غـ ـ ــالـ ـ ـ ًـبـ ـ ــا مـ ـ ـ ــا ي ـ ـط ـ ـغـ ــى ال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــر
ال ـت ــوس ـع ــي إلنـ ـف ــاق األسـ ـ ــر عـلــى
تأثير سياستها ا لـنـقــد يــةً ،
نظر ا
لـلــدور الحاسم لسندات ال ــدوالر
وس ـ ـنـ ــدات الـ ـخ ــزان ــة ف ــي ال ـن ـظــام
المالي العالميً .
غالبا ما ترتبط
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـن ـق ــدي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
ً
تشددا بانخفاض الرغبة
األكثر
فــي المخاطرة العالمية .وتميل
تدفقات رأس المال نحو األسواق
الـنــاشـئــة إل ــى االن ـح ـســار؛ وتقلل
ق ـ ـ ــوة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر م ـ ــن الـ ـت ــدفـ ـق ــات

التجارية بسبب دوره في الفواتير
التجارية.
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،ف ــإن تأثير
الصين على العالم أكثر وضوحا.
فهي ،بهامش كبير ،أكبر مستهلك
ل ــأل ـم ــون ـي ــوم والـ ـفـ ـح ــم وال ـق ـطــن
وفول الصويا في العالم ،من بين
سـلــع أخ ــرى ،ومـسـتــورد رئيسي
للسلع التي تتراوح من المعدات
الــرأسـمــالـيــة إل ــى الـنـبـيــذ .عندما
تتعثر الصين ،يشعر المصدرون
حول العالم باأللم.
ل ــن ي ـك ــون الـ ـع ــام ال ـم ـق ـبــل هــو
الـمــرة األول ــى الـتــي تضطر فيها
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادات إل ـ ــى اإلب ـ ـحـ ــار فــي
ال ـم ـيــاه الـ ـغ ــادرة بـيــن الـخـطــريــن.
في منتصف عام ّ ،2010
تعرضت
األس ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـن ــاشـ ـئ ــة ال ـض ـع ـي ـفــة
للضغط بسبب ارت ـفــاع ال ــدوالر،
حيث سحب االحتياطي الفدرالي
الدعم النقدي المقدم خالل األزمة
المالية العالمية ،فــي حين أدت
جولة سيئة من تحرير األســواق
الـمــالـيــة وت ـشــديــد االئ ـت ـمــان إلــى
حــدوث ركــود في الصين .تراجع
ال ـن ـمــو ع ـبــر األس ـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة،
باستثناء الصين ،من  5.3بالمئة
ع ــام  2011إل ــى  3.2بالمئة فقط
عام .2015
قــد يـكــون الـضـغــط ه ــذه الـمــرة
أكثر إيـ ً
ـامــا .فــي العقد األول من
القرن الـحــادي والعشرين ،أجبر
اال نـتـعــاش الضعيف والتضخم
المنخفض بعناد بنك االحتياطي
الفدرالي على التباطؤ .وانقضى
أك ـثــر م ــن عــام ـيــن ون ـصــف ال ـعــام
بين إعــان االحتياطي الفدرالي
عن نيته تخفيض مشترياته من
األص ــول وأول ارت ـفــاع فــي معدل
سياسته.
هــذه الـمــرة ،على النقيض من

ذلـ ـ ــك ،م ــن ال ـم ــرج ــح أن تـتـضـمــن
األشهر الـ  12التالية إلعالن بنك
االحتياطي الـفــدرالــي عــن خطته
لـلـبــدء فــي الـتـنــاقـ ًـص الـتــدريـجــي
ف ــي نــوف ـم ـبــرً ،وق ــف ــا ت ـ ًـام ــا ل ـشــراء
السندات ،ووفقا لتسعير السوق،
زيــادت ـيــن عـلــى األق ــل ف ــي أسـعــار
الفائدة.
مــن جانبها ،يـبــدو أن الصين
ّ
معر ضة لخطر الهبوط الشديد
الـيــوم أكـثــر مما كــانــت عليه قبل
نصف عقد .بعد ذلك ،استجابت
ال ـح ـكــومــة لـتـبــاطــؤ ال ـن ـمــو بفتح
صنابير االئتمان ،مما ساعد على
إع ــادة تضخيم فقاعة اإلسـكــان.
ومـنــذ ذل ــك الـحـيــن ،أصـبــح ســوق
العقارات أكثر من الالزم ،وارتفعت
أعباء ديون األسر والشركات.

أسعار صرف العمالت العالمية

يـ ـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ـ ــون
االقـ ـتـ ـص ــادي ــون اآلن ت ـح ــذي ــرات
م ـن ـت ـظ ـمــة تـ ـن ــذر ب ــال ـس ــوء ب ـشــأن
التعديل المقبل .على الــرغــم من
أن صندوق النقد الدولي ال يزال
يـتــوقــع أن تنمو الـصـيــن بنسبة
 5.6بالمئة ع ــام  ،2022ف ــإن ذلــك
س ـي ـكــون ،بــاسـتـثـنــاء ع ــام ،2020
أدنى معدل منذ عام .1990
وقـ ــد ازدادت أه ـم ـيــة الـصـيــن
بالنسبة إلى االقتصاد العالمي
منذ العقد األول من القرن الحادي
والعشرين .ويظل العالم عرضة
لـلـصــدمــات ،فـقــد ارتـفـعــت أحـمــال
الـ ــديـ ــون خـ ــال ال ـج ــائ ـح ــة؛ وم ــن
المرجح أن يؤدي استمرار انتشار
«كوفيد  »-19إلى فرض المزيد من
المطالب على الحكومات.

وي ـ ـش ـ ـيـ ــر تـ ـحـ ـلـ ـي ــل الـ ـحـ ـلـ ـق ــات
الـ ـس ــابـ ـق ــة مـ ــن تـ ـش ــدي ــد مـجـلــس
االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي إل ـ ــى أن
الــزيــادة فــي أسـعــار الفائدة التي
يحفزها الطلب األميركي القوي
ه ـ ــي مـ ـفـ ـي ــدة بـ ـشـ ـك ــل مـ ـت ــواض ــع
لالقتصادات الناشئة على أساس
اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي كـ ـل ــي سـ ـلـ ـي ــم .ول ـك ــن
بــال ـن ـس ـبــة ل ــاق ـت ـص ــادات األك ـث ــر
ً
مزعزعا
هشاشة ،يمكن أن يكون
لالستقرار.
مــن أج ــل تقييم األمــاكــن التي
تواجه أكبر ضغط من السياسة
ً
تشددا،
النقدية األميركية األكثر
جمعت «اإليكونوميست» بيانات
حـ ــول عـ ــدد ق ـل ـيــل م ــن م ـت ـغ ـيــرات
االقتصاد الكلي الرئيسية ل ـ 60
ً
ً
كبيراً ،
اقتصادا ً
وناميا.
غنيا

إن العجز الكبير في الحساب
الجاري ،والمستويات المرتفعة
للديون (والديون القصيرة األجل
المستحقة لــأجــانــب عـلــى وجــه
الخصوص) ،والتضخم المتفشي
وع ــدم كـفــايــة احـتـيــاطـيــات النقد
األج ـن ـب ــي ،ك ـل ـهــا ع ــوام ــل تـسـبــب
مشاكل لالقتصادات التي تواجه
تدفقات رأس المال المتقلبة مع
تشديد السياسة األميركية.
ويؤدي الجمع بين أداء البلدان
فــي هــذه الـمــؤشــرات إلــى «مؤشر
الضعف» ،حيث تترجم الدرجات
األعلى إلى هشاشة أكبر .وتواجه
األرجنتين ،التي تتصدر القائمة،
م ـ ـعـ ــدل ت ـض ـخ ــم يـ ــزيـ ــد عـ ـل ــى 50
بالمئة وأزمة اقتصادية متفاقمة.
وتبدو أساسيات تركيا أفضل

ّ
قليال ،لكن مشاكلها تتفاقم بفعل
رغبة الحكومة العنيدة في خفض
أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع
األس ـع ــار ،حـيــث تـعـ ّـرضــت الليرة
ل ـض ـغــوط ش ــدي ــدة ،وخ ـس ــرت ما
يقرب من  40بالمئة مقابل الدوالر
عـ ــام  ،2021م ـمــا ق ـلــل م ــن ال ـقــوة
ال ـشــرائ ـيــة ل ــأج ــور والـمـعــاشــات
التقاعدية لألتراك.
إن أعـ ـب ــاء ال ــدي ــون الـمــرتـفـعــة
للغاية في بعض البلدان الغنية
تدفعها إلى أعلى القائمة .وعادة
م ــا تـمــد األس ـ ــواق ال ـعــالــم الـغـنــي
فسحة أ كـبــر للتنفس ،و لـكــن إذا
شددت الظروف المالية العالمية
بشكل كبير ،فقد يحتاج ا لـقــادة
األوروب ـيــون إلــى بــذل المزيد من
الـجـهــد إلق ـن ــاع الـمـقــامــريــن بــأنــه
لـ ــن ُي ـس ـم ــح ل ـل ـي ــون ــان ب ــال ــوق ــوع
ف ــي م ـشــاكــل خ ـط ـي ــرة .ومـ ــن بين
االق ـت ـص ــادات الـنــاشـئــة الـكـبـيــرة،
ً
تبدو البرازيل األكثر ضعفا.
العديد من أكبر المصدرين إلى
الصين ،مثل سنغافورة وكوريا
الجنوبية ،هــم رواب ــط مهمة في
س ــاس ــل ال ـت ــوري ــد الـتـصـنـيـعـيــة.
ويجب أن تكون هذه األمــور غير
مضطربة مــع تـبــاطــؤ االقـتـصــاد
المحلي الصيني ،طالما استمر
األميركيون في التسوق.
إن ت ـب ــاط ــؤ ال ـن ـم ــو ال ـص ـي ـنــي
يمكن أن يضر بأستراليا ،التي
تـ ـص ــدر ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد إلـ ـ ــى ال ـص ـي ــن،
وأل ـمــان ـيــا ،ال ـتــي تعتمد شــركــات
المعدات الصناعية فيها بشكل
كـبـيــر عـلــى ال ـع ـمــاء الصينيين.
ّ
المعر ضين لخطر أ كـبــر هم
لكن
ً
مصدرو السلع األكثر فقرا الذين
ساعدوا في إطعام سكان الصين
وتوفير طفرة البناء فيها.
ق ــد ت ـس ــوء ال ـ ـظـ ــروف إذا أدت

ال ـس ـي ــاس ــة ال ـن ـق ــدي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
ً
تشددا إلى تفاقم التباطؤ
األكثر
ال ـص ـي ـن ــي .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن
احتياطيات الصين الهائلة من
الـ ـعـ ـم ــات األج ـن ـب ـي ــةً ت ــوف ــر لـهــا
حاجزا ،فقد تلقت أيضا تدفقات
مالية كبيرة على مــدار العامين
الماضيين ،مما عزز قيمة اليوان.
وارت ـف ـع ــت م ـطــال ـبــات ال ـب ـنــوك
العالمية على الصين بنحو 200
مليار دوالر من  2020إلى ،2021
إلى ما يقرب من تريليون دوالر.
قــد يــؤدي الـتــراجــع المفاجئ عن
ه ـ ــذه ال ـت ــدف ـق ــات إل ـ ــى ان ـخ ـفــاض
حاد في قيمة العملة  -على غرار
االنخفاض الذي تسبب في زعزعة
اس ـت ـقــرار األسـ ــواق فــي منتصف
الـعـقــد األول م ــن ال ـق ــرن ال ـحــادي
والعشرين.
وي ـض ـي ــف ظـ ـه ــور Omicron
ح ــال ــة ج ــدي ــدة م ــن عـ ــدم الـيـقـيــن.
ال ُي ـع ــرف الـكـثـيــر ح ـتــى اآلن عن
ال ـ ـضـ ــرر االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـ ـ ــذي قــد
ي ـح ــدث ــه الـ ـب ــدي ــل .م ــع ان ـخ ـفــاض
أس ـعــار األس ـهــم فــي  26نوفمبر،
دفـ ــع ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون تــوق ـعــات ـهــم
ب ـ ـشـ ــأن وت ـ ـيـ ــرة ارت ـ ـف ـ ــاع أسـ ـع ــار
الـ ـف ــائ ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ال ـع ــام
ال ـم ـق ـبــل .ل ـكــن هـ ــذا ق ــد ال يـجـلــب
الكثير مــن الــراحــة لــاقـتـصــادات
الضعيفة ،حـيــث تــراجــع العديد
من العمالت مقابل الدوالر ،وسط
رحلة إلى األمان .هذا ،إذا استمر،
ال يختلف عن تأثيرات التشديد
الـنـقــدي األمـيــركــي المستمر ً .إذا
ك ــان «أوم ـي ـكــرون» سـيــؤثــر أيــضــا
على التجارة والنمو ،فإن انتشاره
سيزيد مــن حــدة الـضـغــوط التي
تواجه االقتصادات الضعيفة ،أو
بمعنى أوضح «لن يكون اإلبحار
ً
سلسا».

ُ
الذهب يرتفع مع تراجع عائدات السندات
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أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ارتفعت أسـعــار الــذهــب ،أمــس ،مدعومة
بـ ــاإلق ـ ـبـ ــال عـ ـل ــى ش ـ ــرائ ـ ــه ،ب ـس ـب ــب ت ــراج ــع
عائدات السندات وعدم التيقن بشأن النمو
االقـتـصــادي ،نتيجة انتشار «أومـيـكــرون»،
المتحور الجديد من فيروس كورونا.
وصـعــد الــذهــب فــي المعامالت الفورية
 0.3بالمئة إل ــى  1778.56دوالرا لألوقية
(األونـ ـص ــة) .وارت ـف ـعــت ال ـع ـقــود األمـيــركـيــة
اآلجلة للذهب  ،0.2لتسجل  1780.60دوالرا.
وبالنسبة لـلـمـعــادن النفيسة األخ ــرى،
ارتفعت الفضة في المعامالت الفورية 0.1
بالمئة إلــى  22.82دوالرا لألوقية .وصعد
البالتين  0.9في المئة إلى  942.59دوالرا،
بـيـنـمــا زاد ال ـب ــادي ــوم  0.7ف ــي ال ـم ـئــة إلــى
 1751.02دوالرا.
ّ
ويسلط تقرير جديد صادر عن مجلس
الذهب العالمي الضوء على دور أعضائه،
وه ــم ال ـعــديــد م ــن ش ــرك ــات تـعــديــن الــذهــب
األكثر ً
تقدما ً
فكريا في العالم ،في المساهمة
بالتنمية االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة في
البلدان والمجتمعات التي يعملون فيها.
وقد ساهمت الشركات األعضاء في مجلس
الذهب العالمي بمبلغ  37.9مليار دوالر في
الناتج المحلي اإلجمالي للدول المضيفة
ف ــي ش ـكــل ض ــرائ ــب ورواتـ ـ ـ ــب وم ــدف ــوع ــات
ّ
للموردين .وهذا يمثل  63بالمئة من إجمالي
اإليــرادات التي حصلوا عليها من مبيعات
الــذهــب ،ويـعــادل نحو مــن  1100دوالر من
ً
محليا لكل أوقية من الذهب
القيمة المضافة
َ
المنتج.
قــامــت ال ـش ــرك ــات األعـ ـض ــاء ف ــي مجلس
الذهب العالمي بتوظيف  200ألف شخص
بشكل مباشر 95 ،بالمئة منهم كانوا من
مــواطـنــي ال ـب ـلــدان الـمـضـيـفــة .كـمــا أن هــذه
الشركات دعمت  1.2مليون وظيفة إضافية
ّ
الموردين المحليين.
من خالل
يذكر أن األجــور بين الشركات األعضاء
في مجلس العالمي تبلغ في متوسطها 6
ً
أضعاف المتوسط ُالوطني .وع ــاوة على
ذلك ،مقابل كل دوالر أنفق على الواردات ،تم
إنفاق ما يقرب من  5دوالرات على التوريد
من داخل البلدان المضيفة.
وقد استند تقرير المساهمة االجتماعية
واالقتصادية لتعدين الذهب إلى البيانات

المقدمة مــن  31شركة عضوة فــي مجلس
الــذهــب الـعــالـمــي .وت ـعــاون مجلس الذهب
ال ـع ــال ـم ــي مـ ــع الـ ـش ــري ــك ال ـب ـح ـث ــي ،شــركــة
 ،Steward Redqueenال ـتــي استخدمت
ن ـم ــوذج االق ـت ـص ــاد ال ـق ـيــاســي لـلـمــدخــات
والمخرجات ،والذي يحدد التدفقات المالية
بين القطاعات االقتصادية ،من أجل حساب
ال ـتــأث ـيــر غ ـيــر ال ـم ـبــاشــر لـلـقـطــاع والـقـيـمــة
ال ـم ـضــافــة اإلج ـم ــال ـي ــة .وق ــد ق ــام التحليل
بالجمع بين البيانات المالية من أعضاء
مـجـلــس الــذه ـبــي الـعــالـمــي مــع إح ـصــاءات
االقتصاد ُالكلي والعمالة مــن مجموعات
البيانات القطرية المتاحة للجمهور.

أهم ما جاء في التقرير
في عام  ،2020دفعت الشركات األعضاء
في مجلس الذهبي العالمي  8.7مليارات
دوالر ف ــي ش ـكــل أجـ ــور مــوظ ـف ـيــن ،ومـبـلــغ
 7.6مليارات كضرائب للحكومات فــي 38
دولــة مضيفة .وعــاوة على ذلــك ،تم سداد
 26.0مليارا من
مدفوعات مباشرة بنحو
ُ
خالل المشتريات داخل البلد ،وق ّدرت القيمة

المضافة غير المباشرة الناتجة بنحو 21.6
مليارا للموردين المحليين.
فــي عــام  ،2020يمكن مـقــارنــة مساهمة
الناتج المحلي اإلجمالي للشركات األعضاء
ف ــي مـجـلــس ال ــذه ـب ــي ال ـعــال ـمــي وســاســل
ال ـت ــوري ــد ال ـخــاصــة ب ـهــا ف ــي ال ـب ـل ــدان الـتــي
تعتمد بـشــدة عـلــى تـعــديــن الــذهــب بكمية
المساعدة اإلنمائية الخارجية التي تتلقاها
تلك البلدان.
عام  ،2020قامت الشركات األعضاء في
مجلس الذهبي العالمي بتوظيف ما يقرب
من  200ألف شخص بشكل مباشر ،ودعم
 1.2مليون وظيفة أخرى من خالل ّ
مورديها
المحليين.
وهذه الوظائف البالغ عددها  1.4مليون
تسببت في استحداث  700ألف وظيفة أخرى
في اقتصادات الدولة المضيفة .بمعنى آخر،
تدعم كل وظيفة في قطاع تعدين الذهب 6
وظائف أخرى ،أو ما يقرب من  10وظائف
أخرى إذا تم تضمين الوظائف المستحدثة.
وق ــد أدى الـتــركـيــز ال ـقــوي مــن الـشــركــات
األعضاء في مجلس الذهبي العالمي على
التوظيف المحلي فــي الـسـنــوات األخـيــرة

ّ
إلى نتائج واضحة ،حيث يشكل الموظفون
المحليون  95بالمئة من القوة العاملة ،مما
أدى إلــى خفض نسبة الــوافــديــن فــي القوة
العاملة إلى النصف (من  10إلى  5بالمئة)
على مدار األعوام السبعة الماضية.
يتقاضى موظفو تعدين الذهب رواتب
جـ ـي ــدة .م ـت ــوس ــط األج ـ ـ ــور ب ـي ــن ال ـش ــرك ــات
األعضاء في مجلس الذهبي العالمي يبلغ
 6أضعاف متوسط األجور الوطني.
واص ــل القطاع التطور وتحسين أدائــه
بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة
الشركات ،كما ينعكس في اعتماد مبادئ
«تعدين الــذهــب الـمـســؤول» مــن قبل جميع
ال ـش ــرك ــات األعـ ـض ــاء ف ــي مـجـلــس الــذهـبــي
العالمي والعديد من شركات تنجيم الذهب
الرائدة األخرى.
في عام  ،2020ساهمت الشركات األعضاء
في مجلس الذهبي العالمي بـ  438مليون
دوالر للمجتمعات ومـجـمــوعــات السكان
األصليين.

تصاعد تذبذبات الدوالر مقابل اليورو
بسبب المخاوف من «أوميكرون»
ً
ارتفع سعر الدوالر قليال ،أمس ،مع تزايد
تذبذبه أمــام اليورو إلى أعلى مستوياته
ه ــذا ال ـع ــام ،بـسـبــب ال ـم ـخــاوف المتعلقة
بأوميكرون المتحور الجديد من فيروس
كورونا.
وارتفع مؤشر الدوالر  0.03في المئة إلى
 ،95.997بعد أن سجل أقــوى أداء شهري
منذ يونيو ،رغم االضطرابات الناجمة عن
انتشار أوميكرون.
وبلغت تذبذبات الدوالر مقابل اليورو
أعـلــى مستوياتها هــذا ال ـعــام ،مــع ارتـفــاع
الـعـمـلــة األوروب ـ ـيـ ــة ال ـم ــوح ــدة إلـ ــى أعـلــى

مستوياته في أسبوعين الثالثاء ،قبل أن
يتراجع مع ارتفاع الدوالر .وأشار جيروم
باول ،رئيس مجلس االحتياطي االتحادي
(ال ـم ــرك ــزي األم ـي ــرك ــي) ،إل ــى أن الـبـنــك قد
يـســرع مــن وتـيــرة تقليص بــرنــامــج شــراء
السندات خالل اجتماعه هذا الشهر ،وأبلغ
المشرعين بأن الوقت قد حان للتخلي عن
وصف ضغوط األسعار بالمؤقتة .وهبط
اليورو  0.1في المئة إلى  1.1325دوالر.
وكانت تصريحات الرئيس التنفيذي
لشركة مودرنا ،الثالثاء ،بأنه من المرجح
أن ت ـك ــون ال ـل ـقــاحــات ال ـحــال ـيــة ال ـم ـضــادة

لـ ــ"ك ــوفـ ـي ــد "-19أق ــل فــاعـلـيــة ف ــي مــواجـهــة
المتحور أومـيـكــرون ،مقارنة بالسالالت
الـمـتـحــورة الـســابـقــة ،مــا أدى إل ــى ارتـفــاع
الطلب على األص ــول االستثمارية األكثر
أمانا.
وارتفع سعر الجنيه اإلسترليني 0.15
في المئة إلــى  1.3318دوالر بالتعامالت
المبكرة في لندن ،بعد انخفاضه إلى أدنى
مستوياته منذ ديسمبر الماضي ،أمس
األول ،فيما يعكس الـمـخــاوف المتعلقة
ب ـم ــدى فــاع ـل ـيــة ال ـل ـق ــاح ــات ف ــي مــواج ـهــة
المتحور الجديد.

أديل تعود إلحياء الحفالت في يناير
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أعلنت نجمة الغناء البريطانية أديــل ،إحياء سلسلة من الحفالت في الس
فيغاس ابتداء من يناير  ،2022فيما ستكون أول عروضها الحية منذ عام .2017
وستحيي أديل حفلين نهاية كل أسبوع من  21يناير المقبل إلى  16أبريل في
فندق سيزر باالس بالمدينة الصحراوية.
وقالت معلنة عن حفالت "نهايات األسابيع مع أديل" على "تويتر"" :أراكم في
سيزر بفيغاس".
يأتي اإلعالن عن الحفالت ،بعد النجاح الساحق ألحدث ألبومات أديل " "30في
ً
وقت سابق من نوفمبر ،الذي كان األكثر مبيعا في أسبوعه االفتتاحي في  30دولة،
حيث بيعت  261ألف نسخة ،ليصبح بذلك رابع ألبوم للنجمة يحتل صدارة ترتيب
مبيعات األلبومات.
وحافظت أديل على تصدرها سباق األغنيات المنفردة مع أغنيتها الجديدة "إيزي
أون مي" لمدة  6أسابيع ،محطمة بذلك رقمها القياسي الشخصي الذي حققته عبر
أغنيتها "ساموان اليك يو" ،عندما ظلت في المركز األول  5أسابيع.
(رويترز)

معرض لألميرة ديانا
يطوف  3مدن أميركية

ديانا

ً
ان ـط ـلــق أمـ ــس م ـع ــرض ج ــدي ــد ي ـضــم صـ ــورا
لألميرة الراحلة ديانا في  3مدن أميركية ،هي:
لوس أنجلس وشيكاغو ونيويورك.
ي ـع ـط ــي الـ ـمـ ـع ــرض نـ ـظ ــرة ل ــدي ــان ــا بـعـيـنــي
أنــور حسين ،أطــول مصوري العائلة المالكة
البريطانية خدمة ،ونجليه زاك وسمير حسين،
ً
اللذين كانا مصورين أيضا ،والتقط أنور صورا
لــديــانــا مـنــذ أن ص ــارت شخصية عــامــة حتى
وفاتها في عام .1997
قـ ــال زاك ح ـس ـيــن" :ع ـل ـيــك أن تـمـشــي وتـمــر
برحلة مناسبة لكيفية تطور حياة ديانا من
كونها مجرد فتاة خجولة وبريئة إلى أن تنتقل
بعد ذلك إلى كونها أيقونة للموضة وناشطة
إنسانية .تسمع مني ومن أخي القصص وراء
الصور ،ليس المعرض الذي تعتاد عليه بمجرد
النظر إلى الصور على الحائط ،إنه يحتوي على
الشعور بالتوثيق"ُ .
ويمنح الــزائــرون هواتف
وس ـم ــاع ــات رأس ،ح ـتــى يـتـمـكـنــوا م ــن ق ــراءة
وسماع تعليقات حول كل صورة( .رويترز)

ملصق الفيلم

أديل

« »Rumbleيصل إلى دور
العرض  15الجاري

«جوائز الموضة البريطانية»
ّ
يكرم أشهر المصممين

طرحت شركة  Paramount Picturesفيديو
ترويجيا لفيلم األنيميشن الجديد ،Rumble
وأعلنت وصوله إلى دور العرض السينمائية في
 15الجاري .ويدور فيلم  Rumbleحول مصارع
ـاو ومـ ـ ــدرب ب ـش ــري م ــراه ــق طـمــوح
وح ـ ــوش ه ـ ـ ٍ
يتعاونان ليصبحا بطلين في دوري مصارعة
الوحوش الشهير الذي يهيمن عليه وحش ُيدعى

كـ َّـرم احتفال تــوزيــع الجوائز السنوي الــذي
أق ــام ــه مـجـلــس األزيـ ـ ــاء الـبــريـطــانــي (بريتيش
ً
فــاشــن كــاونـســل) ،ع ــددا مــن أشـهــر المصممين
واألسماء الكبيرة في القطاع ،كمبتكر تشكيالت
"لوي فويتون" للرجال فيرجيل آبلو ،الذي توفي
األحد الماضي.
وكانت مصممة البريطانية ستيال مكارتني،
ورئيس تحرير النسخة البريطانية من مجلة
ً
ف ــوغ إدوارد إيـنـيـنـفــول ،مــن بـيــن  15شخصا
ُ
اعتبروا "قادة التغيير" في القطاع .وشهد احتفال
جوائز الموضة البريطانية ،الذي أقيم في رويال
ألبرت هول بلندن ،فوز كيم جونز بجائزة "مصمم
العام" عن "ديور للرجال" و"فندي" ،فيما حصل
تومي هيلفيغر على "جائزة اإلنجاز المتميز".
لكن وفــاة فيرجيل آبـلــو عــن  41عــامــا بعد
ص ـ ـ ــراع مـ ــع م ـ ــرض الـ ـس ــرط ــان خ ـ ّـي ـم ــت عـلــى
االحتفال ،إذ وقــف المشاركون دقيقة صمت
في مستهله ،وحصل الراحل على لقب "قائد
(أ ف ب)
التغيير" ،وتوالت اإلشادات به.

