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جعجع لـ ةديرجلا :.استقالة قرداحي
لن تنهي األزمة مع دول الخليج

«الحل يحتاج إلى حوار عربي  -لبناني إلنهاء معضلة سالح حزب الله واعتماد سياسة خارجية واضحة»
«عون لن ينجح في إيصال باسيل
للرئاسة ...وإذا رفض مغادرة القصر
فسيصبح غير شرعي»
بيروت  -منير الربيع

«الحزب يخشى انقالب بيئته عليه...
وإيران وحلفاؤها لم يقدموا سوى
الفقر والعزلة والحروب»

اعتبر زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
أن استقالة وزيــر اإلعــام اللبناني جــورج قرداحي
ّ
ضــربــة كـبـيــرة لـ ـ «ح ــزب ال ـل ــه» ،غـيــر أن ـهــا «ل ــن تـحــل
األزمـ ــة» ،بــل سـتـكــون مـقــدمــة لــدخــول ح ــوار صريح
وواضـ ــح وم ـبــاشــر إلجـ ــراء تـغـيـيــر ف ــي الـسـيــاســات
اللبنانية.
ورأى ج ـع ـجــع ،ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع «الـ ـج ــري ــدة» ،أن
األزم ــة مــع دول الخليج أكـبــر بكثير مــن قــرداحــي،
إذ تتعلق ب ـ «حــزب الله» وسياساته وتدخالته في
عدد من الساحات العربية ،باإلضافة إلى سيطرته
على الدولة اللبنانية وقراراتها ،وبالتالي فإن حل
األزمــة يحتاج إلى تغيير كبير في سياسة الحزب
وتوجهاته وحل معضلة سالحه واعتماد سياسة
خارجية واضحة.
وأكد أن مشكلة الحزب تكبر أكثر فأكثر في ظل
األزمــات المتوالية واالنهيارات التي تتسبب فيها
سياسته ،أو الناجمة عن المشروع اإليراني الذي لم
ينتج سوى الكثير من الدمار والتدهور ،ال في لبنان
فقط ،بل في المنطقة كلها.
وال يـ ــرى ج ـع ـجــع أن «ح ـ ــزب الـ ـل ــه» قـ ــدر لـلـبـنــان

واللبنانيين ،بــل بيدهم التغيير فــي االنتخابات،
ً
مشيرا إلــى أن أكثر مــا يقلق الـحــزب هــو أي حركة
اعتراضية داخل البيئة الشيعية ،وهذه التحركات
قد تتصاعد إذا استمرت دول الخليج في إجراءاتها
التصعيدية ،حينئذ سيحصل انقالب داخل الطائفة
الشيعية ضد حزب الله.
ويراهن جعجع بقوة على االنتخابات النيابية،
التي ستكون محطة مفصلية تــؤدي إلــى التغيير
ً
إذا أحسن اللبنانيون االختيار ،مؤكدا أن «القوات»
سيتحالف مــع شخصيات مستقلة ،و م ــع ا لـحــزب
التقدمي االشتراكي في الجبل ،أما التحالف مع تيار
المستقبل فغير واضح قبل اتضاح موقفه الحقيقي
من المشاركة في االنتخابات ،لكن إذا أراد الحريري
العودة فــإن ما يجب أن يسبق التحالف هو حوار
ً
سياسي عميق جدا يتعلق بوضع خطوط وتفاهمات
استراتيجية ،وال يمكن التحالف ألجل التحالف فقط،
ً
ألن الوضع في لبنان تغير كثيرا.
أم ــا ع ــن تـفـجـيــر م ــرف ــأ بـ ـي ــروت ،ف ــأع ــرب جعجع
ع ــن تـمـسـكــه ب ــدع ــم الـمـحـقــق ال ـعــدلــي ف ــي قـضـيـتــه،
ً
طارق البيطار ،مؤكدا أن حزبه واآلخرين 02

تعاف ...وأكبر المستفيدين دول النفط والصناديق السيادية
•  2021عام ٍ
ً
• العودة إلى مرحلة ما قبل «الحوار الوطني» أو أسوأ ...أعلى احتماال
ً
ً
ً
• التشكيل الحكومي المقبل ال يبدو شموله نهجا مختلفا جوهريا
• الكويت تعيش مرحلة تحول مفصلية والمؤشرات األولية للتغييرات المحتملة غير مشجعة

نواب :تجميد «لجنة العفو»
يعني استعجال «الشامل»
رفضوا استخدام ورقة «الخاص» وسيلة للضغط
● علي الصنيدح
تـ ـ ـ ّ
ـوعـ ـ ــد ع ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواب
ب ــاس ـت ـع ـج ــال ص ـ ـ ــدور ق ــان ــون
ل ـل ـع ـفــو الـ ـش ــام ــل ،إذا صـحــت
األن ـ ـبـ ــاء ع ــن «ت ـج ـم ـيــد أع ـم ــال
لجنة الـعـفــو» ،مـشــدديــن على
رفـ ـضـ ـه ــم اسـ ـتـ ـخ ــدام 02

11

سباق «الوطني» يعود بحدث رياضي استثنائي

18
06

21

بايدن يتعهد بالدفاع
عن أوكرانيا ويرفض
خطوط بوتين الحمر

جانب من السباق الــذي أطلقه أمس بنك الكويت الوطني بعد غياب
نحو سنتين بسبب «كورونا» (تصوير نوفل إبراهيم)

على إيـقــاع حــوافــر الخيل ،أمضت مجمعات الــواجـهــة البحرية
وشــاطــئ الخليج عطلة أسـبــوع هــادئــة فرضتها دوري ــات «شرطة
الخيالة» الـتــي سيرتها وزارة الــداخـلـيــة؛ بـهــدف مضاعفة الجهد
األمني ،وضبط الوضع في تلك المجمعات التجارية والسياحية التي
ً
غالبا ما تشهد مشاجرات وأعمال عنف بين بعض روادها02 .

محليات

دوليات

١٥-١٤

●

الرشود :دور «بيتك»
االجتماعي يخدم الشرائح
المختلفة

«العلوم والتكنولوجيا»
ّ
خرجت دفعتي
 2020و2021

الواجهة البحرية بحراسة
فرسان «الداخلية»

محمد الشرهان

١٢
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التنظيمي للوزارة».
وأوض ـح ــت م ـصــادر تربوية
لـ ـ ـ ـ ـ «الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة» ،أن ق ـض ـي ــة
ال ـم ــوج ـه ـي ــن ال ـف ـن ـي ـي ــن ،ال ــذي ــن
ي ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز ع ـ ـ ــدد ه ـ ـ ــم  3آالف،
تتلخص في عدم وجــود هيكل
ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـي ـ ـمـ ــي مـ ـعـ ـتـ ـم ــد 02

دوريــة لـ «الخيالة»
في المارينا

اقتصاد

اقتصاد

 3آالف ّ
موجه يخلو الهيكل التنظيمي من مسمياتهم
اعتماد مسمياتهم ضمن الهيكل
● فهد الرمضان

سنوات على «أزمتهم
بعد 5
ّ
الـمـسـتـمــرة» ،ح ــذر الـمــوجـهــون
ال ـف ـن ـيــون ب ـ ـ ــوزارة ال ـتــرب ـيــة من
ً
اتخاذهم منحى تصعيديا عبر
توجههم للتوقف عن العمل «في
حال استمرار تهميشهم وعدم

ممثل ولي العهد إلى
السعودية للمشاركة
بافتتاح سباق الفورموال1

قتيبة الغانم :نسعى
إليجاد طرق جديدة
إلرضاء تطلعات عمالئنا

َ
«الشال» :العالم بالغ في تقدير مخاطر «أوميكرون»

«تهميش» موجهي «التربية»
ينذر بتصعيد تحركهم

ً
«تحالفنا مع الحريري يتطلب شروطا
سياسية ...ويجب عدم تأجيل
االنتخابات تحت أي ذريعة»

الثانية

بن سلمان يجري مباحثات
مع ماكرون ويزور ُعمان اليوم
أج ــرى ولــي العهد الـسـعــودي األمير
محمد بــن سلمان أمــس ،مـحــادثــات مع
الــرئ ـيــس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل مــاكــرون
ف ــي ج ـ ــدة ،بـيـنـمــا أع ـل ــن ديـ ـ ــوان ال ـبــاط
ال ـس ـل ـطــانــي ف ــي عـ ـم ــان ،أن ب ــن سـلـمــان
سيزور السلطنة اليوم.
وأفـ ـ ـ ــاد الـ ـبـ ـي ــان بـ ـ ــأن الـ ـ ــزيـ ـ ــارة تــأتــي
ً
اس ـت ـك ـمــاال ل ــزي ــارة ال ـس ـل ـطــان هـيـثــم بن

طارق للمملكة في يونيو الماضي ،وما
نتج عنها.
واس ـ ـت ـ ـبـ ــق مـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــرون ،الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـم ـكــن
م ــن ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ص ـف ـق ــات ت ـجــاريــة
وع ـس ـكــريــة ك ـب ـيــرة م ــع اإلمـ ـ ـ ــارات خــال
جولته الخليجية التي شملت كذلك قطر،
اللقاء بالتشديد على أهمية دور المملكة
في استقرار المنطقة والتوصل 02

التومانً ينهار وإيران تواجه
ضغوطا بعد تعثر مفاوضات فيينا
●

طهران -فرزاد قاسمي

غ ــداة تــوقــف مـفــاوضــات فيينا الـنــوويــة بين
إيـ ــران وال ـق ــوى ال ـك ـبــرى ،فــي ظــل أجـ ــواء مخيبة
لآلمال ،تراجعت العملة اإليرانية إلى مستويات
قياسية ،إذ وصل سعر صرف الدوالر األميركي
إلى حدود  31ألف تومان ،بزيادة نحو  %5خالل
أقل من  12ساعة ،وهو ما أجبر محال 02

رياضة

٢٢

العربي يجهز ملفًا إلدانة
حكام مباراته مع السالمية

الثانية

•
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األمير يهنئ الو بالعيد الوطني

ممثل ولي العهد إلى السعودية
للمشاركة بافتتاح سباق الفورموال1

بعث صاحب السمو أمير البالد ،الشيخ نواف األحمد ،ببرقية
تهنئة إلى رئيس جمهورية الو ،ثونغلون سيسوليثّ ،
عبر فيها
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا
له موفور الصحة والعافية ،ولجمهورية الو وشعبها الصديق
المزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد ،الشيخ مشعل األحمد ،وسمو الشيخ
صباح الخالد ،رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

local@aljarida●com

أحمد العبدالله لدى مغادرته إلى السعودية أمس
غادر البالد ،عصر أمس ،ممثل سمو ولي
العهد الشيخ مشعل األحمد ،رئيس ديوان
سمو و لــي العهد الشيخ أحمد العبدالله،
متوجها إ لــى المملكة العربية السعودية

ال ـش ـق ـي ـقــة ،ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي اف ـت ـت ــاح سـبــاق
ا لـجــا ئــزة الكبرى للمملكة للفورموال 1في
محافظة جدة ،والمقرر إقامته اليوم.
وق ــد ك ــان ف ــي وداعـ ــه ك ـبــار الـمـســؤولـيــن

في ديــوان سمو ولي العهد ،وسفير خادم
الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت ،سمو
األمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

«الهالل األحمر» :بالدنا جعلت رعاية
ذوي االحتياجات أسمى غاياتها
أكــدت جمعية الهالل األحمر االهتمام
الكبير ال ــذي توليه دول ــة الـكــويــت لــذوي
االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة ،وجـعـلــت أسـمــى
غ ــاي ـت ـه ــا رع ــايـ ـتـ ـه ــم ،وصـ ـ ـ ــون وح ـم ــاي ــة
حقوقهم.
وقالت مديرة إدارة المساعدات المحلية
بالجميعة مريم العدساني لـ"كونا" ،على
هــامــش ت ــوزي ــع ه ــداي ــا وم ـس ــاع ــدات على
ذوي االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخــاصــة بـمـنــاسـبــة
إحـ ـي ــاء ي ــوم ـه ــم ال ـع ــال ـم ــي الـ ـ ــذي ص ــادف
أم ــس األول ،إن "الـ ـه ــال األحـ ـم ــر" تــدعــم
كـ ــل الـ ـجـ ـه ــود اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة لـلـمـحـتــاجـيــن
والمتضررين ،وال تتوانى في تقديم العون
لذوي االحتياجات الخاصة داخل البالد
وخارجها.
وأضافت العدساني أن هذه االحتفالية
وتــوزيــع الـهــدايــا على ذوي االحتياجات
ي ــؤك ــدان ح ــرص الجمعية عـلــى مـســانــدة

ً
إعادة انتخاب الكويت عضوا بالمجلس
التنفيذي لـ «األغذية العالمي»

وتــأهـيــل ه ــذه الـفـئــة اإلنـســانـيــة ،وإدخ ــال
الـفــرحــة إلــى قلوبهم ،الفـتــة إلــى مشاركة
متطوعي الجمعية في مثل هذه الفعاليات
ً
تأتي تعبيرا عن تضامنهم اإلنساني مع
هذه الفئة الغالية ،وتقديم الدعم والعون
الالزم لهم والسيما نفسيا.
وذك ـ ــرت أن الـجـمـعـيــة ب ــدوره ــا تــولــي
اهتماما كبيرا بذوي االحتياجات ،الذين
ً
يعتبرون ج ــزء ا ال يتجزأ مــن المجتمع،
وتوفير كل اإلمكانات التعليمية والصحية
واإلغاثية لهم ،وهذا الدعم ساهم كثيرا في
التخفيف عليهم وعلى أهاليهم.
ودعــت العدساني إلــى تضافر جهود
جميع المؤسسات العامة والخاصة في
البالد لدعم ورعاية هذه الفئة الغالية على
قلوب الجميع ،آملة ترسيخ النهج الشامل،
وتعزيز دمج ذوي االحتياجات الخاصة
فــي المجتمع ،بما يتماشى مــع برنامج

الكويت :إنشاء منطقة خالية من «النووي»
هدف نبيل نسعى إلى تحقيقه
العتيبي :إلنهاء معاناة الشرق األوسط واستتباب األمن في المنطقة

توزيع الهدايا والمساعدات على ذوي االحتياجات
المسؤولية المجتمعية.
ويصادف الثالث من ديسمبر كل عام
اليوم العالمي لــذوي االحتياجات ،الذي

فازت الكويت بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية
العالمي للمرة الرابعة في السنوات العشر األخيرة ،لتواصل
مشاركتها في إدارة أهم وكاالت اإلغاثة التابعة لألمم المتحدة
وعملياتها اإلنسانية للعامين المقبلين.
جــاء ذلــك خــال اجتماعات ال ــدورة ال ـ  168لمجلس منظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة (فــاو) ،التي ُعقدت في روما،
بـمـشــاركــة  49ب ـلــدا ،بينها ال ـكــويــت ،الـتــي انـتـخـبــت لعضوية
المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي للفترة من  1يناير
 2023إلى  31ديسمبر .2024
ورحب مندوب الكويت الدائم لدى "فــاو" م .يوسف جحيل،
فــي تـصــريــح ل ــ"كــونــا" ،ب ــإع ــادة االن ـت ـخــاب لـعـضــويــة المجلس
التنفيذي ،وتجديد ثقة المجتمع الدولي الممثل لمجلس "فاو"
في الكويت ،بما يعكس مكانتها وشراكتها القوية في العمل
اإلنساني العالمي.
وقال جحيل ،الذي سبق أن تولى رئاسة المجلس التنفيذي
ُ
لـبــرنــامــج األغــذيــة الـعــالـمــي ،إن "إعـ ــادة انـتـخــاب الـكــويــت تعد
شهادة تقدير رفيعة نعتز بها ،وتحفزنا لمواصلة دور الكويت
اإلنساني لخدمة الفئات الضعيفة والمهمشة والفقيرة في سائر
أنحاء العالم".
وتولت الكويت ألول مرة رئاسة المجلس التنفيذي لبرنامج
األغ ــذي ــة ال ـعــال ـمــي ،ال ـمــؤلــف م ــن  36م ــن ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء ،في
ُ
الفترة من  1يناير  2016إلى  31ديسمبر  ،2018وتعد من أبرز
الدول اهتماما باألنشطة اإلنسانية للبرنامج الذي تلعب فيه
دورا متميزا ،بفضل مساهماتها السخية لمساعدة ضحايا
الصراعات في بلدان الشرق األدنى وبقية مناطق العالم.

خصصته األمــم المتحدة منذ عام 1992
لدعمهم ،وزي ــادة الفهم لقضايا اإلعاقة،
وضمان حقوقهم.

قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى االمم المتحدة
السفير منصور العتيبي إن انشاء منطقة خالية من
االسلحة النووية بالشرق االوسط هدف نبيل يسعى
الجميع الى تحقيقه النهاء ما تعانيه المنطقة من
توتر وعدم استقرار ونزاعات مستمرة منذ عقود.
وأضاف العتيبي في تصريح لتلفزيون الكويت
و"كــونــا" على هامش اختتام اعمال الــدورة الثانية
للمؤتمر الثاني النشاء منطقة خالية من االسلحة
ال ـنــوويــة ف ــي ال ـش ــرق االوسـ ــط بــرئــاســة ال ـكــويــت ان
"ال ـغــرض مــن هــذا الـمــؤتـمــر هــو اخ ــاء المنطقة من
االسلحة المدمرة من اجل استتباب االمن واالستقرار
فيها".
وأوضح أن المشاركين في المؤتمر الذي استمر
خمسة أيام تمكنوا من اعتماد وانجاز الئحة اجراءات
تحدد طريقة عمل المؤتمر وانتخاب الرئيس وعملية
التصويت وكيفية انشاء اجهزة فرعية تابعة للمؤتمر
الى جانب العديد من التفاصيل االخرى وذلك بعد
مشاورات واجتماعات عديدة غير رسمية.

وأش ــار الــى أن المؤتمر اعتمد فــي خـتــام اعماله
وثائق ختامية تساعد على االستمرار وتأطير أعماله
في المستقبل قائال :نجحنا في البناء على الزخم
ال ــذي تحقق فــي ال ــدورة االول ــى عــام  2019برئاسة
االردن ،ونتطلع في الدورة الثانية ومن خالل الوثائق
التي اعتمدت أن تدفع بأعمال المؤتمر الى مزيد من
التقدم النشاء منطقة خالية من االسلحة النووية
بالشرق االوسط.
وعقدت الــدورة األولــى لهذا المؤتمر في نوفمبر
 2019بمقر األمم المتحدة بنيويورك برئاسة السفيرة
األردنية آنذاك سيما بحوث واعتمد المؤتمر إعالنا
سياسيا .ومنذ عام  1967تم إنشاء خمس مناطق من
هذا القبيل في جميع أنحاء العالم بأميركا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب المحيط الهادئ
وجنوب شرق آسيا وافريقيا وآسيا الوسطى وهي
تشمل  60بالمئة من جميع الدول األعضاء في األمم
المتحدة وتغطي نصف الكرة الجنوبي تقريبا.

حشد دبلوماسي شارك في «الكويت تزرع» لمقاومة التغير المناخي

«الموئل» :الحملة تستهدف تخضير المناطق وتعزيز الوعي البيئي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
أكدت مديرة برنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية إلقليم الخليج
العربي (الموئل) في الكويت الدكتورة،
أميرة الحسن ،أهمية استمرار حملة
"الكويت تزرع" التي انطلقت في ،2019
بهدف زراعة  1000شجرة في "محمية
العبدلية" ،بالتعاون مــع شــركــة نفط
الكويت ،وتعزيز الوعي البيئي الزراعي
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأض ـ ــاف ـ ــت الـ ـحـ ـس ــن ف ـ ــي ت ـصــريــح
لـ"كونا" ،أمــس ،خالل حملة التشجير
التي اطلقها "الموئل" بحضور حشد
كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية
فـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد ،ان ال ـح ـم ـل ــة ت ـس ـت ـهــدف
تخضير المناطق لمقاومة أثر التغير
المناخي العالمي ،ومقاومة التصحر
والـتـقـلـيــل مــن ح ــدة الـتـغـيــر المناخي
الـمـتـمـثــل ف ــي ارت ـف ــاع درجـ ــة ال ـح ــرارة
وقلة األمطار.
ولفتت إلى أن األشجار التي سيتم
زراعتها جميعها صحراوية مقاومة
لـ ـلـ ـح ــرارة ون ـق ــص الـ ـمـ ـي ــاه ،وت ـســاعــد
على تحسين الصحة العامة للسكان
لـ ـك ــونـ ـه ــا عـ ـنـ ـص ــرا م ـه ـم ــا ف ـ ــي دورة
الطبيعة ،فضال عــن أن مشاركة أكثر
من  50سفيرا تساهم برفع الوعي نحو
أهمية الـخـطــوات الـتــي يتم اتخاذها
لتحسين المناخ.

وق ـ ــال ـ ــت إن االه ـ ـت ـ ـمـ ــام بـ ــالـ ــزراعـ ــة
وزيـ ــادة الــرقـعــة الـخـضــراء مــن األم ــور
التي اهتمت بها األمــم المتحدة عبر
مؤتمراتها المختلفة ،في ظل التدهور
البيئي العالمي وزيادة نسبة التلوث
والـ ـتـ ـصـ ـح ــر وت ـ ــراج ـ ــع ال ـم ـس ـط ـح ــات
الخضراء.
وذكرت ان الحملة تعتبر أحد جهود
دولة الكويت في االلتزام باالتفاقيات
الدولية المتعلقة بالمناخ ،والسيما
اتفاقية تغيير المناخ في باريس التي
دعت للتصدي بجدية لالثار الواضحة
للتغيرات المناخية ،والحد من ارتفاع
الحرارة.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال م ــدي ــر ع ـم ـل ـيــات
شرق الكويت في "نفط الكويت" عمر
ص ــادق" فــي تصريح مماثل" لـ"كونا"
ان محمية العبدلية تقع غرب الكويت
في منطقة كبد وحتى جنوب الكويت،
وتم البدء فيها عام  ،2011بالتعاون مع
الهيئة العامة لشؤون الزراع والثروة
السمكية ،حيث تم تزويدها بالنباتات
البرية.
وأش ـ ـ ـ ــار صـ ـ ـ ــادق الـ ـ ــى ان م ـســاحــة
المحمية فــي الـمــرحـلــة األولـ ــى كانت
مليونا و 200أل ــف مـتــر مــربــع ،وبعد
نجاح المرحلة االولى وزراعة  20الف
نبتة بــريــة تــم االنـتـقــال ال ــى المرحلة

جعجع لـ ةديرجلا :.استقالة...
سـيــواجـهــون أي مـحــاولــة مقايضة تحصل بـيــن رئـيــس الجمهورية
ً
ميشال عون وحزب الله ،خصوصا في ضوء المعلومات التي تتحدث
عن الذهاب إلى صفقة تقضي بوقف البيطار عن التحقيق مع الرؤساء
وال ـن ــواب وال ـ ــوزراء وإحــالـتـهــم إل ــى المجلس الـنـيــابــي ،مـقــابــل حصر
تحقيقاته مع الموظفين ،فهذا مشروع ال بد من مواجهته إلى النهاية.
واعتبر أن ذهنية عون تقوم على المقايضة ،وقد يفكر في بيع هذا
الملف لحزب الله مقابل السعي إلى فتح معركة جعل صهره جبران
ً
باسيل رئيسا ،كما يمكن لعون التفكير في بيع ملف ترسيم الحدود
ً
لألميركيين بهدف تحسين أوراق باسيل أيضا ،لكنه لن ينجح بذلك.
وشدد على ضرورة إجراء االستحقاق الرئاسي في مواعيده وعدم
ً
تعطيله من قبل «حزب الله» وعون ،معتبرا أنه ،في حال قرر عون البقاء
ً
في القصر بعد انتهاء واليته فسيكون رئيسا غير شرعي.
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نواب :تجميد «لجنة العفو»...
ورقة «العفو الخاص» كوسيلة ضغط ،باعتبارها مكرمة أميرية،
و س ــط ت ـجــدد التصعيد ضــد ر ئـيـســي السلطتين التشريعية
والتنفيذية.
وفــي حين قــال النائب الصيفي الصيفي ،إن «العفو مكرمة
أميرية من صاحب السمو أمير البالد ،ومحاولة ربطه بخطاب
أو مواقف سياسية هنا وهناك أمر غير مستغرب من رئيسي
مجلسي األمة والوزراء» ،أكد النائب شعيب المويزري أن «تجميد
اللجنة يلزمنا بتقديم قانون العفو الشامل في أول جلسة مقبلة،
مع القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي».

السفيرة األميركية تغرس شجرة في محمية العبدلية
الثانية بعد عامين من المرحلة االولى
عـلــى مـســاحــة مـلـيــون و 800ال ــف متر
م ــرب ــع ،ب ـهــدف ال ـح ـفــاظ ع ـلــى الـتـنــوع
البيئي وتنمية الحياة الفطرية البيئة
المحلية.
وأوضـ ــح ان ــه بـعــد ن ـجــاح المرحلة

الثانية "انطلقنا في المرحلة الثالثة،
وحاليا المساحة االجمالية  8ماليين
مـتــر مــربــع و 155ال ــف نـبـتــة وشـجــرة
ب ــري ــة ،ت ـضــم  40ن ــوع ــا م ــن األش ـج ــار
وال ـن ـب ــات ــات م ـن ـهــا ال ـس ـم ــر ،وال ــرم ــث،
والـغـضــا ،والـطـلــح ،وال ـغــاف ،واالراك،

من جانبه ،أوضح النائب ثامر السويط أن «العفو مكرمة من
سمو األمير ،وليس لعبة أو ورقة في يد من يريد استخدامها»،
بينما رأى النائب مبارك الحجرف أن «تحالف المصالح غير
ً
الشرعي بين الرئيسين المعزولين شعبيا لن يولد إال المزيد
من اآلالم ألهل الكويت».
بدوره ،أكد النائب مرزوق الخليفة أنه إذا «صح خبر تجميد
لجنة الحوار ،فاألمر يستدعي في أول جلسة استعجال قانون
العفو الشامل الذي تقدمت به بداية دور االنعقاد ،حيث إن إقراره
ً
ً
سيعيد أبناء الكويت جميعا إلى وطنهم ،بعيدا عن المساومات
الحكومية المخجلة التي يقودها المتالعبون!».
أما النائب خالد المونس فشدد على أن «البديل عفو شامل
ً
ً
لجميع أصحاب الرأي ،وسيكون اختبارا حقيقيا للمبادئ التي
صرح بها اإلخــوة الـنــواب» ،في حين قال النائب مهند الساير
«محزن أن يكون ملف العفو عن الشباب ومشاعر أهاليهم ورقة
مساومات سياسية بيد الرئيسين!».
من جهته ،رأى النائب عبدالله الطريجي أن «ما نشر عن توقف
عمل اللجنة الثالثية مقلق ،وكلنا أمــل في أن يراجع الجميع
حساباتهم ،ويراعوا مصلحة الوطن والمواطن ،حتى يواصل
قطار العفو عن أبنائنا وإخواننا مسيرته للنهاية».
٠٥

«تهميش» موجهي «التربية»...
لمسمياتهم ،وغياب بطاقات وصف وظيفي يحدد مهامهم بدقة،
السيما بعد إقرار الوزارة منذ نحو  5سنوات مبدأ عدم إشراكهم
فــي تقييم المعلمين ورؤسـ ــاء األق ـس ــام لــوجــود أح ـكــام قضائية
بهذا الخصوص ،استندت على عدم وجود الموجه ضمن الهيكل

والـحـنــاء ،والـسـلــم ،واالث ــل ،والـبــرهــام،
والبلركنسونية ،والهجليج ،والصمغ
العربي وغيرها".
وقال ان المنطقة تحولت الى غابة
يـتـخـلـلـهــا ت ــال وب ـح ـي ــرات ،وب ـعــد ان
كانت تتصف بكثرة الغبار تــم ثبات

األرض بفعل النباتات ،وتحولت الى
بـ ــذور نـسـتـفـيــد م ـن ـهــا ،خ ـصــوصــا ان
"نفط الكويت" تشرف على نحو  80في
المئة من أراضي الكويت ،الفتا الى ان
من استراتيجيات الشركة العمل على
انشاء المحميات في مختلف المناطق
حفاظا على البيئة.
بــدورهــا ،قالت السفيرة األميركية
لــدى الكويت ،الينا رومانوسكي ،في
تصريح مماثل ،إنها المرة الثانية التي
تــزور فيها محمية العبدلية "الرائعة
والمميزة" ،مــؤكــدة انها دائـمــا تسعد
بوجودها فيها "ألنني أتعلم الكثير
حول الطبيعة بكل ما فيها من نباتات
وحيوانات واشجار في الكويت".
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت روم ــان ــوسـ ـك ــي إلـ ـ ــى أن
الكويت اظهرت التزاما كبيرا بحماية
البيئة أثناء مشاركتها في قمة األمم
المتحدة الـ  27حول التغير المناخي
وال ـب ـي ـئــة (كـ ــوب  )26ال ـتــي ع ـقــدت في
غالسكو ،مبينة ان وجودها اليوم في
المحمية نموذج على الـتــزام الكويت
بـحـمــايــة الـبـيـئــة ،وال ــذي تـقــوم بــه من
فترات كبيرة من خالل زراعة األشجار
والنباتات والحفاظ عليها.
وأع ـ ــرب ـ ــت عـ ــن األم ـ ـ ــل فـ ــي ت ــواص ــل
التعاون مع حكومة الكويت ومنظمات
المجتمع المدني ،لتنفيذ ما تم االتفاق

ً
التنظيمي للوزارة ،مما ساهم في تهميشهم والتأثير سلبا على
عملهم ،حتى بلغ األمر إلى عدم سماح بعض اإلشرافيين بالمدارس
للموجهين بممارسة عملهم داخل المدرسة.
وت ـض ـيــف ال ـم ـص ــادر أنـ ــه رغـ ــم ال ــوع ــود ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي حصل
الموجهون عليها من قياديي «التربية» خالل السنوات الـ  5الماضية
بإنهاء مشكلتهم ،فإن الموضوع لم ُيحل حتى اآلن وما زالوا ُي َّ
قيمون
في النظم المتكاملة على أنهم معلمون وال يتمتعون بصفة إشرافية.
وعلمت «الجريدة» من مصادرها أن الموجهين الجدد الذين ترقوا
َ
ً
أخيرا لم يحصلوا على البدالت المالية الخاصة ببدلي التوجيه
واإلش ــراف؛ لغياب الصفة اإلشرافية عنهم في الهيكل التنظيمي
لـ «التربية» ،في حين حصل رؤساء األقسام الذين ترقوا إلى وظيفة
مدير مدرسة مساعد على بدالتهم كاملة.
ولفتت المصادر إلى أن غياب الصفة اإلشرافية عن الموجهين
يتعارض مع قانون كادر المعلمين  ،2011/28الذي حدد الموجهين
َ
ضمن الوظائف التعليمية اإلشرافية التي تستحق بدلي اإلشراف
والتوجيه.

التومان ينهار وإيران...
الصرافة على التوقف عن البيع والشراء.
وفــي حين اصطف إيــرانـيــون على أب ــواب الـصــرافــات الستبدال
مدخراتهم ،نشط البعض اآلخر في محاولة الستغالل فارق السعر
الرسمي ،مع رواج السوق الموازية لبيع العمالت.
في األثناء ،تعرضت طهران لضغوط أوروبية وأميركية كبيرة،
ً
وبينما طالب األوروبيون بمقترحات بناءة ّلوحت واشنطن مجددا
بـخـيــارات أخ ــرى ،عشية وص ــول وزي ــر الــدفــاع اإلســرائـيـلــي بيني

عـلـيــه ف ــي ق ـمــة جــاس ـكــو ،م ـعــربــة عن
س ـع ــادت ـه ــا ل ــوج ــوده ــا ل ـت ـش ـهــد عـلــى
تـحـقـيــق ال ـكــويــت الل ـتــزامــات ـهــا تـجــاه
حماية البيئة.
ومن جانبه ،قال سفير طاجيكستان
عميد السلك الدبلوماسي زبيد الله
زبيدوف لـ"كونا" ،إن العالم يمر اليوم
بــأزمــات مـنــاخـيــة خـطـيــرة تتمثل في
االح ـت ـبــاس الـ ـح ــراري ،بـسـبــب ارت ـفــاع
م ـع ــدالت غ ــاز ثــانــي أكـسـيــد الـكــربــون
والتصحر والتلوث البيئي من جراء
ع ـ ــدم ت ــرش ـي ــد اسـ ـتـ ـخ ــدام واس ـت ـغ ــال
الموارد الطبيعية.
وأشار زبيدوف إلى أن المشاركة في
الحملة هي الوسيلة المثلى للتخلص
م ــن ال ـم ـش ــاك ــل ال ـب ـي ـئ ـيــة وال ـم ـنــاخ ـيــة
ال ـعــال ـم ـيــة ،ال ـت ــي ت ـك ـمــن ف ــي الـتـمـســك
بالمبادرات الرامية إلى حماية البيئة
والطبيعة ،وترشيد استخدام الموارد
الطبيعية ،وإع ـطــاء األولــويــة للطاقة
الخضراء وتنمية االقتصاد األخضر.
يذكر أن "محمية العبدلية" مشروع
بـيـئــي رائـ ــد يـشـكــل ت ـتــوي ـجــا لـجـهــود
"نفط الكويت" لبناء محمية طبيعية
متكاملة في صحراء الكويت ،ويسعى
إلى تصحيح األضرار البيئية ،وإعادة
ال ـح ـي ــاة والـ ـتـ ـن ــوع ال ـب ـي ــول ــوج ــي إل ــى
الصحراء.

غانتس إلى واشنطن.
وكشف مصدر ،لـ «الجريدة» ،أن كبير المفاوضين اإليرانيين علي
باقري كني أبلغ المسؤولين في طهران بأن األطراف المقابلة جاءوا
إلــى فيينا فقط لجس النبض والحصول على معلومات عن مدى
استعداد إيــران لتقديم التنازالت فقط ،ولــم يكن لديهم مقترحات
محددة حول حل عقدتي رفع العقوبات وااللتزامات النووية22 .

الواجهة البحرية بحراسة...
دوريـ ــات الـخـيــالــة الـتــي ب ــدأت االنـتـشــار مــع بــدايــة عطلة نهاية
األسبوع ،تلقت أوامر صريحة بالتعامل الفوري والحازم ،بالتنسيق
مع األجهزة األمنية المساندة ،لمنع كل ما يعكر صفو األمــن في
ً
ً
تلك المواقع ،علما بأن عمل دوريات الخيالة سيقتصر مبدئيا على
العطلة ،ثم يتطور إلى الحضور اليومي في تلك المواقع.

بن سلمان يجري مباحثات...
إلى اتفاق دولي مع طهران.
ً
وبعد أن مارست بــاده ضغوطا قوية الستقالة وزيــر اإلعــام
اللبناني جورج قرداحي ،الذي أثارت تصريحاته المسيئة غضب
دول الخليج ،بقيت التوقعات منخفضة بشأن قدرة ماكرون على
إقناع الرياض بإنهاء القطيعة مع لبنان.
ونقلت وكالة األنباء األلمانية عن مراقبين قولهم ،إن المملكة
قد تتجاوب مع الرئيس الفرنسي من خالل «تجميد خطوات أخرى
ُ
كانت ستتخذ تجاه لبنان».
20
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محليات
«الشؤون» :تعديل األنظمة األساسية لـ  3جمعيات نفع عام
«ناقشت طلبات إشهار  4بين أهلية وخيرية ...وإعادة عرض مبرة»
جورج عاطف

مخاطبة الجمعيات
لتحديد موعد
لعموميات تقر
البنود المعدلة

علمت "الجريدة" أن لجنة إشهار
وتـ ـقـ ـيـ ـي ــم وح ـ ـ ــل جـ ـمـ ـعـ ـي ــات ال ـن ـف ــع
الـعــام والـمـبــرات ودراس ــة ومراجعة
أن ـظ ـم ـت ـه ــا األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ف ـ ــي وزارة
ال ـ ـش ـ ــؤون االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ب ــرئ ــاس ــة
الــوكـيـلــة ال ـم ـســاعــدة ل ـشــؤون قـطــاع
التنمية االجتماعية ،اعتمدت خالل
اجتماعها األ خـيــر  3طلبات بشأن
تعديل األنظمة األساسية لجمعيات
أهـلـيــة وخ ـيــريــة لـتـتــوافــق والـنـظــام
األس ــاس ــي ال ـن ـم ــوذج ــي لـجـمـعـيــات
النفع العام.
ووف ـق ــا ل ـم ـصــادر "الـ ـش ــؤون" فــإن
اللجنة وا فـقــت على طلبات تعديل
األنـ ـظـ ـم ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة لـجـمـعـيـتـيــن
أهليتين هما كيان للرعاية األسرية،
وب ـي ــادر ال ـســام الـنـســائـيــة ،إضــافــة
إل ــى ال ـمــواف ـقــة عـلــى تـعــديــل الـنـظــام
األساسي لجمعية اإلغاثة اإلنسانية
(خ ـ ـيـ ــريـ ــة) ،الفـ ـت ــة إلـ ـ ــى أن ال ـل ـج ـنــة
ً
عرضت أيضا الطلبين المقدمين من
الجمعية الكويتية للعمل اإلنساني
(خيرية) بإضافة الوقفيات للجمعية،
وجمعية التميز اإلنساني (خيرية)
بإضافة أهداف تعليمية.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أنـ ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـق ـ ــب مـ ــواف ـ ـقـ ــة
ا ل ــوزارة على تعديل هــذه األنظمة

«القوى العاملة» :استئناف عمل فرق
التفتيش على العمالة المخالفة
ً
«تكثيف الحمالت على مناطق تجمعها خصوصا الجليب والشويخ»
•

ستتم مخاطبة الجمعيات بذلك،
ليتسنى لـهــا تـحــد يــد مــو عــد لعقد
جـ ـمـ ـعـ ـي ــة عـ ـم ــومـ ـي ــة غ ـ ـيـ ــر عـ ــاديـ ــة
الق ــرار الـبـنــود الـمـعــدلــة بــاألنـظـمــة
األساسية ،مؤكدة استمرار اللجنة
فــي مــراج ـعــة األن ـظ ـمــة وال ـن ـظــر في
إشهار الجمعيات الجديدة وتقييم
ً
القائمة وفقا الختصاصاتها ،التي
ً
م ــن بـيـنـهــا أي ـض ــا ح ــل الـجـمـعـيــات
المخالفة.

وأوضحت المصادر ،أن اللجنة،
المشكلة بالقرار اإلداري رقم (/1261أ)
ً
لسنة  ،2021ناقشت أيـضــا طلبات
إش ـه ــار  4ج ـم ـع ـيــات :اث ـن ـتــان منها
أه ـل ـيــة ه ـمــا جـمـعـيــة اس ـن ــاد لـلــدعــم
وال ـت ـن ـم ـي ــة ،وال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة
للمهرجانات ،إضــافــة إلــى مناقشة
طلبي ا شـهــار جمعيتين خيريتين
هما كويتيون ألجل القدس ،وفضائل
ً
لألعمال االنسانية ،فضال عن إعادة

ع ــرض طـلــب اش ـهــار مـبــرة الفضول
الخيرية.
ولـ ـفـ ـت ــت إلـ ـ ــى أن ال ـل ـج ـن ــة أبـ ــدت
مــاح ـظــات ـهــا ع ـل ــى أه ـ ـ ــداف تـكــويــن
بعض الجمعيات قيد اإلشهار والتي
ج ــاءت مـكــررة مــع أه ــداف جمعيات
أخـ ــرى م ـش ـهــرة وتـ ـم ــارس أعـمــالـهــا
على أرض الواقع ،كما حذفت بعض
األه ــداف التي ال تتناسب وطبيعة
عمل الجمعيات طالبة اإلشهار.

جورج عاطف

علمت "الجريدة" أن الهيئة العامة
للقوى العاملة ،استأنفت عمل لجان
الـتـفـتـيــش ال ـم ـنــوطــة بـتـنـظـيــم ســوق
ال ـع ـمــل ،وض ـبــط ال ـع ـمــالــة الـهــامـشـيــة
الـمـخــالـفــة ل ـقــانــون اإلق ــام ــة ،أو الـتــي
تعمل لــدى الغير وإقاماتها مسجلة
على أصحاب عمل آخرين ،ذلك عقب
ت ــوق ــف ن ــاه ــز ال ـش ـه ــري ــن ،ف ــي أع ـقــاب
تـجـمـيــد وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـح ـمــات
األمنية على مخالفي قانون اإلقامة
والعمل بسبب تكدس الموقوفين في
سجن اإلبعاد.
ووف ـقــا لـمـصــادر "ال ـقــوى العاملة"
فإن نائب مدير الهيئة لقطاع شؤون
ح ـم ــاي ــة ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة د .م ـب ــارك
ا لـعــاز مــي أ عـطــى تعليماته لمفتشي
العمل بمعاودة الجوالت التفتيشية
على جميع مناطق البالد ،مؤكدة أن
الفترة المقبلة ستشهد تكثيف جوالت
الـتـفـتـيــش عـلــى مـنــاطــق ال ـب ــاد كــافــة
الشهيرة بتجمعات العمالة ،ال سيما
منطقتي جليب ا لـشـيــوخ وا لـشــو يــخ

الصناعية ،لرصد وضبط المخالفين،
ً
تنفيذا للمادة  136مــن الـقــانــون رقم
 6لسنة  ،2010الـصــادر بشأن العمل
ف ــي ال ـق ـط ــاع األهـ ـل ــي ،والـ ـت ــي منحت
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ال ـم ـخ ـت ـص ـيــن صــاح ـيــة
تحرير إخ ـطــارات المخالفة للعمالة
التي تعمل بغير مركز العمل المحدد.
وذكـ ـ ــرت الـ ـمـ ـص ــادر ،أن الـشـهــريــن
الماضيين شهدا إبعاد مئات العمالة
الوافدة المخالفة التي ضبطت سائبة
أو ه ــارب ــة م ــن كـفــائـهــا بــالـقـطــاعـيــن
األه ـلــي والـمـنــزلــي ،م ـشــددة عـلــى أنــه
بشأن عمالة القطاع األهلي يتم وقف
ملف صــا حــب العمل المسجلة عليه
هذه العمالة ،وإمهاره بالرمز ( ،)73إلى
حين التأكد مــن إبعادها عــن البالد،
ثــم إ ع ــادة التفتيش عليه للتأكد من
التزامه بتشغيل العمالة لديه.
وأضافت أنه فيما يخص العمالة
المنزلية المضبوطة ،تتم مخاطبة
"الداخلية" بشأنها ،ممثلة في اإلدارة
العامة لمباحث شؤون اإلقامة ،التخاذ
اإلج ــراء ات القانونية حيالها وبحق
كفالئها.