.Tentacular
وتدور األحداث في عالم تلعب فيه المخلوقات
ال ـم ـتــوح ـشــة ري ــاض ــة ال ـم ـص ــارع ــة كــريــاضـيـيــن
مشهورين ،فيما يحاول أحد أبطال الفيلم تدريب
وحش مستضعف في المسابقة الكبرى للفوز بها.
يلعب المصارعان رومان رينز وبيكي لينش
دور البطولة فــي الفيلم إلــى جانب النجوم بن
دانزا ،وتشارلز باركلي ،وستيفن
شوارتز،
وتوني ُ
ً
أ .سميث ،وفقا لما نشر على موقع "."The Wrap
فــي سـيــاق آخ ــر ،أعلنت شــركــة Paramount
 Picturesطرح فيلم الرعب " "A Quiet Place 3في
 31مارس .2023

غوميز مرشحة لجوائز
« »Grammyألول مرة

ستيال مكارتني

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :التخطيط للمستقبل يأخذ الكثير
ً
من وقتك ،فابدأ بالتنفيذ عمليا.
ً
ً
ً
عاطفيا :تميل أحيانا إلى العيش وحيدا
في عالم أحالم اليقظة.
ً
اجتماعيا :تشعر باالطمئنان والراحة،
ً
ألن العائلة تعيش أياما سعيدة.
رقم الحظ.17 :

ُ
تطلق منصة للصحة العقلية فبراير المقبل

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
مهنيا :حان الوقت المناسب لتؤسس عمال
أو توسعه بما ادخرته من مال.
ً
عاطفيا :ثمة شخص يشجعك على التعامل
مع الحبيب بجدية أكثر.
ً
اجتماعيا :أحــد األصــدقــاء يساعدك على
تعزيز ثقتك بنفسك ،ألنه ّ
وفي لك.
رقم الحظ.5 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :حافظ على وعودك في العمل ،وال
ً
تقطعها إن كنت مترددا.
ً
عــاط ـف ـيــا :م ــن شـيـمــك اح ـت ــواء تـصــرفــات
الشريك الغاضبة بتفهم ومحبة.
ً
اجتماعيا :انظر إلى مشكلتك العائلية كأي
مشكلة تواجهها في عملك ،وأوجد الحل.
رقم الحظ27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تواجهك بعض التحديات غير
المتوقعة .تابع عملك ،وال تيأس.
ً
عاطفيا :مسؤولياتك العاطفية تستلزم
المجهود لتلبيتها.
الكثير
من ُ
ً
اجتماعيا :خــذ في الحسبان أن الوقت
الذي تقضيه مع األحبة ال ثمن له.
رقم الحظ.3 :

غوميز ووالدتها ماندي
العالمية

ألول م ــرة فــي حياتها تـتــر شــح النجمة
ً
سيلينا غوميز ( 29عاما) لجوائز  ،Grammyعن فئة
األغنية الالتينية عن ألبومها الالتيني الــذي صدر
في مارس .2021
وقال تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية
إن الـتــرشـيــح أعـ ــاد ح ـمــاس جـمـهــور غــوم ـيــز ،الــذيــن
تداولوا ألبومها من خالل حساباتهم الشخصية.
تتنافس غوميز فــي فئة األلـبــومــات الالتينية مع
Pablo Alboran, Paula Arenas, Ricardo Arjona,
.Camilo and Alex Cuba
ً
وتــداول رواد مواقع التواصل االجتماعي أخبارا
تكشف عن وجود عالقة بين غوميز وبطل فيلم "كابتن
أميركا" األميركيكريس أفينز ،بعد انتشار صور لهما
في أماكن عامة.
وت ـســاء لــت الـصـحـيـفــة الـبــريـطــانـيــة ح ــول الـمــوعــد
الذي تعلن فيه غوميز نبأ زفافها على أفينز ،وتفاعل
الجمهور بشكل كبير مع الخبر ،معبرين عن فرحتهم
به.
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،أعـلـنــت النجمة العالمية أنها
سـتـطـلــق م ــع وال ــدت ـه ــا م ــان ــدي تـيـفــي مـنـصــة تعنى
بالصحة العقليةُ ،يطلق عليها اسم  Wondermindفي
فبراير  .2022وتعمل المنصة على تسليط الضوء على
قضايا الصحة العقلية عبر اإلنترنت ،وتقديم محتوى
تعليمي ،وإنهاء وصمة العار حــول هــذا الموضوع.
واعترفت غوميز بصعوبة إيجاد مساحة آمنة للتفاعل
مع المحتوى الداعم والراقي عبر اإلنترنت.
وأكدت أن االفتقار إلى المصادر الموثوقة المتاحة
الحتضان مجتمع الصحة العقلية أدى إلى دعوة أكبر
لتزويد العالم بمنصة يشعر فيها ا لـنــاس بالراحة
الـكــافـيــة ،لــانـضـمــام ومـنــاقـشــة قـضــايــاهــم بـصــراحــة
والتفاعل مع المحتوى المتعلق بالصحة العقلية.
وأوض ـحــت أن  Wondermindهــي مـســاحــة تقدم
للمستخدمين تـجــربــة "لـيــاقــة عـقـلـيــة" ،حـيــث يمكن

ل ــأش ـخ ــاص م ـتــاب ـعــة ال ـت ـم ــاري ــن ال ـيــوم ـيــة
التي تقوي عقولهم" .عقلك مثل العضالت
ً
حقا ،والعمل عليه كل يوم يتطلب محتوى
وأدوات ،ونحن سعداء جدا لتقديم ذلك لكم
جميعا".
وقالت "ديلي ميل" إن تلك الخطوة تأتي
في أعقاب معاناة غوميز الطويلة من مرض
اضـطــراب ثنائي القطب ،وجــاء فــي رسالة
كتبتها غوميز للتعريف بالمنصة" :بغض
ال ـن ـظــر ع ــن مـ ــدى شـ ـع ــورك ب ــاإلح ـب ــاط أو
االرتباك ،فقد كنا نعاني نحن أيضا ،لذلك
أنشأنا مساحة للعمل كل يــوم من خالل
المحادثات الصريحة واألدوات المادية
والمحتوى اليومي والمجتمع الداعم".
وصرحت غوميز بأنه تم إنشاء الموقع
ً
بناء على معاناتها هي ووالدتها ،ولملء
ال ـ ـفـ ــراغ الـ ـم ــوج ــود بــالـم ـج ـتـمــع ف ــي ه ــذا
ال ـم ـجــال ،بـسـبــب ع ــدم وج ــود مــؤسـســات
"شاملة وممتعة وسهلة" لمناقشة قضايا
الصحة العقلية.
وتــابـعــت الــرســالــة" :لـقــد واج ــه كــل منا
م ـع ــان ــات ــه ف ــي مـ ـج ــال ال ـص ـح ــة ال ـع ـق ـل ـيــة،
وأدركـنــا أنــه ال يوجد مكان شامل وممتع
ً
وسهل ،حيث يمكن للناس أن يجتمعوا معا
الستكشاف مشاعرهم ومناقشتها والتعامل
معها ،لذلك قمنا بإنشاء تلك الفكرة".
وإلى جانب الموقع ،تنتج الشركة أيضا
بودكاست يسعى إ لــى مقابلة المشاهير
حول تجاربهم في الصحة العقلية ،وأكدت
غــوم ـيــز أنـ ــه ل ـيــس م ــن ال ـس ـهــل ع ـلــى أي
شخص أن يمر بكل ما مرت به ،مؤكدة
أنه ليس أمرا طبيعيا ،والموقع لمساعدة
أكبر عدد ممكن من المرضى.

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :إذا ت ـصـ ّـرفــت بـعـنــايــة وصـبــر،
فإنك ستتمكن من التغلب على جميع
الصعوبات.
ّ
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :اب ـت ـع ــد ع ــن م ـم ــارس ــة ال ـل ــف
والدوران مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :بعد كثير من اإللحاح تعيد
النظر في مصالحة أحد األقرباء.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
مهنيا :يعتبرك الزمالء نموذجا لهم في
العمل ،فأنت تمتلك موهبة كبيرة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ـخ ـط ــوة األول ـ ــى ف ــي رحـلـتــك
العاطفية ينبغي أن ترتكز على التفاهم.
ً
اجتماعيا :استغل أي فرصة للحوار مع
ً
الغير ،وال تكن عنيدا في مواقفك.
رقم الحظ.56 :
سيلينا غوميز

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ترغب في تنمية مدخراتك لتوسيع
عملك أو شراء ما يهمك.
ً
عاطفيا :تتميز تصرفاتك تجاه الشريك
بالرومانسية والقدرة على احتوائه.
ً
ً
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تمتلك حـســا فـكــاهـيــا وكــرمــا
ً
ملموسا من الجميع وطيبة قلب رائعة.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :مثابرتك في العمل وتفاؤلك الدائم
يساعدانك على إصابة أهدافك.
ً
عاطفيا :يدفعك أحدهم لالقتراب أكثر من
الحبيب ودراسة تصرفاته.
ً
اجتماعيا :ثق أنه لن يقف أمامك أي عائق
تجاه سعادة عائلتك.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :حاول تجنب القيام بمخالفات في
العمل ،فذلك مدخل للمشاكل.
ً
ً
عاطفيا :عليك التفكير مليا بعالقتكما،
واتخاذ القرار المناسب.
ً
اجتماعيا :ضع بعض الخطط التي تؤدي
إلى زرع الفرح في قلوب أهلك.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :سوف تساعدك مهارتك على حل
جميع التعقيدات في مهنتك.
ً
عاطفيا :السبيل الوحيد للوصول إلى
ً
قلب الحبيب ،هو أن تكون صادقا معه.
اجـتـمــاعـيـ ًـاّ :
تقبل الـنـقــاش مــع اآلخــريــن،
فذلك جيد النتائج في أغلب األحيان.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مـهـنـيــا :ثــق فــي مـهــارتــك وإم ـكــانــاتــك ،وال
تتهرب من أي مشروع صعب.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـظـهــر ل ــك بـعــض ال ـخــافــات أن
ً
الشريك يهتم ألمرك كثيرا.
ً
اجتماعيا :تتمنى لــو تستطيع االبتعاد
والسفر لبرهة للترفيه عن الذات.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :أنــت تـعــرف كيف تتخذ ال ـقــرارات
المناسبة لسير األعمال وإنهائها.
ً
عاطفيا :اسع إلى التركيز على أمور تفيد
ً
عالقتكما العاطفية بدال من إضاعة الوقت.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :أحـ ــد أف ـ ــراد ال ـعــائ ـلــة ســريــع
الغضب ،ال تستفزه ،كي ال تتشاجر معه.
رقم الحظ.2 :

ثقافات

١٤

توابل ةديرجلا
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داود حسين يخوض أول تجربة تدريس في «البا»
ضمن ورش مختبر التمثيل بمشاركة نخبة من المدربين العالميين
ّ
تجربة ّ
استثنائية،
تدريبية
في ٍ
ّ
تولى الفنان القدير داود
عدد من
حسين ،تدريب ٍ
الطالب المشاركين في ورشة
فنية خالل برنامج «المالذ
المسرحي» في «أكاديمية
لوياك للفنون األدائية -
البا» وقد تمحورت الورشة
حول ّ
كيفية بناء الشخصية
ّ
الكوميدية والتفاعل مع
المشهد وتوظيف الحركات
الجسدية والتعبير اللغوي.
حسين خالل الورشة

ورشة «القراءات
ّ
األولى للممثل»
ّ
قدمها املخرج
والكاتب
األميركي بيت
دانلسكي

ّ
اختتم الفنان والممثل الكوميدي داود حسين
الورشة األخيرة من مختبر التمثيل ضمن فعاليات
ّ ً
خاصا «أكاديمية لوياك
«المالذ المسرحي» ،2021
للفنون األدائية» (البا) بورشة عمل حول «كوميديا
ّ
التدريبية األولى من نوعها
الشخصية» ،وهي الورشة
ّ
ّ
الفنية والكوميدية العريقة ،ليضع
طــوال مسيرته
ً
بذلك خبرة أكثر مــن  40عــامــا فــي متناول الشباب
ّ
والتميز فــي مـجــال الفنون
الـتـ ّـواقـيــن إلــى االنـطــاق
والتمثيل والمسرح.
وكان المختبر ،الذي انطلق مطلع سبتمبر ،2021
قــد حـفــل بسلسلة ورش ع ـمـ ٍـل تــدريـبـ ّـيــة فــي مجال
التمثيل والمسرح ،شملت ورشــة «ال ـقــراءات األولــى
ّ
للممثل» والتي ّ
قدمها المخرج والكاتب األميركي
بيت دانلسكي ،وورشة «التدريب الصوتي للنصوص
ّ
المتخصصة في
الشعرية والكالسيكية» أدارت ـهــا
ّ
المدربة األميركية ماندي فوكس،
األداء الصوتي،
وورشــة «المناصرة من خالل األداء» ّ
قدمتها ّ
مدربة
الـتـمـثـيــل الـلـبـنــانـيــة س ــارة عـطّــالـلــه ،وورشـ ــة «ط ــرق
اإلبداع المسرحي» ّقدمها الممثل والكاتب والمخرج
المسرحي والموسيقي اإليطالي فابريزيو بالدين،
والختام مع ورشة كوميديا الشخصية التي قدمها
الفنان داود حسين.

كوميديا الشخصية

«التدريب
الصوتي
للنصوص
الشعرية
والكالسيكية»
أدارتها
األميركية ماندي
فوكس

«املناصرة
من خالل
األداء» ّ
قدمتها
ّ
مدربة التمثيل
اللبنانية سارة
عطالله

ّ
ّ
ّ
استثنائية ،تــولــى حسين
تدريبية
ففي تجربةٍ
ـدد م ــن ال ـط ــاب الـمـشــاركـيــن ف ــي الــورشــة
ت ــدري ــب عـ ـ ٍ
األخـ ـي ــرة م ــن بــرنــامــج «الـ ـم ــاذ ال ـم ـســرحــي ف ــي مقر
األكــاديـمـيــة فــي ال ـمــدرســة الـقـبـلـيــة» ،وق ــد تمحورت
كيفية بـنــاء الشخصية الـكــومـيـ ّ
الــورشــة ح ــول ّ
ـديــة،
والتفاعل مع المشهد ،وتوظيف الحركات الجسدية
والتعبير اللغوي ،واألهم من ذلكّ ،
نوه إلى ضرورة أن
تكون الكوميديا «نظيفة».
وفي معرض تعليقه على الورشة ،أعــرب حسين
عن سعادته العميقة بمشاركته وتعاونه مع «البا»
«النصائح والتمارين لشبابنا،
من أجل «تقديم بعض ً ّ
المستقبل» ،مضيفا« :إنها تجربتي األولى في
نجوم
ّ
ُ ّ
شعرت أن الشباب المشاركين هم
التدريب ،لكنني
بالفعل أبنائي وإخوتي الصغار».
وذكر« :منحتني ورشة الكوميديا فرصة التواصل
مع الشباب ،وتقديم ما ّ
وإرشادات
معلومات
تيسر من
ٍ
ّ ٍ
ّ
ـذكـ ُ
ضـ ّ
ـرت معهم كبار الفنانين الراحلين
ـروريــة ،وتـ
ّ
الذين وقفوا بجانبي ،وقــدمــوا لي الدعم واإلرش ــاد
والتوجيه السليم ،بينهم عبدالحسين عبدالرضا،
وغانم الصالح ،وأحمد الصالح وغيرهم الكثير من
األساتذة المعروفين ،الذين كان لهم الفضل الكبير
في متابعة مسيرتي المتواضعة».
ّ
ّورأى الفنان الكويتي أن «عجلة الحياة تــدور»،
ّ
ّ
وأنه آن األوان لينقل بدوره كل ما اختبره وتعلمه إلى
ّ
«عقول هؤالء الشباب الذين اختاروا «البا» ،متطلعين
ّ
ّ
أساسيات الكوميديا والمسرح».
إلى تعلم

مواهب الطالب
من جهته ،قال المشترك حسين عبدالرضا ،الذي
استهواه الفن وعمل في مجال المسرح والتلفزيون
واإلذاعــة لفترة طويلة ،إن «الفنان داود حسين ،هو
بـنـظــري األب وال ـف ـنــان ،ال ــذي تستفيد وتتعلم منه
الكثير ،فتعوض ما فاتك من فنون المسرح كالتعبير
عن النفس ،اإللقاء ،كسر الحواجز والخوف» ،مضيفا:
«المسرح عبارة عن بحر وعالم كبير يتطور بشكل
يومي ،واألستاذ داود تاريخ كبير في هذا المجال».
بـ ـ ــدوره ،ل ـفــت ال ـم ـش ـتــرك داود أش ـك ـنــانــي إل ــى أن
«الورشة ساهمت في تعزيز سرعة البديهة والثقة
بالنفس ،حيث اعتليت الـمـســرح للمرة األول ــى في
حـيــاتــي ،وقــدمــت مشهدا بسيطا وســريـعــا ،وكانت
تجربة جميلة جدا ،أدركــت معها شغفي بالمسرح،

السقاف تسلم حسين درع شكر لمشاركته في ورش المالذ المسرحي
الـمــرجــوة» ،قالت« :ركــزنــا على أهمية إتقان الممثل
لمهارات األداء الصوتي ،مما يساهم في إعطاء النص
ّ
التعمق به عن كثب
الشعري قيمته األدبية ،من خالل
وإدراك األساليب الشعرية المتاحة».
وإذ فضلت لو كانت الورشة حضورية ،من أجل
ّ
العملية والتفاعل والغوص أكثر
«تطبيق التمارين
ّ
في الجوانب الشعرية» ،أشــارت إلى أنه «على الرغم
من االختالفات اللغوية ،تمكن الطالب من التجاوب
وإبداء المالحظات وتبادل اآلراء ووجهات النظر».

منظور جديد

السقاف وحسين مع طلبة ورشة كوميديا الشخصية
وانتابني شعور رائع ،كما قدمنا ستاند أب كوميدي
بشكل ارتـجــالــي ،وهــي الـمــرة األول ــى كــذلــك فــي هذا
المجال ،لقد اكتسبت مهارات عديدة يمكن تطبيقها
لسنوات طويلة في عالم الكوميديا والمسرح».
وأشاد المشترك سالم الحداد بما منحته أكاديمية
«الب ــا» مــن فــرصــة للفنانين المبتدئين« ،حـيــث كان
المجال مفتوحا أمامنا لنعبر عن أنفسنا ،حتى ولو
لــم نمتلك ق ــدرا مــن الثقة بالنفس ،فــا أحـكــام هنا،
بل تعلم وتطور ،األمــر الــذي ساعدنا على اكتساب
المهارات من أخطاء بعضنا ،وبالتالي جمع حصيلة
معلومات ال تقدر بثمن».

القراءات األولى
وفــي الــورشــة األول ــى ،التي انطلق معها مختبر
التمثيل ،ركز المدرب األميركي بيت دانلسكي على
المضمون وإكساب الطالب األدوات والمواد العملية،
وأشــاد بتفاعلهم وتجاوبهم رغــم تفاوت خبراتهم
وفئاتهم العمرية ،فالمضمون مـحــوري ومهم لكل
ممثل من أجل إتمام القراءة األولى لنصوص التمثيل».
وأشـ ــار دانـلـسـكــي إل ــى أن ــه ك ــان يفضل الـتــدريــب
الواقعي وليس األونالين« ،نظرا ألهميته للممثل»،
مـشـيــدا ب ــ»ال ـن ـقــاش الـجـمــاعــي وم ـخــرجــاتــه القيمة،
والـ ـجـ ـه ــود ال ـت ــي بــذل ـت ـهــا أك ــادي ـم ـي ــة البـ ــا لـنــاحـيــة
التجهيزات اللوجستية وســرعــة التواصل بأحدث
التقنيات ،ما ساهم في تسيير الورشة االفتراضية
بشكل سلس».
ورأى أن «تنوع اللغات أضفى على الورشة تميزا
ومتعة واضحة ،فكان من الجيد أن أستمع إلى اللغة
الـعــربـيــة ،وس ــاع ــدت عملية الـتــرجـمــة عـلــى تحقيق
التواصل الفعال بيني وبين الطالب ،الذين ال أتعامل
مـعـهــم كممثلين فـحـســب ،ب ــل كـمـخــرجـيــن وك ـتــاب،
ولمست تقدما ملحوظا في شخصيتهم ومهاراتهم،
حيث باتوا يتمتعون بحرية وثقة أكبر في المشاركة
والتعبير».

«طرق اإلبداع
املسرحي»
ّ
ّ
قدمها املمثل
والكاتب واملخرج
واملوسيقي
اإليطالي
فابريزيو بالدين

ساعدتنا الورشة على دراسة وتفكيك بعض األعمال
المسرحية والسينمائية خالل فترة بسيطة ،وركزت
على القواعد الالمحدودة لإلخراج ومفاهيمه بصور
مختلفة» ،الفتة إلى أن «علم المسرح والسينما يتطور
مع تطور العالم والمجتمعات» ،وتمنت «تنظيم دورات
متخصصة في اإلخراج والسينوغرافيا ،كونها مهمة
للمالذ المسرحي».
وأكــدت الطالبة سالي فرج أن درب التعلم طويل
مهما كان الممثل محترفا ،مضيفة أن «هذه الفرصة
جــاءت بوقتها ،وزودتني بــأدوات وتقنيات جديدة
لتطوير أدائــي ،علما أنني خريجة مسرح ،وحائزة
العديد من الجوائز ،وشاركت في أكثر من مهرجان،
لكن فعال مهما بلغ اإلنسان مستويات علمية متقدمة،
يبقى أمامه الكثير لتعلمه» ،وتابعت« :ثابر المدرب
على تمكيننا من المعلومات األساسية ومراجعتها
معنا ،لذا اكتسبت طرقا جديدة وأسلوبا مختلفا عما
تعلمته في المعهد ،لناحية تحليل النص المسرحي،
وقراءة ما بين السطور».