الهيكل التنظيمي الجديد لـ«الصحة» خالل أيام خاجة لـ ةديرجلا• :إهمال التطعيم اإللزامي
إلغاء قطاعات ودمجها في غيرها واستحداث أخرى
للطاقم الطبي يهدد حياتهم ومرضاهم
•

عادل سامي

كشفت مصادر صحية مطلعة أن وزارة
الصحة تستعد إلعالن هيكلها التنظيمي
الجديد خالل أيام.
وأكدت المصادر ،لـ"الجريدة" ،أن الهيكل
الـ ـج ــدي ــد ت ــم اعـ ـتـ ـم ــاده والـ ـم ــوافـ ـق ــة ع ـل ـيــه،
بالتنسيق بـيــن ال ـ ــوزارة ودي ـ ــوان الـخــدمــة

المدنية ،عقب أشهر من المراجعة والدراسة
المستفيضة له.
ولفتت إلــى إلغاء قطاعات ودمجها في
قطاعات أخرى ،مثل قطاع خدمة المواطن
ال ـ ـ ــذي س ـي ـت ــم دمـ ـج ــه فـ ــي قـ ـط ــاع الـ ـش ــؤون
القانونية ،إلــى جانب استحداث قطاعات
جــديــدة أبــرزهــا قـطــاع المسؤولية الطبية
وتـغـيـيــرات فــي مسميات إدارات مــوجــودة

بـ ــالـ ــوزارة واسـ ـتـ ـح ــداث أخ ـ ــرى م ـثــل إدارة
األمراض المزمنة غير المعدية.
ً
ً
يذكر أن فريقا مشتركا من وزارة الصحة
ودي ــوان الخدمة المدنية عمل لعدة أشهر
على الهيكل التنظيمي ا لـجــد يــد ،حيث إن
الجانبين انتهيا من دراسة جميع القطاعات
في الوزارة وأجريا مراجعة شاملة للقرارات
التنظيمية فيها.

انخفاض أسعار تذاكر الطيران من الكويت وإليها
بعد ارتفاعها األسبوع الماضي على خلفية رصد «أوميكرون»
•

سيد القصاص

انـ ـخـ ـفـ ـض ــت أس ـ ـع ـ ــار ت ــذاك ــر
ال ـط ـي ــران م ــن ال ـك ــوي ــت وإل ـي ـهــا
ب ـش ـك ــل ن ـس ـب ــي ،ع ـق ــب الـ ـه ــدوء
الـحــالــي تـجــاه متحور كــورونــا
"أوم ـ ـي ـ ـكـ ــرون" ،ب ـع ــد ارت ـفــاع ـهــا
األسبوع الماضي إلى الضعف،
ب ـس ـب ــب اإلقـ ـ ـب ـ ــال ال ـك ـب ـي ــر عـلــى
الـ ـع ــودة ســري ـعــا إل ــى ال ـكــويــت،
تخوفا من إصدار قرارات بشأن
إغـ ـ ـ ــاق الـ ـمـ ـط ــار ت ـ ـجـ ــاه بـعــض
وجـهــات السفر الـتــي قــد يظهر
فيها المتحور الجديد.

وقـ ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر أح ـ ـ ــد م ـك ــات ــب
ال ـس ـف ــري ــات ،لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،إنــه
م ــع ب ــداي ــة األس ـ ـبـ ــوع ال ـج ــاري
اسـتـقــرت أس ـعــار تــذاكــر السفر
نسبيا مــع جميع دول العالم،
التي يوجد بينها وبين الكويت
ذه ــاب وعـ ــودة ،بسبب ارتـفــاع
ال ـع ــرض أمـ ــام ال ـط ـلــب ،مـشـيــرا
إلى أنه خالل األسبوع الماضي
ار تـفــع الطلب على المعروض
فـ ـ ــأدى إل ـ ــى ارت ـ ـفـ ــاع األسـ ـع ــار،
وم ــع بــدايــة األس ـب ــوع ال ـجــاري
انخفض الطلب أمام المعروض
فانخفضت األسعار.

وأ شـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ــى أن م ـتــو ســط
رحالت الذهاب والعودة إلى
مـصــر حــالـيــا يـصــل إلــى 110
د نــا ن ـيــر ،و ه ــو سـعــر مناسب
مقارنة بــاأل سـبــوع الماضي،
ال ــذي تـضــاعـفــت ف ـيــه أس ـعــار
العودة بسبب ارتفاع الطلب
وضغط المسافرين للرجوع
إلى الكويت.
وك ـ ـ ـ ــان االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي
ل ـل ـن ـقــل الـ ـج ــوي (أيـ ــاتـ ــا) ذك ــر
فــي تـقــريــر أص ــدره أخ ـيــرا أن
ا لـطـلــب عـلــى ا لـسـفــر المحلي
سيزداد تدريجيا عام ،2022

ل ـي ـق ــارب م ـس ـتــويــات م ــا قـبــل
الجائحة ،متوقعا انخفاض
خ ـس ــا ئ ــر ا لـ ـقـ ـط ــاع إ ل ـ ــى 51.8
مليار دوالر في نهاية ،2021
مقارنة بخسائر بلغت 137.7
مليارا عام  ،2020وانخفاض
الخسائر بشكل أكبر لتصل
إلى  12مليارا عام .2022

«من غير المقبول تعريض المرضى لخطر اإلصابة بسبب طبيب أو ممرض»
•

عادل سامي

رأت اسـ ـتـ ـش ــاري ــة ال ـج ــراح ــة
ال ـع ــام ــة ف ــي مـسـتـشـفــى م ـبــارك
ال ـك ـب ـي ــر د .ف ــاطـ ـم ــة خ ــاج ــة أن
ف ــرض التطعيم اإلل ــزام ــي على
ال ـط ــاق ــم ال ـط ـب ــي وال ـت ـمــري ـضــي
أساسي لحماية الطاقم الطبي
مـ ــن اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات ال ـ ـشـ ــديـ ــدة ،إذ
إنهم الصف األول في مواجهة
الوباء والدفاع ،كما أنه حماية
كذلك للمرضى الذين يعالجهم
الـطـبـيــب وال ـم ـم ــرض م ــن خطر
اإلصابة ونقل العدوى إليهم.
وقــالــت خــاجــة ،ل ــ"ال ـجــريــدة"،
إن غ ـيــر الـمـتـطـعــم ك ـمــا أثـبـتــت
الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات واإلح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــات،
م ـع ـ ّـرض أك ـثــر لـخـطــر اإلصــابــة
بـشـكــل عـ ــام ،ول ـخ ـطــر اإلص ــاب ــة
الـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــدة بـ ــأض ـ ـعـ ــاف ف ــرص ــة
الـمـتـطـعــم ،كـمــا أن ق ــدرت ــه على
نقل العدوى إلى اآلخرين أيضا
هي أضعاف قدرة المتطعم في
حال اإلصابة.
وأشـ ــارت إل ــى أن الـكـثـيــر من
المرضى في المستشفيات هم
من أصحاب األمــراض المزمنة
وم ــن ك ـبــار ال ـســن وم ـمــن تـكــون

مناعتهم ضعيفة ،وهم الفئات
ال ـتــي يـخـشــى عـلـيـهــا م ــن خطر
اإلصابة ومضاعفاتها ،خاصة
في ظل وجود المتحور "دلتا".
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ــن غ ـي ــر
الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــول تـ ـ ـع ـ ــري ـ ــض هـ ـ ـ ــؤالء
المرضى لخطر اإلصابة بسبب
العدوى من طبيب أو ممرض لم
يتلق التطعيم بعد.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت خ ـ ــاج ـ ــة أن فـ ــرض
التطعيم اإللزامي على العاملين
فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـص ـ ـحـ ــي يـ ـل ــزم
ال ـط ـب ـي ــب والـ ـ ـمـ ـ ـم ـ ــرض ،وع ـل ــى
العاملين العمل فقط بالدليل
العلمي الــذي تقوم عليه مهنة
ال ـ ـطـ ــب وااللـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ــال ــوس ــائ ــل
الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة ف ـ ـقـ ــط ف ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــاج
والوقاية.
وأش ــارت إلــى أن دوال كثيرة
س ـب ـق ـت ـنــا ف ــي ف ـ ــرض الـتـطـعـيــم
اإلل ـ ــزام ـ ــي ع ـل ــى ال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
الـقـطــاع الـصـحــي ،بــل تـجــاوزت
ذلك إلى فرض عقوبات على من
يرفض أو يمتنع عن التطعيم،
ت ـ ـصـ ــل إلـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــدم دفـ ـ ـ ــع راتـ ـ ــب
ل ـل ـمــو ظــف ا لـمـمـتـنــع أو تغيير
مكان عمله.
وقالت أن الواليات المتحدة

ً
فصلت طبيبا دعا أحد مرضاه
إلى عدم التطعيم ،وآخر رفض
ارتـ ـ ــداء ال ـك ـمــام أث ـن ــاء الـفـحــص
مـمــا يـشـكــل اس ـت ـه ـتــارا بصحة
المرضى وترويجا لممارسات
ب ـع ـيــدة ع ــن ال ـط ــب ومـســؤولـيــة
الطبيب في الحفاظ على صحة
مرضاه.
وذك ـ ــرت أن م ــن ال ـ ــدول الـتــي
فرضت التطعيم اإللــزامــي على
العاملين في القطاع الصحي،
الـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة،
وفرنسا ،وإيطاليا ،وهنغاريا،
وال ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــان ،وك ـ ـ ـنـ ـ ــدا ،وب ـع ــض
الواليات األميركية ،وأستراليا،
ونيوزيلندا ،وروسيا ،وغيرها.
وت ـســاء لــت :هــل يقبل أحــدنــا
أن يـ ـك ــون ال ـط ـب ـي ــب ال ـ ـ ــذي هــو
بـمــواجـهــة ال ــوب ــاء م ـســؤوال عن
عالجه أو عالج قريبه المريض
و هــو غير متطعم ،واحتمالية
إص ــاب ـت ــه ون ـق ـلــه ل ـل ـع ــدوى لهم
كـ ـبـ ـي ــره؟ وهـ ـ ــل ن ـق ـب ــل أن ن ــرى
إصــابــات بين الجيش األبيض
وهم خط دفاعنا االول؟
وأضــافــت خــاجــة أنـنــا فقدنا
أطباء وممرضين وعاملين في
ال ـق ـط ــاع ال ـص ـح ــي ،وم ـن ـهــم من

فاطمة خاجة

ك ــان صـغـيــرا ف ــي ال ـســن بسبب
إص ــاب ــاتـ ـه ــم أث ـ ـنـ ــاء ال ـج ــائ ـح ــة،
ومنهم من توفى بسبب اإلصابة
قبل وجود التطعيمات ،ومنهم
م ـ ـ ــن ت ـ ــوف ـ ــى ل ـ ــأس ـ ــف مـ ـت ــأث ــرا
بـ ـمـ ـض ــاعـ ـف ــات "ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد" ب ـعــد
ظهور التطعيمات بسبب عدم
تلقيه لـلـقــاح ،مـشــددة على أنه
م ــن بـ ــاب األولـ ــويـ ــة ي ـجــب على
وزارة الصحة أن تطعم جميع
منتسبيها ،خاصة في مواجهة
الموجات المتكررة والتحورات
المستمرة.

«األشغال» :تسليم «المراكز التجارية الـ  »5العام المقبل
الشمري لـ ةديرجلا• :نسبة إنجازها  %91وصممت وفق معايير عالمية
تسابق وزارة األشغال الزمن
إلنجاز مشروع «المراكز
التجارية الـ »5التابعة لوزارة
التجارة والصناعة ،حيث
بدأت في مراحل التسليم
المرحلي لمباني المشروع التي
ستسلمه العام المقبل.

•

سيد القصاص

كـشـفــت مـهـنــدســة مـشــروع
"الـ ـ ـم ـ ــراك ـ ــز ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة الـ ـ ـ ــ"5
الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـتـ ـج ــارة
والصناعة م .إلهام الشمري،
عـ ـ ـ ـ ــن وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع
حــالـيــا إلــى مــرحـلــة االسـتــام
المرحلي ،حيث سيتم تسليم
مركز حولي والظهر ،ومن ثم
تسليم باقي مباني المشروع
خالل العام المقبل ،مبينة أن
نسبة إنجازه وصلت إلى 91
في المئة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــري ف ــي
ت ـص ــري ــح ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،إل ــى
أن وزارة األ ش ـ ـغـ ــال ا ل ـعــا مــة
ت ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــرف ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع
"المراكز التجارية الخمسة"
بشكل كــا مــل ب ـكــوارد وطنية
مـ ـ ــن جـ ـمـ ـي ــع الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات
ا لـهـنــد سـيــة وا ل ـف ـن ـيــة بنسبة
 100في المئة ،الفتة إلى أنه
ت ــم تـصـمـيــم ال ـم ـش ــروع وفــق
معايير بيئية عالمية تجعله
أكثر استدامة ،ويحافظ على
الطاقة داخل المباني ،إضافة
إل ــى أن م ـبــان ـيــه ق ـ ــادرة عـلــى

اكتساب الحرارة خالل فصل
الشتاء بخالف الصيف ،مما
يزيد من كفاء تها.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت "تـ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـصـ ـمـ ـي ــم
واج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ع ـل ــى
ن ـظــام ال ــزج ــاج الـهـيـكـلــي ذي
ال ـج ــودة ال ـعــال ـيــة ،ك ـمــا تمت
م ـ ـ ــراع ـ ـ ــاة ال ـ ـ ـعـ ـ ــزل ال ـ ـ ـحـ ـ ــراري
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـع ـ ـمـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى ح ـف ــظ
ال ـطــاقــة فــي الـمـبـنــى ،إضــافــة
إلـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام م ــواصـ ـف ــات
خاصة لحفظ الطاقة لتقليل
ن ـس ـبــة اس ـت ـه ــاك ال ـك ـهــربــاء،
واستخدام " "Sky lightلجعل
اإلضاء ة في المبنى من مواد
صــدي ـقــة لـلـبـيـئــة ،ولـتـحــافــظ
على حرارة المبنى.

مواصفات قياسية
وب ـي ـن ــت الـ ـشـ ـم ــري أن ـ ــه تــم
اختيار معدات التكييف في
المباني بمواصفات قياسية
ت ـق ـل ــل مـ ــن الـ ـتـ ـل ــوث ال ـب ـي ـئــي،
وتقلل من استهالك الكهرباء،
وت ــم اس ـت ـخــدام ش ـعــار وزارة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة ع ـلــى
واجـ ـ ـه ـ ــات الـ ـمـ ـب ــان ــي والـ ـ ــذي

إلهام الشمري

يعكس التراث الكويتي ،الفتة
إلى أنه من واجبات مهندسي
ال ـم ـش ــاري ــع تــأه ـيــل وت ــدري ــب
مهندسي الوزارة على تنفيذ
م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـش ــاري ــع ،و"هـ ــذا
األمـ ـ ــر ح ــرص ـن ــا ع ـل ـي ــه خ ــال
تنفيذ هذا المشروع".
وتابعت :يتكون المشروع
م ـ ــن  5م ـ ــرا ك ـ ــز ل ـل ـت ــرا خ ـي ــص
ا ل ـت ـجــار يــة ب ـمــوا قــع مختلفة
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ت ـ ـت ـ ـم ـ ـثـ ــل ف ــي
"ال ـظ ـهــر ،وحــولــي ،والـعـيــون،
والـ ـمـ ـنـ ـص ــوري ــة ،وخـ ـيـ ـط ــان"،

أحد مباني المراكز الخمسة التابعة لوزارة التجارة
وكل مبنى يتكون من سرداب
ودور أول ،ودور ثان ،وسطح،
ب ـم ـس ــاح ــة م ــوق ــع ت ـص ــل إل ــى
 1950مترا مربعا ،ومساحة
بناء عمودي تبلغ  5850مترا.

و ل ـ ـف ـ ـتـ ــت إ ل ـ ـ ــى أن ا ل ـ ـهـ ــدف
م ـ ــن إنـ ـ ـش ـ ــاء هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع
زي ــادة نـسـبــة مـســاحــة الـبـنــاء
العمودي لكل مبنى مقارنة
ب ــالـ ـمـ ـب ــان ــي الـ ـق ــديـ ـم ــة ال ـت ــي

تـ ـ ــم ه ـ ــدمـ ـ ـه ـ ــا ،م ـ ـمـ ــا يـ ـس ــاع ــد
ع ـل ــى زيـ ـ ــادة كـ ـف ــاء ة اإلن ـت ــاج
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ،واسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب
عـ ـ ــدد أك ـ ـبـ ــر م ـ ــن ال ـم ــوظ ـف ـي ــن
والـ ـم ــراجـ ـعـ ـي ــن ،إض ــاف ــة إل ــى

اس ـت ـخ ــدام أحـ ــدث الـتـقـنـيــات
والتكنولوجيا في المشروع،
م ـ ـمـ ــا ي ـ ـسـ ــاعـ ــد ع ـ ـلـ ــى س ــرع ــة
إنجاز المعامالت.

٤
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العريعر لـ ةديرجلا 3 :.قوائم تتنافس بـ «التطبيقي» «المعلمين»« :التربية» بحاجة لوزير قادر
ً
ً
غدا على التعامل مع المسؤوليات الجسام
«العمادة» شكلت  13لجنة اقتراع ...و 44097طالبا يحق لهم التصويت
أحمد الشمري

أعـلــن عميد ش ــؤون الطلبة
ف ــي ا ل ـه ـي ـئــة ا ل ـع ــا م ــة للتعليم
الـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــي وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــب
د .عبدالكريم العريعر مشاركة
 3قوائم طالبية هي المستقبل
الطالبي ،والمستقلة ،والوحدة
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
االتحاد العام لطلبة ومتدربي
الهيئة للعام النقابي -2021
 2022التي تعقد غدا.
وقــال العريعر لـ «الجريدة»
إن ال ـع ـمــادة شـكـلــت  13لجنة
اق ـ ـتـ ــراع ف ــي ك ـل ـيــات وم ـعــاهــد
ال ـه ـي ـئ ــة ،الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى أن ع ــدد
ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـ ـحـ ــق ل ـهــم
الـتـصــويــت هــم  44097مقيدا
في كشوف االقتراع.
وتـ ــابـ ــع أن ع ـ ـمـ ــادة شـ ــؤون
الطلبة في «التطبيقي» عقدت
اجـتـمــاعــا مــع ممثلي الـقــوائــم

ال ـط ــاب ـي ــة بـ ـه ــدف ال ـت ـن ـس ـيــق
مـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــم فـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ـتـ ـ ــى األم ـ ـ ـ ـ ــور
اإلجرائية الخاصة بالعملية
االنتخابية وتــم االتـفــاق على
جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــود ،م ـ ــردف ـ ــا أن
«العمادة» بالتنسيق مع مركز
نـظــم الـمـعـلــومــات ف ــي الهيئة
قـ ـ ــررت االس ـت ـع ــان ــة ب ـبــرنــامــج
التصويت والفرز اإللكتروني
الذي أثبت نجاحا كبيرا خالل
األعـ ـ ـ ــوام ال ـع ـش ــرة ال ـمــاض ـيــة،
ودقته العالية في فرز النتائج
بنسبة خطأ صفر في المئة.
وفـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،ن ـس ـق ــت
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــادة أي ـ ـضـ ــا م ـ ــع وزارة
الـ ـ ــداخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ت ــأمـ ـي ــن
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع وال ـ ـفـ ــرز
وتــم توفير دوري ــات للشرطة
وح ــراس ــة أم ـن ـيــة كــاف ـيــة لـهــذا
الـ ـ ـغ ـ ــرض ،وكـ ــذلـ ــك ال ـت ـن ـس ـيــق

مـ ـ ــع بـ ـل ــدي ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت الزال ـ ـ ــة
االعالنات المسيئة التي تمس
االنتخابات.
وأكد أن «العمادة» لم تتدخل
ف ــي أي ش ــيء يـتـعـلــق بــإنـشــاء
ال ـق ــوائ ــم ال ـطــاب ـيــة ،ب ــل قــامــت
بــدورهــا الــرقــابــي واإلشــرافــي
والتوعوي ليس أكثر.

أق ـ ــرت ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة ال ـع ــادي ــة
لــاتـحــاد ال ـعــام لطلبة ومـتــدربــي الهيئة
ال ـعــامــة للتعليم الـتـطـبـيـقــي وال ـتــدريــب،
صباح أمس ،التقريرين المالي واالداري
لـلـعــام الـنـقــابــي  ،2021/2020كـمــا حــازت
ال ـه ـي ـئــة اإلداري ـ ـ ــة ث ـقــة أع ـض ــاء الـجـمـعـيــة
ال ـع ـمــوم ـيــة ب ــاإلجـ ـم ــاع ،وذل ـ ــك بـحـضــور
الرئيس السابق لالتحاد صالح الجاركي
ونائب الرئيس ناصر المطيري ،وأمين
السر ظافر العجمي.
وأش ــرف ــت ع ـمــادة ش ــؤون الـطـلـبــة على

●

ال تهاون
وشـ ــدد ع ـلــى أن ــه ال ت ـهــاون
ف ــي تـطـبـيــق ال ـلــوائــح والـنـظــم
عـ ـل ــى كـ ــل مـ ــن ت ـث ـب ــت عــاق ـتــه
بالشعارات الطائفية والقبلية
تـحــت ع ـن ــوان خ ــدم ــات لطلبة
الـهـيـئــة وسـيـتــم تـحــويـلــه الــى
التحقيق.
وبـ ـي ــن أن ـ ــه س ـي ـتــم اع ـت ـمــاد
هــويــة الـطــالــب للتصويت في

«عمومية الهيئة» تعتمد التقريرين المالي واإلداري
فعاليات الجمعية العمومية التي عقدت
في صالة االلعاب في المقر القديم لكلية
الـتــربـيــة االســاسـيــة بالعديلية بحضور
عميدها د .عبدالكريم العريعر ،ومساعد
العميد د .سلمان حاجي ،وعدد من الطالب
والطالبات.
وأعلن العجمي تأجيل انعقاد الجمعية
لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب حسبما
نصت الالئحة المنظمة لعمل االتحاد في
المادة ( ،)22وبعد انقضاء الساعة المقررة
أعلن استئناف انعقادها.

الجمعية أعربت عن ثقتها برئيس الوزراء في اختيار األنسب

وم ـ ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال ال ـم ـط ـي ــري :ن ـت ـقــدم
بالشكر لجميع طالب الهيئة على ثقتهم
الغالية ا لـتــي نعتز بـهــا ،ونلتمس منهم
المعذرة عن أي قصور في عملنا ،مضيفا
أن جــائـحــة ك ــورون ــا كــانــت عــائـقــا كبيرا
أمــام ـنــا ،ولـكـنـنــا اجـتـهــدنــا ق ــدر اإلم ـكــان،
متمنيا السداد والنجاح لجميع الطالب
فــي مسيرتهم الــدراسـيــة والنقابية ،وأن
تكون هناك مشاركة فاعلة في انتخابات
االتحاد وبروح أخوية بين الجميع.

عبدالكريم العريعر

االنتخابات سواء االلكترونية
أو العادية ،ولن يسمح بدخول
ل ـج ــان االق ـ ـتـ ــراع أو الـ ـف ــرز إال
للمطعمين بجرعتين فقط ،أما
بالنسبة للمطعمين بجرعة
واحدة وغير المطعمين فالبد
مــن إحـضــار شـهــادة  PCRقبل
االقتراع بـ  48ساعة.
وعـ ـ ـ ــن نـ ـسـ ـب ــة الـ ـتـ ـص ــوي ــت
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،أوض ـ ــح أن
الـتـصــويــت أم ــر مـتــوقــف على
قــوة القوائم في حشد الطلبة
وال ـم ـتــدرب ـيــن داخـ ــل الـكـلـيــات
والـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــد ،الفـ ـ ـت ـ ــا إلـ ـ ـ ــى أن
«العمادة» بدورها التوجيهي
واالرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي والـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــي
س ـ ـخـ ــرت ج ـم ـي ــع إم ـك ــان ــات ـه ــا
ومــوظـفـيـهــا إلن ـجــاح العملية
االنتخابية والخروج بصورة
مـشــرفــة لـلـهـيـئــة أمـ ــام الطلبة
وجهات الدولة المختلفة.

فهد الرمضان

أك ـ ـ ــدت ج ـم ـع ـي ــة ال ـم ـع ـل ـم ـيــن
ال ـكــوي ـت ـيــة ،أن أنـ ـظ ــار ال ـم ـيــدان
الـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــوي ت ـ ـتـ ــرقـ ــب ال ـت ـش ـك ـي ــل
الحكومي الجديد ،السيما فيما
يخص حقيبة وزارة التربية ،إذ
عــانــت الـ ـ ــوزارة خ ــال الـسـنــوات
األخ ـ ـيـ ــرة عـ ــدم االسـ ـتـ ـق ــرار مـمــا
أثر سلبا على مستوى التعليم
ومـخــرجــاتــه بـشـكــل ع ــام ،وعلى
السياسات والـقــرارات المتخذة
بشكل خاص.
وقالت الجمعية ،في بيان لها
أمـ ــس« :ب ـغــض ال ـن ـظــر إن كــانــت
النية تتجه إلى التجديد للوزير
د .علي المضف ،وهذا ما نتطلع

انتخابات جمعية كلية التربية اليوم
ً
العنزي 7296 :طالبا وطالبة يحق لهم التصويت

أع ـلــن عـمـيــد ش ــؤون الـطـلـبــة بــالــوكــالــة رئيس
اللجنة العليا النتخابات الجمعيات الطالبية
للعام الجامعي  2022/2021د .سلمان العنزي
تنافس قائمتي اإلسالمية التربوية والمستقلة في
انتخابات جمعية كلية التربية اليوم ،مشيرا إلى
أن عدد الطالبات الالتي يحق لهن التصويت 6402
طالبة وعــدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت
 894طالبا.
وأشـ ــاد ال ـع ـنــزي ف ــي تـصــريــح صـحــافــي أمــس
بالدور الكبير الذي قام به أعضاء اللجان العاملة

«نقابة الجامعة» تستنكر عدم صرف «مكافأة
الصيفي» للموظفين واألمناء المساعدين
اس ـت ـن ـكــرت ن ـقــابــة ال ـعــام ـل ـيــن بـجــامـعــة
الكويت االمتناع عن صرف مكافآت الفصل
ال ــدراس ــي ال ـص ـي ـفــي لـلـمــوظـفـيــن واألم ـن ــاء
ال ـم ـســاعــديــن بــال ـجــام ـعــة ،أسـ ــوة بصرفها
لألمين العام للجامعة والهيئة األكاديمية
واإلدارة الجامعية.

وقــالــت الـنـقــابــة ،فــي بـيــان لـهــا« ،ان هــذه
المكافآت حق أصيل للموظفين الذين كانوا
على رأس عملهم في الفصل الصيفي» ،الفتة
ُ
إلى أنها كانت تصرف على مدى السنوات
السابقة ،فلماذا االمتناع عن صرفها هذا
العام خصوصا أن جميع االدارات الجامعية

السابقة ،سواء كانت باالصالة او بالتكليف،
كانت توافق على صرفها للموظفين نظير
عملهم بالفصل الصيفي؟ فـلـمــاذا تمتنع
االدارة الحالية وهي إدارة بالتكليف وعليها
االلتزام باللوائح والنظم المتعارف عليها
في الجامعة؟

«الرحمة العالمية» تثمن
جهود الفرق التطوعية
في إطار احتفائها بيوم التطوع العالميّ ،ثمنت جمعية الرحمة العالمية
مختلف الـجـهــود اإلنسانية والخيرية الـتــي قدمتها الـفــرق التطوعية
ً
ً
الكويتية محليا وإقليميا ،فــي شتى المناسبات .وق ــال رئـيــس وحــدة
المتطوعين في الجمعية ،عبدالله المذن ،في تصريح صحافي ،إن «هذه
المناسبة التي يحتفل بها العالم كل عام في الخامس من ديسمبر تذكرنا
بالدور اإلنساني الرائد للمتطوعين في شتى أنحاء العالم ،وإسهامهم
في محاوالت التغيير نحو األفضل ودعم تقدم المجتمعات ونموها».

«النجاة»:
تضامن تطوعي
ضد «كورونا»

ق ـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس
مجلس اإلدارة بجمعية
النجاة الخيرية ،د .رشيد
الـحـمــد ،إن أه ــل الكويت
عــرفــوا الـعـمــل التطوعي
وال ـ ـخ ـ ـيـ ــري واإلنـ ـس ــان ــي
منذ ال ـقــدم ،وقــد كــان في
البداية عبارة عن جهود
فــرد يــة مستمدة طاقتها
من أوامر الدين اإلسالمي
ال ـت ــي تــدف ـع ـهــم بــوجــوب
إغاثة الملهوف ،وإطعام
المسكين ،وكفالة اليتيم
وت ـ ـفـ ــريـ ــج الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــروب ،ثــم
ت ـط ــورت إل ــى مــؤسـســات
منظمة ،ساهمت بفاعلية
فـ ــي ت ـخ ـف ـيــف ال ـم ـع ــان ــاة
عــن ماليين البشر حول
العالم.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـمـ ــد فــي
ت ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــح لـ ـ ـ ــه ت ـ ــزامـ ـ ـن ـ ــا
مـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي
ل ـل ـت ـطــوع« :ت ـعــد الـكــويــت
مــن أكـثــر ال ــدول العربية
واالس ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي
ت ـ ـ ــزخ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـفـ ـ ــرق
التطوعية والمتطوعين
مـ ـ ــن الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــن ،ح ـيــث
وصـ ــل ع ــدده ــا أك ـث ــر من
 200ف ـ ـ ــر ي ـ ـ ــق تـ ـط ــو ع ــي
ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـج ــاالت
التطوعية وكان ألكثرها
جـ ـ ـه ـ ــود م ـ ـش ـ ـكـ ــورة م ـنــذ
بداية كورونا».

إلـيــه مــن بــاب االسـتـقــرار ونظرا
لما شهدته المرحلة التي مر بها
فــي ظــل وجــود تحديات صعبة
لـلـغــايــة ،فــإنــه ال بــد مــن التأكيد
م ـج ــددا عـلــى أن مـســألــة إسـنــاد
َ
حقيبة ا لـتــر بـيــة ال بــد أن ُينظر
إليها بمنظار دقيق للغاية ،وأن
تكون على أســس واضـحــة ،وأن
يمتلك المرشح للوزارة الكفاء ة
والقدرة على التعاطي مع حجم
المسؤوليات الـجـســام والتركة
الـثـقـيـلــة ال ـت ــي سـيـتـحـمـلـهــا في
قيادة دفة وزارة من أكبر وزارات
الدولة وأكثرها أهمية في بناء
مستقبل الوطن».
وأع ــرب ــت ع ــن ثـقـتـهــا الـبــالـغــة
ب ــرؤي ــة رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء

سمو الشيخ صباح الخالد في
هذا الجانب باالختيار المناسب،
ف ــي ظ ــل م ــا س ـبــق أن أبـ ـ ــداه من
تــوجــه إي ـجــابــي خ ــال اخـتـيــاره
السابق للحكومة ،وذلك من خالل
االس ـت ـئ ـنــاس بـ ــرأي ال ـعــديــد من
الشخصيات والجهات المعنية
ف ــي الـتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــي ،ومــن
ضمنها جمعيات النفع العام».
ولـ ـفـ ـت ــت إل ـ ـ ــى أن ال ـج ـم ـع ـيــة
ت ــدرك ال ـم ـســؤول ـيــات الجسيمة
التي سيتحملها أي وزير مقبل
للتربية ،وفي الوقت ذاته تؤكد
حــرصـهــا الـكــامــل عـلــى الــوقــوف
إل ــى جــان ـبــه وج ـم ـيــع ال ـق ـي ــادات
ال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ت ـح ـق ـيــق
األهداف والتطلعات.

في االنتخابات بكافة محطاتها ،والــذي تكللت
فيه هذه الجهود بالنجاح والتميز رغم الظروف
الـصـحـيــة وال ـم ـشــاركــة الـفــاعـلــة مــن قـبــل أبنائنا
الطلبة.
وب ـيــن ال ـع ـنــزي «أن ال ـعــرس ال ـطــابــي بكليات
جــامـعــة ال ـكــويــت ش ــارف عـلــى االن ـت ـهــاء م ــع آخــر
محطاته في كلية التربية اليوم» ،مشيدا بوعي
الطلبة الـنـقــابــي خ ــال العملية االنـتـخــابـيــة في
مختلف الكليات الجامعية.
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برلمانيات

نواب رفضوا استخدام ورقة «الخاص» وسيلة للضغط
علي الصنيدح

أعرب عدد من النواب عن
رفضهم الستخدام ورقة
العفو وسيلة للضغط أو
االبتزاز ،متوعدين باستعجال
صدور قانون للعفو الشامل،
إذا صح تجميد لجنة العفو.

ُ
ً
ت ـف ــاع ــا م ــع م ــا نـ ـش ــر ب ـشــأن
تجميد لجنة العفو حتى إشعار
آخ ـ ـ ــر ،رف ـ ــض ع ـ ــدد مـ ــن الـ ـن ــواب
استخدام ورقة «العفو الخاص»
ك ــوس ـي ـل ــة ضـ ـغ ــط ،بــاع ـت ـبــارهــا
مـكــرمــة أم ـيــريــة ،م ـشــدديــن على
أن تجميد لجنة ا ل ـحــوار يعني
ت ـق ــدي ــم ق ــان ــون ال ـع ـف ــو ال ـشــامــل
الذي أصبح واجبا وطنيا تجاه
أصحاب الرأي.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب الـ ـصـ ـيـ ـف ــي
الصيفي« ،العفو مكرمة أميرية
من صاحب السمو أمير البالد»،
مضيفا «محاولة مرزوق الغانم
وصـبــاح الـخــالــد ربـطــه بخطاب
أو مواقف سياسية هنا وهناك
أ م ــر غـيــر مستغرب منهما ،ألن
هذا ديدنهما ،ودليل يؤكد أنهما
غير مؤهلين لحجم المسؤولية
ً
ال ـم ـل ـقــاة ع ـل ـي ـه ـمــا» ،م ـع ـت ـبــرا أن
ال ــرئ ـي ـس ـي ــن الـ ـغ ــان ــم والـ ـخ ــال ــد
ي ـتــاجــران ب ــآالم األس ــر فـقــط من
أجل بقائهما.
بـ ـ ــدوره ،أك ــد ال ـنــائــب شعيب
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوي ـ ـ ــزري «ت ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــد ل ـج ـن ــة
ال ـع ـف ــو ال ـ ـخـ ــاص ح ـت ــى إش ـع ــار
آخ ــر يـعـنــي ح ــرم ــان الـكـثـيــر من

سرقات
التحقيقات في
ُ
الوسميً :
الـ  30مليارا ستتم واألموال ستسترد
َ
ستغرب إعالن
قال النائب د .عبيد الوسمي« ،يجب أال ُي
الموقف الذي ال يناسب سجل أصحابه وتاريخهم ،فاألمر
متعلق بتحقيقات قضايا فساد منذ عام  ،٩٠قيمتها تفوق
الـ٣٠مليارا ،لذلك من المنطقي أن يكون األطراف ووكالؤهم
والمستفيدون منهم مدركين خطورة القادم».
وأضاف الوسمي «المؤكد أن التحقيقات ستتم ،واألموال
ُ
ستسترد بحول الله ...ابتسموا».

الصيفي الصيفي

مهند الساير

الـ ـمـ ـغ ــردي ــن وأص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ال ـ ــرأي
الـمـسـجــونـيــن وال ـم ـه ـجــريــن من
العودة إلى وطنهم ولم شملهم
مع أسرهم ،وهذا يلزمنا بتقديم
ق ــان ــون ال ـع ـفــو ال ـشــامــل ف ــي اول
جلسة قادمة مع القوانين التي
ينتظرها الشعب الكويتي».
مــن نــاحـيـتــه ،أوض ــح الـنــائــب
عبدالله الطريجي «مــا نشر عن
توقف عمل لجنة العفو الثالثية
مـ ـقـ ـل ــق ،ويـ ـبـ ـع ــث عـ ـل ــى األس ـ ــى
لوصول األمــور إلــى هــذا الحد»،
مضيفا «كلنا أمل في أن يراجع
الـجـمـيــع حـســابــاتـهــم ،وي ــراع ــوا
مصلحة الوطن والمواطن حتى
يواصل قطار العفو عن أبنائنا
واخواننا مسيرته للنهاية».
مــن جانبه ،قــال النائب ثامر
السويط «العفو مكرمة من سمو
األم ـ ـيـ ــر ولـ ـي ــس ل ـع ـب ــة أو ورقـ ــة
فــي يــد مــن يــريــد اسـتـخــدامـهــا»،
م ــوضـ ـح ــا ان «تـ ـعـ ـطـ ـي ــل ل ـج ـنــة
العفو اعتداء على رغبة األمير،
وتعبير وقح عن كيفية استخدام
ه ــذه الــرغـبــة الـســامـيــة لتحقيق
مـصــالــح وخ ـلــق أدوات جــديــدة
ومكشوفة للرأي العام ،وهذا ما

فارس العتيبي

•

علي الصنيدح

فــي رده عـلــى س ــؤال بــرلـمــا نــي ،كشف
وز ي ــر ا ل ـت ـجــارة وا لـصـنــا عــة ،د .عبدالله
السلمان ،أنه تم تحرير  8محاضر بنوع
مـخــالـفــة وج ــود أل ـع ــاب األ ط ـف ــال تحمل
ألوان المثليين.
و قــال ا لـسـلـمــان ،فــي رده :يتم تحرير
م ـخ ــال ـف ــة فـ ــي ح ـ ــال تـ ــم ض ـب ــط ب ـضــائــع
تـخــا لــف ا لـشــر يـعــة اإل س ــا م ـي ــة ،تطبيقا
ل ـل ـقــرار ا ل ـ ــوزاري ر ق ــم  216لـسـنــة 2014
بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون
ر قــم  117لسنة  2013ا لـصــادر بتعديل

يؤكد أن رحيل الرئيسين مطلب
شعبي ،وهو األولوية أمام األمة
ونوابها».
ورأى ا ل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا ئـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك
الحجرف أن «تحالف المصالح
غ ـيــر ال ـش ــرع ــي ب ـيــن الــرئـيـسـيــن
المعزولين شعبيا لــن يولد إال
المزيد مــن اآلالم ألهــل الكويت،
واالسـتـغــال الــرخـيــص لمكرمة
سمو األمير وولي عهده األمين

هو استمرار لإلفالس السياسي
بأعلى درجاته».
بدوره ،قال النائب د .عبدالكريم
الـكـنــدري «بــاســم كــل بيت ينتظر
الـفــرحــة نــأمــل أن تستمر مـبــادرة
صــاحــب السمو بــاسـتـخــدام حقه
بــال ـع ـفــو ع ــن أب ـن ــائ ــه ال ـم ـغــرديــن
والسياسيين والـمـهـجــريــن ،وأن
ي ـتــم اس ـت ـب ـعــاد الـلـجـنــة الـثــاثـيــة
الـتــي تـســيء لـلـمـبــادرة وتوظفها

أكــد النائب ثامر السويط
أن «هـ ـن ــاك ح ـم ـلــة مـمـنـهـجــة
ض ــد الـ ـن ــواب اإلصــاح ـي ـيــن،
وهي غير مستغربة من رموز
الفساد والقمع بالبلد ،لكن
الغريب فيها والمستنكر أن
ت ـك ــون م ــن أشـ ـخ ــاص ك ــان ــوا
رافعين راية محاربة الفساد
واالسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــداد وبـ ـعـ ـضـ ـه ــم
ضحايا له! وهذا يثير لدينا
اسـ ـتـ ـفـ ـه ــام ــات كـ ـبـ ـي ــرة ح ــول
جــدي ـت ـهــم وص ــدق ــم ف ــي تـلــك
الحرب!».
وقال السويط ،في تصريح
ل ــه أخ ـي ــرا« :ت ـم ـ ّـر ال ـي ــوم سنة
على التفويض الشعبي الذي
منحته األم ــة لـنــوابـهــا فــي 5
ديسمبر  ،2020وهذه رسالة
لـلــرأي الـعــام وأب ـنــاء الكويت
عامة ،فمازالت الدولة العميقة
ت ـع ـب ــث وت ـع ـم ــل فـ ــي ال ـظ ــام
وت ـ ـ ـمـ ـ ــارس الـ ـتـ ـضـ ـلـ ـي ــل ع ـبــر
البوتات الوهمية والحقيقية
ممن باعوا ذممهم ومواقفهم،
ً
ل ـك ـن ـنــا س ـن ـظ ــل دائ ـ ـمـ ــا سـ ــدا
ً
منيعا أمام مؤامراتهم».