التدريب الصوتي
أما الورشة االفتراضية الثانية فقد أدارتها المدربة
األميركية ماندي فوكس ،وتمحورت حول «التدريب
الصوتي للنصوص الشعرية والكالسيكية» ،وتم
تزويد المنتسبين بالمهارات واألدوات الكافية التي
تؤهلهم ألداء النصوص من خالل التحليل اإلبداعي
واأللعاب والتمارين البدنية ،حيث اختار المنتسبون
بأنفسهم مشهدا مدته دقيقة واحدة ألدائه ،ولمسوا
مــن خــالــه كيف بــث أداؤه ــم الـصــوتــي الـحـيــاة فيما
يقرأون.
ف ــوك ــس ،ال ـتــي ن ـ ّـوه ــت بـ ـ «ج ـه ــود أكــادي ـم ـيــة البــا
لناحية تسهيل انعقاد ورشة العمل وتحقيق أهدافها

التعلم والتطور
مــن جـهـتـهــا ،أعــربــت الـطــالـبــة سـمـيــرة الوهيبي
عــن سعادتها بالمشاركة فــي الــورشــة الـتــي أغنت
خبرتها المتواضعة وأكسبتها مصطلحات فنية
وتقنية في مجال التمثيل ،قائلة« :شملت الورشة
العديد من الجوانب التمثيلية ،بينها كيفية قراءة
النص بأبعاده ،وصوال إلى التعبير الجسدي والبعد
الفكري للممثل وتحليل بعض األمور والتفاصيل،
ولعبت الترجمة دورا أساسيا في تعزيز التواصل
وروح التعاون».
وأضــافــت الوهيبي« :أمــا فــي مجال اإلخ ــراج فقد

لقطة من ورشة كوميديا الشخصية

ُيعنى المالذ المسرحي ،الذي انطلق بنسخته الثالثة في أغسطس،
مختبرات تدريب،
بثالثة عناصر من عناصر المسرح ،تأتي بهيئة
ٍ
الكتابة المسرحية ومختبر السينوغرافيا ومختبر
هــي مختبر
ّ
تدريبات مكثفة ّومتكاملة تكون نظرية
ثالثتها
ر
توف
حيث
التمثيل،
ٍ
لمحبي المسرح ،من هواة ّ
ّ
جادين وفنانين محترفين.
وعملية

«المناصرة من خالل
األداء» لسارة عطالله

وي ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـ ـمـ ــاذ الـ ـمـ ـس ــرح ــي مـ ــع ن ـخ ـب ــة مـ ــن ال ـم ـســرح ـي ـيــن
ّ
ّ
والدوليين إلثراء الورش وتقديم
الكويتيين والعرب
واألكاديميين
اإلستفادة األكبر للمتدربين.
وكــانــت «الب ــا» قــد أطـلـقــت الـمــاذ الـمـســرحــي األول فــي سبتمبر
ّ
بورش
وأصرت على تقديم المالذ المسرحي الثاني في 2020
،2019
ٍ

«طرق اإلبداع المسرحي» لفابريزيو بالدين

المناصرة من خالل األداء
وتمحورت الورشة الثالثة للمالذ المسرحي حول
«المناصرة من خــال األداء» ،بحيث تولت المدربة
الـلـبـنــانـيــة س ــارة عـطــا ال ـلــه ،تنمية م ـه ــارات العمل
الجماعي لدى المشاركين ،وتمكينهم من مواجهة
التحديات السياسية واالقتصادية ،وتعزيز قدرتهم
على التعامل مع مسألة اختالف الهوية واالنتماءات.
ّ
«رك ـ ـ ـ ُ
ـزت على
وع ــن أه ـم ـيــة ه ــذه ال ــورش ــة ،ق ــال ــت:
تطوير المهارات المسرحية ،باعتبار المسرح منصة
ّ
ّ
ّ
المصيرية.
حيوية لحل النزاعات ومناصرة القضايا
فالمسرح ال عنف فيه وال أي مشادات كالمية ،إنما
ينقل الــواقــع الحقيقي المقموع ويـجـ ّـســده بطريقة
فنية توطد أواصــر العالقة بين الممثل والمشاهد،
بحيث تخاطب عقول الحاضرين وتالمس وجدانهم
وأحاسيسهم ،على شكل رســالــة اجتماعية وفنية
راقية».
وإذ أثنت عطا الله على «جهود أكاديمية البا في
تعزيز دور الـمـســرح وتــرسـيــخ آفــاقــه وإمـكــانـ ّـيــاتــه»،
أبدت إعجابها بالمشاركين «الذين أتيحت لهم فرصة
ّ
االطالع على مواضيع وأدوات جديدة».
من جهتهم ،أجمع الطالب على أن الورشة قاربت
الجانب اإلنساني للمسرح ،خصوصا أن العديد من
األشخاص والفئات يبحثون عمن يسرد أوجاعهم
ً
عميق مؤثر .ما اكتسبوا منظورا
بشكل
وقضاياهم
ٍ
ٍ
ً
ج ــدي ــدا ق ـ ــراءة ال ـ ّنــص والـتـفـكـيــر ف ــي طــري ـقــة األداء
واالنفعال ،بما يحقق أفضل أوجه التعبير عن القضية
التي تدور حولها المسرحية.

طرق اإلبداع المسرحي

«المالذ المسرحي» يثري المشهد الثقافي في الكويت

حسين في ورشة كوميديا الشخصية

ولدى الوقوف على آراء المشاركين والمشاركات،
أك ــد الـطــالـبــان ف ــواز ح ـمــادة ون ــور ال ـب ـغــدادي حجم
االسـتـفــادة واآلف ــاق الـتــي فتحتها الــورشــة ،خاصة
عندما اتسمت مواد الورشة الوضوح والمرونة.
من جهتها ،وصفت الطالبة نورة البرنس مواضيع
ّ
بالتعرف
الورشة بـ «المفيدة والرائعة ،فقد سمحت لنا
وقراءة النص ،من
إلى زوايا جديدة للتفكير واألداء ّ
ممتنة ً
جدا ألكاديمية
ناحية الصوت واالنفعاالت .فأنا
الب ــا عـلــى ه ــذه الـفــرصــة الـشـ ّـيـقــة ،مــع تمنياتي لها
ّ
أجل ترجمة مكتسبات
بــدوام التقدم والتعاون ،من ّ
ّ
الورشة على أرض الواقع ،ما يحقق النتائج المرجوة
ّ
والمتميزة».
بــدوره ،تحدث الطالب رائد البلوشي عن «أهمية
الــورشــة ،فالنصوص الشعرية التي ّ
تدربنا عليها
أساسية للممثل ،بحيث يتقن معها حرفة تحويل
كلمات على الورق إلى مشاعر وأحاسيس
النص من
ٍ
ّ
تجس ًد الشخصية المطلوبة .كما شملت الــورشــة
تـمــريــنــا ح ــول م ـخ ــارج ال ـح ــروف وطــري ـقــة التنفس
وتحريك عضلة الفك خالل أداء المشهد التمثيلي».

افتراضية ،بسبب ظروف وباء كورونا ،والتي ّ
تم التنسيق لها على
ً
شهورا من التنسيق ،وكانت
وجهود مكثفة استغرقت
مستوى عال
ٍ
ً
نجاحا ً
من خالله أن إرادة
«البا»
أثبتت
للبرنامج،
ا
كبير
قد أثمرت
ّ
الحياة أقوى من ّ
أي صعوبات تواجه اإلنسان ،وأنه من خالل الفن
واإلبداع يستطيع تطويع واقعه وتحسينه.
ّ
الشبابية ،يهدف إلى المشاركة في
البرنامج ،الذي يستقطب الفئة
إثراء المشهد الثقافي بالكويت ،والمساهمة في اكتشاف وتطوير
المواهب الفنية ،وتفعيل دور المسرح في البناء الحضاري وتفعيل
دور الفنون األدائية كقطاع ثقافي واقتصادي في الكويت والدول
العربية.

أما الورشة الرابعة التي قدمها المدرب اإليطالي
ف ــاب ــري ــزي ــو ب ــادي ــن ،ف ـت ـطـ ّـرقــت إلـ ــى «ط ـ ــرق اإلب ـ ــداع
ال ـم ـســرحــي .وتـلـقــى ال ـم ـشــاركــون خــالـهــا الـتــدريــب
الفني المسرحي في صــورة تمارين حركية بهدف
بـنــاء الـصـفــات وال ـت ـصــورات للمشاهد المسرحية.
ّ
كما تعلموا تقنيات مسرحية عديدة مثل االرتجال
الـفـنــي ،واالرتـ ـج ــال ال ـمــوجــه ،واالرتـ ـج ــال الـخــالــص،
وخلق المشاهد.
وك ــان ل ـهــذه ال ــورش ــة إضــافــة لـلـمـشــاركـيــن لجهة
توظيف لغة الجسد وإتقان أسلوب التعبير والتركيز
ّ
األساسية.
على بعض الحركات

تكريم
وفي الحفل الختامي للمالذ المسرحي ،تم تكريم
ّ
الفنان داود حسين بــدرع سلمه إيــاه كل من رئيسة
مجلس إدارة «الب ــا» فــارعــة الـسـقــاف ،ورئـيــس قسم
ال ـف ـنــون الـمـســرحـيــة وع ـضــو مـجـلــس إدارة «البـ ــا»،
د .خليفة ال ـهــاجــري ،أعـقــب ذل ــك تــوزيــع الـشـهــادات
ً
للمشاركين الذين ّ
قدموا عروضا ارتجالية لتتويج
فترة تدريباتهم.

«التدريب الصوتي للنصوص الشعرية والكالسيكية» لماندى فوكس

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4900الخميس  2ديسمبر 2021م  27 /ربيع اآلخر 1443هـ

tawabil@aljarida●com

15

مسك وعنبر

هيا عبدالسالم :شخصيتي في رمضان ستفاجئ المشاهدين

ً
ً
فريق «عائلة عبدالحميد حافظ» يعقد مؤتمرا صحافيا لإلعالن عن المسلسل
فضة المعيلي

العمل بعيد
كل البعد
عن قصة
عبدالحليم
حافظ

بوعبيد

قمنا بربط
عائلة
عبدالحميد
بزمن
عبدالحليم
لتخرج
لنا توليفة
اجتماعية
رومانسية

مريم نصير

عقد فريق عمل مسلسل «عائلة
ع ـب ــدال ـح ـم ـي ــد ح ـ ــاف ـ ــظ» م ــؤت ـم ــرا
صحافيا في مقر مسرح الخليج
العربي بالسالمية ،إلعالن العمل،
بحضور عدد من المشاركين فيه،
وسيبدأ تصويره في األيام المقبلة
بالكويت ،ومن المقرر أن يستغرق
نـحــو  3أش ـهــر ،وسـيـعــرض خــال
شهر رمضان القادم« ...الجريدة»
التقت مع عدد من المشاركين في
العمل وكانت البداية مع:
مـخــرج العمل سـعــود بوعبيد
الـ ـ ــذي ق ـ ــال إن ال ـم ـس ـل ـســل «الي ــت
كـ ــوم ـ ـيـ ــدي» ،وي ـت ـك ـل ــم عـ ــن ث ــاث
حقبات زمنية ،ولكن ركــزنــا على
حقبة التسعينيات ،وعلى 1994
عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص ،وأض ــاف
«المسلسل ممتع وكـتــب بطريقة
جميلة ،ومن إنتاج بي برودكشن
لــإنـتــاج الـفـنــي ،وه ــذا الـعـمــل هو
الرابع مع شركة اإلنتاج».
وذك ـ ــر بــوع ـب ـيــد أنـ ــه متحمس
جدا للبدء ،وسعيد أيضا بالعمل
م ــع ال ـم ـم ـث ـل ـيــن ال ـم ـش ــارك ـي ــن فــي
المسلسل ،فهناك ممثلون أول مرة
يعمل معهم ،وممثلون أول مرة
يعملون مع بعض.
وعـ ــن س ــر ت ـس ـم ـيــة الـمـسـلـســل
يقول بوعبيد إنها ربطت بالفنان
عبدالحليم حافظ ،وفي المسلسل
شخص محب للفنان الراحل ،الفتا
إلــى أنــه بعيد كل البعد عن قصة
عبدالحليم حــا فــظ ،لكنه مرتبط
في نفس الوقت به بطريقة ذكية
من المؤلفة.
من جانبها ،قالت مؤلفة العمل
مــريــم نـصـيــر «الـمـسـلـســل عائلي
اج ـت ـمــاعــي ي ــرص ــد حـقـبــة ،1994
ويتكلم عن روح العائلة الكويتية،
ويتطرق إلى مشاكلهم وهمومهم،

الديهان :إطالق الموسم التدريبي
األول في «بيت الموسيقى»

محمد الديهان
أعلن المستشار في المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
وعضو اللجنة العليا لبيت الموسيقى د .محمد الديهان البدء في
استقبال الطلبة الملتحقين بالموسم التدريبي األول في «بيت
الموسيقى».
وذكــر الديهان ،في تصريح صحافي ،أنه تم إجــراء المقابالت
الشخصية واختبار الراغبين في تعلم الموسيقى ،وتم اجتياز
عدد منهم وقبولهم.
وأشــار إلــى أن الموسم التدريبي التعليمي سينطلق السبت
المقبل مع أساتذة أكاديميين لتعليم العزف على اآلالت الموسيقية
«البيانو والعود والكمان».
وذك ــر الــديـهــان أن تـلــك ال ـ ــدورات الـتــدريـبـيــة ج ــاءت ب ـنـ ًـاء على
توجيهات وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب عبدالرحمن المطيري،
لتحقيق االستدامة والشراكة ما بين المجتمع و«الوطني للثقافة».

وأيـضــا الجانب الرومانسي فيه
كبير ،إذ يوجد ارتباط عميق بين
هذه العائلة وعبدالحليم حافظ،
حيث عــرف عن الفنان أنــه مطرب
لألغاني الرومانسية ،وقمنا بربط
ه ــذه الـعــائـلــة بــزمــن عبدالحليم،
ل ـت ـخــرج ل ـنــا تــول ـي ـفــة اجـتـمــاعـيــة
رومانسية».

عدة قضايا
بـ ــدورهـ ــا ،ق ــال ــت ال ـف ـن ــان ــة هـيــا
عـبــدالـســام إنـهــا تـقــدم شخصية
«سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاد» ابـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـف ـ ـنـ ــان أحـ ـم ــد
الجسمي ،ا ل ــذي يلعب شخصية
«عبدالحميد» ،وعلقت «شخصية
سعاد جديدة بالنسبة لي ،وهناك
ش ــيء ف ــي الـشـخـصـيــة أش ـعــر أنــه
غــريــب قليال وال يشبهني ،وتلك
ال ـش ـخ ـص ـيــة لـ ــم أق ــدمـ ـه ــا ســاب ـقــا
وس ـت ـف ــاج ــئ ال ـم ـش ــاه ــدي ــن ،وأن ــا
لــدي ثقة كبيرة بالمخرج سعود
بوعبيد ،ولــدي مــع مؤلفة العمل
مريم نصير تعاونات سابقة بيني
وبينها».
وبينت أن المسلسل يشارك فيه
كوكبة من الفنانين مثل أسمهان
توفيق ،وسماح ،وحسين الحداد،
وميثم بــدر ،وفــؤاد علي ،ومحمد
الــدوســري ،وســارة صــاح ،ونوف
س ـل ـطــان وغ ـي ــره ــم ،الف ـتــة إل ــى أن
هناك ألفة كبيرة بين فريق العمل.
وعن رأيها في الدراما الكويتية
أجابت «الدراما الكويتية ال غبار
عليها ،ومعروفة ،والفن الكويتي
عريق وقديم ،وفيه نكهة خاصة».

سعادة بالمشاركة
وعـ ـ ّـبـ ــرت ال ـف ـن ــان ــة سـ ـم ــاح عــن

فريق عمل المسلسل
س ـع ــادت ـه ــا ب ــال ـم ـش ــارك ــة م ــع بــي
بـ ـ ــرودك ـ ـ ـشـ ـ ــن ل ـ ــإنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـفـ ـن ــي،
وضمن فريق العمل الذي تضمن
الفنانين :هيا عبدالسالم ،وفؤاد
علي ،والـمـخــرج سعود بوعبيد،
والمؤلفة مريم نصير ،ووصفت
فريق العمل بأنه ناجح ،الفتة إلى
أن المسلسل عبارة عن  30حلقة،
مضيفة أنه أول عمل درامي كامل
متكامل من وإلــى لها في الدراما
التلفزيونية بـعــد انـقـطــاع فـتــرة،
مشيرة إلى أنها كانت مبتعدة عن
الدراما التلفزيونية .وقالت إنها
تجسد شخصية «ن ـج ــاة» ،وهــي
زوج الـعــم فــي الـعــائـلــة ،عالقتها
ج ـيــدة مــع جـمـيــع أفـ ــراد الـعــائـلــة،
وت ـت ـس ــم ش ـخ ـص ـي ـت ـهــا بــالـطـيـبــة
والـبـســاطــة ،ولــديـهــا ردود أفعال
مختلفة.
أمــا من ناحية المسرح فقالت
إنـ ـ ـه ـ ــا ض ـ ـمـ ــن ف ـ ــري ـ ــق م ـس ــرح ـي ــة
«شحاتين» التي تعرض اآلن في
دار المهن الطبية ،وأنــه سيكون
لها مسرحية «موجب» في الفترة

القادمة ،وأيضا قالت إنها تشارك
فــي مـهــرجــان الـكــويــت المسرحي
ب ـ «ن ــور ال ـق ـبــور» ،إذ علقت قائلة
«أشكر المجلس الوطني للثقافة
والـ ـفـ ـن ــون واآلداب أنـ ـه ــا ضـمــن
المكرمين».

«فالش باك»
ب ــدوره ،قــال الـفـنــان ف ــؤاد علي
إن الـ ـعـ ـم ــل س ـي ـت ـض ـم ــن «ف ـ ــاش
ب ـ ـ ــاك» ل ـف ـت ــرت ــي ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات
والـ ـسـ ـبـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،وع ـ ـلـ ــق ق ــائ ــا
«ب ـكــل بـســاطــة واخ ـت ـصــار العمل
اجتماعي بحت عائلي ،ويندرج
تحت فاملي شو ،والقضايا التي
ستناقش عائلية تناولت بطريقة
كوميدية ،وعلى وجه الخصوص
كوميديا الموقف ،والعمل ال يخلو
مــن جــرعــة الــدرامــا ،ويتطرق إلى
المشاكل التي تحدث في كل بيت».
وأض ـ ــاف أن ــه يـعـطــي ال ـعــديــد من
الرسائل الهادفة ومنها عالقة األب
واألم باألبناء ،واختالف الفجوة

ت ـح ـت ـف ــل إذاعـ ـ ـ ـ ــة الـ ـش ــارق ــة
ب ــال ـي ــوم ال ــوط ـن ــي الـخـمـسـيــن
لـ ـ ــدولـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـع ــربـ ـي ــة
المتحدة بطريقتها الخاصة،
ح ـ ـ ـيـ ـ ــث خـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــت بـ ـ ــرامـ ـ ــج
وإطـ ـ ــاالت وفـ ـق ــرات مـتـنــوعــة
ً
م ــن ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا حتى
الـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــرة مـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ً
ـاء ،فـ ـ ــي بــث
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي ،تـ ـح ــت عـ ـن ــوان
«ت ـط ـل ـعــات وط ـ ــن» ،بــاإلضــافــة
إ لــى مشاركة حيوية مــن قبل
الجمهور ،تتضمن مسابقات
وأس ـ ـ ـئ ـ ـ ـلـ ـ ــة وجـ ـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ـ ــز ،عـ ـب ــر
مـنـصــات ووس ــائ ــل الـتــواصــل
االجـتـمــاعــي .وسـيـكــون هناك
ح ـض ــور وت ـفــاعــل ب ـيــن إذاع ــة
ال ـش ــارق ــة و 5إذاعـ ـ ــات عــربـيــة
فــي ه ــذه الـمـنــاسـبــة الوطنية
المجيدة.
وقــالــت مــديــرة «ال ـشــارقــة»،
ع ـب ـيــر الـ ـ ـش ـ ــاوي ،إن «ب ــرام ــج
اإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ال ـ ـيـ ــوم
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي س ـ ـت ـ ـكـ ــون مـ ـمـ ـي ــزة
ومـ ـ ـفـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــة ب ـ ـ ـحـ ـ ــب ال ـ ـ ــوط ـ ـ ــن،
وس ـت ـك ــون ح ــاض ــرة ف ــي نـقــل
خارجي في مختلف المواقع
في الشارقة وضواحيها».

وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ـ ــه سـيـتــم
تخصيص فـقــرات عــديــدة في
ا ل ـبــرا مــج تتضمن استضافة
ضيوف مميزين من مختلف
الجنسيات واال خـتـصــا صــات
ف ــي ال ـث ـقــافــة وال ـف ــن وال ـت ــراث
والعلوم ،وغيرها ،سواء عبر
تسجيل مسبق ،أو على الهواء
مباشرة.
وأوضحت أن اليوم الوطني
ً
سـ ـيـ ـشـ ـه ــد ت ـ ـن ـ ـس ـ ـي ـ ـقـ ــا ع ــال ــي

المستوى بين إذاعة الشارقة
و 5إذاعات عربية( ،السعودية
وال ـكــويــت والـبـحــريــن ومصر
واألردن) في بث مشترك على

ً
جــريــا على عادتها فــي االحـتـفــال باألعياد
الوطنية للدول أعضاء مجلس إدارة المؤسسة،
شاركت مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك
لمجلس الـتـعــاون ل ــدول الخليج العربية في
احتفاالت دولة اإلمارات بعيدها الوطني ،من
خالل عمل غنائي جديد أنجز لهذه المناسبة
بعنوان «هذي اإلمارات» ،يقول مطلعها:
هذي اإلمارات محالها
جنة على روس األشهادي

تسويق اللوحات
التشكيلية يعد
التحدي األكبر
للفنان الكويتي

فضة المعيلي

أكـ ـ ــدت ال ـف ـن ــان ــة الـتـشـكـيـلـيــة
مــي ال ـنــوري أن لوحاتها تأتي
استلهاما ووحـيــا مــن ضحايا
ال ـص ــراع ــات والـ ـح ــروب ف ــي كل
مكان ،وخاصة المرأة والطفل،
ح ـي ــث ت ـه ـتــم ب ـه ـمــا ع ـل ــى نـحــو
خـ ــاص ،م ــؤك ــدة أن ـهــا مسكونة
بهموم العالم ،وهو ما تترجمه
إلى أعمال فنية.
وأضــافــت الـنــوري ،فــي حــوار
مــع «ال ـجــريــدة» ،أنـهــا تستخدم
الـ ـفـ ـن ــان الـ ــرسـ ــام الـفـلـسـطـيـنــي
إسماعيل شموط مرجعا لها في
جميع أعمالها ،وأيضا الرسام
اإليراني هشام ابريشامي الذي
يعيش فــي كــالـيـفــورنـيــا ،حيث
ت ــأث ــرت كـثـيــرا بــأعـمــالــه الفنية
ولوحاته منذ بداياتها ،مضيفة:
«أسلوبي في الرسم ينتمي الى
المدرسة التجريدية ،وأذكر أنه
في بداياتي الفنية كان انطباعي
تأثيريا واقعيا جدا عندما كنت
أدرس مع الفنانة تمام األكحل،
الى أن أصبحت جميع أعمالي
الفنية حاليا مع التجريد».
وبـ ـ ـص ـ ــدد م ـ ــن ي ـل ـه ـم ـه ــا فــي
الرسم قالت« :في أغلب األوقات
ي ــأت ـي ـن ــي اإلل ـ ـهـ ــام ع ـق ــب ق ـ ــراءة
ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــات ب ـ ـك ـ ـثـ ــرة ،وب ـ ـعـ ــد أن
أت ــأث ــر بـش ـخ ـص ـيــات ـهــا ،إضــافــة

أم ـ ــا الـ ـفـ ـن ــان م ـي ـثــم ب ـ ــدر ف ـقــال
«مـتـحـمـســون كـثـيــرا ل ـهــذا العمل
العائلي الجميل الذي ال يخلو من
الكوميديا».
وعــن دوره في المسلسل فإنه

مي النوري
الــى حــدوث الـحــروب في بعض
الدول ،حيث قمت برسم «أطفال
العالم الثالث إلى أين؟» ،وكانت
مـ ـجـ ـم ــوع ــة عـ ـ ــن أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان
وتـ ـيـ ـم ــور ال ـش ــرق ـي ــة وأل ـب ــان ـي ــا
إب ـ ــان انـ ـ ــدالع الـ ـح ــرب ،وأخ ـي ــرا
االنفجار الذي وقع في العاصمة
الـلـبـنــانـيــة ب ـي ــروت ،حـيــث قمت
برسم لوحة أطفال السماء ،لذلك
أعتقد أن الحياة العامة دائما
تـكــون أكـبــر مــرجــع لــي ،السيما
المتعلقة بــا لـحــات اإلنسانية
واألم والمرأة واألبناء ،كل هذه
العوامل تؤثر بأعمالي.
وتطرقت إلى بدايتها قائلة:
«بدايتي الفنية كانت عام 1987

فترتين صباحية ومسائية،
ح ـ ـيـ ــث ي ـ ـتـ ــم ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز ع ـل ــى
ت ـغ ـط ـي ــة ومـ ـت ــابـ ـع ــة مـخـلـتــف
البرامج واألنشطة والفعاليات
ال ـمــرت ـب ـطــة ب ــال ـي ــوم الــوط ـنــي
الخمسين لـلــدو لــة ،الفتة إلى
أن «ا لـعــا قــات االستراتيجية
بيننا و بـيــن األ شـقــاء تتجلى
مــن خ ــال أش ـكــال ومضامين
عـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ،م ـ ـ ــن بـ ـيـ ـنـ ـه ــا ه ـ ــذه
المناسبة الوطنية المجيدة

مؤسسة اإلنتاج البرامجي تشارك في االحتفاالت
تعبت أعدد مزاياها
أعد وأغلط باألعدادي
األغنية الجديدة من كلمات الشاعر الغنائي
علي الفضلي ،وألـحــان الفنان محمد بــودلــة،
وغـنــاء عـبــدالــرحـمــن الـجــديــد ،وتــوزيــع محمد
صــالــح ،وم ـكــس ومــاسـتــر مــاجــد صــالــح ،وتــم
تـنـفـيــذ الـعـمــل بــاس ـتــديــوهــات الـمــؤسـســة في
الـكــويــت .وتــرصــد مشاهد األغنية المنجزات
الـ ـكـ ـب ــرى الـ ـت ــي ت ـح ـق ـقــت فـ ــي اإلمـ ـ ـ ـ ــارات خ ــال
السنوات األخيرة العامرة باإلنجازات الرفيعة.

أكدت أنها تستلهم أعمالها من ضحايا الحروب والصراعات
مي النوري فنانة تشكيلية من
طراز فريد ،صقلت موهبتها
مع الزمن ،واستطاعت أن
عالما ً
تصنع لنفسها ً
خاصا
له بصمة تميزها من خالل
رسوماتها ولوحاتها الفنية،
مسكونة بهموم العالم،
هي ً
خصوصا المرأة والطفل ،حيث
تنتمي إلى المدرسة التجريدية،
راق.
وتتميز بأسلوب فني ٍ

متحمسون

ً
ً
ً
إذاعة الشارقة تقدم بثا استثنائيا احتفاال
بالعيد الوطني الـ  ٥٠لإلمارات

مي النوري :أنا مسكونة بهموم العالم
●

الزمنية بين الكبار والصغار.
وتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدث فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤاد ع ـ ـ ـلـ ـ ــي ع ــن
ش ـخ ـص ـي ـتــه ال ـ ـتـ ــي س ـي ـج ـســدهــا
«عصام» قائال «أحببت الشخصية
لسبب ،فعصام لديه مشاكل في
حياته الزوجية ،لكن شخصيته
لـيـســت مــن ال ـنــوع ال ــدرام ــي ،فهو
يتعامل مع األمور بطريقة بسيطة
ومــرحــة جــدا حتى لــو كــان حجم
المشكلة التي تواجهه كبيرة ،فهو
دائما يبسطها ويوجد الحل».
أما تصوير المسلسل فأوضح
أنه سيكون خالل األسبوع المقبل
أو خــال األي ــام العشرة القادمة،
وسـيـتــم تـصــويــر الـمـشــاهــد كلها
في الكويت.

وصفه بأنه األخ الذي دائما يدعم
ويساند إخوانه ،ويتصف بالهدوء
وبالتروي قبل أن يتخذ أي قرار أو
يقول كلمة.
مــن جانبه ،قــال الفنان محمد
ال ــدوس ــري إن ــه يجسد شخصية
«س ـم ـيــر» ،فـهــو االبـ ــن الـكـبـيــر في
ال ـع ــائ ـل ــة ،ويـ ـه ــرب م ــن مــاض ـيــه،
وملتزم نوعا ما دينيا ،ويحاول أن
يكون «نصوحا» إلخوته وأخواته
فيعطيهم النصائح لمواقف مر
بها سابقا حتى ال يقعوا بنفس
الموقف مستقبال.
وع ـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــه ل ـل ـش ـخ ـص ـي ــة
ي ـقــول «ع ـنــدمــا كـلـمـتـنــي الـفـنــانــة
ه ـيــا ع ـب ــدال ـس ــام ع ــن الـمـسـلـســل
والـشـخـصـيــة وتـحـمـســت كـثـيــرا،
ودور الـشـخـصـيــة ال ـم ـل ـتــزمــة لم
أقدمها من قبل».
وخـ ـت ــم الـ ـ ــدوسـ ـ ــري ق ــول ــه إن ــه
سـتـكــون إض ــاف ــة ف ــي الشخصية
حتى تثري العمل.

مع الفنانة تمام األكحل ،حيث
درس ــت عـلــى يــديـهــا فــن الــرســم
ب ـت ـق ـن ـيــة ع ــالـ ـي ــة ،ك ـم ــا لـ ــو ك ــان
تدريسا أكاديميا بحتا ،ومكثت
مع الفنانة تمام نحو  4سنوات
ّ
تقريبا ،تعلمت خاللها الضوء،
والـ ـظ ــل ،إض ــاف ــة ال ــى ال ــدرج ــات
ّ
اللونية الـ ـ  ،90وأيـضــا تعلمت
مـنـهــا طــريـقــة الــرســم الــواقـعــي،
ح ـي ــث ك ــان ــت ت ـص ـط ـح ـب ـنــا ال ــى
الـ ـح ــدائ ــق ،ون ــرس ـم ـه ــا ،وكــذلــك
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدد لـ ـ ـن ـ ــا أش ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــا م ــن
المجتمع نــرســم صــورهــم على
ال ـق ـمــاش وخ ــاف ــه ،وكــأن ـنــا في
أك ــاديـ ـمـ ـي ــة ل ـل ـف ـن ــون ال ـج ـم ـي ـلــة
بالضبط».

وذك ــرت الـنــوري أن العنصر
األس ــاس ــي فــي أعـمــالـهــا الفنية
يشتمل على «ال ـمــرأة والطفل»،
وه ـ ــذا يـظـهــر جـلـيــا ف ــي جميع
لوحاتها.
أما عن أبرز التحديات فتقول
«أعـ ـتـ ـق ــد أن ت ـس ــوي ــق ال ــوح ــات
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـقـ ــوم الـ ــرسـ ــام
بــإنـجــازهــا هــو الـتـحــدي األكـبــر
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـف ـنــان ال ـك ــوي ـت ــي»،
مشيرة إلى أن آخر مشاركاتها
ب ــالـ ـمـ ـع ــارض ك ــان ــت مـ ــن خ ــال
الـ ـمـ ـع ــرض الـ ـسـ ـن ــوي لـ ــإبـ ــداع
ال ـت ـش ـك ـي ـلــي ب ــرع ــاي ــة ال ـم ـغ ـفــور
ل ــه بـ ـ ــإذن ال ـل ــه ت ـع ــال ــى ،الـشـيــخ
نــاصــر صـبــاح األح ـمــد ،إضــافــة
الـ ـ ــى م ـ ـع ـ ــارض أقـ ـيـ ـم ــت خ ـ ــارج
الكويت ،في إيطاليا ،وإسبانيا،
وأوك ــران ـي ــا ،وج ـنــوب إفــريـقـيــا»
بــال ـشــراكــة م ــع جـمـعـيــة الـفـنــون
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة ،وب ــالـ ـت ــزام ــن مــع
األعياد الوطنية في دول العالم
المختلفة.
و عـلــى المستوى الشخصي
ش ــارك ــت ال ـ ـنـ ــوري ف ــي م ـعــرض
غ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري بـ ـ ـ ــوش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــري ،إلـ ـ ــى
ج ــان ــب مـ ـع ــارض خ ــارج ـي ــة في
الـيـمــن وبــول ـنــدا ،حـيــن جـ ّـســدت
ب ــال ـع ــاص ـم ــة وارس ـ ـ ـ ــو م ـع ــان ــاة
المرأة في معرض «حلم امرأة»،
إلــى جانب معرض دار الفنون
بالقاهرة.

ً
ال ـ ـتـ ــي ن ـح ـت ـف ــل بـ ـه ــا ج ـم ـي ـعــا
مــع أشـقــائـنــا وزمــائـنــا فــي 5
إذاعات عربية».
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ــوك ـي ــل
المساعد لشؤون اإلذاعــة في
الـ ـك ــوي ــت سـ ـع ــد ال ـ ـف ـ ـنـ ــدي ،إن
«إذاعة دولة الكويت في جميع
محطاتها استعدت كعادتها
أن ت ـح ـت ـفــل م ــع األش ـ ـقـ ــاء فــي
دول ـ ـ ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـع ــربـ ـي ــة
المتحدة من خالل بث مشترك
عـلــى أوقـ ــات مـتـفــرقــة بجميع
م ـ ـح ـ ـطـ ــات إذاعـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
وخصصت  5برامج لهذا البث
المباشر المشترك ،وأنتجت
عدة فالشات لهذه المناسبة
وبـ ـ ــرامـ ـ ــج خـ ــاصـ ــة م ـس ـج ـل ــة،
ك ـمــا اس ـت ـضــافــت أكــاديـمـيـيــن
وفنانين ورياضيين من أهلنا
في اإلم ــارات ،وهــذا أقــل شيء
نقدمه في اإلمارات الشقيقة».

البغلي يفتتح المعرض
التشكيلي لالبن البار

من أجواء المعرض

●

مريم طباجة

أكد إبراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر
البغلي لالبن البار أهمية التعاون ما بين المبرة والجمعية
الكويتية للفنون التشكيلية.
وأشــار البغلي ،خالل افتتاحه المعرض التشكيلي لالبن
الـبــار ال ــذي أقـيــم فــي مقر الجمعية بحضور رئـيــس مجلس
إدارت ـه ــا الـفـنــان عـبــدالــرســول سـلـمــان ،إل ــى أهـمـيــة المعرض
والتطوير الذي شهده ،مما ساهم في حركة اإلبداع بقطاعيها
الفني والثقافي.
وقال إن المبرة حريصة على دعم هذه اإلبداعات ورعايتها
ً
واالهتمام بها ،مضيفا أن التحضيرات تتم حاليا لإلعالن عن
الفائزين الذين سيتم تكريمهم ،خالل الحفل الذي سيقام في
األيام القليلة المقبلة.
من جهته ،أوضح سلمان أن المعرض يمثل خطوة إضافية
في دائرة التعاون بين الجمعية والمبرة ،التي تولي اهتماما
متزايدا بالجوانب االبداعية ومن بينها الفنون التشكيلية.
شــاركــت فــي المعرض مــواهــب مبدعة مــن الفنانين الذين
ً
قــدمــوا ج ــزء ا مــن أعـمــالـهــم الجميلة الـتــي تـمـيــزوا بصنعها
وتشكيلها.

خبريات
أيتن عامر وريم مصطفى
بطلتا «مكتوب عليا»

تتقاسم الفنانتان أيتن
عامر وريم مصطفى
البطولة النسائية في
مسلسل «مكتوب عليا»،
المقرر عرضه خالل
رمضان المقبل.
المسلسل الذي كتبه إيهاب
بليبل ويخرجه خالد
الحلفاوي ويقوم ببطولته
أكرم حسني وعمرو
عبدالجليل سينطلق
تصويره خالل األيام
ً
المقبلة ،استعدادا للعرض
الرمضاني ،حيث ينتمي
لنوعية األعمال الكوميدية
ذات الثالثين حلقة ،وسيتم
تصويره بالكامل في مصر
بين عدة مواقع ،من بينها
ديكورات رئيسية ستضم
غالبية مشاهد العمل.
المسلسل يشارك في
بطولته مجموعة كبيرة
من الفنانين الكوميديين،
منهم :محمد طعيمة
وأسامة عبدالله ،فيما
يأمل فريق العمل االنتهاء
من التصوير مع األيام
األولى من رمضان بحد
أقصى ،وخاصة مع
الجدول الزمني المكثف
الذي سيضعه المخرج
خالد الحلفاوي.

أحمد الفيشاوي يروج
لفيلمه الجديد «ريتسا»

استغل الفنان أحمد
الفيشاوي وجوده
في مهرجان القاهرة
السينمائي للترويج
لفيلمه الجديد «ريتسا»،
المقرر طرحه بالصاالت
السينمائية منتصف
الشهر الجاري في مصر
وعدد من دور العرض
العربية.
الفيشاوي يشارك في
الفيلم مع مجموعة كبيرة
من الفنانين ،منهم :أمير
المصري ،مي الغيطي،
يوسف عثمان ،إضافة إلى
الفنان محمود حميدة،
الذي تتصدر صورته
الملصق الدعائي للفيلم.
الفيشاوي لديه عدة
مشاريع سينمائية في
الفترة الحالية ،أبرزها
«عودة طاقية اإلخفا»،
الذي بدأ جلسات العمل
الخاصة به ،ومن المقرر
ً
أن يبدأ تصويره قريبا
بوقت لن يتواجد فيه
ً
دراميا حتى اآلن في
رمضان المقبل.

شيرين تحتفل برأس
السنة في دبي

تستعد الفنانة شيرين
عبدالوهاب إلحياء حفل
رأس السنة في دبي ،حيث
تنهي االتفاق الخاص
بالحفل الذي سيعيدها
لحفالت استقبال العام
الجديد بعد غياب عدة
سنوات.
ويبدو أن شيرين ترغب
في العودة بقوة للحفالت
الغنائية ،بعد توقف
الفترة الماضية ،حيث
فضلت الغياب ،ولم تقم إال
بإحياء عدد محدود جدا
من الحفالت في السنوات
ً
األربع األخيرة ،علما بأن
لديها حفال في أبوظبي
يوم  10ديسمبر.
شيرين الحقتها أخيرا
أخبار مرتبطة بانفصالها
عن زوجها الفنان حسام
حبيب ،لكنها فضلت
التزام الصمت وعدم
ً
التعليق ،علما بأن حسام
اعتاد مرافقتها في جميع
الحفالت التي تقوم
بإحيائها منذ زواجهما.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
«أوميكرون» يصل إلى الخليج ...وأوروبا تلوح بـ «إلزامية التطعيم»

سلة أخبار

ّ
«المعرضين» ...و«المتحور» ال يحتاج إلى لقاح جديد
«الصحة العالمية» تنصح بتأجيل السفر لـ

وضع اليمن مرشح لالنهيار

حذر وزير الصحة في الحكومة
اليمنية ،المعترف بها دوليا،
قاسم بحيبح أمس من أن
"الوضع االقتصادي أصبح
ً
صعبا جدا ،ومرشحا لالنهيار
على كل الصعد" ،معتبرا أنه
إذا "لم يساعد األشقاء اليمن
اقتصاديا بشكل عاجل فلن
تنفع معالجات بعدها".
وأكد بحيبح ،في تغريدة ،أن
ذلك أثر على كل القطاعات سلبا،
وأحدها القطاع الصحي ،الذي
أثر عليه االنهيار االقتصادي
للعملة بشكل كبير ،بجوانب
عوامل أخرى.

الدبيبة يعود لسباق الرئاسة
والمنفي يزور قطر

مسافرون يضعون الكمامات في محطة دنفر بكولورادو األميركية للقطارات (ا ف ب)

نصحت منظمة الصحة
العالمية بعدم السفر
ّ
للمعرضين لإلصابة
بـ «كورونا» ،رغم تعميمها
بيانات مطمئنة حول المتحور
أوميكرون الذي واصل
انتشاره حول العالم ،ليخترق
حتى اآلن  24دولة بينها
السعودية ،التي سجلت أول
إصابة في الخليج.

دول العالم توافق على
صياغة اتفاقية تحدد
كيفية التعامل مع
جوائح المستقبل

وص ـل ــت ال ـس ــال ــة ال ـم ـت ـحــورة
مــن ف ـيــروس ك ــورون ــا المستجد
(أوم ـي ـكــرون) ،أم ــس ،الــى منطقة
ال ـخ ـل ـيــج ،ب ـعــدمــا أع ـل ـنــت وزارة
الصحة السعودية ،أمــس ،رصد
أول إصابة بالساللة المتحورة
ف ــي الـمـمـلـكــة ل ـمــواطــن قـ ــادم من
إح ــدى دول شـمــال إفــريـقـيــا ،في
وقـ ــت نـصـحــت مـنـظـمــة الـصـحــة
العالمية ،األشخاص المرضى أو
ّ
المعرضين لخطر المرض ،بينما
ّلمحت المفوضية األوروبية إلى
أنه «حان الوقت للتفكير بإلزامية
اللقاح في دول االتحاد».
وقــال مصدر مـســؤول بــوزارة
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،إنـ ـ ــه «ت ــم
إجراء التقصي الوبائي للمصاب
وعزل المخالطين له ،واستكمال
اإلجـ ــراء ات الصحية المعتمدة،
حرصا على التعامل مع الوضع
ال ــوب ــائ ــي ل ـك ــورون ــا والـ ـس ــاالت
المتحورة بشكل مستمر».
وفيما يبدو أنهما أول حالتين
ف ــي أم ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـي ــة ،أعـلـنــت
البرازيل تسجيل أول إصابتين
ب ـ «أوم ـي ـكــرون» لشخصين كانا
ضـ ـم ــن أف ـ ـ ـ ــراد مـ ـه ــام ت ـب ـش ـيــريــة
يعيشون في جنوب إفريقيا.
كما أعلنت واليــة نيو ساوث
ويلز األسترالية ،أمس ،تسجيل
سادس إصابة بالمتحور لرجل
ً
زار أخيرا جنوب إفريقيا.
ّ
السلطات في النرويج سجلت

ً
أيضا ،أمس ،تسجيل أول إصابة
بــالـمـتـحــور ،فــي حـيــن أك ــد مركز
مكافحة األمــراض في نيجيريا،
أم ــس ،تسجيل أول إصابتين بـ
«أوميكرون» لمسافرين وصال من
جنوب إفريقيا األسبوع الماضي.

«الصحة العالمية»
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ب ـم ـن ـظ ـمــة
ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،أم ـ ــس ،أن ــه
«ال يـ ـ ــزال هـ ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر م ـم ــا ال
نـعــرفــه عــن أوم ـي ـكــرون وال دليل
عـلــى ت ــراج ــع فــاعـلـيــة الـلـقــاحــات
أمـ ــامـ ــه» ،م ـع ـت ـبــرا أن «ال حــاجــة
إل ــى لـقــاح جــديــد ،ويـمـكــن إج ــراء
تـعــديــات بسيطة لـلـمــوجــودة»،
مؤكدا أن « 24دولة ربما سجلت
ح ــاالت إصــابــة بالمتحور حتى
اآلن ،وال ـق ــارة الـعـجــوز (أوروبـ ــا)
أصبحت مركزا لتفشي الجائحة».
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال« :أظـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرت بـ ـع ــض
الـ ـم ــؤش ــرات ال ـم ـب ـكــرة أن معظم
اإلص ــاب ــات بــأم ـي ـكــرون بسيطة،
وال توجد حاالت خطيرة ،ولدينا
الكثير من األدوات لمنع انتشار
الـمـتـحــور» ،إال أنــه شـ ّـدد على أن
«التطعيم ال يكفي ،ويجب ارتداء
الكمامة وااللتزام بقواعد التباعد
وال ـ ـن ـ ـظـ ــافـ ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــة ح ـتــى
ع ـنــد تـلـقــي الـتـطـعـيــم لـمــواجـهــة
متحورات كورونا».
وأوض ــح أن ــه« :ال سبب لدينا

ل ــاعـ ـتـ ـق ــاد بـ ـ ــأن فـ ـت ــرة ح ـضــانــة
أوم ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــرون تـ ـخـ ـتـ ـل ــف عـ ـ ــن أي
متحورات أخرى لكورونا».
وات ـف ـقــت الـ ــدول األع ـض ــاء في
منظمة الصحة والـبــالــغ عددها
 194دولـ ـ ــة ،أم ـ ــس ،ف ــي اج ـت ـمــاع
خ ــاص بـجـنـيــف اسـتـمــر  3أي ــام،
ع ـلــى بـ ــدء ال ـع ـمــل ع ـلــى اتـفــاقـيــة
دول ـ ـيـ ــة جـ ــديـ ــدة ت ـ ـحـ ــدد كـيـفـيــة
ال ـت ـع ــام ــل م ــع الـ ــوبـ ــاء ال ـعــال ـمــي
القادم.
وفـ ــي ت ـحــديــث لـتــوجـيـهــاتـهــا
ّ
ً
ال ـم ـت ـعــل ـقــة بــال ـس ـفــر ،خ ـصــوصــا
بعدما اتخذت دول عــدة قــرارات
بمنع الرحالت اآلتية من جنوب
إف ــري ـق ـي ــا ودول م ـ ـجـ ــاورة ل ـهــا،
ح ـ ــذرت م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة أم ــس
األول ،م ــن أن ح ـظ ــر ا ل ـس ـف ــر لــن
يوقف انتشار «أوميكرون» ،لكنها
نصحت األشخاص المعرضين
لخطر المرض الشديد أو الموت
إذا ما التقطوا العدوى ،بمن في
ً
ذلك من هم فوق  60عاما ،بعدم
السفر إلى مناطق تشهد انتقاال
مجتمعيا للفيروس .وأوضحت
ال ـن ـش ــرة ال ـتــوج ـي ـه ـيــة أنـ ــه حتى
 28نــوفـمـبــر« ،وض ـعــت  56دولــة
ّ
إج ــراء ات تتعلق بالسفر تهدف
إلـ ـ ــى ت ــأخـ ـي ــر دخ ـ ـ ــول ال ـم ـت ـح ــور
الجديد إليها».
لـكــن المنظمة الـتــابـعــة لألمم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة اعـ ـتـ ـب ــرت أن «ح ـظ ــر
ال ـس ـف ــر الـ ـع ــام ل ــن ي ـم ـنــع تـفـشــي

«أوميكرون» قد يكون نهاية جائحة «كورونا»
عالم المناعة اإلسرائيلي،
اعتبر البروفيسور في الجامعة العبريةِ ،
تسفيكا غرانوت ،أن متحور «أوميكرون» يمكن أن يكون نقطة ّ
تحول
في مكافحة جائحة فيروس كورونا.
وأوضــح« :قد يكون هذا الشكل الجديد هو الضوء المختبئ في
نهاية النفق؛ إنه متغير شديد العدوى بال شك ،ولكن ربما ال يكون
ً
عدوانيا بنفس الدرجة».
ّ
وتطرق غرانوت الى البيانات القادمة من جنوب إفريقيا ،حيث
اكتشفت السلطات الصحية هناك ألول مرة النسخة المتحورة من
 ،Covid-19وأبـلـغــت عــن إصــابــة الـعــديــد مــن األش ـخــاص بالفيروس
المتحور ،غير أن األعراض كانت خفيفة.
وأعــرب العالم اإلسرائيلي عــن تقديره بــأن يظل الفيروس معنا
ّ
سنوات عديدة ،وسط انتشار متحورات جديدة ،لكن األمر لن يرتقي
مجددا إلى مستوى الوباء.

وأضاف« :كلما تطور الفيروس التاجي كورونا ،فإنه سيصبح مع
الوقت أقل عدوانية» .وفيما يتعلق بنهاية هذا الفصل من جائحة
كورونا ،قال إنه يستبعد ً
تماما أن يتم التغلب على هذه الجائحة
بفضل لقاح كهذا أو ذاك .وأضاف أنه من المرجح أال يحدث ذلك «ألننا
حصلنا على لقاح رائع .األمور ال تسير بهذه الطريقة ،ولدينا الكثير
من الخبرة مع فيروسات مثل االنفلونزا» ،على حد قوله.
وأوضــح غرانوت أن «الطريقة التي ستنتهي بها ،في رأيــي ،هي
عندما نواجه هــذا المتغير الجديد الشديد الـعــدوى ،غير أنــه ليس
شديد العدوانية ،مما يعني أن الكثير من الناس سيصابون بالعدوى،
ولكن لن تظهر عليهم أعراض خطيرة .وأنا أشير بذلك الى سيرورة
اكتسابنا مناعة القطيع التي عن طريقها سيتالشى فيروس كورونا»،
وفق تعبيره.
ب ــدوره ،قــال عــالــم الـفـيــروســات فــي معهد أبـحــاث الجمالية لعلم

المتحور الجديد على مستوى
ال ـع ــال ــم ،وي ـم ـكــن أن تــؤثــر سلبا
على الجهود الصحية العالمية
أثناء الجائحة عن طريق تثبيط
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان عـ ــن اإلب ـ ـ ـ ــاغ وت ـ ـبـ ــادل
البيانات الوبائية».

المفوضية األوروبية
وف ــي بــروك ـســل ،قــالــت رئيسة
المفوضية األوروب ـيــة ،أورســوال
فون ديرالين ،إن «التحدي الذي
ي ـش ـك ـلــه أومـ ـيـ ّـك ــرون سـ ـب ــاق مــع
الـ ــزمـ ــن» ،وح ــض ــت ك ــل األط ـ ــراف
المعنية على «التأهب لألسوأ».
وذكرت خالل مؤتمر صحافي
«قــرأنــا عــن الـتـحــورات المتعددة
وم ــا قــد يعنيه ذل ــك ،ونـعـلــم من
خبرتنا مع بيانات الساللة دلتا
أنه سباق مع الزمن».
وأضـ ــافـ ــت« :ت ــأه ـب ــوا لــأســوأ
ّ
وتمنوا األفضل» ،وأشارت إلى ما
ذكره علماء بأن التطعيم الكامل
وال ـج ــرع ــة ال ـم ـع ــززة ه ـمــا أفـضــل
سبيل للحماية ،وأوضـحــت أنه
« ح ــان ا لــو قــت للتفكير بإلزامية
اللقاح في الدول األوروبية».

تمديد تعليق الرحالت
ورغــم تحذير منظمة الصحة
م ــن أن ال ـق ـي ــود ع ـلــى ال ـس ـفــر لــن
تمنع مــن تفشي الـمـتـحــور ،فقد

ط ـل ـبــت الـ ـي ــاب ــان الـ ـت ــي سـ ّـج ـلــت،
أم ــس ،ثــانــي إصــابــة بالمتحور
ال ـج ــدي ــد ،م ــن ش ــرك ــات ال ـط ـيــران
تعليق حجوزات السفر الجديدة
للرحالت المتوجهة إلى أراضيها
م ــدة ش ـه ــر ،ف ــي ح ـيــن ق ــال وزي ــر
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي لـ ـلـ ـش ــؤون
األوروبية ،كليمان بون ،أمس ،إن
بالده وسعت نطاق قيود السفر
على الرحالت بينها وبين ّ 7دول
فــي جنوب قــارة إفريقيا ،لكنها
س ـت ـس ـتــأنــف الـ ــرحـ ــات ال ـجــويــة
ّ ً
مجددا بعد غد.
وب ـ ـعـ ــد أن فـ ــرضـ ــت اإلج ـ ـ ـ ــراء
نفسه على  7دول إفريقية أخرى،
حـظــرت كـنــدا دخــول المسافرين
ال ـ ـقـ ــادم ـ ـيـ ــن م ـ ــن ك ـ ــل م ـ ــن م ـصــر
ونيجيريا ومالوي ،وذلك خشية
ّ
تفشي «أوميكرون».
كما تخطط الواليات المتحدة
ل ـم ـط ــال ـب ــة ج ـم ـي ــع ال ـم ـس ــاف ــري ــن
ً
ال ـق ــادم ـي ــن إل ـي ـه ــا جـ ـ ــوا ب ــإج ــراء
فـحــص لـلـكـشــف ع ــن اإلص ــاب ــة بـ
«كورونا» في غضون يوم واحد
من مغادرتهم.
واعتبر مدير المعهد الوطني
األميركي للحساسية واألمراض
الـمـعــديــة ،أنـتــونــي فــاوتـشــي ،أنه
من السابق ألوانــه معرفة ما إذا
ك ــان «أوم ـي ـك ــرون» س ـي ــؤدي إلــى
ً
«م ــرض ش ــدي ــد» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
«المعلومات األولـيــة مــن جنوب
إفريقيا تشير إلــى أنــه ال يــؤدي

األوبئة وعلم األحياء الدقيقة ،أناتولي ألتشتين ،الذي كان ً
رائدا في
تطوير اللقاح الروسي ،إن متحور «أوميكرون» يمكن أن يكون نهاية
جائحة فيروس كورونا.
وشــرح ألتشتاين العلم الكامن وراء الفرضية قــائــا« :إنـنــا نرى
بالفعل أن أو ًمـيـكــرون بــه الـعــديــد مــن الـطـفــرات ،أكـثــر مــن دلـتــا .أكثر
من ثالثين ألفا في جين واحد من بروتين السنبلة .هذا كثير ً
جدا،
وهــذا يعني أن الـفـيــروس لديه جينوم غير مستقر .كقاعدة عامة،
يصبح هذا النوع من العوامل المعدية أقل خطورة ،ألنه من الناحية
التطورية ،يؤدي عدد هائل من الطفرات إلى إضعاف قدرة الفيروس
التسبب في المرض».
على ً
ووفــقــا للبروفيسور ،إذا كانت هــذه القاعدة صحيحة ،فسيكون
ً
أوميكرون قاتل في عــدد ضئيل فقط من الـحــاالت ،وسيصبح مثل
العدوى الموسمية الشائعة األخرى.