تجاوز الرقابة الشعبية
وأضـ ـ ـ ــاف« :بـ ـ ــدأ الـمـجـلــس
باختطاف الرئاسة والتواطؤ
عـ ـل ــى اخـ ـتـ ـي ــار الـ ـشـ ـع ــب ،ثــم
مشهد العصابة والبلطجة
واالع ـت ــداء عـلــى ن ــواب األم ــة،
ولـ ــم ي ـه ـتــز ل ـل ـح ـكــومــة طــرف
ول ــم تـخـجــل م ــن اخ ـت ـيــارهــا،
ثــم شــاهــدنــا العبث بتجاوز
الـ ـ ــرقـ ـ ــابـ ـ ــة الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة الـ ـ ــذي
ً
تصدينا له بكل قوة ،وصوال
إ لــى تصويت الحكومة عند
الحمامات! في مشهد يعكس
ً
سقوطها سياسيا».
وتابع« :وقد أثبتت األيام،
بـ ـم ــا ال يـ ـ ــدع م ـ ـجـ ــال ل ـل ـشــك،
ض ـ ـ ــرورة رحـ ـي ــل الــرئ ـي ـس ـيــن
وأنهما شريكان في الضياع
ال ـ ـ ــذي ي ـع ـي ـش ــه الـ ـبـ ـل ــد ،وك ــل
م ـح ــاوالت ـه ــم الس ـت ـث ـم ــار أي
فــرصــة واس ـت ـغــال ك ــل ثـغــرة

ثامر السويط

للبقاء على حـســاب الكويت
وش ـع ـب ـه ــا» ،م ـض ـي ـفــا «ح ـتــى
مــوضــوع العفو الـصــادر من
سمو األمير تم التسويف به
وابتزاز المعنيين ليصب في
مصلحة بقائهما».
وقال« :واليوم تعمل الدولة
ال ـع ـم ـي ـق ــة ع ـل ــى دق إس ـف ـيــن
داخ ـ ـ ــل الـ ـمـ ـع ــارض ــة ،وك ــذل ــك
ب ـي ــن الـ ـمـ ـع ــارض ــة والـ ـقـ ـي ــادة
السياسية ،وهــي لــن تنطلي
ع ـل ــى الـ ـقـ ـي ــادة الـ ـت ــي فـتـحــت
بــاب العفو وفتحت أبوابها
للقاء جميع أبنائها النواب
واالستماع لهم ،واليوم يتم
التلويح بتجميد العفو ،وكأن
الـلـجـنــة صــاح ـبــة الـ ـق ــرار في
عفو األمير عن أبنائه».
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر« :ت ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـ ــدول ـ ــة
ال ـع ـم ـي ـقــة الـ ـي ــوم ع ـل ــى خـلــق
أدوات جديدة من مكونات لم
تعتد التعامل معها ،بهدف
خ ـل ــق ح ــال ــة انـ ـقـ ـس ــام داخـ ــل
ال ـم ـع ــارض ـي ــن ل ـم ـشــروع ـهــا،
وت ـقــوم تـلــك األدوات بتبني
بعض القضايا الحالمة غير
ال ـق ــاب ـل ــة لـلـتـطـبـيــق لـتـغـيـيــر
أولويات األمة وتراجع أولوية
رح ـيــل الــرئ ـي ـس ـيــن» ،مضيفا
«كـ ـم ــا تـ ـق ــوم ال ـ ـيـ ــوم بـحـمـلــة
جديدة من خالل ضخ أموال
طــائـلــة للتأثير عـلــى اإلع ــام
وبعض ناشطي السوشيال

ميديا ،بهدف خدمة مشروع
تـقـسـيــم ال ـم ـك ــون ال ـم ـعــارض
وال ـ ـت ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــع لـ ـمـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــم
الطروادية لترتيب أولويات
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب وت ـ ـشـ ــويـ ــه صـ ـ ــورة
ال ـم ـع ــارض ــة الـ ـت ــي ي ـث ــق بـهــا
الناس».
ُ
وقـ ـ ـ ــال»:بـ ـ ـ ــادنـ ـ ـ ــا تـ ـنـ ـه ــب،
وال ـ ـ ـف ـ ـ ـسـ ـ ــاد ي ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــري ف ــي
أوصــالـهــا ،والــدولــة العميقة
اس ـ ـت ـ ـن ـ ـفـ ــدت كـ ـ ــل وس ــائـ ـلـ ـه ــا
السيئة ،وإعالمها ،ورجالها
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء ،وأص ـ ـب ـ ـحـ ــت
الـ ـمـ ـع ــرك ــة عـ ـل ــى ال ـم ـك ـش ــوف
بقيادة الرئيسين!» ،مستدركا
بالقول :نحن اليوم في قلب
هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـع ــرك ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
واألخ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة والـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة،
سـنـخــو ضـهــا ح ـتــى اللحظة
األخـ ـي ــرة إلعـ ــاء إرادة األم ــة
وبـســط إرادت ـه ــا ،ال يـجــب أن
ً
يطولكم اليأس أبدا.
وتــابــع :رصيدكم في بيت
الـشـعــب ق ــوي ،وأص ـبــح أكثر
ً
ت ـ ـمـ ــا س ـ ـكـ ــا  ،وإن ت ـ ــوا ط ـ ــأ أو
سيتواطأ البعض علينا ،فإن
بــأس ـنــا ش ــدي ــد ف ــي ال ـم ـعــارك
واالسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات الـ ـق ــادم ــة،
واألم ــل سيد الموقف اليوم،
وق ـ ــد ع ـ ــاد ال ـك ــوي ـت ـي ــون إل ــى
مجلسهم ،وا ل ـقــادم بدعمكم
ورقابتكم وضغطكم سيكون
أفضل بإذن الله.
واختتم السويط تصريحه
ب ـقــولــه :م ــا ه ــو ال ـح ــل؟ ،رص
ً
ال ـص ـف ــوف أوال ،ب ـ ــأن ت ـكــون
أط ـيــاف الـمـعــارضــة ناضجة
وواعـ ـي ــة وتـ ـع ــرف أن «وهـ ــم»
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــاسـ ـ ــب سـ ـيـ ـسـ ـقـ ـطـ ـه ــا
شعبيا وإلــى األبــد ،والعودة
إل ـ ـ ــى األولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات وال ـح ـش ــد
ب ــات ـج ــاه ـه ــا ،وأخ ـ ـيـ ــرا ن ـقــول
الشعب هو المعلم ،ويمكنك
أن تـ ـخ ــدع ال ـب ـع ــض أح ـيــانــا
ولوقت قصير ،لكنك لن تخدع
الناس كلهم دائما».

وتـطــوعـهــا لـمـصــالــح الــرئـيـسـيــن،
وعـلـيـنــا ك ـنــواب فــي حــالــة تعطل
الـعـفــو ال ـخ ــاص أن ن ـصــوت على
قانون العفو الشامل».
أم ــا ال ـنــائــب م ـ ــرزوق الخليفة
فقال إن «صح خبر تجميد لجنة
الـحــوار فاألمر يستدعي في أول
جـلـســة اسـتـعـجــال قــانــون العفو
ال ـشــامــل الـ ــذي تـقــدمــت ب ــه بــدايــة
دور االن ـع ـق ــاد ،ح ـيــث إن إقـ ــراره

ً
سيعيد أبناء الكويت جميعا إلى
ً
وطـنـهــم ب ـع ـيــدا عــن الـمـســاومــات
الحكومية المخجلة التي يقودها
المتالعبون!».
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد الـ ـن ــائ ــب خ ــال ــد
المونس «تعليق اجتماعات لجنة
ال ـع ـفــو ال ـم ــراد م ـنــه ال ـم ـســاومــات
وإطالة بقاء الرئيسين» ،موضحا
ان الخطابات السياسية لم تقحم
الـمـقــام الـســامــي بــل على العكس

الجمهور« :المطاحن» تتالعب باألعالف
اع ـ ـت ـ ـبـ ــر الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ف ــاي ــز
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــور أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـنـ ــذ
سنوات وشركة المطاحن
تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاع ـ ـ ــب فـ ـ ـ ـ ــي أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار
األع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف غـ ـ ـي ـ ــر مـ ـهـ ـتـ ـم ــة
أو م ـ ـبـ ــا ل ـ ـيـ ــة ب ـم ـس ـت ـق ـب ــل
ً
األم ـ ـ ــن ال ـ ـغـ ــذائـ ــي ،م ـش ـي ــرا
إ لـ ـ ــى أن « ه ـ ـ ــذا األ م ـ ـ ــر ك ــان
ً
وا ض ـحــا لجميع المربين
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،ول ــأس ــف أن
هـ ــذه ال ـش ــرك ــة ال ـح ـكــوم ـيــة

مع المحضر ،ويتم التحفظ على بقية
العينات عند المحل المخالف ،وتحول
تلك المحاضر مع العينات الى النيابة
التجارية ،ليتم اتخاذ اإلجراء ات الالزمة.
وردا على سؤال :هل خالفتم تجارا أو
موردين الستيرادهم البضائع المشار
ال ـي ـهــا ،وم ــع ذل ــك ك ــرروا الـمـخــالـفــة؟ إذا
كانت اإلجابة باإليجاب؛ ما آلية الوزارة
في حال تكرارها؟ وهل طبقت هذه اآللية
على المخالفين؟ قال السلمان :ال يوجد
مخالفون تمت مخالفتهم فــي السابق
وأعادوا تكرار المخالفة.

السويط :حملة ممنهجة ضد
النواب اإلصالحيين

مبارك الحجرف

قالوا
عبدالكريم الكندري :إذا تعطل العفو الخاص فعلينا التصويت على قانون «الشامل»
ً
الخليفة :استعجال العفو الشامل بعيدا عن المساومات الحكومية المخجلة
المونس :إطالق جميع أصحاب الرأي اختبار حقيقي للمبادئ التي صرح بها اإلخوة النواب
الساير :الضوابط التي اتسعت لقضية أمنية مثل خلية العبدلي تتسع لجرائم أقل
حمدان :هل أوجعتكم فرحة الشعب بعودة المهجرين أم أحزنكم سحب طوق النجاة؟

السلمان 8 :مخالفات على ألعاب أطفال تحمل ألوان المثليين
بـعــض أح ـكــام ال ـمــرســوم بــالـقــانــون رقــم
 10لسنة  1979في شــأن اإل شــراف على
الـسـلــع وال ـخ ــدم ــات واألع ـم ــال الـحــرفـيــة
وت ـحــديــد أس ـع ــار بـعـضـهــا وتـعــديــاتــه،
وال ـ ـ ـ ــذي ن ـ ــص ف ـ ــي م ـ ــادت ـ ــه (ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة)
ال ـ ـم ـ ـحـ ــددة ل ـ ـل ـ ـشـ ــروط ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـس ـلــع
والـ ـخ ــدم ــات ال ـت ــي ي ـت ــم ت ــداولـ ـه ــا ،وف ــي
بـنــدهــا رق ــم  1أن ت ـكــون مـبــاحــة شــرعــا،
وفقا للشريعة اإلسالمية.
وع ــن آل ـي ــة الـ ـ ــوزارة ف ــي ال ـت ـعــامــل مــع
البضائع المخالفة المشار اليها ،وهل
تـتـلــف أم ت ــرد إ ل ــى ا ل ـتــا جــر أو ا ل ـم ــورد،
أجـ ــاب :يـتــم سـحــب عـيـنــة واحـ ــدة تــرفــق

خالد مونس

الجميع شكر سموه ،وأثنى على
موقفه تجاه أبنائه.
وب ـ ّـي ــن ال ـم ــون ــس ان «ال ـب ــدي ــل
عـ ـف ــو شـ ــامـ ــل ل ـج ـم ـي ــع أصـ ـح ــاب
الرأي ،وسيكون اختبارا حقيقيا
للمبادئ التي صرح بها األخوة
النواب».
مــن جانبه ،قــال النائب مهند
ال ـس ــاي ــر «م ـح ــزن أن ي ـك ــون ملف
الـ ـعـ ـف ــو عـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب وم ـش ــاع ــر
أهاليهم ورقة مساومات سياسية
بيد الرئيسين!».
وأضاف الساير :الضوابط التي
اتسعت لمحكومين بقضية أمنية
كـ«خلية العبدلي» كان من الممكن
أن تتسع لمن كانت جرائمهم أقل
ً
ض ــررا وخ ـطــورة مـثــل الـجــارالـلــه
ودشـ ـت ــي وغ ـي ــره ـم ــا ،ولـ ـك ــن فــي
كــل حــدث سياسي يثبت صباح
ومرزوق صحة عدم ثقتنا فيهما!
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب فـ ــارس
العتيبي «تجميد لجنة ا لـحــوار
يـجـعـلـنــا م ـســؤول ـيــن ك ـن ــواب عن
األمة تقديم قانون العفو الشامل،
الذي أصبح اليوم واجبا وطنيا
تجاه ابـنــاء الكويت المخلصين
ً
المهجرين وأصحاب الرأي ،بعيدا
عن تسلط دور الرئيسين في هذا
الـمـلــف ،وج ــر الـبـلــد إل ــى الـتــأزيــم
السياسي».
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،قـ ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب
حمدان العازمي :إلى متى ستظل
الملفات العالقة ورقة يستخدمها
الــرئ ـي ـســان لــاب ـتــزاز الـسـيــاســي،
م ـت ـســائــا :ه ــل أوج ـع ـت ـكــم فــرحــة
ال ـش ـعــب بــأب ـنــائــه ال ـم ـه ـجــريــن أم
أحزنكم سحب طوق النجاة الذي
تــوه ـم ـتــم ح ـصــول ـكــم ع ـل ـيــه بـعــد
العفو؟! هــذه ليست النهاية ولن
يغلق القوس إال برحيلكما الذي
بات قريبا.

ت ـع ـمــل ع ـلــى إنـ ـه ــاء تــربـيــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــواش ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــراد
بالكويت ،واحتكارها فقط
للمستوردين المتنفذين،
ولـ ـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرك الـ ـ ـم ـ ــربـ ـ ـي ـ ــن
وح ــده ــم ،وس ـن ـع ـمــل عـلــى
حمايتهم».

عبدالله السلمان

فايز الجمهور

ً
ً
 30سؤاال واقتراحا بقانون و 8برغبة خالل أسبوع

الصقعبي ّ
وجه  ١٠أسئلة لـ  ٦وزراء

•

محيي عامر

شـمــل الـحـصــاد الــرقــابــي والتشريعي
بـمـجـلــس األم ـ ــة ،خ ــال األس ـب ــوع الـفــائــت
المنتهي  2الجاري ،توجيه  11نائبا 30
ً
ً
س ــؤاال معتمدا مــن مجلس األمــة إلــى 10
وزراء ،وتقديم اقتراح واحــد بقانون ،و8
برغبة.
وفي التفاصيل ،أعلن النواب د .صالح
المطيري وخالد العتيبي ود .بدر المال ود.
عبد العزيز الصقعبي ،وشعيب المويزري،
تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل المادة
( )55مــن قــانــون رق ــم  21لسنة  2015في
شأن حقوق الطفل ،يقضي بخفض ساعات
الـعـمــل ل ــأم الـعــامـلــة ال ـتــي ت ـقــوم بــرعــايــة
طفلها ،لتحديد ساعات عملها من 8:30
إلى  12:30للفترة الصباحية ،وتخفيض
ساعتين للفترة المسائية ،وال يترتب على
ذلك أي تخفيض في األجر.
ف ــي وقـ ــت أع ـل ــن  5ن ـ ــواب ت ـقــدي ـم ـهــم 8
اقتراحات برغبة بشأن زيادة المخصصات
المالية للطلبة المبتعثين للدراسة خارج
ال ـب ــاد ووضـ ــع بــرنــامــج لـتـطــويــر جميع
محطات انتظار "الباصات" في الكويت،
وفـتــح مـنــافــذ تسويقية جــديــدة لإلنتاج
النباتي الكويتي.
أمــا عــن األسـئـلــة فشملت استفسارات
ع ــن ب ـعــض ال ـم ــوض ــوع ــات ف ــي ال ـ ـ ــوزارات

والجهات التابعة ،إذ وجه النائب د .عبد
العزيز الصقعبي  10أسئلة إلى  6وزراء،
كما وجه كل من النائبين مهند الساير ود.
عبد الله الطريجي  4أسئلة ،والنائب عبد
الله المضف  3أسئلة إلى  3وزراء ،في حين
وجه كل من النائبين شعيب المويزرى ود.
بدر المال سؤالين ،كما وجه النواب د .على
القطان ود .بدر الحميدي وأحمد الحمد و
د .محمد الحويلة ومهلهل المضف سؤاال
واحدا ،لكل منهم.
وخ ـ ـ ـ ــال األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـفـ ــائـ ــت ت ـل ـق ــى 10
ً
وزراء  30س ــؤاال مــن  11نائبا ،وج ــاء وزيــر
المالية وزيــر الــدولــة للشؤون االقتصادية
واالسـتـثـمــار خليفة ح ـم ــادة ،أكـثــر الـ ــوزراء
تلقيا لألسئلة بـ  12سؤاال ،كان أبرزها بشأن
تعويض شركات التدريب واالستشارات عن
خسائرها المليونية ،واختصاصات إدارة
االقتصاد الكلي والسياسة المالية في وزارة
المالية والمهام التي تقوم بها ،والموظفين
المحالين إل ــى الـتـقــاعــد ،س ــواء فــي الهيئة
العامة لالستثمار أو المجموعة االستثمارية
العقارية ،وع ــدد الـحــافــات التابعة لشركة
النقل العام التي تسير خطوطها على الطرق
الـعــامــة والـفــرعـيــة ،وأس ـبــاب تأخير إصــدار
الخطة اإلنمائية والخطة السنوية ،وعــدم
صــرف روات ــب وحقوق العاملين في جهاز
حماية المنافسة.
وتلقى وزير النفط وزير التعليم العالي

د .محمد الفارس 7 ،أسئلة ،أبرزها بشأن
تكويت العمالة الوطنية في نظام عقود
المقاولين ،وإجراءات تعيين األمين العام
في «أوبك» وعدد الكويتيين الموظفين في
المنظمة ،ومتوسط اإلنـتــاج والتصدير
اليومي للكويت من النفط في السنوات
العشر الماضية من  ،2013/2012وتاريخ
توقيع العقد المتعلق بتشغيل مصفاة
الزور.
كما تلقى وزير الخارجية وزير الدولة
لـشــؤون مجلس ال ــوزراء الشيخ د .أحمد
الـ ـن ــاص ــر ،س ــؤال ـي ــن ع ــن ت ـح ــدي ــد الـج ـهــة
المختصة بإجراء اختبار المرشح لشغل
وظ ـي ـف ــة قـ ـي ــادي ــة ،وع ـ ــدد ال ـق ـض ــاي ــا ال ـتــي
خسرتها إدارة الفتوى والتشريع المرفوعة
على مؤسسات الدولة.
واستقبل وزيــر التجارة والصناعة د.
عبدالله السلمان ،سؤالين عن آثار خفض
تكاليف التدريب في الجهات الحكومية
ع ـلــى جـ ــودة وفــاع ـل ـيــة ال ـت ــدري ــب ،ووق ــف
التعيين فــي الــوظــائــف الـقـيــاديــة وشغل
الوظائف اإلشرافية.
كما وجــه إلــى وزيــرة األشـغــال العامة
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
وتكنولوجيا المعلومات د .رنا الفارس،
سـ ــؤال ـ ـيـ ــن ب ـ ـشـ ــأن اإلح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــات ال ـت ــي
أصدرتها اإلدارة المركزية لإلحصاء خالل
السنوات الثالث األخيرة.