إلى أعراض غير عادية».
وأض ـ ـ ــاف« :ك ــان ــت ه ـن ــاك 226
بالمتحور في أكثر
إصابة مؤكدة ّ
مــن  20دول ــة ،لكنه لــم يتم رصد
أي إصابة في الواليات المتحدة
حتى اآلن».
من ناحيته ،كتب عالم األوبئة
األمـ ـي ــرك ــي ،س ـيــث ب ـيــرك ـلــي ،فــي
مـقــال لــه بمجلة تــايــم ،أمــس ،إنه
«ف ـ ــي وق ـ ــت ال ت ـ ــزال ف ـي ــه أس ـئ ـلــة
ّ
كثيرة معلقة بـشــأن أومـيـكــرون،
ف ـ ــإن ظ ـ ـهـ ــوره ي ـك ـش ــف ب ــوض ــوح
أن ــه م ــا دام ــت ه ـنــاك مـجـمــوعــات
بـ ـش ــري ــة كـ ـبـ ـي ــرة غـ ـي ــر م ـط ـع ـمــة،
ت ـم ـكــن ال ـف ـي ــروس م ــن االن ـت ـشــار
ّ
ونـشــوء مـتـســارع لـلـطـفــرات ،فــإن
أشكاال جديدة مثيرة للقلق من
ه ــذه ال ـم ـت ـحــورات ستستمر في
الظهور».
ـال ــم
وف ـ ـ ــي مـ ــوس ـ ـكـ ــو ،رأى ع ـ ِ
األوبـئــة ،العضو في األكاديمية
ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـعـ ـل ــوم ،غـ ـيـ ـن ــادي
أونيشينكو ،عدم وجود أسباب
ل ـلــذعــر م ــن جـ ــراء «أومـ ـيـ ـك ــرون»،
لـ ـ ـع ـ ــدم وجـ ـ ـ ـ ــود بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات حـ ــول
خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورتـ ـ ـ ــه االس ـ ـت ـ ـث ـ ـن ـ ــائ ـ ـي ـ ــة.
وأضـ ــاف« :وف ـقــا للمعلومات
المتوافرة لدينا ،ال يمكن الحديث
عن شيء ما خارج عن المألوف».
كـمــا أك ــد اس ـت ـشــاري الـصـحــة
ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة بـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب إفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا،
رامـنـيــك أهـلــوالـيــا ،أن الـبـيــانــات
الـ ـ ـت ـ ــي سـ ـجـ ـل ــت خـ ـ ـ ــال أسـ ـب ــوع
ت ــرج ــح ن ـجــاعــة ال ـل ـق ــاح ــات ضد
«أوميكرون» ،لكن المعلومات لم
تــرجــح بعد أي اللقاحات أنجع
في مقاومته.
وفي لندن ،قال وزيــر الصحة
البريطاني ،ساجد جاويد ،أمس،
إنــه «ال ت ــزال الـلـقــاحــات الحالية
أفضل وسيلة دفاع بالنسبة لنا
ض ــد أومـ ـيـ ـك ــرون ،وم ــن الـمـمـكــن
بالطبع أن تكون أقل فاعلية .نحن
ال نعرف على وجه اليقين حتى
اآلن .ولكن من المرجح أيضا أن
تظل فعالة ضد خطورة المرض».
وقال وزير الصحة البريطاني،
إن ه ـ ـنـ ــاك  22إ ص ـ ــا ب ـ ــة م ــؤ ك ــدة
بساللة «أوميكرون» في المملكة،
وإن هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ــرقـ ـ ــم فـ ـ ــي ط ــري ـق ــه
لالرتفاع.
(عواصم  -وكاالت)

رفضت محكمة االستئناف
في طرابلس أمس الطعنين
المقدمين من وزير الداخلية
السابق فتحي باشاغا وتكتل
"أحياء ليبيا" ضد ترشح
رئيس حكومة الوحدة الوطنية
عبدالحميد الدبيبة ،وأصدرت
حكما نهائيا بعودته للسباق
على الرئاسة.
من جهة ثانية ،التقى رئيس
المجلس الرئاسي محمد
المنفي أمس أمير قطر الشيخ
تميم بن حمد ،وأطلعه على آخر
المستجدات ،معربا عن شكره
وتقديره للدعم الدائم للشعب
الليبي .وأكد أمير قطر دعمه
لكل الحلول السلمية للحفاظ
على وحدة ليبيا واستقرارها
وسيادتها ،ودعمه للمسار
السياسي الليبي وقرارات
مجلس األمن ذات الصلة.

الجزائر :جبهة التحرير
تفقد أغلبية البلديات

حققت جبهة التحرير الوطني،
أكبر قوة سياسية في البرلمان
الجزائري ،فوزا ضيقا في
االنتخابات المحلية ،وفقدت
األغلبية المطلقة في 479
من أصل  603بلديات كانت
تسيطر عليها منذ عقود
سابقة.
وبحسب نتائج أولية أعلنها
أمس األول رئيس السلطة
المستقلة لالنتخابات محمد
شرف ،سجل المرشحون
المستقلون خرقا في هذا
االستحقاق ،الذي اعتبره
الرئيس عبدالمجيد تبون
"آخر محطة لبناء دولة
عصرية" ،بعد انتهاء عهد
سلفه عبدالعزيز بوتفليقة،
الذي أجبر على االستقالة تحت
ضغط من الحراك االحتجاجي.

لبنان يدين «إرهاب الحوثيين» وميقاتي يتريث في جمع حكومته
إطالق منصة التسجيل للبطاقة التموينية والدفع في 2022
فــي موقف الفــت مــن األزم ــة المستمرة بين البلدين،
والتي أتــت على خلفيات التصريحات المسيئة لوزير
اإلعـ ـ ــام الـلـبـنــانــي جـ ــورج ق ــرداح ــي ب ـحــق ال ـس ـعــوديــة،
دانـ ـ ـ ّـت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،أمـ ـ ــس ،هـجـمــات
ي ـش ــن ـه ــا الـ ـمـ ـتـ ـم ــردون الـ ـح ــوثـ ـي ــون ع ـل ــى ال ـس ـع ــودي ــة،
م ـ ـشـ ــددة عـ ـل ــى وقـ ـ ـ ــوف لـ ـبـ ـن ــان إلـ ـ ــى ج ــان ــب ال ـم ـم ـل ـكــة.
وقالت في بيان «تدين وزارة الخارجية والمغتربين
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ب ـش ــدة ال ـه ـج ــوم اإلرهـ ــابـ ــي ال ـ ــذي ت ـعـ ّـرضــت
ل ــه الـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة ف ـجــر الـ ـي ــوم (أمـ ــس)
م ــن خـ ــال زورق م ـف ـخــخ ،وفـ ــي وقـ ــت س ــاب ــق م ــن خــال
ط ــائ ــرة م ـسـ ّـيــرة بــات ـجــاه ال ـم ـم ـل ـكــة» .وأض ــاف ــت« :تــؤكــد
الـ ـ ـ ـ ــوزارة وقـ ـ ــوف ل ـب ـن ــان الـ ــدائـ ــم ح ـك ــوم ــة وش ـع ـب ــا إل ــى
جــانــب المملكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة الشقيقة ضــد كل
م ــا ي ـم ـ ّـس أم ـن ـهــا واس ـت ـق ــراره ــا وس ــام ــة مــواط ـن ـي ـهــا».
وكــان التحالف العربي بقيادة السعودية ،قــد أعلن
فجر أم ــس ،أن قــواتــه دم ــرت زورق ــا مفخخا للحوثيين
قبل تنفيذه هجوما وشيكا ،واعترضت طائرة ّ
مسيرة

ودم ــرتـ ـه ــا ب ـعــد إق ــاع ـه ــا م ــن م ـط ــار ص ـن ـعــاء ال ــدول ــي.
وبــالـتــزامــن ،أعلنت الـمــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـجــوازات في
السعودية ،شمول لبنان بين  17دولة يشملها قرار تمديد
صالحية إقامات مواطنيها وتأشيرات الخروج والعودة
والزيارة ،من دون رسوم أو مقابل مالي.
وفــي حين ال تــزال األزمــة السياسية الداخلية تــراوح
مكانها ،بحث الرئيس اللبناني ميشال عون ،أمس ،مع
رئيس الوزراء نجيب ميقاتي االتصاالت القائمة لمعالجة
عدم انعقاد مجلس الوزراء .وقال ميقاتي بعد اللقاء «إن
الحكومة ماشية ،لكن مجلس الوزراء ال يجتمع».
يذكر أن وزراء حركة أمل وحزب الله كانوا قد طالبوا
في ّ آخر جلسة عقدتها الحكومة في  12أكتوبر الماضي
بكف يد قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ
بيروت طارق البيطار إال أن ميقاتي وعون رفضا.
ولــم ينعقد مجلس ال ــوزراء منذ ذلــك الـتــاريــخ ،حيث
وزراء «أمل» و»حزب الله» للمشاركة في جلسات
يشترط ّ
الحكومة كف يد البيطار عن التحقيق.

وفــي كلمة لــه أمــس ،أشــار ميقاتي الــى أنــه سيتريث
في الــدعــوة إلــى اجتماع الحكومة« ،على أمــل أن يقتنع
الجميع بإبعاد مجلس الــوزراء عن كل ما ال شأن له به،
خصوصا أننا كنا قد توافقنا على أن القضاء مستقل،
إشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور،
وأن أي
ّ
من دون أي تدخل سياسي».
ودعـ ــا ال ــى «اإلق ـ ـ ــاع ع ــن س ـيــاســة الـتـعـطـيــل وف ــرض
ال ـشــروط ،بعدما أصـبــح شعبنا يئن تحت وط ــأة أزمــة
خانقة وينتظر الفرج ...فليس مسموحا لكل من شارك
ويشارك في السلطة بكل مكوناتها ،أن يتنصل اليوم من
المسؤولية ويرمي بها على من ارتضى حمل كرة النار
إلنقاذ الوطن».
وأعلن ميقاتي ،خالل إطالق التسجيل على شبكة «دعم»
للحماية االجتماعية ،إطالق منصة التسجيل للحصول
علىالبطاقة التمويلية ،وأعلن بدء العمل على مشروع
شبكة األمان االجتماعي بتمويل ودعم من البنك الدولي
لمساعدة المواطنين األكثر حاجة في لبنان.

سيدة تحمل العلم اللبناني خالل مباراة كرة القدم بين لبنان ومصر في الدوحة أمس (رويترز)
وأكد أنه «سيتم اختيار المستفيدين من المشروعين
وف ــق معايير شـفــافــة لتأمين المستلزمات األســاسـيــة
لحياة كريمة .وبعد انتهاء مرحلة التسجيل التي تستمر
شهرين ،وستخضع لتقييم واضح المعايير منعا ألي
استغالل ،فــإن عملية الدفع ستبدأ بــإذن الله في مطلع

العام المقبل ،مع مفعول رجعي من شهر يناير .»2022
الى ذلكّ ،
تحدث موقع  mtvعن معلومات عن وجود
ّ
ّ
توجه إلعــان ّحظر تجول الشهر الـجــاري ،مع السماح
ّ
بــالـتـجــول للملقحين وحــامـلــي الـفـحــوص السلبية في
القطاعات اإلنتاجية كافة.
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موسكو تتهم كييف بالحشد في الدونباس ...ولوكاشينكو يهدد مجددا بقطع الغاز عن أوروبا
قبل لقاء مرتقب بين وزيري
خارجية أميركا وروسيا ،يسبق
قمة افتراضية بين رئيسي
البلدين ،وصل التوتر إلى
أعلى مرحلة بين روسيا ودول
حلف شمال األطلسي ،وسط
مناورات عسكرية واتهامات
متبادلة.

موسكو تطرد
دبلوماسيين
أميركيين

عـشـيــة ل ـقــاء وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الروسي سيرغي الفروف ونظيره
األم ـي ــرك ــي أن ـت ــون ــي بـلـيـنـكــن في
اسـ ـت ــوكـ ـه ــول ــم ،ل ـب ـح ــث ال ـت ــوت ــر
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري عـ ـن ــد الـ ـ ـح ـ ــدود بـيــن
روسيا وأوكرانيا ،اتهم الرئيس
ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتـيــن دول
حلف األطلسي (الناتو) بتجاهل
ق ـلــق روس ـي ــا م ــن تــوســع الـحـلــف
نحو حــدودهــا ،مـشــددا على أنه
س ـيــؤكــد تـمـسـكــه ب ـعــدم الـسـمــاح
بذلك.
ولليوم الثاني على التوالي،
هـ ــدد بــوت ـيــن ب ــات ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات
عـسـكــريــة مـنــاسـبــة ،ردا عـلــى ما
اسماه "اسـتـفــزازات الناتو" ،كما
بــدأت الـقــوات الروسية مناورات
واس ـ ـعـ ــة مـ ــع دول "آس ـ ـي ـ ــان" فــي
إنــدونـيـسـيــا ،واتـهـمــت أوكــرانـيــا
ب ـن ـش ــر  125أل ـ ــف ج ـ ـنـ ــدي ع ـلــى
خ ـ ـطـ ــوط ال ـ ـت ـ ـمـ ــاس م ـ ــع م ـن ـط ـقــة
"الـ ـ ـ ــدون ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاس" ال ـ ـت ـ ــي ي ـس ـي ـطــر
انفصاليون مواليون لروسيا على
أجزاء منها.
وق ـ ــال ب ــوت ـي ــن ،خـ ــال م ــراس ــم
اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد ال ـ ـس ـ ـف ـ ــراء األجـ ـ ــانـ ـ ــب،
"الـتـهــديــدات تقترب مــن حدودنا
وفي هذه الحالة ،نتخذ إجراءات
ع ـس ـك ــري ــة ف ـن ـي ــة م ـن ــاس ـب ــة ،لـكــن
أكرر لسنا نحن من يهدد أحدا"،
مقترحا بدء مفاوضات جوهرية
لتحقيق ضمانات قانونية بعدم
توسع "األطلسي" باتجاه الحدود
الروسية الشرقية.
وق ـب ــل س ــاع ــات ،حـ ــذر بــوتـيــن
"ال ـن ــات ــو" ،خ ــال ع ـقــده اجـتـمــاعــا
خــاصــا عـلــى الـمـسـتــوى ال ــوزاري
لبحث الـتــوتــر مــع أوكــران ـيــا ،من
"تـ ـ ـج ـ ــاوز الـ ـخـ ـط ــوط ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء"،
مشيرا خصوصا إلى نشر الغرب
صواريخ ضاربة في أوكرانيا.

خالل مراسم حضرتها السفيرة
لـ ـ ـ ــدى إنـ ــدونـ ـيـ ـسـ ـيـ ــا ل ـي ــودم ـي ــا
فــوروب ـي ـي ـفــا وق ـ ــادة الـتـشـكـيــات
البحرية" ،تتعلق تلك التدريبات
بــالـســام واالس ـت ـقــرار واالزده ــار
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة ،إنـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ن ـف ـت ــح
ص ـف ـح ــة جـ ــديـ ــدة فـ ــي ش ــراك ـت ـن ــا
االستراتيجية".

حشود ومناورات

تحركات دبلوماسية

م ـ ـ ـيـ ـ ــدا ن ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ح ـ ـ ـ ـ ـ ــذرت وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة م ــن نـشــر
الجيش األوكراني  125ألف جندي
ومعدات عسكرية ثقيلة بالقرب
مــن منطقة دون ـبــاس ،مــؤكــدة أن
هــذا الــرقــم يـعــادل نصف قواتها
الموجودة على الحدود.
في مــوازاة ذلك ،أطلق الجيش
ال ـ ــروس ـ ــي أمـ ـ ــس أول ت ــدري ـب ــات
عـسـكــريــة م ــن نــوع ـهــا م ــع راب ـطــة
دول جنوب شــرق آسيا (آسيان)
في المياه اإلقليمية إلندونيسيا
قـ ـب ــال ــة سـ ــوم ـ ـطـ ــرة الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة،
مــوض ـحــا أن ـه ــا سـتـسـتـمــر حتى
الغد ،وستجرى بشقين افتراضي
وبحري.
وق ـ ــال ال ـس ـف ـيــر ال ــروس ــي لــدى
آس ـ ـي ـ ــان ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر إي ـ ـفـ ــانـ ــوف،

وفــي إط ــار جــولــة دبلوماسية
مكوكية شملت حضوره اجتماع
منظمة األمن والتعاون في أوروبا
بــال ـعــاص ـمــة ال ـس ــوي ــدي ــة وح ـلــف
األط ـل ـســي بــالـعــاصـمــة الــاتـفـيــة،
يلتقي وزير الخارجية األميركي
أنتوني بلينكن نظيره الروسي
سيرغي الفــروف في ستوكهولم
ال ـ ـي ـ ــوم ،ل ـب ـح ــث ت ـ ـجـ ــدد ال ـت ــوت ــر
العسكري بين روسـيــا والـغــرب،
وخصوصا الوضع في أوكرانيا.
وب ـع ــد اج ـت ـمــاعــه م ــع بلينكن
فــي الـعــاصـمــة الـســويــديــة ،طالب
نظيره األوكراني دميترو كوليبا
دول الحلف بتقديم "حــزمــة ردع
ل ــروس ـي ــا م ــن ث ــاث ــة م ـس ـتــويــات،
أولها التدابير السياسية وتعزيز
ال ـت ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري وال ـت ـحــذيــر

أعـلــن اتـحــاد قبائل سيناء ،أم ــس ،نجاحه
في القبض على تكفيريين اثنين في سيناء،
فضال عن القضاء على عدد من مهندسي زرع
العبوات الناسفة على طرق الحمالت الخاصة
للقوات المسلحة والشرطة المصرية ،وتأتي
العملية في إطــار النجاحات المتتالية التي
توجهها السلطات المصرية والقوات الرديفة
من القبائل السيناوية لتجمعات اإلرهابيين
في شبه الجزيرة المصرية.
وقال اتحاد القبائل في بيان عبر صفحته
على "فيسبوك"" :مجموعة من نخبة مقاتلي
اتحاد قبائل سيناء ،بغطاء جــوي وميداني

بوتين خالل استقباله سفراء في «الكرملين» أمس األول (رويترز)
من عواقب تحركاتها العدوانية
المحتملة ضد أوكرانيا" ،مضيفا:
" نـحــن على ثقة بأننا إذا عملنا
على تضافر الجهود ،وتحركنا
بطريقة منسقة فسنكون قادرين
على ردع الرئيس بوتين وتثبيط
ه ـم ـتــه ع ــن اخ ـت ـي ــار ال ـس ـي ـنــاريــو
األسوأ وهو عملية عسكرية".
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـم ـ ـت ـ ـح ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
الخارجية األميركية بأن بلينكن
ن ـ ــاق ـ ــش مـ ـ ــع سـ ـت ــولـ ـتـ ـنـ ـب ــرغ فــي
ريـغــا الـتــوحــد فــي دعــم أوكــرانـيــا
فــي مــواجـهــة الـتـهــديــد الــروســي،
وأه ـم ـي ــة اس ـت ـم ــرار ال ـم ـش ــاورات
في مختلف القضايا ،فضال عن
إعداد مفهوم استراتيجي جديد
ل ـل ـم ــراق ـب ــة ،والـ ـح ــد م ــن الـتـسـلــح
واألمن اإلقليمي.
وبعد اليوم األول من محادثات
ري ـغ ــا ،ق ــال األم ـي ــن ال ـع ــام لحلف
األطلسي ينس ستولتنبرغ" :أي
عدوان روسي في المستقبل ضد
أوكــرانـيــا سيكون لــه ثمن باهظ
وع ــواق ــب سـيــاسـيــة واقـتـصــاديــة
وخيمة على روسيا".
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة
الــدن ـمــاركــي جـيـبــي ك ــوف ــود ،فــور
وص ــول ــه ل ـح ـضــور جـلـســة حلف
األطلسي ،أن أي عملية عسكرية

تنتهك سيادة أوكرانيا ستقابل
"بعواقب وخيمة" ،وان الدنمارك
مستعدة للمشاركة في عقوبات
"قاسية".
وف ــي أوك ــران ـي ــا ،دع ــا الــرئـيــس
فولوديمير زيلينسكي أمس إلى
"مفاوضات مباشرة" مع روسيا،
مـعـتــرفــا بــأنــه ب ــدون ذل ــك ال أحــد
فــي الحقيقة سيكون ق ــادرا على
وقف الحرب مع انفصاليي الشرق
الموالين لها.
ودعــا زيلينسكي ،فــي خطاب
أمـ ـ ــام الـ ـب ــرلـ ـم ــان ،ج ـم ـيــع ال ـق ــوى
السياسية إلى توحيد الصفوف
إلعادة األراضي األوكرانية ،قائال:
"دعونا نناضل من أجل ذلك ،من
أجل هذه األراضي ،بكل إمكاناتنا،
ي ــدا ب ـيــد ،ونـعـلــم أن جيشنا هو
األفضل في العالم وسيحمينا".
وقـبــل لـقــاء بلينكن والف ــروف،
أمرت الخارجية الروسية موظفي
الـسـفــارة األمـيــركـيــة فــي موسكو
منذ أكثر من  3سنوات بالمغادرة
بحلول  31يناير ،مبينة أن ذلك رد
بالمثل على واشنطن.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت مـ ـ ــاري ـ ــا زاخـ ـ ـ ــاروفـ ـ ـ ــا،
المتحدثة باسم وزارة الخارجية
الروسية في إفادة صحافية "نحن
نعتزم الرد بالمثل .على موظفي

الـسـفــارة األميركية الموجودين
في موسكو منذ أكثر من  3أعوام
مغادرة روسيا بحلول  31يناير".
وأضافت ،إن القواعد األميركية
الجديدة تعني أن الدبلوماسيين
الروس الذين أجبروا على مغادرة
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة سـيـمـنـعــون
من العمل كدبلوماسيين لديها
لثالثة أعوام.
وتــأتــي ه ــذه الـخـطــوة بـعــد أن
قال سفير موسكو لدى الواليات
المتحدة األس ـبــوع الـمــاضــي ،إن
 27دبلوماسيا روسيا وعائالتهم
ُ
ط ـ ـ ــردوا م ــن الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
وسيغادرون يوم  30يناير.

لوكاشينكو والقرم
في غضون ذلك ،حذر الرئيس
البيالروسي ألكسندر لوكاشينكو
ب ــول ـن ــدا م ــن ت ـن ـف ـيــذ ت ـهــديــدات ـهــا
ب ــإغ ــاق ال ـح ــدود م ــع ب ـي ــاروس،
مؤكدا أنه جاد في وقف ترانزيت
ال ـغــاز الــروســي إل ــى أوروبـ ــا كــرد
على هذه الخطوة ،متابعا" :عندما
يخنقني البولنديون أو غيرهم،
هل تعتقد أنني سأنظر في بعض
الـعـقــود (عـقــود تــرانــزيــت الـغــاز)؟

م ــا ال ــذي تـتـحــدث ع ـنــه؟ بالطبع
سأقطع الغاز".
وقـ ـ ــال ل ــوك ــاش ـي ـن ـك ــو ،لــوكــالــة
"نــوفــوسـتــي" ،إن إغ ــاق الـحــدود
ستكون له تداعيات على أوروبا
أكثر من بيالروس ،مضيفا" :إذا
قــرر البولنديون إغــاق الحدود،
فــا ب ــأس ،نـحــن ال نـســافــر كثيرا
إلى االتحاد األوروبي ،مصلحتنا
ال ـي ــوم ه ــي م ــع روس ـي ــا والـصـيــن
والشرق ،وفي حال إغالق الحدود
م ــاذا سـيـحــدث بـتــدفــق البضائع
مـ ــن أوروبـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ــذي يـ ـم ــر بـشـكــل
أساسي عبر بيالروس إلى روسيا
والصين؟".
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ــة ثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ،اعـ ـتـ ـب ــر
لوكاشنكو ،الذي بقي حتى األمس
القريب غير ملتزم نظرة الكرملين
لقضية شـبــه ال ـجــزيــرة ،أن شبه
جــزيــرة الـقــرم أصبحت فــي األمــر
الــواقــع روسـيــة ،وبعد االستفتاء
عـ ــام  2014أص ـب ـح ــت ج ـ ــزء ا مــن
األراضي الروسية ،مردفا" :القرم
ل ــي أيـ ـض ــا ،وات ـف ـق ـنــا م ــع بــوتـيــن
على زيارتها" ،وشدد على أنه من
حقه زيارة المنطقة رفقة الرئيس
الروسي قائال إن "القرم لي أيضا".
(عواصم  -وكاالت)

من تشكيالت القوات المسلحة المصرية ...تم
بحمد الله إيقاع قياديين تكفيريين في كمين
محكم وإ لـقــاء القبض عليهما حيين بكامل
معداتهما وعتادهما".
وأكــد البيان أن العملية وقعت في منطقة
وسط سيناء لتكون الضربة األقوى على مدار
شهور من العمل الدؤوب والشاق.
وف ــي ب ـيــان ث ــان ،ق ــال االت ـح ــاد ال ــذي يضم
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـقـ ـب ــائ ــل الـ ـسـ ـيـ ـن ــاوي ــة ال ـت ــي
تتصدى لإلرهابيين بالقوة ،إنه تم "القضاء
عـلــى مهندسي زرع الـعـبــوات الـنــاسـفــة على
طرق الحمالت واإلمــدادات الخاصة بمقاتلي
ال ـق ـبــائــل والـ ـجـ ـي ــش" ،وان ـ ــه ت ــم ال ـع ـث ــور على
عـشــرات الـعـبــوات الـمـعــدة للتفجير وحمولة

مواد متفجرة قاربت على الطن ،وسالح وعتاد
وأجهزة اتصال السلكي ،ونشر االتحاد عدة
صور للقتلى من اإلرهابيين.
الى ذلك ،جدد الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي ،التأكيد على ثوابت بالده في ملف
ســد النهضة اإلث ـيــوبــي ،ال ــذي تـســود شكوك
حول مصير المفاوضات المتعلقة به ،إذ شدد
أم ــس ،عـلــى أنـهــا متمسكة بموقفها الــرامــي
لصون أمنها المائي اآلن وفي المستقبل ،في
أول تـصــريــح للرئيس الـمـصــري مـنــذ انــدالع
المواجهات الحدودية بين إثيوبيا والسودان،
والتي تشير إلى توتر طويل األمد قد يعطل
استئناف المفاوضات الثالثية.
السيسي طالب ،خالل مؤتمر صحافي مع

رئيس وزراء إسبانيا بـيــدرو سانشيز ،بأن
يــدفــع المجتمع الــدولــي بــاتـجــاه دعــم عملية
تفاوضية فعالة لتحقيق اتفاق شامل وعادل
وملزم قانونا بين مصر والسودان وإثيوبيا
حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ،وسبق
أن أع ـل ــن ال ـس ـي ـســي خـ ــال مــؤت ـمــر صـحــافــي
مــع نظيرته التنزانية سامية حـســن ،الشهر
ال ـمــاضــي ،أن ب ــاده تــرفــض أي نـهــج أح ــادي
يسعى إلــى فــرض األم ــر الــواقــع فــي أزم ــة سد
النهضة.
وي ــواج ــه م ـلــف م ـف ــاوض ــات س ــد الـنـهـضــة
تحديات خطيرة ،إذ أكد مصدر مصري مطلع
لـ "الجريدة" أن جهود إعادة إطالق المفاوضات
شبه متوقفة بسبب األوضاع غير المستقرة

في إثيوبيا والسودان ،وهو ما سيؤدي إلى
تعطيل إطالق المفاوضات التي كان يفترض
أن تبدأ في أكتوبر الماضي إلى الربع األول
من العام المقبل.
ون ــاق ــش ال ـس ـي ـســي م ــع رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
اإلس ـب ــان ـي ــة ال ـ ــذي زار الـ ـق ــاه ــرة أم ـ ــس ،مـلــف
ا لـعــا قــات الثنائية والملفات اإلقليمية ذات
االهـ ـتـ ـم ــام ال ـم ـش ـت ــرك ،ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك "مـجـمــل
ال ـم ــوق ــف االس ـت ــرات ـي ـج ــي ف ــي حـ ــوض الـبـحــر
المتوسط ،والجوار اإلقليمي" ،إذ أكد الرئيس
الـمـصــري ض ــرورة الـعـمــل عـلــى معالجة بــؤر
ال ـتــوتــر فــي الـمـنـطـقــة مــن خ ــال ح ـلــول تعيد
االستقرار ،وتعزز من قدرة الدول على تحقيق
طموحات شعوبها.

القوات الفدرالية تستعيد مناطق ...و«تيغراي» تتهمها بقصف سد
جبهات على األقــل ،أكــد المتحدث الحكومي
لـيـغـيـســي ت ــول ــو أن ال ـج ـيــش ب ـق ـي ــادة رئـيــس
ال ــوزراء اسـتـعــاد بـلــدة شـيــواروبــت وغاشانا
أربيت من بين العديد من البلدات األخرى.
وق ــال ال ـم ـت ـحــدث" :ع ـنــد جـبـهــات ش ـيــوا تم
تحرير مزيزو ومواللي وشيوا روبــت ورسا
وم ـح ـي ـط ـهــا م ــن إره ــاب ـي ــي ج ـب ـهــة ت ـي ـغ ــراي"،
و"ب ـعــد ف ـتــرة قـصـيــرة" ستستعيد السيطرة
على ديـســي والليبيال ،الـمــدرجــة على قوائم
اليونيسكو لـلـتــراث الـعــالـمــي ،والـتــي سيطر
عليها المتمردون في أغسطس رغــم تقارير
عن امـتــداد رقعة المعارك إلــى ديبري سينا،
البلدة الواقعة على بعد أقل من  200كلم عن
أديس أبابا.
وشــدد تولو ،خــال مؤتمر صحافي ،على
أن الـجـيــش وال ـق ــوات الـخــاصــة إلقـلـيــم أمـهــرة

تمكنوا من كسر الدفاعات والخنادق المسلحة
لجبهة تحرير تيغراي بمنطقة غاشانا أربيت،
والسيطرة عليها تماما ،مبينا أن هذه المنطقة
تعتبر محورا استراتيجيا يقطع طريق عودة
قواتها إلقليمها.
وفـ ــي اإلج ـ ـمـ ــال ،أوض ـ ــح ال ـم ـت ـحــدث بــاســم
الـحـكــومــة أن الـجـيــش سـيـطــر عـلــى  15بـلــدة
ت ـت ــوزع عـلــى  4ج ـب ـهــات ،أب ــرزه ــا شــوارب ـيــت،
مما يوقف خطط جبهة تيغراي للزحف نحو
أديس أبابا.
وفـ ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،قـ ــال م ـك ـتــب االتـ ـص ــال
الحكومي في إقليم أمهرة إن الجيش اإلثيوبي،
ال ـ ـ ــذي دف ـ ــع أم ـ ــس األول بـ ـتـ ـع ــزي ــزات ك ـب ـيــرة
للسيطرة على إقليم أمهرة ،استعاد السيطرة
على مدينة الليبيال.
وفــي األيــام القليلة الماضية بثت وسائل

في تصريحات أثارت احتجاجا
من قبل بكني ،قال رئيس الوزراء
الياباني السابق ،شينزو آبي،
إنه يتعني على الصني أن تدرك
أن أي أزمة مع تايوان ستؤدي
إلى تدخل اليابان وحليفتها
الواليات املتحدة ،محذرًا من
التأثير الكارثي على االقتصاد
جراء أي إجراء عسكري.
وأضاف في كلمة عبر الفيديو
أمام جمهور في تايوان ،أمس،
«ستكون أي مغامرة عسكرية
طريقا إلى االنتحار االقتصادي.
يجب أن نستمر في التأكيد
على أن العالقات السلمية بني
الصني وتايوان هي الخيار
الوحيد».

وفد أميركي يجري
مباحثات مع «طالبان»

أجرى وفد أميركي رفيع
املستوى ،برئاسة املمثل
الخاص املعني بشؤون
أفغانستان ،توماس ويست،
محادثات مع ممثلني كبار
من حركة «طالبان» األفغانية
في قطر على مدى يومني.
وذكرت وزارة الخارجية
األميركية ،في بيان مساء
امس األول ،أن املسؤولني
األميركيني أعربوا عن
قلقهم العميق حيال مزاعم
انتهاكات حقوق االنسان في
أفغانستان حاثني «طالبان»
على حماية حقوق جميع
األفغان والتمسك بسياستها
للعفو العام.
وأضافت أن الجانبني
ناقشا استجابة املجتمع
الدولي لألزمة االنسانية في
افغانستان ،وتعهد الوفد
األميركي مواصلة دعم جهود
األمم املتحدة في هذا الصدد.

نيوزيلندا تنضم الحتواء
االضطرابات بجزر سليمان

خط األزمة
على
الصين
ً
اإلثيوبية دعما ألبي أحمد
مــع اسـتـعــادة ال ـقــوات الـفــدرالـيــة اإلثيوبية
عــدة مناطق في جنوب وشمال وغــرب إقليم
أم ـهــرة ،عـلــى بـعــد  220كـلــم عــن أدي ــس أبــابــا،
تلقت الحكومة اإلثيوبية برئاسة أبي أحمد
دعما قويا من الصين في نزاعها المحتدم مع
جبهة تيغراي ،والذي أودى بآالف األشخاص،
وتسبب فــي نــزوح أكـثــر مــن مليونين ،ودفــع
بمئات اآلالف إلى حافة المجاعة وفق أرقام
األمم المتحدة.
وب ــدأ وزي ــر الـخــارجـيــة الـصـيـنــي وان ــغ يي
صباح أمس زيارة ألديس أبابا ،ونشرت وزارة
الـخــارجـيــة عـلــى "تــوي ـتــر" ص ــورا مــن مؤتمر
صـحــافــي ل ــه ،ونـقـلــت عـنــه قــولــه إن "الـصـيــن
تـ ـع ــارض أي ت ــدخ ــل ف ــي الـ ـش ــؤون الــداخ ـل ـيــة
إلثيوبيا" ،مؤكدا ثقته ودعمه ألبي أحمد.
ووسط تقارير عن احتدام المعارك على 4

إلهان عمر ّ
تتعرض
لتهديد جديد بالقتل

شينزو آبي :غزو الصين
لتايوان «انتحار اقتصادي»

مباحثات بين السيسي وسانشيز تتطرق إلى قضايا «متوسطية» و«أزمة النهضة»
●

سلة أخبار

كشفت العضوة في الكونغرس
األميركي إلهان عمر عن
ّ
تعرضها لتهديد جديد بالقتل،
بعد الخالف الكبير الذي حصل
بينها وبني زميلتها الجمهورية
في الكونغرس لورين بوبيرت،
على خلفية تعليقات معادية
لإلسالم صدرت عن األخيرة.
وأمس األول ،عقدت عمر
مؤتمرًا صحافيًا مع زميليها
املسلمني في الكونغرس أندري
كارسون ورشيدة طليب لدعوة
الكونغرس إلى مساءلة بوبيرت
عن تصريحاتها ،وعرضت خالله
ً
تسجيال صوتيًا أرسله مجهول،
جاء فيه« :أنتم املسلمون
ُ
تريدون االستيالء على بالدنا.
أنت جهادية وخائنة ،لكنك لن
ً
تعيشي طويل».

مصر« :قبائل سيناء» تصفي عناصر إرهابية بدعم من الجيش
القاهرة  -حسن حافظ

دوليات

وانغ يي مع نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن في أديس أبابا أمس ( الخارجية اإلثيوبية)
اإلع ـ ـ ــام ال ــرس ـم ـي ــة ص ـ ــورا ألبـ ــي أح ـم ــد ب ــزي
عسكري ،فــي منطقة عفر .وأعلنت الحكومة
األح ــد أن الـجـيــش سـيـطــر عـلــى ب ـلــدة شيفرا
بــإقـلـيــم ع ـفــر ،وتـعـهــد أب ــي أح ـمــد أم ــس األول
بتحقيق مكاسب مماثلة في إقليم أمهرة الذي
يضم بلدة ديسي.
ودفعت مخاوف من تقدم المتمردين نحو
أديـ ــس أب ــاب ــا بـ ــدول مـثــل ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
وفــرن ـســا وبــري ـطــان ـيــا إل ــى ح ــض مــواطـنـيـهــا
ع ـلــى م ـغ ــادرة إث ـيــوب ـيــا ،رغ ــم إعـ ــان حـكــومــة
أ بــي أ حـمــد أن مكاسب المتمردين مضخمة
والعاصمة آمنة.

في المقابل ،قللت جبهة تحرير تيغراي،
ال ـت ــي ت ـقــاتــل ف ــي أك ـث ــر م ــن ج ـب ـهــة ،م ــن شــأن
تصريحات الجيش اإلثيوبي ،ووصفتها بأنها
مـنــاورات ،واتهم الناطق باسمها غيتاشيو
رضــا الـقــوات اإلثيوبية بقصف سد تيكيزي
الكهرومائي أمس األول.
وكتب رضا ،في تغريدة" ،نظام أبي أحمد
الـمـحـتـضــر ف ــي أديـ ــس أب ــاب ــا سـيـفـعــل م ــا في
وسعه لتدمير أي شيء يمكن أن يفيد شعب
تيغراي ،وهو أمر أصبح في غاية الوضوح".
(أديس أبابا  -وكاالت)

أعلنت رئيسة وزراء
نيوزيلندا جاسيندا أردرن،
أمس ،أن بالدها سترسل
عددًا من قوات األمن لديها
الحتواء االضطرابات في
جزر سليمان.
وتحولت االحتجاجات
السلمية التي تدعو إلى عزل
رئيس وزراء جزر سليمان،
ماناسيه سوغافاري ،إلى
أعمال شغب في هونيارا
أواخر نوفمبر املاضي.
وأوضحت أردرن« :نشعر
بقلق عميق إزاء االضطرابات
املدنية في اآلونة األخيرة،
وأعمال الشغب في هونيارا،
وبناء على طلب من حكومة
جزر سليمان ،تحركنا
بسرعة لتقديم مساعدة
عاجلة من أجل استعادة
السالم واألمن بشكل
مستدام».

ةديرجلا

•
العدد  / 4900الخميس  2ديسمبر 2021م  27 /ربيع اآلخر 1443هـ

18

sports@aljarida●com

رياضة
ً
 26العبا ًفي قائمة أزرق اليد
استعدادا لـ «الخليجية» المجمعة

الشباب والنصر يواجهان
الفحيحيل وكاظمة

•

اخـتــار الجهاز الفني للمنتخب الوطني األول لكرة الـيــد ،بقيادة
السلوفيني بوريس دينيتش ،قائمة تضم  26العبا ،لخوض معسكر
تدريبي خارجي في مقدونيا ومونتينغرو لمدة  20يوما ،اعتبارا من
 10ديسمبر الجاري ،استعدادا للمشاركة في منافسات دورة األلعاب
الخليجية المجمعة التي تستضيفها الكويت خالل يناير المقبل.
وتضم القائمة كال من صالح الموسوي ،وعلي صفر ،ومحمد بويابس،
وحسن صفر ،وسليمان كمال ،وإبراهيم األمير ،وعبدالله الغربللي ،وصقر
الفهد ،وعبدالله الخميس ،ومحمد عامر ،وحيدر دشتي ،وعبدالعزيز
الشمري ،ومـبــارك الخالدي ،وعبدالرحمن البالول ،وسيف العدواني،
ويوسف ضايف ،وفواز المشاري ،وعبدالعزيز
ســال ـم ـيــن ،وف ـ ـ ــواز ع ـبــدال ـج ـل ـيــل ،ومـشـعــل
طــه ،وعبدالله العطية ،وخالد الغربللي،
وم ـشــاري ص ـيــوان ،ويــوســف العجمي،
ونواف الشمري ،وعبدالعزيز الدوسري.

انطالق الجولة الثالثة للدوري الممتاز اليوم
حازم ماهر

يلتقي اليوم الشباب مع
الفحيحيل ،والنصر مع
كاظمة ،في افتتاح الجولة
الثالثة لدوري  stcللدرجة
الممتازة.

تنطلق الـيــوم الـجــولــة الثالثة
مــن منافسات دوري  stcللدرجة
الممتازة ،بإقامة مباراتين يلتقي
في األولــى الشباب مع الفحيحيل
ال ـســاعــة  5.20م ـســاء عـلــى اسـتــاد
الـشـبــاب ،وفــي الثانية النصر مع
كاظمة الـســاعــة  7.35على استاد
علي صباح السالم.
وستكون الفرصة سانحة أمام
ال ـفــري ـق ـيــن لـتـحـسـيــن تــرتـيـبـهـمــا
فــي ج ــدول البطولة ،حيث جــاءت
نتائجهما فــي الجولتين األول ــى
والثانية أقل من طموحاتهما.
من ناحيته ،قدم الشباب ،الذي
يـحـتــل ال ـمــركــز األخ ـي ــر ب ــا نـقــاط،
مستوى ال بأس به أمام السالمية
في الجولة الثانية رغم خسارته ،إذ
يحتاج الفريق فقط إلنهاء الهجمات
بشكل مثالي ،خصوصا أنه يمتلك
محترفين سنغاليين متميزين.
الـمــدرب السنغالي مالك جون،
سيدخل اللقاء بنفس التشكيل الذي
لعب به أمــام السالمية ،باستثناء
البحث عن بديل لزيد زكريا الذي
يغيب عن لقاء اليوم بداعي اإليقاف
بعد طرده أمام السماوي.

ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ف ــإن الفحيحيل
صــاحــب الـمــركــز الـســابــع برصيد
نقطة واحدة ،رغم امتالكه لالعبين
ومـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــن أكـ ـ ـف ـ ــاء ،ل ـ ــم يـظـهــر
بالمستوى الـمــأمــول أم ــام كاظمة
والنصر ،مع أن الفريق لديه الكثير
ليقدمه في الموسم الجاري.
وم ـ ـ ــا ي ـن ـط ـب ــق عـ ـل ــى ال ـش ـب ــاب
بشأن التشكيل ينطبق أيضا على
الـفـحـيـحـيــل ،حـيــث يفتقد جهود
محترفه ويلسون لإليقاف.

مباراة متكافئة
أما مباراة النصر وكاظمة فهي
خ ـ ــارج ن ـط ــاق ال ـتــوق ـعــات تـمــامــا،
بسبب تكافؤ المستوى إل ــى حد
ما بينهما.
ويحتل النصر الـمــركــز الــرابــع
بــرص ـيــد  4ن ـق ــاط ،ورغ ـ ــم ظ ـهــوره
ب ـم ـس ـتــوى رائـ ـ ــع أمـ ـ ــام الـســالـمـيــة
ون ـج ــاح ــه ف ــي ق ـلــب الـنـتـيـجــة من
التأخر بهدفين إلــى الفوز بثالثة
أهداف ،فإن المستوى تراجع تماما
أمام الفحيحيل ،وهو األمر الذي أكد
عليه المدرب سلمان عواد.
وسـيـجــري ع ــواد ب ـ ــدوره ،أكثر

مــن تغيير على التشكيل
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ب ـس ـب ــب غ ـي ــاب
مـ ـحـ ـت ــرف ــه روبـ ـ ـ ـ ـ ــن ل ــإيـ ـق ــاف
والـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــارس خـ ـلـ ـيـ ـف ــة رحـ ـي ــل
لإلصابة ،في حين يعود مشاري
الـ ـع ــازم ــي ل ـل ـم ـش ــارك ــة مـ ـج ــددا،
لتوجيه إن ــذار لبعض الالعبين
بأن مشاركتهم يحددها المستوى
الذي يقدمونه فقط.
أمــا كاظمة صاحب المركز
الثاني برصيد  6نقاط ،بعد أن
رجحت األه ــداف كفة الكويت
ال ـم ـت ـص ــدر ع ـل ـي ــه ،فـ ــي حـيــن
رجحت كفته على القادسية،
ف ــإن ــه ي ـس ـعــى إل ـ ــى مــواص ـلــة
انتصاراته ،وفاعليته
ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم ـ ـيـ ــة ،الـ ـت ــي
مكنته مــن الـفــوز على
اليرموك .3-1
وي ـم ـي ــل مـ ـ ــدرب ال ـبــرت ـقــالــي
ال ـب ــوس ـن ــي دارك ـ ـ ـ ــو إلـ ـ ــى تـثـبـيــت
ال ـت ـش ـك ـيــل ،ويـ ـس ــاع ــده ع ـل ــى ذل ــك
اكتمال الصفوف ،علما بأنه أحد
أكفأ المدربين في البطولة ،والذي
يرى أن الفريق لم يصل إلى مستواه
المأمول.

التدريب األحد المقبل

لقاء سابق بين النصر وكاظمة

فاضل ينضم لمصابي األبيض ...واألصفر كامل العدد

فليطح يجتمع مع حكام
الكرة األحد
يعقد المدير العام للهيئة العامة للرياضة
د .حمود فليطح اجتماعا مع حكام كرة القدم
باتحاد الكرة األحد المقبل ،في مقر "الهيئة".
وي ــأت ــي االج ـت ـم ــاع ب ـعــد أن أب ـل ــغ رئـيــس
مجلس إدارة االتحاد الشيخ أحمد اليوسف،
د .ح ـمــود فـلـيـطــح ،وم ــدي ــر ق ـطــاع الــريــاضــة
التنافسية بالهيئة د .صقر المال ،عن تذمر
الـحـكــام لـعــدم الـحـصــول على مستحقاتهم
المالية من قبل الهيئة.
وأكـ ـ ــد ف ـل ـي ـطــح ،وفـ ـق ــا ل ـم ــا ذك ـ ــر لـلـمــوقــع
اإلل ـك ـت ــرون ــي التـ ـح ــاد الـ ـك ــرة ،أن االج ـت ـمــاع
سيشهد بحث المشكلة مــع الـحـكــام ،وبــذل
كل الجهود التي تساهم في تذليل العقبات
التي تواجههم.

ال صوت داخل الكويت والقادسية
ي ـع ـلــو ع ـل ــى صـ ــوت م ــواج ـه ــة الـقـمــة
ال ـم ـق ــررة بـيـنـهـمــا ب ـعــد غ ــد ،ف ــي قمة
مباريات الجولة الثالثة من منافسات
الدوري الممتاز.
وح ــرص األب ـيــض واألص ـف ــر على
االستعداد للمواجهة ،وســط حرص
كبير على أن تظل التدريبات محفوفة
بــالـســريــة ،خــوفــا مــن تـســرب الخطط
الفنية التي يجهز لها كل من مدرب
الـكــويــت نـبـيــل مـعـلــول ،ونـظـيــره في
القادسية خير الدين مضوي.
في الكويت ،وبصفته الجانب الذي
سيستضيف المباراة ،انضم الالعب
طالل الفاضل إلى قائمة المصابين،

الـتــي تـضــم كــا مــن فـهــد حـمــود بعد
إصابته بقطع في الرباط الخارجي
للركبة ،إلى جانب طالل جازع ،الذي
أجــرى جراحة سيغيب على أثرها 6
أسابيع ،كذلك تشهد صفوف األبيض
غياب يوسف ناصر بداعي اإليقاف.
ف ــي الـمـقــابــل ،تــأكــد ال ـج ـهــاز الفني
للكويت مــن جــاهــزيــة إبــراهـيــم كميل،
لـيـكــون ضـمــن ال ـح ـســابــات لـمــواجـهــة
ال ـق ــادس ـي ــة ،إلـ ــى ج ــان ــب الـكــونـغــولــي
مبوكاني في خط الهجوم ،كما يعول
األبـ ـ ـي ـ ــض عـ ـل ــى يـ ــوسـ ــف ال ـخ ـب ـي ــزي،
والمغربي برحمة لتعويض غياب طالل
الفاضل في وسط الملعب ،إلى جانب
شريدة الشريدة من على مقاعد البدالء.

ومن المقرر أن يدخل األبيض في
معسكر مغلق مـســاء ال ـيــوم ،لوضع
الترتيبات الخاصة بالمباراة ورفع
همم الالعبين ،في مباراة يعول عليها
األب ـي ــض كـثـيــرا الس ـت ـعــادة عــروضــه
القوية الغائبة منذ فترات طويلة.

تدريبات مغلقة
على الجانب اآلخر رفع القادسية
وتيرة استعداداته للمباراة ،بعد أن
فرض الجهاز الفني ،بقيادة الجزائري
خير الدين مضوي ،سرية كبيرة على
التدريبات.
وتشهد صفوف القادسية جاهزية
كبيرة ،وسط خلو قائمة الفريق من

المصابين ،وجاهزية كاملة ألحمد
الرياحي ،وعبدالعزيز وادي ،وكالهما
عانى من اإلصابة قبل مباراة العربي
بالجولة الثانية لكنهما شاركا في
المباراة.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن ي ـع ــود ال ـم ـطــوع،
الورقة الرابحة لألصفر ،إلــى مقاعد
البدالء لحساب أحمد الرياحي ،وهو
ما ينطبق على فهد األنصاري في ظل
جاهزية عبدالعزيز وادي.
جدير بالذكر أن الكويت والقادسية
يرتبطان بمواجهة من العيار الثقيل
في نهائي كأس األمير  21من الشهر
المقبل.