وتلقى وزيــر الصحة الشيخ د .باسل
ال ـح ـمــود ،س ــؤاال عــن إحـصــائـيــة ع ــدد من
أحيلوا إلى جهات التحقيق بتهمة كسر
ال ـح ـجــر ال ـص ـح ــي ،م ــوزع ــة وفـ ــق ال ـف ـئــات
العمرية والجنسية.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،اس ـت ـق ـبــل ن ــائ ــب رئـيــس
مجلس الــوزراء وزيــر العدل وزيــر الدولة
لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي،
ً
سؤاال بشأن المناقصة الخاصة بتوريد
وت ــركـ ـي ــب وت ـش ـغ ـي ــل وصـ ـي ــان ــة أجـ ـه ــزة
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ب ـم ــدي ـن ــة صـ ـب ــاح ال ـس ــال ــم
الجامعية.
وتـ ـلـ ـق ــى وزي ـ ـ ـ ــر األوقـ ـ ـ ـ ـ ــاف والـ ـ ـش ـ ــؤون
اإلسالمية عيسى الكندري ،سؤاال بشأن
التاريخ المحدد إلنجاز وافتتاح مسجد
الرفاعي بمنطقة الروضة ،في حين وجه
إلى وزير التربية د .علي المضف ،سؤال
ع ــن م ـب ــررات الـتــأخـيــر ف ــي إقـ ــرار الهيكل
الـتـنـظـيـمــي وب ـطــاقــة ال ــوص ــف الــوظـيـفــي
الخاصة بالموجهين الفنيين.
أما وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي،
فكان نصيبه ســؤاال عن أعــداد المركبات
المسجلة سنويا باسم الكويتيين وغير
الكويتيين مـنــذ ع ــام  2006حـتــى تــاريــخ
ورود هذا السؤال.
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الخريجون خالل دخولهم إلى قاعة الحفل

فيصل متعب

إنجازاتنا
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عهد الكلية
ونطمح لتكون
جامعة رائدة
في المنطقة
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اعتماد
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ً
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الكويت
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البقاعين

احتفلت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا
بـتـخــريــج دفـعـتــي  2020 – 2019و،2021-2020
الثالثاء الماضي ،بحضور األمين العام لمجلس
الـجــامـعــات الـخــاصــة بــاإلنــابــة د .عـمــر الـكـنــدري،
نـيــابــة عــن وزي ــر الـنـفــط وزي ــر التعليم الـعــالــي د.
محمد الـفــارس ،ورئيسة مجلس األمـنــاء سفيرة
الكويت السابقة لدى األمم المتحدة نبيلة المال،
ورئ ـيــس الكلية د .خــالــد البقاعين والـعــديــد من
الدبلوماسيين وأعضاء هيئة التدريس في الكلية
وأولياء أمور الطلبة الخريجين ،الذين بلغ عددهم
ً
 285طالبا وطالبة في ثالثة تخصصات أكاديمية،
وهي "بكالوريوس علوم الكمبيوتر" ،و"هندسة
الكمبيوتر" و"هندسة اإللكترونيات واالتصاالت".
وافتتح الحفل بكلمة للمال قالت فيها "نبتهج
اليوم بتخريج فــوج من الشباب ،الذين اغتنموا
الفرص حتى يلتحقوا بهذه المؤسسة ويصقلوا
مواهبهم وينطلقوا بالمجتمع لخدمة هذا الوطن،
تحت راية صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد وسمو ولي عهده الشيخ مشعل األحمد".
وأضافت المال "إن هذه المناسبة هي تتويج
لمسيرة مضنية ومتعددة األطــراف ،شــارك فيها
ال ـم ــواط ــن وال ـم ـق ـيــم ف ــي ب ـلــدنــا ال ـم ـع ـطــاء ،بحيث
انطلقت المسيرة مــن رؤ يــة ثاقبة بأهمية العلم
والنهوض بالشباب وإنشاء صرح تربوي علمي
ذي مكانة دولـيــة ،ونخص بالذكر هنا سليمان
الـمـطــوع ،رحـمــه ال ـلــه ،وآخ ــري ــن .وق ــد واكـبـهــم في
هذه المسيرة بسخاء أهالي الكويت من مواطنين
ومـقـيـمـيــن ،فـتـحـيــة إك ـب ــار لـجـمـيــع الـمــؤسـسـيــن؛
الشيخة د .سعاد الصباح وحمد عبدالعزيز الصقر
ونصار النصار وأنور القطامي وطوني جاشنمال
وضرار الغانم وشركة المال القابضة".
وتابعت "أستذكر رئيس مجلس األمناء السابق
عـبــدالـلـطـيــف ي ــوس ــف ال ـح ـم ــد ،ال ـ ــذي نـقـلــت إلـيــه
شخصيا فــي مطلع الـعــام شـهــادات الـفــوج األول
من الطلبة الخريجين ،ليقوم بتوقيعها ،فله كل
التقدير على وضع بصمته على مرحلة مميزة من
تاريخ الكلية ،والتي شارك فبها جميع العاملين
بــال ـك ـل ـيــة ب ـمــن ف ـي ـهــم ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس األف ــاض ــل
ورئيسها د .خالد البقاعين".
وع ـب ــرت ال ـمــا نـيــابــة ع ــن مـجـلــس األم ـن ــاء عن
التقدير واالمتنان لمجلس الجامعات الخاصة
ووزارة التعليم الـعــالــي ،لما أول ـيــاه مــن اهتمام
وم ـتــاب ـعــة ص ــادق ــة ووف ـي ــة لــدعــم م ـس ـيــرة الـكـلـيــة
نحو مستقبل واعد للشباب ،لما فيه خير وطننا
الحبيب الكويت.

مسؤولو الكلية والحضور (تصوير عوض التعمري)
لخدمة وطنهم الحبيب ،كما شكر القائمين على
الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية على
جهودهم في إعداد الخريجين.

سجل حافل

خالد البقاعين

نبيلة المال

عمر الكندري

تكريم خريج من ذوي االحتياجات
يزيد على  10آالف قناع واق في مختبرات الكلية،
وقاموا بتوزيعها على المستشفيات والمحاجر
في شتى أنحاء الكويت.
وثـ ّـمــن دور الكلية وجـهــودهــا فــي إع ــداد طلبة
متمكنين ومؤهلين لدخول سوق العمل ،وخاصة
أن تخصصات الكلية من التخصصات المطلوبة
في صميم التكنولوجيا ،حيث دعمت الكلية هذه
التخصصات بمختبرات عملية على مستوى عال،
ومن ضمنها مختبر األمن السيبراني ،الذي يعد
األول في نوعه بالكويت والمنطقة.
وأثـنــى الـكـنــدري على دور الكلية فــي البحث
العلمي ،وذلك بعدد األبحاث المنشورة وجودتها،
وبــاألخــص أن الكلية تشرك الطلبة فــي مشروع

«الجامعات
الخاصة» يدعم
الكلية للتحول
إلى جامعة
واالرتقاء
بمستوى التعليم
والتميز
الكندري

األبـ ـح ــاث ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـهــا األسـ ــاتـ ــذة ون ـشــرهــم
األبحاث المشتركة في أفضل المجالت المحلية
العالمية.
وبـ ّـيــن أن مـجـلــس الـجــامـعــات الـخــاصــة يدعم
جهود الكلية بالتميز والتوسع في طرح البرامج
ّ
وتحولها من كلية الى جامعة ،لتلعب دورا مهما
لالرتقاء بمستوى التعليم العالي والتميز على
م ـس ـتــوى ال ـكــويــت وال ـم ـن ـط ـقــة ،وال ـم ـســاه ـمــة في
إعــداد أجيال تساهم في نهضة الكويت وتنمية
اقتصادها المعرفي والتكنولوجي.
وخـتــم الـكـنــدري بتهنئة الخريجين وأول ـيــاء
أم ــوره ــم عـلــى ه ــذا اإلن ـج ــاز الـم ـهــم ،وتـمـنــى لهم
مستقبال حافال بالتوفيق واالستمرار في التعلم

إنجازات كثيرة
بـ ـ ــدوره ،ق ــال األم ـي ــن ال ـع ــام ب ــاإلن ــاب ــة لمجلس
الجامعات الخاصة ،د .عمر الكندري" :يسعدني
الـيــوم أن أكــون معكم فــي هــذه المناسبة المهمة
للكلية ،وهي حفل التخرج األول لها ،والذي يعد
مرحلة مهمة في حياة الكلية التي ترى أبناء ها
ينضمون الى زمالئهم ومواطنيهم للمساهمة في
بناء المجتمع الكويتي وتنميته.
وقــال إن كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا
حققت اإلنجازات الكثيرة ،على الرغم من حداثة
إنـشــائـهــا ،وم ــن أهـمـهــا الـحـصــول عـلــى االعـتـمــاد
المؤسسي لمدة  5سنوات ،وسعيها للحصول على
االعتماد الدولي الهندسي لبرامجها.
واستذكر الكندري موقف الكلية وطلبتها أثناء
أزمــة كورونا ،وذلــك بمساهمتهم في تصنيع ما

جانب من الخريجين

إقدام على العطاء وطموح لالزدهار

عريفة الحفل

ألـقــت الـطــالـبــة ري ــم الـشـمــري كلمة الطلبة
ال ـخــري ـج ـيــن ،وعـ ـب ــرت خــال ـهــا ع ــن فــرحـتـهــا
وســرورهــا بقولها "ليس هناك كلمات تعبر
عـ ــن مـ ـ ــدى س ـ ــرورن ـ ــا ب ـح ـض ــورك ــم ال ـم ـش ــرف
الـيــوم ومشاركتكم لنا فرحتنا التي لطالما
انتظرناها ،فاليوم الكويت تعيش فرحتها
برؤية أبنائها الخريجين ،وهم شباب الوطن
الصاعد ،الذين يقدمون بشغف على الحياة
ويطمحون لالزدهار ،وهم متفائلون بما هو
آت ،يحملون على عاتقهم مسؤولية بناء هذا
الوطن والمساهمة في تحقيق رؤيته".
وتــابـعــت "فــي خضم فرحتنا ال ننسى ان
نتوجه بالشكر والعرفان إلى كل من ساندنا

حـتــى نحقق ه ــذا اإلن ـج ــاز ،وب ــاألخ ــص كلية
الكويت للعلوم والتكنولوجيا والقائمين عليها،
فهم خير مثال للمعلمين المخلصين الذين
أفــادونــا بنصائحهم وعلمهم وجهدهم ،ولم
يبخل أحدهم بأي معلومة تفيدنا في حياتنا
العلمية والعملية".
وخــاطـبــت الـشـمــري زم ــاء ه ــا الخريجين
قائلة إن "كل جيل خاض كفاحه الخاص على
مر األزم ــان ،ونحن تمثل صراعنا الشخصي
بفيروس كورونا ،ولكننا تحملنها وتغلبنا
عليه ،ونحن اليوم أقوى ،لذلك أحثكم جميعا أال
تنظروا لهذا العام بفرصه الضائعة بل بدخول
فـصــل جــديــد مــن حياتنا بفهم أكـثــر حكمة،

جانب من تكريم الخريجين

ونـفــوس مـقــدرة وممنونة على أبـســط النعم
بطريقة تعاملنا مع هذه الجائحة".
ون ــوه ــت ال ـش ـم ــري لـلـطـلـبــة بـ ــأن ي ـكــونــوا
فخورين في حياتهم بكل عــزم وإص ــرار بكل
ما قدموه في سنوات الدراسة "حتى تكونوا
واقفين على هذه المنصة بكل اعتزاز وفخر".
وختمت ان "اليوم بداية واعدة لرد الجميل
ل ـهــذا ال ــوط ــن الـمـعـطــاء الـ ــذي يـتــوقــع مـنــا ان
نستثمر طاقتنا وإبداعنا في المشاركة لدفع
عجلة التنمية في الـبــاد" ،متمنية لزمالئها
الحصول على أعلى المراتب ،وان يديم الله
عليهم الخير والبركات.

من جهته ،تحدث رئيس كلية الكويت للعلوم
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ،د .خ ــال ــد ال ـب ـق ــاع ـي ــن ،فــرحــب
بــالـحـضــور ،شــاكــرا لـهــم انـضـمــامـهــم إل ــى الكلية
لالحتفال بأول حفل تخرج لها.
وقــال :كما رأيتم في الفيديو التمهيدي ،بدأت
كليتنا حياتها األكاديمية عــام  ،2016لــذا فعمر
الكلية  5سنوات فقط ،ومــع ذلــك اسمحوا لي أن
أسلط الضوء على عدد قليل فقط من اإلنجازات
الرئيسية خالل السنوات الخمس الماضية.
ففي يونيو  ،2021تلقينا أول اعتماد مؤسسي
من مجلس الجامعات الخاصة للمدة القصوى 5
ً
سنوات ،وأكملنا أيضا التقييم لالعتماد الدولي
لبرامجنا الهندسية مع مجلس االعتماد األميركي
للهندسة والتكنولوجيا.ABET ،
وأضــاف :لقد جعلنا طالبنا فخورين للغاية،
ً
ل ـقــد ف ـ ــازوا ت ـقــري ـبــا ب ـكــل ال ـم ـســاب ـقــات ف ــي مـجــال
التكنولوجيا واالبـتـكــار منذ عــام  ،2018ومعدل
تــوظـيــف خريجينا اسـتـثـنــائــي ،وه ــو دلـيــل على
النجاحات التي حققها الطالب.
وتابع« :كما أنشأنا واستضفنا مؤتمرات دولية
كبرى في حرمنا الجامعي ،مثل القمة العالمية
ل ـش ـب ـكــات ال ـج ـيــل ال ـخ ــام ــس وإن ـت ــرن ــت األشـ ـي ــاء،
وم ــؤت ـم ــرات تـعـلـيــم وب ـح ــوث األمـ ــن الـسـيـبــرانــي،
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع الـ ـسـ ـف ــارة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة وه ـي ـئــة
االتصاالت وتقنية المعلومات وجامعة الكويت،
ونـظـمـنــا الـمــؤتـمــر ال ــدول ــي ال ـخــامــس والـثــاثـيــن
لـلـنـمــذجــة وال ـم ـح ــاك ــاة بــال ـت ـعــاون م ــع الـمـجـلــس
األوروبي للنمذجة والمحاكاة».
وذكــر أن الكلية نظمت بــرامــج رائـعــة للشباب
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ـم ــوه ــوب ـي ــن ،م ـثــل ب ــرن ــام ــجCyber
 Acceleratorمع السفارة البريطانية ،ومبادرة
 Stevensلبرنامج المبرمجين من الجيل القادم
مع السفارة األميركية.
وقال "على وجه الخصوص ،أود أن أذكر أن أول
برنامج لألقمار الصناعية النانوية أو Cubsat
سيتم بـنــاؤه مــن قبل الـطــاب فــي الـكــويــت ،حيث
سـيـتــم إطـ ــاق  Cubsatال ـجــاهــزة لـلـطـيــران الـتــي
بناها طالبنا إلى الفضاء الشهر المقبل من قبل
شركائنا  ،"KSF Space Foundationمضيفا ان
ً
"كل ما قيل يصبح بسيطا عند مقارنته بالجهود
والتفاني والحب تجاه الكويت ،الذي أظهره طالبنا
وموظفونا عندما استجابوا لحاجة الطاقم الطبي
الذي يحارب  19-COVIDفي أصعب األوقات ،حيث
قناع
قاموا بتصميم وتصنيع أكثر من  10آالف
ًٍ
ً
واق تم توزيعها على  15مستشفى ومركزا طبيا
في جميع أنحاء الكويت".
وذكــر" :إنجازاتنا تتجاوز حداثة عهد الكلية
فنحن في السنة الخامسة من العمر فقط ،ولكن
رؤيتنا هــي أن نصبح جامعة رائ ــدة ،ليس فقط
في الكويت بل في المنطقة ،ونتطلع إلى الحصول
ً
على الموافقة على خططنا التوسعية قريبا والتي
ستتيح لنا تحقيق هذه الرؤية".
وخ ــاط ــب ال ـب ـقــاع ـيــن ال ـخــري ـج ـيــن ب ـقــولــه "لـقــد
فعلتموها وانضممتم في عام  2016إلى جامعة
جـ ــديـ ــدة ،ول ـ ــم ي ـس ـب ـق ـكــم أح ـ ــد ل ـط ـلــب الـنـصـيـحــة
ً
ً
منه .لقد قضينا أوقــاتــا رائـعــة ،وواجهنا أوقاتا
صعبة ،لكننا وصلنا إلى يومنا هذا .ستكونون
ً
ً
ً
دائما جــزء ا مهما من تاريخ الجامعة فأنتم أول
الخريجين .ألف مبروك لكم ولوالديكم وعائلتكم
ولمعلميكم هذا اإلنجاز العظيم ،وطلبي األخير
منكم أن تستمروا في رحلة التميز ،وأن تكونوا
ً
ً
مـحــركــا لمستقبل وازده ــار الـكــويــت ،فـشـكــرا لكم
وبارك الله فيكم جميعا".

الحفل تتويج لمسيرة
متعددة األطراف يشارك
فيها المواطن والمقيم
في بلدنا المعطاء

المال
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محليات

«النجدة» نفذت حملة أمنية موسعة للتصدي لظاهرة المشاجرات والعنف
محمد الشرهان

قـ ـ ــال مـ ــديـ ــر ادارة دوريـ ـ ـ ــات
ش ــرط ــة ال ـن ـج ــدة ف ــي مـحــافـظــة
العاصمة العقيد همالن الهمالن
إن شرطة النجدة نفذت حملة
ام ـن ـيــة م ــروري ــة مـكـثـفــة شملت
جميع الـمـحــافـظــات ،بـنــاء على
تـ ــوج ـ ـي ـ ـهـ ــات وتـ ـكـ ـلـ ـي ــف وزيـ ـ ــر
الــداخ ـل ـيــة ال ـش ـيــخ ثــامــر الـعـلــي
وال ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ــى وضـ ـ ــع ح ـل ــول
ســري ـعــة لـلـقـضــاء ع ـلــى ظــاهــرة
الـ ـعـ ـنـ ــف والـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاج ـ ــرات ب ـيــن
الشباب ،وبمتابعة وكيل وزارة
الداخلية الفريق الشيخ فيصل
النواف.
وأضاف الهمالن في تصريح

ل ـ ـ ـ "الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة" ،عـ ـل ــى ه ــام ــش
حـمـلــة ام ـن ـيــة مــوس ـعــة نفذتها
"النجدة" ،بإشراف ميداني من
وكيل وزارة الداخلية المساعد
لشؤون المرور والعمليات اللواء
جمال الـصــايــغ ،والـمــديــر العام
ل ــادارة العامة لشرطة النجدة
اللواء عبدالعزيز الهاجري ،ان
الهدف من هذه الحمالت فرض
ال ـس ـي ـط ــرة االمـ ـنـ ـي ــة ،وال ـق ـض ــاء
عـلــى بـعــض ال ـظــواهــر السلبية
والـ ــدخ ـ ـي ـ ـلـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـم ـج ـت ـم ــع
الكويتي المحافظ.
وت ــاب ــع أن ت ــزوي ــد دوريـ ـ ــات
االدارة العامة لشرطة النجدة
بأحدث المعدات التكنولوجية
االمنية الحديثة ،ساهم كثيرا
ف ــي عـمـلـيــة ضـبــط المطلوبين
أمـ ـنـ ـي ــا وجـ ـن ــائـ ـي ــا وال ـم ـس ـج ــل
بحقهم قضايا تغيب ،باالضافة
ال ـ ـ ــى ضـ ـب ــط مـ ـخ ــالـ ـف ــي ق ــان ــون
االقــامــة والـعـمــل مــن الــوافــديــن،
وكـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ضـ ـ ـب ـ ــط ال ـ ـمـ ــرك ـ ـبـ ــات
المطلوبة أمنيا وقضائيا.

ظاهرة العنف
وأشار الى ان ظاهرة العنف
والمشاجرات بين الشباب في

جهاز البصمة المتنقل

جانب من الحملة (تصوير جورج ريجي)

همالن الهمالن
الشوارع والمجمعات التجارية
وال ـت ــي تـسـتـخــدم ب ـهــا االدوات
الحادة واالسلحة البيضاء ،يتم
التعامل معها من قبل االجهزة
االم ـن ـيــة بـشـكــل ع ــام ودوري ـ ــات
ش ــرط ــة ال ـن ـج ــدة ب ـش ـكــل خــاص
ب ـكــل حـ ــزم وشـ ـ ــدة ،وال ـس ـي ـطــرة
عـلــى اطـ ــراف الـمـشــاجــرة مهما
كلف االمر ،وإحالتهم الى جهات
االختصاص التخاذ االجراءات
القانونية بحقهم ،الفتا الى ان
االسرة يقع عليها الجانب االكبر
في هذه الظاهرة ،ويجب عليها
مراقبة االبناء.
وأوضـ ــح ان ق ـيــادة االح ــداث
ل ـ ـل ـ ـمـ ــر ك ـ ـبـ ــات دون ا لـ ـحـ ـص ــول

عـ ـل ــى رخ ـ ـصـ ــة س ـ ـ ــوق ج ــري ـم ــة
يحاسب عليها القانون ،ويتم
ال ـت ـع ــام ــل م ـع ـهــا ب ـش ـكــل ف ــوري
وح ــازم مــن قبل رج ــال دوري ــات
ش ــرط ــة ال ـن ـج ــدة ،الف ـت ــا الـ ــى ان
الحدث الــذي يتم ضبطه يحال
ا ل ــى االدارة ا ل ـعــا مــة للمباحث
الجنائية ادارة شرطة االحداث
ت ـم ـه ـيــدا الح ــال ـت ــه ال ــى الـنـيــابــة
الـعــامــة لتسجيل قضية ضــده،
مشيرا الى ان مركبة الحدث يتم
حجزها مدة شهرين.
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وب ـيــن الـهـمــان ان الـحـمــات

االم ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـ ـم ـ ــروري ـ ــة الدارات
"النجدة" في المحافظات الست
أسفرت عن تحرير  474مخالفة
م ـ ـ ــروري ـ ـ ــة ،وض ـ ـبـ ــط  6أح ـ ـ ــداث
يقودون مركبات دون الحصول
عـلــى رخ ـصــة س ــوق ،وإح ــال ــة 6
مركبات الى كراج حجز االدارة
العامة للمرور ،فضال عن ضبط
 3اشخاص يقودون مركباتهم
وهم بحالة غير طبيعية.
وأض ـ ــاف ان رجـ ــال دوريـ ــات
الـنـجــدة تـمـكـنــوا مــن ضـبــط 38
ش ـخ ـص ــا ال ي ـح ـم ـل ــون اثـ ـب ــات
ش ـخ ـص ـي ــة ،وكـ ــذلـ ــك ض ـب ــط 21
واف ــدا مخالفا لـقــانــون االقــامــة،
وكذلك ضبط وافد صادر بحقه

أمر ضبط وإحضار من االدارة
العامة لمباحث االقامة ،فضال
ع ــن ض ـب ــط  23واف ـ ـ ــدا مـسـجــا
بحقهم قضايا تغيب ومطلوبين
لعدة جهات أمنية ،وكذلك ضبط
مــواطــن بـحــوزتــه م ــواد مـخــدرة
وتمت إحالته الى االدارة العامة
لمكافحة المخدرات.