«الداخلية» :مستعدون لدورة األلعاب الخليجية

ً
ً
فيصل النواف عقد اجتماعا تنسيقيا مع مسؤولي اللجنة األولمبية
•

محمد الشرهان

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ
فـيـصــل ال ـن ــواف أن ق ـطــاعــات الـمــؤسـســة
األمـنـيــة الـمـيــدانـيــة أتـمــت اسـتـعــداداتـهــا
الس ـت ـضــافــة دورة األلـ ـع ــاب الــريــاض ـيــة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ال ـ ـتـ ــي وصـ ـفـ ـه ــا ب ــالـ ـح ــدث
ا لــر يــا ضــي الخليجي الكبير ،بما "يليق
بمكانة الكويـت وإظهار الوجه الحضاري
لوطننا الحبيـب" ،الفتا إلــى أنــه تم عقد
اجتماعات أمنية مع القيادات الميدانية
لوضع خطط الحماية والتأمين والعمل
على تركيز التواجد األمني.
جاء ذلك خالل اجتماع تنسيقي عقده
النواف ،صباح أمس ،مع رئيس اللجنة
األولمبية الكويتية نائب رئيس اللجنة
العليا المنظمة لدورة األلعاب الرياضية

جانب من اجتماع «الداخلية» و«األولمبية»
الخليجية الشيخ فهد ناصر الصباح،
وأميـن ســر اللجنة األولمبية الكويتية
المدير العام للجنة العليا المنظمة لدورة

الناصر يرعى اعتزال عيسى

األل ـعــاب الــريــاضـيــة الخليجية الكابتن
حـسـيــن الـمـسـلــم ،وع ـضــو مـجـلــس إدارة
اللجنة األولمبية الشيخ مـبــارك فيصل

محمد عبدالعزيز

النواف ،وبحضور ممثل اللجنة األمنية
اللواء جمال الصايغ ،ومدير مكتب وكيل
وزارة الداخلية العقيـد طالل الحنينان،
ومـســاعــد الـمــديــر ال ـعــام لـ ــإدارة الـعــامــة
للعالقات واإلعالم األمني العقيد عبداإلله
العبدالسالم ،ومدير ادارة اإلعالم األمني
العقيد ناصر بوصليب.
وفـ ــي ب ــداي ــة االجـ ـتـ ـم ــاع ،رحـ ــب وكـيــل
وزارة الداخلية بالحضور ونقـل إليهم
تـ ـحـ ـي ــات وتـ ـمـ ـنـ ـي ــات وزي ـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
الشيخ ثامر العلي بنجاح ال ــدورة ،وتم
استعراض المهام المنوط القيام بها من
ً
قبل قطاعات وزارة الداخلية استعدادا
النـ ـ ـط ـ ــاق دورة األل ـ ـ ـعـ ـ ــاب ال ــري ــاضـ ـي ــة
الـخـلـيـجـيــة ال ـثــال ـثــة ال ـت ــي تستضيفها
الـكــويــت خــال الـفـتــرة مـ ــن  19 - 9يناير
المقبل.

وأك ـ ــد م ــدي ــر المنتخب
ال ــوطـ ـن ــي األول فـهــد
الهاجري أن تدريبات
المنتخب المحلية
سـتـنـطـلــق األح ــد
المقبل ،وتستمر
ب ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــام
ح ـت ــى مــوعــد
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــادرة
 10ال ـج ــاري
إلى المعسكر
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي
سيخوض فيه األزرق عددا
من المباريات التجريبية،
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدادا لـ ـلـ ـبـ ـط ــول ــة
الخليجية المقبلة.

بوريس دينيتش

سلة الكويت تعاقدت مع
واالس وفسخت عقد فيلدين
•

جابر الشريفي

تعاقدت إدارة نادي الكويت مع محترف كرة السلة األميركي تايلورن
واالس لينضم إلى صفوف الفريق األول ،خلفا لمواطنه جيمس فيلدين.
ويلعب واالس فــي مركز صناعة األل ـعــاب ،كما يجيد اللعب في
الجناح ،ويبلغ طوله  ،1.97ويمتاز بالتصويبات من الخارج ،غير انه لم
يسبق له اللعب في المنطقة من قبل ،إذ تعتبر هذه التجربة االولى له.
ومن المتوقع أن يلتحق الالعب بتدريبات الفريق ،فور وصوله
األسبوع المقبل ،اذ إن الالعب أميركي الجنسية وال يحتاج الحصول
على سمة دخول (فيزا).
وكانت إدارة نادي الكويت أنهت تعاقدها مع المحترف األميركي
جيمس فيلدين بالتراضي ،بعد اتفاق الطرفين .ويذكر أن إدارة
ً
ابيض السلة دخلت في التفاوض مع فيلدين تمهيدا لفسخ التعاقد،
بعد تراجع مستواه بشكل مفاجئ ،رغم تقديمه مستوى متميزا في
البطولة العربية التي حصل االبيض على وصافتها.

«الفتاة» أحرز لقب تنشيطية القوى للسيدات
حـصــد ن ــادي ال ـف ـتــاة الـمــركــز
األول فــي البطولة التنشيطية
األولى أللعاب القوى للسيدات،
التي أقيمت على مضمار نادي
كاظمة ،بعدما جمع  173نقطة،
وج ـ ــاء ن ـ ــادي س ـل ــوى ال ـص ـبــاح
في المركز الثاني بــ 165نقطة،
ب ـي ـن ـمــا ج ـ ـ ــاءت س ـ ـيـ ــدات نـ ــادي
الكويت بالمركز الثالث ،بعدما
جمعن  105نقاط ،وحل الساحل
رابعا ( 30نقطة) ،ونادي فتيات
ال ـع ـي ــون ف ــي ال ـم ــرك ــز الـخــامــس
( 15نقطة).
وشهدت البطولة التنشيطية،
التي امتدت على مــدار يومين،
منافسات قــو يــة بين الالعبات
ف ـ ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات،
وت ـم ـك ـن ــت الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــداءة مـ ـض ــاوي
ال ـ ـش ـ ـمـ ــري (سـ ـ ـل ـ ــوى الـ ـصـ ـب ــاح)
مــن الظفر بالميدالية الذهبية
الثانية بعد فــوزهــا فــي سباق

تتويج الفائزات باليوم الختامي
 200متر ع ــدو ،بينما حصدت
فجر مندني (الكويت) "ذهبية"
اطــاحــة المطرقة ،وتفوقت أمل
الرومي (الفتاة) في سباق 1500
متى عدو لتحرز المركز األول،
وف ــي س ـبــاق  100مـتــر حــواجــز
جــاء ت أمينة المرحوم (الفتاة)

الجزائر تقسو على السودان ومصر تتجاوز لبنان
في ختام الجولة األولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب

الناصر يتسلم الدرع والدعوة
تـحــت رعــايــة رئـيــس الـلـجـنــة األولـمـبـيــة،
الشيخ فهد الناصر ،تقام مباراة اعتزال العب
منتخب الكويت لكرة اليد السابق يعقوب
عيسى ،في لقاء منتخب الكويت مع نظيره
البحريني ،والذي سيقام في دورة األلعاب
الخليجية الثالثة (األولمبياد الخليجي)،
التي تستضيفها الكويت من الفترة  9إلى
 19يناير المقبل.

ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أبـ ـ ـ ــدى رئ ـ ـيـ ــس "األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة"
ً
مــوافـقـتــه ،مــؤكــدا أن ــه ال يـتــوانــى فــي دعــم
الرياضة والرياضيين ،والسيما الالعبين
السابقين الذين خدموا الرياضة الكويتية،
متمنيا التوفيق له في حياته المستقبلية،
ومــواصـلــة العمل فــي المجال الرياضي،
لنقل خبراته إلى األجيال المقبلة.

حقق منتخب مصر لكرة القدم
ف ــوزا صعبا عـلــى حـســاب نظيره
الـلـبـنــانــي ب ـهــدف مــن دون رد في
المباراة التي جمعت بينهما على
اس ـت ــاد "ال ـث ـم ــام ــة" ب ــال ــدوح ــة ،في
خـتــام الـجــولــة األول ــى للمجموعة
الرابعة ببطولة كأس العرب.
وج ــاء هــدف الـمـبــاراة الوحيد
من ركلة جزاء ( )71سددها محمد
مجدي أفشة ،وسط ندية كبيرة من
المنتخب اللبناني وفرص ضائعة
للمنتخب المصري.
وبهذا الفوز رفع منتخب مصر
رص ـي ــده إل ــى  3ن ـقــاط ف ــي الـمــركــز
الـثــانــي خلف الـجــزائــر المتصدر،
بينما يحتل منتخب لبنان المركز
الثالث من دون نقاط.
وك ــان المنتخب ال ـجــزائــري قد
ت ـغ ـل ــب ع ـل ــى ن ـظ ـي ــره الـ ـس ــودان ــي
بـ ــأر ب ـ ـعـ ــة أ ه ـ ـ ـ ـ ــداف م ـ ــن دون رد،

أح ــرزه ــا م ـهــاجــم ال ـس ــد ال ـق ـطــري
بغداد بونجاح ( 11و ،)37والعب
نادي قطر جمال بن العمري (،)43
وم ـهــاجــم ضـمــك ال ـس ـعــودي هــال
العربي سوداني (.)46
وت ـخ ـل ــد م ـن ـت ـخ ـبــات ال ـب ـطــولــة
اليوم إلى الراحة على أن تتواصل
المنافسات غــدا بأربع مواجهات
تـ ـجـ ـم ــع الـ ـبـ ـح ــري ــن م ـ ــع ال ـ ـع ـ ــراق،
وعمان مع قطر ،ضمن منافسات
الـمـجـمــوعــة األولـ ــى ،ومــوريـتــانـيــا
واإلمارات ،وسورية وتونس ضمن
المجموعة الثانية.
وكانت منتخبات تونس وقطر
واإلم ـ ـ ـ ــارات ق ــد ح ـق ـقــت الـ ـف ــوز في
الجولة األولى ،إلى جانب منتخبي
مصر والـجــزائــر ،فــي حين انتهت
مباراة واحدة بالتعادل بين العراق
وعمان.

المصري محمد مجدي يحتفل بتسجيل هدف المباراة الوحيد (رويترز)

ب ــال ـم ــرك ــز األول ،ب ـي ـن ـمــا ف ــازت
لولوة العسكر (الفتاة) في سباق
 5000متر ،وفي الوثب الطويل
ج ــاءت مــريــم م ــال الـلــه (الـفـتــاة)
أوال ،وكان المركز األول في دفع
الجلة من نصيب إيمان الزنكوي
(الفتاة).

«سوبر هواة
ً
الكرة» غدا
ً
تقام غدا مباراة كأس السوبر
لــرابـطــة ه ــواة كــرة ال ـقــدم ،والتي
تجمع بين فريقي بوكا جونيورز
وسوكر الجسار في الـ 7:30مساء
على مالعب مركز أجيال بجمعية
اإلصالح في منطقة الروضة.
ويسبق الحدث الرئيسي إقامة
مباراة استعراضية بين فريقي
برنامج "الديربي" وبرنامج "ون
تو" على درع قناة "."atv
وك ـشــف رئ ـيــس الــراب ـطــة عمر
األن ـ ـ ـصـ ـ ــاري عـ ــن وج ـ ـ ــود بـعــض
المفاجآت والجوائز للجماهير
الحاضرة لهذا المهرجان ،الذي
تم اإلعداد له منذ أشهر.
وتـ ـق ــدم األنـ ـ ـص ـ ــاري بــالـشـكــر
للنائب د .حمد المطر ،ومشعل
ّ
الربيع ،والرعاة وهم :شركة زين
لــاتـصــاالت ،بنك بــوبـيــان ،اتس
س ـبــورتــس ،مـبـخــر ،سـيـلـيـبــر ،8
نماء الخيرية ،ومركز ريجيمي
ع ـل ــى دع ـم ـه ــم ورع ــاي ـت ـه ــم ل ـهــذا
المهرجان.

19
أتاالنتا يتابع انتصاراته ويوفنتوس يستعيد توازنه
ةديرجلا

•
العدد  / 4900الخميس  2ديسمبر 2021م  27 /ربيع اآلخر 1443هـ

sports@aljarida●com

واصل أتاالنتا عزف نغمة
االنتصارات في "السيري آ"
للجولة الرابعة على التوالي،
برباعية نظيفة على ضيفه
فينيسيا ،في اللقاء الذي
جمعهما أمس األول ضمن
الجولة الـ 15بالدوري.

سـ ـج ــل الـ ـ ـك ـ ــروات ـ ــي م ــاري ــو
باساليتش ثالثة أهداف ،وقاد
فريقه أتاالنتا إلى الفوز على
ضيفه فينيسيا -4صفر ،أمس
األول ،ف ــي اف ـت ـتــاح م ـبــاريــات
ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة  15مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدوري
اإليطالي لكرة القدم.
وحقق باساليتش "هاتريك"
فــي الــدقــائــق  7و 12و ،67في
حـيــن أض ــاف الـهــولـنــدي تــون
كوبماينرز الثالث في الدقيقة
.57
وعزز أتاالنتا مركزه الرابع
ب ــرص ـي ــد  31ن ـق ـط ــة ،وض ـيــق
الخناق على إنتر حامل اللقب
الثالث.
ورفــع أتاالنتا رصيده إلى
تسع مباريات من دون هزيمة
فــي جميع المسابقات ،حقق
خاللها  5انتصارات مقابل 4
ت ـعــادالت ،منذ خـســارتــه أمــام
مانشستر يونايتد االنكليزي
 2-3في  20أكتوبر في الجولة
ال ـث ــال ـث ــة م ــن م ـســاب ـقــة دوري
ابطال أوروبا.
كما فاز في مبارياته األربع
األخـ ـي ــرة ف ــي الـ ـ ـ ــدوري ،منها
ا لـفــوز المهم على يوفنتوس
1صفر في المرحلة السابقة،ً
محققا سلسلة من  8مباريات
لم يذق خاللها طعم الخسارة
( 6انتصارات وتعادالن) ،منذ
سقوطه على أرضه أمام ميالن
 2-3في المرحلة السابعة.
سـجــل باساليتش هدفين
فـ ــي ال ــدق ــائ ــق الـ ـ ـ ـ  12األولـ ـ ــى
مــن صــافــرة ال ـبــدايــة ،فافتتح
التسجيل من تسديدة بقدمه
ال ـي ـم ـن ــى م ـ ــن وسـ ـ ــط مـنـطـقــة

ال ـج ــزاء اسـتـقــرت فــي الــزاويــة
لمرمى الحارس األرجنتيني
سيرخيو روميرو بعد تمريرة
مـ ـ ــن الـ ـسـ ـل ــوفـ ـيـ ـن ــي ي ــوس ـي ــب
إيليتش.
وأضاف الثاني من تسديدة
بـ ـق ــدم ــه الـ ـيـ ـس ــرى مـ ــن وس ــط
مـنـطـقــة الـ ـج ــزاء إلـ ــى ال ــزاوي ــة
اليمنى بعد تمريرة بينية من
الكولومبي لويس موريل.
وج ــاء الـثــالــث مــن تسديدة
الـ ـه ــولـ ـن ــدي ك ــوب ـم ــاي ـن ــرز مــن
خ ـ ـ ــارج م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـج ـ ــزاء إل ــى
الــزاويــة اليمنى ( ،)57قبل أن
يـضـيــف بــاســال ـي ـتــش ال ـهــدف
الـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــع ل ـ ـفـ ــري ـ ـقـ ــه وال ـ ـثـ ــالـ ــث
الشخصي له في هذه االمسية
بتسديدة من مسافة قريبة في
وسط المرمى ،بعد تمريرة من
موريل هي الثانية له في هذه
المباراة (.)67
ورفع باساليتش الذي كان
سجل قبل  10أيام ثنائية من
خ ـمــاس ـيــة ف ــري ـق ــه ف ــي مــرمــى
سبيتسيا ( ،)5-2رصيده إلى 7
أهداف مع  5تمريرات حاسمة
في الـ "سيري أ" هذا الموسم.

يوفنتوس يهزم ساليرنيتانا
وف ـ ــي س ــال ـي ــرن ــو ،اس ـت ـعــاد
يوفنتوس توازنه بفوزه على
مضيفه ساليرنيتانا متذيل
الترتيب -2صفر.
ورفـ ـ ـ ـ ـ ــع فـ ـ ــريـ ـ ــق "الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدة
ال ـ ـع ـ ـجـ ــوز" رصـ ـ ـي ـ ــده إلـ ـ ــى 24
ن ـق ـط ــة ف ـ ــي الـ ـم ــرك ــز ال ـس ــاب ــع
بفارق األهداف عن فيورنتينا
السادس.

مولر ينتقد «فرانس فوتبول»
ويتوعد البرشا
أب ــدى العــب بــايــرن ميونيخ ،تــومــاس مولر
استياءه من حفل الكرة الذهبية الذي توج فيه
ليونيل ميسي بالجائزة كأفضل ال عــب لعام
 ،2021مشيرا إلى أن هذا يمنحه حافزا إضافيا
للفوز بالتشامبيونز ليغ.
وقال مولر عبر مواقع التواصل االجتماعي:
من وجهة النظر البافارية والبولندية وكذلك
األلمانية ،كان حفل جائزة الكرة الذهبية الذي
تقدمه مجلة "فرانس فوتبول" مخيبا لآلمال.
وأضـ ـ ــاف م ــول ــر "لـ ــم يـفــاجـئـنــي ال ـ ـقـ ــرار ،كــان
ه ــذا مـمــاثــا لـمــا ح ــدث مــع فــرانــك ريـبـيــري في
 ،2013لدينا العبون رائعون في البوندسليغا،
لـكــن بــالـطـبــع يتطلب األم ــر تحقيق مــزيــد من
ال ـن ـجــاحــات الــدول ـيــة م ــن أج ــل ال ـح ـصــول على
اعتراف دولي".
وأكــد العــب النادي البافاري الــذي سيواجه
فــريــق ميسي ال ـســابــق ،بــرشـلــونــة فــي الجولة
األخ ـيــرة مــن دور المجموعات ب ــدوري أبطال
أوروبــا ،في مباراة مصيرية بالنسبة للبرشا،
أن مــا ح ــدث فــي حـفــل جــائــزة ال ـكــرة الــذهـبـيــة،
"يمثل دافعا إضافيا بالنسبة لي كي أفعل كل
ما بوسعي لمحاولة إحضار كأس التشامبيونز
إلى ميونيخ ،كي نظهر للعالم ما يحدث".
وأشار إلى أن "الفرصة القادمة إلظهار ذلك
ستكون يوم األربعاء القادم في المباراة أمام
البرشا".

موراتا نجم يوفنتوس يسجل الهدف الثاني
واف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــح دي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاال الـ ـ ـ ــذي
ارت ــدى شــارة القيادة وسجل
هـ ــدفـ ــه الـ ـ ــرابـ ـ ــع ف ـ ــي الـ ـ ـ ــدوري
ه ــذا ال ـمــوســم ،الـتـسـجـيــل في
الدقيقة  21بعد تسديدة قوية
من داخــل المنطقة في شباك
الـ ـ ـح ـ ــارس ال ـس ـل ــوف ـي ـن ــي فـيــد
بيليتش.
واع ـ ـت ـ ـقـ ــد فـ ــريـ ــق "الـ ـسـ ـي ــدة
ال ـع ـجــوز" أن ــه اضـ ــاف الـثــانــي
بـعــد  7دقــائــق اث ــر رك ـلــة حــرة
نـ ـف ــذه ــا الـ ـك ــول ــومـ ـب ــي خ ـ ــوان

ً
بيكرمان مدربا لمنتخب فنزويال
تم تقديم المدرب األرجنتيني المخضرم خوسيه
نـيـسـتــور ب ـي ـكــرمــان ،أم ــس األول ،ك ـم ــدرب جــديــد
لمنتخب فنزويال خلفا لليوناردو غونزاليس ،الذي
شغل المنصب بشكل مؤقت مدة  8مباريات بعد
اعتذار البرتغالي جوزيه بيسيرو ،الذي قضى عاما
دون الحصول على راتبه.
وقال بيكرمان خالل المؤتمر الصحافي لتقديمه
أمام وسائل اإلعالم "لقد كنت متسقا جدا مع األفكار،
بعيدا عن االنتصارات والبطولة ،واأللقاب ،أينما
ذهبت ،كان هناك دائما نمط ،هناك فكرة :الحفاظ
على الهوية ،وعشق القميص ،والشعور بالفخر
لتمثيل بلدك ،والقول إن الالعب الــذي يرتدي هذا
القميص ،يجب أن يقدم كل ما لديه".

أكد رئيس نادي برشلونة ،جوان البورتا ،أن
م ـشــروع "إس ـبــاي بــرســا" يمثل "فــرصــة عظيمة"
للكيان "لمواصلة النمو والتنافس على مستوى
عال" وشجع أعضاء البالوغرانا على المشاركة في
ٍ
االستفتاء عن ُبعد ،الذي سيجرى في  19الجاري.
وسيكون التصويت فــي هــذا االستفتاء على
تمويل المشروع الذي سيبلغ نحو مليار و500
مليون يورو.
وأب ــرز البــورتــا خ ــال ال ـعــرض الـتـقــديـمــي ،في
الـكــامــب نــو" ،ان إسـبــاي بــرســا ليس إنـفــاقــا ،إنه
استثمار يمكن أن يعود بفوائد كبيرة على نادي
برشلونة".

ويأتي تولي بيكرمان للمهمة الفنية لـ"العنابي
الالتيني" في الفترة التي فقد فيها المنتخب فرصته
"إكلينيكيا" في التأهل لمونديال  2022بقطر.
ويـحـتــل المنتخب الـفـنــزويـلــي الـمــركــز العاشر
واألخ ـي ــر فــي تــرتـيــب منتخبات ال ـق ــارة الالتينية
برصيد  7نقاط.
وسيكون الهدف األول للمدرب صاحب الـ 72عاما
هو بطولة "كوبا أميركا" المقبلة في  ،2024فضال عن
محاولة قيادة المنتخب الالتيني للتأهل للمونديال
للمرة األولى في تاريخه.
ويعد بيكرمان أحــد أكبر المدربين فــي القارة
الالتينية ،وسبق لــه تــدريــب منتخبي األرجنتين
( )2004-06وكولومبيا (.)2012-18

بيكرمان

ليدز ينتقد مقترح إعادة توزيع العائدات
انـتـقــد الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ل ـن ــادي لـيــدز
يــونــايـتــد مـقـتــرحــات لـتــوزيــع أكـبــر للثروة
ً
ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،م ـع ـت ـبــرا أنـهــا
تصب فــي مصلحة األنــديــة "األق ــل كـفــاء ة"،
ً
واصفا الضريبة على االنتقاالت بالماوية
والمجاعة الصينية الكبرى.
ُ
وتـعــد الضريبة على االنـتـقــال وتعيين
جهة ضابطة مستقلة اثنتين من بين 47
توصية َّ
مقدمة من لجنة حوكمة بمشاركة
ُ
الجماهير نشرت األسبوع الماضي.
وقـ ــال أن ـغ ــوس كـيـنـيــر إن ــه يــدعــم معظم

البورتا يشجع على التصويت لمشروع «إسباي برسا»
وفــي عــام  ،2014واف ــق األع ـضــاء على إسباي
بــرســا فــي اسـتـفـتــاء آخ ــر ،ك ــان بشكل حـضــوري،
"ومنذ ذلك الحين تم استثمار  145مليون فقط.
اآلن ،التزامنا هو استكمال المشروع بعد إجراء
جميع التعديالت الالزمة" ،حسب ما أكد رئيس
النادي الكتالوني.
ً
ويتضمن المشروع الجديد إصــاحــا شامال
للكامب نــو ،ال ــذي سيتسع ل ـ  105آالف متفرج،
وبناء باالو بالوغرانا جديد يضم  15ألف مقعدا،
وباالو آخر صغير به حلبة للتزلج على الجليد.
(إفي)

كوادرادو من الزاوية اليسرى
للمنطقة ،تصدى لها بيليتش
ل ـت ـص ـط ــدم ب ــالـ ـق ــائ ــم االيـ ـم ــن
ويبعدها الـمــدافــع السويدي
ريـ ـ ـك ـ ــاردو غ ــالـ ـي ــول ــو ،لـكـنـهــا
وجدت كييليني الذي اعادها
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاك ،لـ ـك ــن ال ـح ـك ــم
استعان بالـ "في آيه آر" ليؤكد
حالة تسلل على مويز كين.
ّ
ورد ساليرنيتانا بعرضية
مـ ــن ال ـ ـ ـ ــرواق األيـ ـ ـم ـ ــن ،وخ ـطــأ
في التقدير من العبه البديل

أنـ ـ ــدريـ ـ ــا سـ ـكـ ـي ــاف ــون ــي ال ـ ــذي
ً
اصـ ـط ــدم ب ـ ـ ـكـ ـ ــوادرادو ،ت ــارك ــا
زميله لوكا رانييري بمفرده
ليسدد كرة اصطدمت بأسفل
القائم (.)58
وعزز اإلسباني موراتا بعد
ً
أربع دقائق من دخوله بديال
لكين ،تـقــدم فريقه بتسديدة
مــرت من بين قدمي الحارس
ً
( ،)70مسجال هدفه الثالث في
الـ "سيري أ" هذا الموسم.
وأه ـ ــدر دي ـب ــاال رك ـل ــة ج ــزاء

في الدقيقة الرابعة من الوقت
الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـس ــب بـ ـ ـ ــدل الـ ـض ــائ ــع
للشوط الثاني بعدما انزلق
وهو يهم بتسديد الكرة.
وتـعــادل فيرونا مع ضيفه
ً
كالياري سلبا.
وفـ ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة اخـ ـ ـ ــرى ،ف ــاز
ف ـ ـيـ ــورن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ض ـي ـف ــه
سمبدوريا .1-3

االقتراحات ،لكنه اعتبر البندين المعنيين
"معيبين بقدر تطرفهما .فرض فلسفة تشبه
ال ــزراع ــة الـمــاويــة لــن يجعل مــن ك ــرة الـقــدم
اإلنكليزية أكثر عــدالــة ،سيقتل المنافسة،
التي تعد شريان حياة لها".
وس ــاهـ ـم ــت سـ ـي ــاس ــات خـ ـ ــال "الـ ـقـ ـف ــزة
العظيمة لــأ مــام" ،مــع نهاية خمسينيات
الـقــرن الـمــاضــي ،بـحــدوث مجاعة جماعية
أدت إلى وفاة الماليين في الصين.
وعــاد ليدز يونايتد إلــى دوري النخبة
اإلنكليزي في  ،2020بعد غياب دام  16سنة،

بسبب انهيار مالي في .2004
م ــن جــان ـبــه ،رف ــض الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
لــراب ـطــة ال ـ ــدوري ري ـت ـشــارد مــاس ـتــرز طلب
رابطة الدوريات اإلنكليزية منحها  25في
المئة من مجمل عائدات النقل التلفزيوني:
ً
"سيكون هذا األمر كارثيا .يجب االحتفاظ
بــال ـمــال ،حـيــث يـتــم تــول ـيــده ،وإال ال يمكن
تــول ـيــد هـ ــذه ال ـق ـي ـمــة .يـتـعـيــن ع ـلــى أنــديــة
(البريميرليغ) أن تـكــون ق ــادرة على جذب
أفضل الالعبين ،المواهب والمدربين ،وأن
تخلق قدرة تنافسية مذهلة".