مصرع كويتي وإصابة آسيوي بحادث مرور إنقاذ مواطن تعرض للغرق بالقرب من «فيلكا»
•

عمليات البحث واإلنقاذ استمرت أكثر من  5ساعات

محمد الشرهان

لـ ـ ـق ـ ــي م ـ ـ ــواط ـ ـ ــن ف ـ ـ ــي الـ ـعـ ـق ــد
ال ـخ ــام ــس م ــن ع ـم ــره م ـصــرعــه،
صباح أمس ،إثر حادث تصادم
م ــروري مــروع وقــع على طريق
األرتــال الجنوبي باتجاه مركز
خ ـ ـبـ ــاري ال ـ ـ ـعـ ـ ــوازم ،ك ـم ــا أس ـفــر
الحادث عن إصابة وافد آسيوي
بجروح خطيرة ،نقل على أثرها
الى المستشفى لتلقي العالج.
وفي التفاصيل ،التي رواها
لـ "الجريدة" مدير إدارة العالقات
الـعــامــة واإلعـ ــام بـقــوة اإلطـفــاء
العام ،العقيد محمد الغريب ،أن
غرفة عمليات القوة تلقت بالغا
أمس يفيد بوقوع حادث تصادم
عـلــى طــريــق األرتـ ــال الجنوبي،
وأن هناك أشخاصا محشورين
جراء الحادث ،وفور تلقي البالغ
تــم توجيه مركز إطـفــاء البحث
واإلنقاذ الى موقع البالغ.
وف ــور وص ــول رج ــال اإلطـفــاء
ت ـب ـيــن أن ال ـ ـحـ ــادث عـ ـب ــارة عــن
اصـطــدام شاحنة بمركبة ،وأن
قــائــد الـمــركـبــة لـقــي حتفه فــورا
م ـ ــن ج ـ ـ ـ ــراء ش ـ ـ ــدة االص ـ ـ ـطـ ـ ــدام،
وت ــم اس ـت ـخ ــدام م ـع ــدات الـقـطــع
الهيدرولوكية الستخراج جثة
قــائــد الـمــركـبــة وتسليمها الــى
رجـ ــال األدل ـ ــة الـجـنــائـيــة الــذيــن

•

رجال «اإلطفاء» يعاينون موقع الحادث
أح ــال ــوه ــا بـ ــدورهـ ــم الـ ــى إدارة
الطب الشرعي.
وأشــار الغريب إلى أن رجال
اإلطفاء عملوا على إنقاذ قائد
الـشــاحـنــة ،وه ــو واف ــد آسـيــوي،
وتـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن إصـ ـ ــاب ـ ـ ـتـ ـ ــه بـ ـ ـج ـ ــروح

متفرقة ،وتم تسليمه الى فنيي
الطوارئ الطبية ،تمهيدا لنقله
الــى المستشفى لتلقي العالج،
وحضر رجــال دوري ــات المرور
وش ـ ــرط ـ ــة ال ـ ـن ـ ـجـ ــدة ف ـ ــي م ــوق ــع
الحادث.

«بيع السيارات»
رخص
البلدية:
ُ
َّ
في «االستثماري» تجدد رغم منعها
السبعان لـ ةديرجلا  :إغالق  6مكاتب في حولي األسبوع الماضي
•

حملة البلدية على مكاتب السيارات

•

محمد جاسم

بالرغم من دعوة المجلس البلدي
إل ـ ــى ت ـط ـب ـيــق الئـ ـح ــة الـ ـمـ ـح ــال رق ـ ــم 8
ل ـ ـس ـ ـنـ ــة  2015بـ ـ ـش ـ ــأن و قـ ـ ـ ــف نـ ـش ــاط
مكاتب ومحال بيع وعرض السيارات
وتأجيرها في المناطق االستثمارية
والتجارية ،فإن جوالت بلدية الكويت
رصـ ــدت وجـ ــود رخ ــص ت ــم تـجــديــدهــا
ً
حديثا من وزارة التجارة.
ووج ـه ــت ال ـب ـلــديــة فــرق ـهــا لـلـتـعــامــل
مع هذه المكاتب ،وكشف رئيس قسم
ف ــري ــق الـ ـط ــوارئ ف ــي ب ـلــديــة مـحــافـظــة
حولي إبراهيم السبعان عن إغالق 6
مكاتب ،وتحرير  13محضر مخالفة
متنوعة في منطقتي السالمية وحولي
خالل األسبوع الماضي.
وذكر السبعان لـ "الجريدة" ،أنه تم
ر صــد عــدة مخالفات تشغيل محالت
واستغاللها في غير الغرض المرخص
لها.

سيارات معروضة للتأجير
وبين أن بعض محالت بيع وشراء
وتـ ــأج ـ ـيـ ــر الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات ف ـ ــي ال ـم ـن ــاط ــق
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة تـ ـعـ ـم ــل وفـ ـ ــق رخ ـص ــة
ب ـن ـشــاط مـخـتـلــف م ـثــل ت ـج ــارة عــامــة،
ً
واستيراد وتصدير ،مستغربا وجود
عدد من المكاتب مازالت تملك رخصا
ً
سارية ُ
وجددت حديثا  ،بالرغم من أن
قــرار "البلدي" صــادر في  2015بشأن
م ـن ــع ت ـج ــد ي ــد أي ر خـ ـص ــة أو م ــزاو ل ــة
عمل لمكاتب ا لـسـيــارات إال مــن خالل
المناطق الحرفية والصناعية.

التفاف على القانون
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،وج ـ ــه ال ـع ـض ــو مـشـعــل
ً
الحمضان سؤاال إلى الجهاز التنفيذي
فــي إ حــدى الجلسات الماضية بشأن
مكاتب ومحالت بيع وعرض وتأجير
ا لـسـيــارات فــي المناطق االستثمارية
ً
والـ ـتـ ـج ــاري ــة ،مـ ــؤكـ ــدا وج ـ ــود ال ـت ـفــاف
على القانون بشأن مكاتب ومعارض

ً
الـ ـسـ ـي ــارات ،وح ــال ـي ــا ت ــوج ــد م ـعــارض
رخصها ما زالت سارية في العاصمة.
وبدوره ،أوضح نائب المدير العام
لـشــؤون بلديتي العاصمة وا لـجـهــراء
ف ـي ـص ــل ا لـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،أن ه ـ ـنـ ــاك ر خ ـص ــا
ك ـث ـيــرة م ــازال ــت ت ـ ــزاول ع ـم ـل ـهــا ،وك ــان
ي ـف ـت ــرض خـ ــال  3سـ ـن ــوات م ــن إقـ ــرار
ال ئ ـح ــة ا ل ـم ـح ــات ر ق ــم  8ل ـس ـنــة 2015
اغ ـ ــاق هـ ــذه الـ ـمـ ـح ــات ،وي ـج ــب وق ــف
تجديد تراخيصها التجارية من وزارة
ً
ا لـتـجــارة ،ال فـتــا إ لــى أن البلدية تعمل
على حصر هــذه ا لـمـعــارض والمحال
وتوجيه خطاب إلى "التجارة" لوقف
تجديد التراخيص.

«أطباء كندا»
تناقش ملفاتها مع
«الخدمة المدنية»
•

محمد الشرهان

تـمـكــن رجـ ــال االنـ ـق ــاذ ال ـب ـحــري ف ــي قــوة
االطفاء العام ،وغواصو اإلدارة العامة لخفر
السواحل من إنقاذ مواطن فقد في البحر
بالقرب من جزيرة فيلكا مساء أمس االول
إثر تعرض زورق يستقله وصديقه لالنقالب
وال ـ ـغـ ــرق ،وت ـم ـك ــن ص ــدي ـق ــه م ــن ال ـس ـبــاحــة
والنجاة وإبالغ غرفة العمليات بالحادث.
وفي التفاصيل ،قال مدير ادارة العالقات
العامة واالعالم بقوة اإلطفاء العقيد محمد
الغريب ان غرفة العمليات تلقت بالغا مساء
أمس االول يفيد بتعرض زورق على متنه
شخصان للغرق بالقرب من جزيرة فيلكا،
مشيرا الى انه فور تلقي البالغ تم توجيه
مركز السالمية لالنقاذ واالطـفــاء البحري
ودوريـ ــات االدارة الـعــامــة لخفر الـســواحــل
والطيران العمودي التابع للقوة الجوية في
الجيش الكويتي.
وأضــاف الغريب ان المعلومات االولية
التي حصلت عليها فرق االنقاذ المشتركة
أفــادت بــأن مواطنين كانا يستقالن زورق
صيد ،وبسبب عدم استقرار الحالة الجوية
وارت ـف ــاع األمـ ــواج تـعــرض الـ ــزورق للغرق،
وتـمـكــن أحــدهـمــا مــن الـسـبــاحــة والــوصــول
لـلـجــزيــرة وأب ـلــغ أح ــد مــرتــاديـهــا بــالـحــادث
والذي ابلغ بدوره غرفة العمليات.
وأضـ ــاف ال ـغــريــب أن ال ـت ـي ــارات الـمــائـيــة
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مخالفة
مرورية
وضبط
 6أحداث
يقودون
مركبات
دون رخصة
ً
و 21مخالفا
لقانون اإلقامة

نقل المواطن إلى المستشفى بعد إنقاذه
جرفت المواطن المفقود بعيدا عــن موقع
غــرق ال ــزورق حيث عثر عليه من قبل أحد
زوارق قوة اإلطفاء العام واالنقاذ البحري
جـنــوب ش ــرق جــزيــرة عــوهــة ،الفـتــا ال ــى أن
رجال االطفاء البحري عثروا على المواطن
على قيد الحياة وكان بحالة اعياء شديدة
نظرا لـمــرور أكثر مــن خمس ســاعــات على
تلقي البالغ.
وأش ـ ــار ال ـغــريــب ال ــى ان رجـ ــال االط ـف ــاء
البحري نقلوا المواطن الى مركز السالمية

لــإط ـفــاء واالنـ ـق ــاذ ال ـب ـحــري وت ــم تسليمه
لفنيي الطوارئ الطبية الذين نقلوه بدورهم
الى المستشفى لتلقي العالج ،الفتا الى ان
الحادث كان تحت إشراف مباشر من رئيس
ق ــوة االط ـف ــاء ال ـعــام الـفــريــق خــالــد الـمـكــراد
ال ــذي أص ــدر تـعـلـيـمــاتــه بـتـحــريــك ع ــدد من
زوارق اإلطفاء للمشاركة في عملية البحث
واالنقاذ.

عادل سامي

اجتمع أعضاء جمعية األطباء
الكويتيين في كندا مع مسؤولي
دي ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة لبحث
أهم القضايا التي تخص األطباء
المبتعثين في كندا.
وقــال رئيس الجمعية د .خالد
الشطي إنه تمت مناقشة عدد من
المطالبات الـتــي تــم تقديمها في
اللقاءات السابقة ،كما تم التباحث
بخصوص آخر التعديالت الخاصة
بالئحة االبتعاث المتوقع صدورها
قــريـبــا ،إضــافــة إل ــى مناقشة عــدد
س ـنــوات االب ـت ـعــاث ومخصصات
البعثة والتطرق إلى بعض العقبات
التي يمر بها الطبيب بسبب طول
الدورة المستندية.
وذكر أنه تم التأكيد على موقف
الجمعية وحرصها على نقل ملفات
المبتعثين مــن الملحق الثقافي
في واشنطن إلى الملحق الثقافي
ف ــي أوت ـ ــاوا مـمــا سـيـعــزز التركيز
على األطباء المبتعثين في كندا،
وت ـح ـس ـيــن ت ــواص ــل الـمـبـتـعـثـيــن
مــع الملحق الثقافي والجامعات
الـكـنــديــة ،بــاالضــافــة إل ــى الجهات
المعنية.

زوايا ورؤى
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قصص النجاح
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com
أول العمود:
العمل البرلماني ال يخضع لـشــرط النجومية أل نــه عمل
جماعي.
***
ً
معيب جــدا أن يحدث هــذا في بلدي ،اليأس من التغيير،
وال ـتــراجــع فــي بـعــض ال ـم ـجــاالت ،وتــأخــر الـتـنـمـيــة ،وزي ــادة
المشاكل االجتماعية وغيرها من األمور التي أصبحت حديث
الناس في يومياتهم.
ال يمكن استمرار مثل هذه األجواء في ظل وجود قصص
ً
ً
نجاح سابقة ورائدة محليا وإقليميا تحققت في ظل ظروف
أقل إيجابية مما هي عليها اليوم ،حيث يتوافر المال والشباب
المتعلمون والرواد في مجاالت عديدة.
خلق أدوات الثقافة العربية قبل االستقالل في الكويت يعد
ً
قصة نجاح أنتجت ع ــددا مــن المجالت الرصينة ،وأنشأت
المسرح والسينما واإلذاع ــة والتلفزيون والـحــركــة األدبـيــة
المشهود لها بالغزارة ،وإصدار دستور عام  ١٩٦١يعد أحد
أبرز قصص النجاح في الجانب الحياتي للكويتيين ،وإنشاء
مؤسسات حيوية كديوان المحاسبة والتأمينات االجتماعية
وجامعة الكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
هي في عداد قصص النجاح الباهرة ،وتنمية موارد الدولة
ب ـب ـنــاء مــؤس ـســات االس ـت ـث ـمــار ال ـخ ــارج ــي ،وال ـع ـهــد الــذهـبــي
ُ
للرياضة ،كل هذه تعد قصص نجاح اجتماعية للكويتيين.
لــذ لــك يجب أال يعتقد الكويتي أن التغيير لألفضل هو
خيار مستعص ،أو أنه طريق مستحيل ،فمن هم قبلنا َع ِملوا
في ظروف أقسى وموارد مالية أقل لكنها العزيمة والحرص
على كرامة الوطن.
فــي ظـنــي أن مـحــاربــة الـمـفـســديــن ال ـيــوم يـجــب أن تنطلق
من إعــادة إنتاج قصص نجاح الكويتيين في بناء دولتهم،
وتعظيم كل نشاط مدني مستنير ينادي باستعادة تطبيق
القانون على الجميع ،والنظر للثروة على أنها جسر للتنمية
ال مغنم مؤقت.
في يد المواطنين العديد من الوسائل لخلق قصص النجاح
ومنها :صناديق االقـتــراع ،واإلخــاص في الوظيفة العامة،
ورف ــض الظلم ،واح ـتــرام الـقــانــون ،ومـحــاربــة الفساد مــن كل
موقع ...بيدنا الكثير لخلق التفاؤل.

ةديرجلا
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المستشار شفيق إمام

الملف األفغاني ()٢-٢

ما قل ودل :اليوم العالمي للتسامح بين سقف التشريع الوطني ومستوى التطبيق ()3-3
تـ ـن ــاول ــت فـ ــي م ـق ــال ــي األخ ـ ـيـ ــر ت ـح ــت ه ــذا
العنوان ،كيف حفل دستور الكويت بالمبادئ
اإلسالمية السامية فــي الـمـســاواة والتعاون
والـتــراحــم بين الـنــاس جميعا ،وأنــه ال فضل
لـعــربــي عـلــى أعـجـمــي إال بــالـتـقــوى ،كـمــا قــال
ال ــرس ــول ع ـل ـيــه الـ ـص ــاة وال ـ ـسـ ــام ،وبــالـقـيــم
اإلنسانية الرفيعة التي حفل بها الدستور،
كما حفل بها قانون الوحدة الوطنية ،وغيره
من تشريعات الرعاية االجتماعية واإلنسانية.
وق ــد أردت فــي الـمـقــال الـســابــق استظهار
س ـقــف ال ـت ـشــريــع الــوط ـنــي الـ ــذي ال يتناسب
وحملة الكراهية وبغض اآلخرين ،الذي يصب
زيته مــرتــادو "فيسبوك" على نــارهــا ،فتزداد
اشتعاال كل يوم.

الكويت ال تزال إمارة اإلنسانية

وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ال أح ــد يـنـكــر األع ـمــال
اإلنـســانـيــة الـتــي تـقــوم بها دول ــة الـكــويــت في
مجاهل إفريقيا وآسيا ،وفي مواجهة النكبات
والكوارث التي تصيب شتى دول العالم ،وما
ت ـقــوم ب ــه كــذلــك مـنـظـمــات الـمـجـتـمــع الـمــدنــي
الكويتية في هذا الشأن ،وعلى رأسها جمعية
العون المباشر والهالل األحمر وغيرهما.
وق ــد ك ــان م ــوق ــف ال ـه ــال األح ـم ــر الـقــريــب
ورئيسه الفاضل الدكتور هالل الساير وزمياله
ال ـفــاض ـلــة م ـهــا ال ـبــرجــس وأن ـ ــور ال ـح ـســاوي،
وم ــوق ــف جـمـعـيــة ال ـع ــون ال ـم ـبــاشــر بــرئــاســة
الــدك ـتــور عـبــدالــرحـمــن الـسـمـيــط وم ـســاعــداه
العنزي وخالد الزيد ،في تلبية النداء اإلنساني
لـشـعــب لـبـنــان الـشـقـيــق ،ش ـه ــادة ص ــدق على
مكانة الكويت الدولية في اإلسهام في ركب
العطاء اإلنساني ،لتكون جديرة دائما باللقب
الـ ــذي أطـلـقـتــه عـلـيـهــا األم ــان ــة ال ـعــامــة لــأمــم
المتحدة ،بأنها إمارة اإلنسانية ،بالرغم من
الـخـلــل اإلعــامــي الــداخـلــي فــي بـعــض قـنــوات
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ض ــد اآلخ ـ ــر ،والـ ــذي
يـقــف الـمـســؤولــون فـيــه ومـســؤولــو منظمات

المجتمع المدني موقف الالمباالة ،وكأن األمر
ال يعنيهم ،حتى جمعية حقوق اإلنسان في
الكويت ال تصدر بيانا أو تصريحا يشجب
ويستنكر حملة الكراهية ضد الوافدين من
العرب بوجه عام.

الصحافة ساحة للحوار والنقاش

إن أعظم مــا فــي الفكر هــو االخ ـتــاف ،وإن
أج ـم ــل م ــا ف ــي االخـ ـت ــاف ه ــو ال ـ ـحـ ــوار ،وقــد
كانت الصحافة في الماضي ساحة للحوار
والنقاش ،الذي غاب عن بعض قنوات التواصل
االجتماعي التي تغشاها العدواة والبغضاء
لآلخر ،والويل والثبور وعظائم األمــور لمن
يخرج على هذا النهج في كراهية اآلخرين.
كــا نــت هـنــاك تقاليد صحافية تمنع نشر
األخبار والموضوعات التي تسيء إلى الذوق
ال ـع ــام أو ت ـج ــرح ال ـم ـشــاعــر بـ ــأي ص ـ ــورة من
الصور ،وكانت هناك قواعد مهنية حتى في
نشر أنباء الجرائم ما يباح وما ال يباح نشره
حماية لألخالق والتقاليد والعادات وللنظام
العام في الدولة.
وق ــد ح ــرص دس ـت ــور ال ـكــويــت ف ــي ال ـمــادة
( )46على النص على أن احترام النظام العام
ومراعاة اآلداب العامة واجب على كل سكان
الكويت.

المناظرة في مفهوم األئمة

وقـ ــد تـعـلـمـنــا م ــن أئ ـم ــة ال ـف ـق ــه اإلس ــام ــي
تواضعهم في العلم والمناظرة ،فاإلمام أبو
حنيفة ،رحـمــه ال ـلــه ،يـقــول "علمنا ه ــذا رأي،
فمن جاء نا بخير منه قبلناه" ،ويقول اإلمام
ً
الشافعي ،رحمه الله" ،ما ناظرت أحدا قط ،إال
وتمنيت أن يوفق ويسدد ويعينه الله ويرعاه
فيما يطرحه ،ولن أبالي إذا بين الله الحق في
المسألة محل المناظرة سواء على لساني أو
على لسانه".
وكــان األئمة الكبار والعلماء يهتدون في

هذا بهدي النبي ،عليه الصالة والسالم ،فيما
أرس ــاه مــن مـبــادئ سامية وقيم رفيعة ،ومن
هــذه الـمـبــادئ والـقـيــم أن الــرجــوع إلــى الحق
فضيلة في قول النبي" :إنما أنا بشر أخطئ
وأصيب ،وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم
ألحن بحجته من بعض ،فمن قضيت له بحق
أخيه فال يأخذه فإنه جمرة من نار".