مباريات اليوم
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة
الدوري اإلنكليزي الممتاز

10:30

توتنهام  -برينتفورد

beINSPORTS PR2

11:15

مانشستر يونايتد  -أرسنال

beINSPORTS PR1

سلة أخبار
سيرجي روبرتو يخضع
لعملية جراحية

يخضع العب وسط برشلونة
اإلسباني الدولي سيرجي
روبرتو لعملية جراحية في
فخذه خالل األيام املقبلة ،كما
أعلن النادي الكاتالوني.
وأشار النادي إلى أن العملية
الجراحية ستجرى في توركو
(فنلندا) بادارة الطبيب السي
ليمباينن واشراف الجهاز
الطبي في برشلونة.
وبحسب وسائل االعالم
الكتالونية ،فإن الالعب قد يغيب
عن املالعب أربعة أشهر ،في حني
اشار النادي انه سيصدر بيانا
طبيا على اثر خضوع الالعب
للعملية الجراحية.
وخاض سيرجي روبرتو ،أحد
أربعة نواب لقائد برشلونة12 ،
مباراة هذا املوسم ( 9في الدوري
املحلي و 3في دوري األبطال)
ّ
وسجل هدفني .وكان سيرجي
روبرتو يخضع لعالج من أجل
التعافي من ّ
تمدد عضلي في
ّ
فخذه اليمنى تعرض له أواخر
أكتوبر  ،2021وعاود التدريبات
الجماعية أخيرًا ،لكنه كان
ضحية االصابة مجددا.

إصابة بيلوتي تبعده
أسابيع عدة
سيغيب مهاجم تورينو
ومنتخب إيطاليا أندريا بيلوتي
أسابيع عدة عن املالعب،
إلصابته بتمزق حاد في العضلة
الخلفية ،كما أعلن ناديه أمس
األول .وقال نادي شمال إيطاليا
الرسمي" :أثبتت
على موقعه ُ
الفحوص التي أجريت لالعب
إصابته بتمزق من الدرجة
الثانية في العضلة الخلفية
لساقه اليمنى .سيخضع الالعب
مباشرة للعالج ،وسنكشف عن
حالته في األسابيع املقبلة"،
من دون الكشف عن مدة غيابه
عن املالعب ،علمًا أن بعض
وسائل اإلعالم املحلية أشارت
إلى إمكانية غيابه حتى فبراير
املقبل .وخاض بيلوتي  41مباراة
دولية مع منتخب بالده سجل
خاللها  12هدفًا ،وكان أحد
ً
أفراده عندما توج بطال لكأس
أوروبا الصيف املاضي ،علمًا
ً
أنه يلعب عادة مهاجمًا بديال
في املنتخب لألساسي تشيرو
ايموبيلي من نادي التسيو.

الفوز الـ  17تواليًا
لفينيكس صنز
ّ
تخطى فينيكس صنز إصابة
مبكرة لنجمه ديفن بوكر ،وحقق
فوزه السابع عشر تواليًا االثنني
في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفني ،بأفضل طريقة على
حساب ضيفه غولدن ستايت
ووريرز  ،96-104فتساوى معه
في صدارة الترتيب العام.
وكان العب االرتكاز دي أندري
إيتون أفضل مسجل لدى صنز
مع  24نقطة و 11متابعة.
في نيويورك ،حقق بروكلني
نتس فوزا ثمينا على نيويورك
نيكس .110-112
وفي ساكرامنتو ،تخطى لوس
أنجلس ليكرز ،حامل لقب ،2020
غياب نجمه ليبرون جيمس،
ّ
فتغلب على مضيفه كينغز
.92-117

كونتا تسدل الستار
على مسيرتها

الدوري اإليطالي

البورتا

8:30

تورينو  -امبولي

10:45

التسيو  -أودينيزي

Seria A YouTube

مان يونايتد الستعادة هيبته
على حساب «المدفعجية»

رونالدو نجم مانشستر يونايتد

رياضة

يأمل مانشستر يونايتد استعادة هيبته عندما يستقبل أرسنال
اليوم ضمن منافسات المرحلة الـ  14في الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
مــن جهته ،يسعى أرس ـنــال ،وبعدما نفض غـبــار الخسارة
بــربــاعـيــة أمـ ــام لـيـفــربــول ب ـف ــوزه عـلــى نـيــوكــاســل -2صـفــر
السبت ،إلى متابعة نغمة االنتصارات في رحلة محفوفة
بــالـمـخــاطــر إل ــى م ـســرح األحـ ــام ف ــي "أولـ ــد ت ــراف ــورد"
لمواجهة يونايتد.
وي ــدرك رج ــال الـمــدرب اإلسـبــانــي ميكيل أرتيتا،
الذين يحتلون المركز الخامس مع  23نقطة ،مرارة
ال ــواق ــع ال ــذي يـمــر بــه فــريــق "الـشـيــاطـيــن الـحـمــر"
القابع في المركز الثامن مع  18نقطة ،إال أن ذلك
ال يضمن لهم الفوز أمــام فريق جريح يريد أن
يقوم برد فعل.
يعتبر حارس "المدفعجية" آرون رامسدايل
ضمانة الفريق ،بعدما حافظ على نظافة
شـبــاكــه لـلـمــرة الـســادســة فــي  10مـبــاريــات
بالدوري هذا الموسم.
واستعاد أرسنال توازنه ،بعد بداية سيئة

شهدت خسارته مبارياته الثالث األولى ،فحقق  5انتصارات في
ً
مبارياته الست األخيرة في مختلف المسابقات ،منها  4تواليا
قبل السقوط برباعية أمام ليفربول.
من ناحيته ،منح التعادل أمام تشلسي ()1-1
في مباراة بدأها النجم البرتغالي كريستيانو
رونالدو على دكة البدالء قبل أن يشارك في
الشوط الثاني ،فريق يونايتد جرعة ثقة هو
ّ
بأمس الحاجة إليها ،حيث اكتفى بفوز واحد
في مبارياته الثماني األخيرة بالدوري.
كانت هذه المباراة األولى ليونايتد بقيادة العبه السابق
مايكل كاريك في الدوري منذ إقاله النرويجي أولي غونار سولشاير
لسوء النتائج ،والذي سيشرف على مباراة اليوم أيضا ،بسبب عدم
حصول المدرب الجديد األلماني رالف رانغنيك على تأشيرة العمل.
وك ــان كــاريــك نـجــح فــي اخ ـت ـبــاره األول عـنــدمــا ق ــاد يــونــايـتــد إلــى
الفوز على فياريال اإلسباني -2صفر في عقر ُدار األخير بالمسابقة
القارية األم الثالثاء ،وضمن بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي وصدارة
مجموعته.
وفي مباراة أخرى يلتقي توتنهام ضيفه برينتفورد.

باكايوكو ساكا نجم أرسنال

أعلنت نجمة التنس البريطانية،
جوهانا كونتا أمس ،اعتزالها،
بعد معاناتها من مشاكل في
الركبة خالل العامني املاضيني،
وتراجعها إلى املركز  113في
التصنيف العاملي .وكشفت كونتا
( 30عاما) عن قرارها بإعالن
نشرته عبر وسائل التواصل
االجتماعي .وجاء إعالن كونتا
بعنوان االمتنان ،وقالت" :هذه
هي أكثر كلمة استخدمتها
على األرجح خالل مسيرتي،
وهي الكلمة التي أشعر أنها
يتم شرحها بشكل أفضل في
النهاية" .وأضافت" :وصلت
مسيرتي الرياضية إلى خط
النهاية ،وأنا ممتنة للغاية لهذه
املسيرة التي خضتها ،كل الدالئل
أشارت إلى عدم االستمرار في
عالم االحتراف" .وأشارت" :لكن
حظي تجسد في األشخاص
الذين دخلوا حياتي وأثروا
على وجودي بطرق تجاوزت
منافسات التنس" .وتابعت:
"أشعر بقدر هائل من االمتنان
لهؤالء الناس ،أنت تدرك قدراتك...
من خالل مرونتي وتوجيهات
اآلخرين ،تمكنت من أن أعيش
أحالمي .حققت ما أردته وقلته
عندما كنت طفلة" .واختتمت
بالقول" :كم أنا محظوظة بشكل
ال يصدق .كم أنا ممتنة".

ةديرجلا
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عقلية اإلسفنجة

يوسف الجاسم
yousef@6ala6.com

تناول الدكتور محمد النغيمش أستاذ اإلدارة والباحث والكاتب
المتميز ،في آخر إصداراته ،موضوع "عقلية اإلسفنجة" ،بأسلوبه
الرشيق وسريع النفاذ لفهم المتلقي بجميع الموضوعات التي
يطرحها ،وأستأذنه بإسقاطات مني في مقال اليوم ،بعد إعجابي
بالفكرة.
َّنبه كتاب "عقلية اإلسفنجة" إلــى وجــوب تجنب الشخص ألن
ً
يكون ّ
"إمعة" ّ
تسيره آليات القطيع ،فيردد ما يقوله الغير ترديدا
َ
أبله ،إما لغياب إدراك مضامين األقوال ،أو عدم استيعاب معانيها
ومقاصدها ،أو تقاعسه حتى عن محاولة فهمها ،ويتبع ما يقول
اآلخرون ويردده دون وعي بما قد يحمله ذلك من مآالت سلبية.
"عـقـلـيــة اإلسـفـنـجــة" تلتهم أقـ ــوال بـعــض الـخـطـبــاء المفوهين
كــالـمـضــادات الحيوية ،غير عابئة بمحتوى كبسوالتها ،ودون
السعي للتأكد من موضوعيتها أو سالمتها ،وتمتص جميع أقوالهم
دون نقاش أو تمحيص ،وتغدو مسلوبة اإلرادة بسطوة كاريزما
الزعماء وإلهاماتهم!
هذه العقلية تتكاثر مع تفاقم الفساد اإلداري والمالي واألخالقي
ّ
وتغوله بالمجتمع ،وقتامة النظرة للحاضر القائم والمستقبل
القادم ،فأصبح الكثيرون من فرط يأسهم يتلقون مواعظ زعماء
ّ
ً
ً
وصراخا يعزى ّ
لشدة األلم!
المنابر كمسلمات ،ويرددونها هتافا
"عـقـلـيــة اإلسـفـنـجــة" تـتـغــذى عـلــى الـعـصـبـيــة الـفـئــويــة وتـنــزيــه
الزعاماتّ ،
وتردي وانتهاء صالحية األنظمة التعليمية والتربوية
واالج ـت ـمــاع ـيــة ،وض ـحــالــة الـتـنـشـئــة الـفـكــريــة ال ـتــي تـشــد بــدورهــا
مجتمعاتنا إلى الوراء ،حيث تتوارى العقلية المتسائلة والقادرة
على الفرز والتفريق بين الغث والسمين ،وبين الصواب والخطأ،
وتغيب العقلية المتوافقة مع متطلبات العصر وتحديات المرحلة
ً
ً
ً
ً
التي تشهد تدفقا هائال بصنوف المعارف ،وتزاحما شديدا في
المنافسة وإشراقات الموهوبين والعباقرة.
"عقلية اإلسفنجة" تنمو بأجواء اإلقصاء والخنوع ،فاإلقصائيون
ً
يحاولون بسلوكهم وحديثهم وإيماءاتهم نفي الرأي اآلخر بعيدا
عنهم ،ذلك أنهم ال يتحملون سماع آراء مغايرة آلرائهم ،وال أن يسمع
اآلخر إال ما يقولون ،وال يرى إال ما يرون ،سواء هم أو من يوظفهم
ويرعاهم من ذوي السطوة والنفوذ للدفاع عن ذاته أو مصالحه
ورؤاه ،فتنشأ من حولهم "عقول إسفنجية" خانعة تهاب سطوة
ّ
وتسبح بحمد اإلقصائي وإمالءاته!
النفوذ والمال واإلرهاب الفكري
إن دمــار األمــم والــدول تسبب به الدكتاتوريون الذين تطربهم
هتافات ذوي "العقول اإلسفنجية" ،بيد أن األمم والدول الناهضة
ّ
والمزدهرة أقامها وعزز بنيانها رعاة فضائل الحوار وعقالء القوم.
عصرنا الحالي عصر الويب واألندرويد واآلي كالود والثورة
المعلوماتية الـهــادرة ،ولــم تعد تصلح فيه مقوالتنا البالية ذات
النكهة المخابراتية والنبرات التبعية ،مثل "إذا كان الكالم من فضة
فالسكوت من ذهب" ،و"دعنا نتحدث عنك" و"ما عليك إال الصمت
وترديد ما نقول" ،و"قدرك أن تكون مع الخيل يا شقرا".
هنا نخلص إلى أن "عقلية اإلسفنجة" تتفشى بسبب البالي من
موروثنا التربوي وأنظمتنا التعليمية المتخلفة وواقعنا السياسي
الموتور والثقافي المتهالك ،وسطوة اإلرهاب الفكري والدكتاتورية
ّ
اإلقصائية ،فيستتبع ذلك كله حتمية إعادة النظر ،دون تردد ،بتلك
األنظمة ،لمعالجة "العقليات اإلسفنجية".
وصدق المتنبي حين أنشد:
ذو الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــل ي ـ ـ ـش ـ ـ ـقـ ـ ــى ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـن ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــم بـ ـعـ ـقـ ـل ــه
وأخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــةِ فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاو ِة ي ـ ـن ـ ـعـ ـ ُـم

الخيال… والواقع
ال أعلم كم سعر ّ
"نساف" الرمل…
ولكن بودي أن أسأل كم ّ
"نساف" رمل
تستطيع شراء ه لو كان لديك خمسمئة
وخمسة وخمسون مليون دينار؟!
ً
رجاء…
ال تستغرب وال تضحك
ً
ألنـ ــك س ـت ـجــد أن أس ـئ ـل ـتــي ف ـع ــا فــي
محلها ،ألنني قــرأت الحكم الصادر من
مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف ب ـحــق المتهمين
بـســرقــة ال ــرم ــال ،فــإلــى جــانــب الـسـجــن 7
ً
سنوات حكمت المحكمة أيضا بتغريم
المتهمين بمليار ومئة وعشرة ماليين
دينار!
إي نعم ،مبلغ خيالي وغير معقول،

د .ناجي سعود الزيد
ح ـتــى ع ـلــى اع ـت ـب ــار ن ـص ـفــه ه ــو غــرامــة
إضــاف ـيــة ت ـع ــادل ضـعــف قـيـمــة م ــا تمت
سرقته!
يا ناس…
يا عالم…
يا األياويد…
وينكم طوال هذه المدة عن أموال بهذا
الكم الهائل ،والـتــي تمت سرقتها على
مدار الساعة وسبعة أيام في األسبوع،
ووصلت قيمة الرمل المسروق إلى 555
مليون دينار؟
ه ــل م ــن ال ـم ـع ـقــول أن ي ـتــم ن ـقــل هــذه
الكميات مــن الــرمــال على م ــدار الساعة

ولسنوات عديدة دون أن تتحرك البلدية
أو هيئة البيئة أو المباحث أو أي جهة
أمنية للسؤال :من أين أتت هذه الرمال؟
وأين الترخيص بنقلها وبيعها؟!
إنها لجريمة كبرى ،ويجب محاسبة
جميع المسؤولين وا لـمــرا قـبـيــن عنها،
وليس فقط من سرق الرمال؟
أغـيـثــونــا رج ـ ـ ً
ـاء ،فــالـمـبـلــغ الـمـســروق
ً
خ ـ ـيـ ــالـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ،ول ـ ـ ـ ــم ي ـ ـتـ ــم ب ـ ـيـ ــن يـ ــوم
ول ـي ـلــة ،ف ــأي ــن ك ــان هـ ــؤالء ال ـم ـســؤولــون
والمراقبون؟!

تشارلز يغفو في حفل «باربادوس»

***

تغريدة:
التوسع بتوزير النواب والمحاصصة الفئوية دون التركيز على
توزير الكفاءات ،يعنيان "ال طبنا وال غدا الشر".

الثقافة هذا المساء
الفعالية:

مسرحية "زهور القبور".
ً
مساء.
الوقت :الثامنة
المكان :مسرح الدسمة.

ً
ب ـي ـن ـم ــا كـ ـ ــان األمـ ـ ـي ـ ــر تـ ـش ــارل ــز م ـ ـشـ ــاركـ ــا فــي
االحـ ـتـ ـف ــاالت الــرس ـم ـيــة ،أمـ ــس األول ،بـمـنــاسـبــة
تحول جزيرة باربادوس إلى النظام الجمهوري
بالعاصمة بــريــدجـتــاون ،وخــروجـهــا مــن الكنف
البريطاني ،التقطت عــدســات الـكــامـيــرات مقطع
ً
فيديو له غافيا على المدرجات بين الحشد.
وقال موقع العربية نت ،أمس ،إن األمير ظهر
ً
لثوان معدودة ،وما إن مال رأسه إلى األسفل
غافيا
ٍ
حتى استدرك األمــر ،وفتح عينيه ،وعــاود قراء ة
مجلد كان بيده.
إال أن غـفــوة األمـيــر لــم تمر م ــرور ال ـكــرام ،فقد
ض ـجــت وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي بمقطع
الفيديو هذا ،وانتشر كالنار في الهشيم.
وكانت باربادوس أصبحت ،أمس األول ،أحدث

جمهورية في العالم ،بتحررها من ُسلطة التاج
الـبــريـطــانــي ،فــي حـفــل رسـمــي حـضــره ول ــي عهد
ّ
وجردت خالله
المملكة المتحدة األمير تشارلز،
وال ــدت ــه الـمـلـكــة إلـيــزابـيــث الـثــانـيــة مــن منصبها
كرئيسة لهذه الدولة.
وخـ ـ ــال ال ـح ـف ــل ،الـ ـ ــذي ت ــزام ــن م ــع االح ـت ُـف ــال
بالذكرى الخامسة والخمسين الستقاللها ،أنزل
علم الـتــاج البريطاني ،الــذي كــان يمثل خضوع
باربادوس ُ
لسلطة الملكة إليزابيث الثانية.
ومع األمير تشارلز شهد االحتفال حضور عدد
مــن الشخصيات ،بينهم المغنية ر يـهــا نــا ،التي
تحمل جنسية الجزيرة نفسها.

بين فريق ماري
والفريق الشعبي

حسن العيسى

البلد محتار بين فريق مــاري أنطوانيت والـفــريــق الشعبي.
ينسب للملكة مــاري النمساوية زوجــة الملك الفرنسي لويس
السادس عشر أنها لما شاهدت جموع الثوار الجوعى يطالبون
بالرغيف همست لمن بقربها :لماذا ال يأكلون البسكويت؟! ليس
من دليل على صحة المقولة ،إال أنــه بالقياس لحالنا ،نجد أن
مجموعة من رجــال األعـمــال واألثــريــاء يشخصون حلول األزمــة
االقتصادية بمنظار صندوق النقد الدولي ،فهم يشددون على
الضريبة بكل أنواعها ،وأوالها ضريبة القيمة المضافة ،ويدعون
إلى رفع أو تخفيض الدعوم االجتماعية ،مثل الكهرباء والماء،
والتموين ،والـعــاوات االجتماعية ...ويؤكدون عجز الدولة عن
توفير سكن خاص كفلل لطلب السكان ،ويطلبون من األكثرية
القبول بالشقق السكنية البسيطة.
وآخر الكالم يدعون لخصخصة الخدمات بكل أنواعها ،وتوجيه
ً
العمالة الكويتية إلــى القطاع الـخــاص بــدال مــن ضــخ القادمين
لسوق العمل في قطاع عام غير منتج ،متكاسل ،بيروقراطي ،ال
جدوى منه.
الفريق الشعبي يرفض طرح جماعة ماري أنطوانيت ،ويقول
لهم إن الذي يده في الماء غير الذي يده في النار ،فهم (فريق ماري)
أحوالهم المادية أكثر من مرتاحة ،وال شيء يقلق حياتهم اليومية
من مديونيات وأقساط استهالكية وغيرها ،وراتب بمعدل ١٥٠٠
كيف له أن يتحمل األعباء المالية من ضريبة ورفع دعم.
ويؤكد الفريق الشعبي أن الدخل القومي محتكر لفئة محدودة
تغيب معه العدالة االجتماعية ،وأن فئة المحتكرين تسد أبواب
الرزق على من يحاول كسر هذه الحلقة االحتكارية ،وما لم يكن
يعرف أصول "العجاف" و"فهلوي" في العالقات مع أصحاب النفوذ
ال يمكن لــه أن يرتفع بطبقته مــن فئة أصـحــاب النعال إلــى فئة
الرولكس الذهبية ...ويضيف الشعبويون أنه لو حسبنا األموال
العامة التي نهبت على مدى عقود لما كان لدينا من هذه األزمة!
مشكلة فريق مــاري أنطوانيت أنــه لــم يستطع أن يقدم رؤيــة
متكاملة لالقتصاد الــريـعــي ،فهم يتحدثون عــن ضريبة ورفــع
الــدعــوم وغـيــرهــا والـتــوجــه للخصخصة ،دون أن يـقــدمــوا رؤيــة
متكاملة لقضية البلد العويصة ،فهم تكلموا عن الضريبة ،وهذا
ً
حق ،ومثلما قال الثوار األميركيون ال ضرائب دون تمثيل ،أيضا
ن ـقــول :ال تمثيل ديـمــوقــراطــي صحيح دون ضــريـبــة ،وه ــذه من
المسلمات ،والدول ذات الضرائب الثقيلة كدول الشمال األوروبي،
مثل النرويج والدنمارك ،هي دول الرعاية المتكاملة في الوقت
ذاتــه ،لكن جماعة مــاري لم ينبسوا بكلمة واحــدة عن الضرائب
التصاعدية (ال ـغــرم بالغنم) حسب الــدخــول ،ولــم يتحدثوا عن
ضريبة الشركات ،ولم يتحدثوا عن احتكار األراضي من الدولة
ومن قلة من األثرياء الذين همهم رفع أسعار األراضــي بصورة
خيالية يعجز معها الناس البسطاء عن توفير ثمنها.
أمــا بالنسبة للقطاع الـخــاص ،الــذي يمكن أن يوفر الوظيفة
البــن الـبـلــد ...لنتكلم بـصــراحــة عــن أي مؤسسة خــاصــة ستقبل
بكويتي بكفاءة تعليمية وفنية متواضعة بسبب النظام التعليمي
ً
الـمــدمــر ،ب ــدال مــن هـنــدي أو آس ـيــوي فـنــي أو غـيــره يقبل بــراتــب
ً
ً
ً
ً
متواضع ،وثانيا من قال إن لدينا قطاعا خاصا منتجا ،لدينا
بحكم عــام ،ومع استثناء محدود ،دكاكين تجارية تعتمد على
البركة الحكومية وكرمها ال أكثر ،فكيف لهذا القطاع المتواكل
على اإلنفاق الحكومي أن يوفر الوظائف للقادمين لسوق العمل!
صورة قاتمة للقادم االقتصادي.
أين الحل؟ أنتم أبخص.

وفيات
أحمد غضبان مشاري النصار

 36عاما ،شيع ،الرجال :شمال غرب الصليبيخات ،ق ،2ش،234
م ـنــزل ،34الـنـســاء :األنــدلــس ،ق ،8ش ،3م ،21ت،55922994 :
99870306 ،66535132

عبدالرضا جاسم إسماعيل كمال

 57عاما ،شيع ،حسينية اإلمام الحسين عليه السالم ،سلوى،
ً
العزاء من عصر أمس رجال ونساء عصرا فقط ،ت،90908048 :
55044453

ليلى حاجي عبدالله حسين

زوجة حسن حجي الشطي
 60عــامــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :جــامــع اإلم ــام الـحـســن (ع) بـيــان،
ا ل ـن ـس ــاء :مـ ـب ــارك ا ل ـك ـب ـيــر ،ق ،2ش ،36م ،8ت،65050017 :
66033979 ،65808088

…ما أجملك

علي أحمد عبدالرضا سليم

 25عاما ،يشيع الثامنة والنصف من صباح اليوم ،الرجال :في
المقبرة ،النساء :بعد صالة الجمعة ،يوم واحد فقط ،العدان،
ق ،2ش ،89م ،23ت97990090 :

ضحية فالح محمد سلمى

أرملة محمد قبالن العبيان
 86عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،بمقبرة صبحان،
العزاء في المقبرة فقط ،ت99374405 :

ياقوت يوسف ياقوت الفيروز

 34عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،بمقبرة صبحان،
العزاء في المقبرة فقط ،النساء :العدان ،ق ،3ش ،22م ،30ت:
69664404 ،55541755

حسن جواد عبدالرضا الوزان

 22عــامــا ،يشيع الـيــوم بعد صــاة الـعـصــر ،الــرجــال :مسجد
ال ـ ـ ــوزان ،م ـش ــرف ،م ـقــابــل أرض ال ـم ـع ــارض ،ت،97134456 :
99659461

مواعيد الصالة

(تصوير عبدالمجيد الشطي)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

05:01

العظمى 22

الشروق

06:25

الصغرى 10

الظهر

11:37

ً
أعلى مد  10:20صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:30

 09:57م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:49

ً
أدنى جزر  04:07صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:11

 04:10م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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