شعب الكويت جزء من األمة العربية

هـ ــذا م ــا ن ـص ــت ع ـل ـيــه ال ـ ـمـ ــادة األول ـ ــى مــن
الــدسـتــور ،وفــي تفسير الـمــذكــرة التفسيرية
ل ـلــدس ـتــور ل ـهــذا ال ـنــص ت ـقــول إن الـمـقـصــود
بشعب الكويت أن للكويت كيانها السياسي
المتميز منذ قرون ،مما جعل من الكويتيين
شعبا بالمعنى الــدسـتــوري ،ولكنه جــزء من
األم ــة العربية ،فــوجــب أال تــدخــل على عبارة
"شعب الكويت" أداة التعريف حتى ال يكون في
هذا المزيد من التخصيص ،بما يجافي وحدة
ه ــذه األم ــة الـشــامـلــة ،ولــذلــك ك ــان االص ـطــاح
المذكور أفضل من اصطالح الشعب الكويتي
وأكثر تجاوبا مع القومية العربية.
ول ــم يـكــن نــص الــدسـتــور فــي ه ــذا السياق
ً
يرفع شعارا أو يدغدغ المشاعر بهذا النص،
ف ــال ــدس ــات ـي ــر ت ـض ــع ال ـت ـص ــور الـ ـع ــام ل ـلــدولــة
بأركانها الثالثة الشعب واألرض والحكومة،
فالدستور كــان يقنن حقيقة ثابتة وراسخة
وأصـيـلــة وكــامـنــة فــي وج ــدان كــل عــربــي رغــم
اختالف التيارات السياسية وأنظمة الحكم
ألن ـه ــا ق ــوة ذات ـي ــة كــام ـنــة ف ــي ن ـف ــوس ال ـعــرب
جميعا ،ال تحدها الحدود الجغرافية لألقطار
الـعــربـيــة .وإن ال ـن ـعــرات اإلقـلـيـمـيــة مصيرها
إل ــى زوال رغ ــم أن ــف بـعــض ق ـنــوات الـتــواصــل
االجـتـمــاعــي ،وبـثـهــا للكراهية والـبـغــض في
صفوف أبناء األمة العربية ،وال يخفى علينا
أن من شأن هذه النعرات اإلقليمية العنصرية
أن يتحول كل قطر عربي إلى جزيرة منعزلة
في وسط بحر عاصف متالطم األمواج.

أزمة بولندا المزدوجة
أماندا كوكلي*
أشرف "حزب العدالة والقانون" الحاكم في بولندا على تفكيك
السلك القضائي المستقل في هذا البلد الواقع في أوروبا الوسطى،
واستهدف حقوق المثليين والسحاقيات ،وأضعف حق المرأة
باتخاذ قراراتها حول اإلنجاب واإلجهاضّ ،
وجرد وسائل اإلعالم
الديموقراطي دق نــاقــوس الخطر في
مــن قوتها ،وهــذا التراجع
َ
بروكسل بعد تدهور العالقات بين الطرفين في أكتوبر ،حين أصدرت
ً
المحكمة الدستورية في بولندا ُحكما يعتبر بعض قوانين االتحاد
األوروبي غير متماشية مع دستور البلد.
أمام هذا التحدي الذي ُيهدد نظام االتحاد األوروبي األساسي،
ً
كان رد بروكسل فاترا ،فاكتفت بتعليق تمويل حزمة التعافي من
وباء كورونا التي تصل قيمتها إلى  41.2مليار دوالر ،وفي المقابل
أبــدت بولندا استعدادها للقتال ،فقال رئيس ال ــوزراء البولندي،
ماتيوز مورافيكي ،إن العقوبات المالية تدخل في خانة "االبتزاز"،
وهـ ّـدد وزيــر بولندي آخر بإضعاف تشريع المناخ األساسي في
االتحاد األوروبي.
للتعامل مع األزمــة القائمة في الغربّ ،
حولت بولندا أنظارها
ّ
ً
شرقا ،فحين نظم رئيس بيالروسيا ،ألكسندر لوكاشينكو ،أزمة
ً
الهجرة على ح ــدود بولندا الشرقية ردا على عقوبات االتحاد
ً
ً
األوروبــي ،اتخذ "حزب العدالة والقانون" موقفا متشددا من ملف
الهجرة .بين َ
شهري سبتمبر ونوفمبر ،فرضت الحكومة البولندية
َ
ُ
حالة طوارئ على بعد ميلين من حدودها مع بيالروسيا ،وفي هذه
ً
المنطقة الرمادية ،تنشط شرطة الحدود البولندية بعيدا عن أنظار
منظمات اإلغاثة الدولية أو الصحافيين ،إذ يحاول المهاجرون
العبور نحو بولندا من بيالروسيا لكنهم ال ينجحون ،بما يتعارض
مع قواعد اللجوء الدولية.
إذا أراد "حزب العدالة والقانون" استعمال المسألة الحدودية
لتحويل األنظار عن أزمة ُحكم القانون عبر استغالل خوف بروكسل
من موجات الهجرة العشوائية ،يمكن القول إنه نجح بدرجة معينة،
فخالل جولة مورافيكي األخيرة في العواصم األوروبية ،لم تتمحور
النقاشات حول تهديد ُحكم القانون بل المخاطر المطروحة على
الغرب من جانب الرئيس الــروســي فالديمير بوتين ،وهــو داعم
شرس للوكاشينكو.
يقول بيوتر بوراس ،مسؤول سياسي بارز في المجلس األوروبي
للعالقات الخارجية" :أظن أن مورافيكي يريد توجيه رسالة مفادها
أن هذه المسألة هي األخطر ،وال أهمية للمسائل األخرى ،وتبدو
العالقة بين أزمة ُحكم القانون في بولندا وأزمتها الحدودية أضعف
مما يوحي به حزب العدالة والقانون ...ربما يرغب االتحاد األوروبي
في إثبات تضامنه في مسألة الحدود للحفاظ على صرامته في
َ
مجال ُحكم القانون ،لكن تبقى العالقة بين المسألتين شائكة ألن
االتـحــاد األوروب ــي يقول إنــه يواجه مشكلة مع ُحكم القانون في
بولندا لكنه يلتزم الصمت حول انتهاك ُحكم القانون على الحدود
البولندية .إنه موقف غير متماسك".
هذه المقاربة "الناعمة" مع الدول األعضاء الفاسدة دفعت البرلمان
األوروبي إلى إطالق إجراء قانوني ضد المفوضية ألنها فشلت في
طرح آلية جديدة ُ
لحكم القانون كان ُيفترض أن يسري مفعولها
في بداية السنة.
تقول صوفي إينت فيلد ،نائبة هولندية في البرلمان األوروبي:
ً
"يبدو أن هذه المفوضية األوروبية تحديدا تنسى أهمية الحفاظ
على استقالليتها ،فهي تتصرف وكأنها وزارة في خدمة حكومات
الدول األعضاء ،وهذا الوضع يطرح مشكلة ،إذ تحاول بولندا والمجر
تجنب عواقب تصرفاتهما ،في حين تسعى المفوضية إلى التملص
من مسؤولياتها والخروج من وضع محرج".
ً
أرس ـلــت المفوضية األوروبـ ـي ــة حــديـثــا رســالــة إل ــى الحكومة
البولندية تتساءل فيها عن انتهاكات قانون االتحاد األوروب ّــي.
ً
إنها خطوة أولــى تمهيدا لتفعيل آلية ُحكم القانون ،كما تلقت
ً
ّ
المجر رسالة خاصة بها أيضا ،لكن هذه الخطوة لم تنجح في
إرضاء النقاد.
ً
قبل أيام أصدرت المحكمة الدستورية في بولندا ُحكما مفاده
أن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ال تملك صالحية التدخل
لتعيين القضاة في البلد ،ومــن المنتظر أن يقرأ مجلس النواب
البولندي مسودة قانون لفرض حظر كامل على أحكام اإلجهاض
والسجن بحق من يطبقون هذه الممارسات أو ّ
يسهلون تنفيذها،
إنه مؤشر آخر على ابتعاد البلد عن قيم االتحاد األوروبي األساسية.
ت ـت ـطــرق إدارة ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن إلـ ــى مـســائــل
الديموقراطية منذ وصولها إلى السلطة ،وكانت تتوق إلى الحفاظ
على والء بولندا ،فالتقى بايدن والرئيس البولندي أندجي دودا
على هامش قمة حلف الناتو في شهر يونيو الماضي ،ثم أعلنت
ّ
وزارة الخارجية األميركية أنها ّ
تقدر حس القيادة الذي تحلت به
بولندا وليتوانيا والتفيا غداة األزمات الحدودية مع بيالروسيا.
َ
م ــع ذلـ ــك ،ت ـ ـ ِـرد بــول ـنــدا عـلــى قــائـمــة ال ـمــدعــويــن لـحـضــور قمة
ّ
الديموقراطية التي ينظمها بايدن في األسبوع المقبل ،ويهدف هذا
الحدث في األساس إلى "تقديم منصة للقادة كي يعلنوا التزامات
وإصالحات ومبادرات فردية وجماعية للدفاع عن الديموقراطية
ً
ً
وحقوق اإلنسان محليا وخارجيا".
* «فورين بوليسي»

محمد أحمد المجرن الرومي
فــي الـحـلـقــة األول ــى تـحــدثــت عــن ك ـتــاب األم ـيــر تــركــي
ال ـف ـي ـصــل آل س ـعــود وع ـن ــوان ــه "ال ـم ـلــف األف ـغ ــان ــي" ،فــي
هذه الحلقة يحدثنا المؤلف عن الجهود التي بذلتها
المملكة العربية السعودية ودول أخرى لحل المشاكل
الـتــي عـصـفــت فــي ذل ــك الـبـلــد اإلســامــي الـمـنـكــوب على
مر السنين.
بـعــد ان ـه ـيــار ال ـن ـظــام الـمـلـكــي فــي أفـغــانـسـتــان الـتــي
كان يحكمها الملك ظاهر شاه حتى عام  ١٩٧٣وإحالل
نـظــام شـيــوعــي مــدعــوم مــن االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي ،مهد
ال ـغــزو الـســوفـيــاتــي ألفـغــانـسـتــان فــي ديـسـمـبــر مــن عــام
 ١٩٧٩استمر عشر سنوات ،تاله بدء الحرب على القوات
السوفياتية الغازية ،مما جعل الفصائل األفغانية تتحد
لمواجهة هذا الغزو رغم اختالفها وتعدد األ عــراق في
أفغانستان ،و هــي المكونة مــن قبائل البشتون ،وهي
ً
األ كـبــر ع ــددا ،والطاجيك ،واألوز ب ــك ،وا لـهــزارة وغيرها
من األقليات التي تشكل توليفة للمجتمع األفغاني.
فــي هــذا ا لـكـتــاب يتحدث ا لـمــؤ لــف عــن هــذه الفصائل
التي تتحد ضد الغزاة وتختلف وتتقاتل فيما بينها
الحقا ،وفي هذا الكتاب يتضح الدور السعودي في دعم
الفصائل األفغانية باإلضافة إ لــى ا لــدور الباكستاني
لدحر الغزو السوفياتي ،ويتطرق الكاتب إلى المؤامرات
ً
والتحالفات ا لـتــي تــؤدي دورا فــي المجتمع األفغاني
الـ ــذي ج ـبــل ع ـلــى الـ ـح ــروب م ـنــذ ع ـق ــود مــاض ـيــة ،وبـعــد
االنسحاب السوفياتي من أفغانستان يظهر دور حركة
طالبان على المسرح السياسي األفغاني.
ً
كما نجد أن في الكتاب فصوال حول عمل الجمعيات
الخيرية والمتطوعين التي تقدم الدعم لالجئين األفغان
عـلــى الـجــانــب الـبــاكـسـتــانــي مــن ال ـحــدود الــذيــن تـجــاوز
ً
عــدد هــم خمسة مــا يـيــن ،و خـصــو صــا فــي مــدن بيشاور
وك ــوي ـت ــا ال ـبــاك ـس ـتــان ـي ـت ـيــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى الــاج ـئ ـيــن
الذين نزحوا إ لــى ا لــدول المجاورة و هــي طاجيكستان
وأزبكستان وإيران.
ويـشـيــر الـمــؤلــف إل ــى أن الـفـصــائــل األفـغــانـيــة كانت
ال ت ـن ـفــذ ا لـ ــو عـ ــود أو ن ـت ــا ئ ــج اال تـ ـف ــا ق ــات ب ـي ـن ـه ــا ،عـلــى
سبيل المثال االتفاق بين الفصائل المتحاربة إلنهاء
خالفاتهم ا لــذي عقد فــي مكة المكرمة ،وبعد عودتهم
ّ
ودب الخالف بينهم فيما بعد.
لبالدهم نقضوا االتفاق
ويتحدث األمير تركي عن ظهور نجم تنظيم طالبان
ودور أسامة بن الدن بعد هزيمة االتحاد السوفياتي،
كما يتحدث عن الدور الكبير الذي أدته المملكة العربية
ال ـس ـعــوديــة وبــاك ـس ـتــان والـ ــدول الـغــربـيــة فــي مـســاعــدة
أفغانستان للخروج من المستنقع ا لــذي مــرت به هذه
الــدولــة ،ومـحــاولــة هــذه ال ــدول وقــف االقـتـتــال المستمر
بين إخوة السالح وكذلك المؤامرات وعمليات االغتيال
التي تعرض لها بعض الزعماء األفغان ومنها اغتيال
الزعيم الطاجيكي أحمد شاه مسعود ،مما أعاد الشعب
األفـغــانــي لـمــواجـهــة الـمــآســي وتـهـجـيــر األف ـغــان بسبب
الحرب الطاحنة بين اإلخوة األعداء.
ال ش ــك أن ه ــذا ا ل ـك ـت ــاب (ا ل ـم ـل ــف األ فـ ـغ ــا ن ــي) يـعـتـبــر
حصيلة جهد قام به رجل عاش األحداث ،وكان له دور
بـسـبــب مـنـصـبــه ،وع ـمــل عـلــى حــل الـمـســألــة األفـغــانـيــة،
و قــد مــت بــاده ا لــد عــم المالي والسياسي لشعب مسلم
ابتلي بالغزو الخارجي ،وما تبعه ذلك من حروب بين
ا لـفـصــا ئــل األ فـغــا نـيــة ا لـمـتـصــار عــة .عـنــد مــا انتهيت من
ق ــراء ة هــذا ا لـكـتــاب المفيد تــذ كــرت أ ي ــام كـنــت أ عـمــل في
باكستان ،وكنت أنوي الكتابة عن حركة طالبان ،وقد
جمعت العديد من المراجع ألكتب عن طالبان وأسباب
ن ـشــأت ـهــا وص ـع ــوده ــا وس ـي ـطــرت ـهــا ع ـلــى أف ـغــان ـس ـتــان،
ول ــأس ــف ال ـشــديــد ل ــم أت ـم ـكــن م ــن إص ـ ــدار ذل ــك الـكـتــاب
الن ـش ـغــالــي بـعـمـلــي الــدب ـلــومــاســي وان ـت ـقــالــي م ــن دول ــة
ألخرى بعد انتهاء عملي في باكستان ،وبعدي عن دائرة
األحداث في أفغانستان.
وأرجو أن أتمكن في المستقبل أن أكتب عن مأساة
هذا البلد اإلسالمي ا لــذي نكب بالحروب والصراعات
واالحـ ـت ــال م ــن الـ ــدول األخ ـ ــرى ،والـ ــذي ذه ــب ضحيته
الشعب األفغاني الذي ال حول له وال قوة.

أندرو شنغ وشياو غنغ*

بناء ميزانية عمومية لألرض الواحدة
في ظل ميزانيات عمومية
وطنية تعبر عن رأس
المال الطبيعي والبشري،
سيكون صناع السياسات
أفضل تجهيزا التخاذ
القرارات التي تعزز رفاهية
مواطنيهم والبيئة ،ومع
ذلك لتحقيق أقصى قدر
ممكن من التأثير ،يجب أن
ُت َ
ـدمـج الميزانيات العمومية
الوطنية في ميزانية
عمومية واحدة لألرض
الواحدة.

علينا أن نحتضن
منظور األرض
الواحدة على جميع
المستويات ألن
التقدم العالمي قد
يتجاوز مجموع
اإلنجازات المحلية

كــانــت األزم ــة الـمــالـيــة العالمية التي
ان ــدلـ ـع ــت ع ـ ــام  2008س ـب ـبــا ف ــي تـغـيـيــر
ال ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي ي ـن ـظــر ب ـه ــا ال ـع ــال ــم إل ــى
ال ـم ـي ــزان ـي ــات ال ـع ـم ــوم ـي ــة .واآلن ،تـنـشــأ
الحاجة إلى تحول أكثر عمقا ،تحول يدرك
حدود المحاسبة الضيقة على المستوى
الوطني.
تـ ـ ــوازن ال ـم ـيــزان ـيــات ال ـع ـمــوم ـيــة ،هــذا
هـ ــو جـ ـم ــال م ـس ــك الـ ــدفـ ــاتـ ــر ذات ال ـق ـيــد
المزدوج :يجب أن تكون أصول أي كيان
اقتصادي مساوية لخصومه (الموجودات
والمطلوبات) ،وإذا لم تكن كذلك -عندما
يـكــون الــدخــل مــن األصـ ــول ،بـمــا فــي ذلــك
ال ـق ــدرة عـلــى تــأمـيــن الـتـمــويــل اإلضــافــي،
أقل من االلتزامات المرتبطة بالخصوم-
تصبح األزمات حتمية.
لعقود عديدة ،لم ُي ِـعـر أهل االقتصاد
القدر الالزم من االهتمام للمخزونات من
األصول والخصوم الواردة في الميزانيات
الـعـمــومـيــة ،وبـ ــدال م ــن ذلـ ــك ،ركـ ــزوا على
التدفقات ،مثل الناتج المحلي اإلجمالي،
والمدخرات ،والتجارة.
َ ثـ ــم ت ـغ ـي ــر هـ ـ ــذا فـ ــي عـ ـ ــام  .2008لـقــد
َّ
ذك ـ ـ ـ َـرت األزمـ ــة الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة الـعــالــم
بــأن الـخـصــوم ،عندما تـكــون مخفية في
أدوات خــارج الميزانية العمومية أو في
الخارج ،تنتهي بها الحال على حد تعبير
المستثمر األمـيــركــي واري ــن بــافـيــت إلــى
التحول إلى "أسلحة دمار شامل مالية"،
وكـمــا تبين لـنــا ب ــوض ــوح ،ف ــإن ال ـكــوارث
الكلية تتألف من مكونات جزئية ومحلية،
وال ـتــي تـجــاهـلـهــا ص ـنــاع الـسـيــاســات أو
فاتهم إدراك أهميتها.
بـعــد األزمـ ــة الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة ،ب ــدأت
منظمة الـتـعــاون االق ـت ـصــادي والتنمية
ت ـح ــث ب ـل ــدان ـه ــا األعـ ـ ـض ـ ــاء ع ـل ــى إن ـت ــاج
مـيــزانـيــات عـمــومـيــة وطـنـيــة تـعـمــل على
تمكين السلطات من مراقبة ليس الفائض
ً
أو العجز المالي والتجاري فقط ،بل أيضا
حجم الــديــون الـخــاصــة والـعــامــة ونسب
المديونية ،واليوم ،تنتج بلدان مجموعة
العشرين ميزانيات عمومية وطنية ،وإن
كانت متفاوتة الجودة.
لكن في عالمنا الذي تحكمه العولمة،
ال تعمل االقـتـصــادات على نحو مستقل
عــن بعضها بـعـضــا ،ول ـهــذا الـسـبــب قــام

معهد ماكينزي العالمي بتجميع ميزانية
عـمــومـيــة "عــالـمـيــة" تشتمل عـلــى أصــول
وخصوم أكبر عشرة اقتصادات وطنية
على مستوى الـعــالــم -أسـتــرالـيــا ،وكـنــدا،
والـصـيــن ،وفــرنـســا ،وألـمــانـيــا ،والـيــابــان،
والمكسيك ،والسويد ،والمملكة المتحدة،
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة -والـتــي تشكل معا
 %60من الدخل العالمي.
ف ــي الـعـقــديــن األول وال ـثــانــي م ــن هــذا
القرن ،تضخمت هذه الميزانية العمومية
المشتركة ،على الــرغــم مــن النمو الفاتر
ال ــذي سجله الـنــاتــج الـمـحـلــي اإلجـمــالــي
العالمي ،فقد تنامى إجمالي األصول من
 440تريليون دوالر أميركي (نحو 13.2
ضعف الناتج المحلي اإلجمالي في عام
 )2000إلى أكثر من  1.5كوادريليون في
عــام  ،2020ونما صافي قيمة االقتصاد
(األص ـ ـ ـ ــول ن ــاق ــص الـ ـخـ ـص ــوم) مـ ــن 160
تريليون دوالر إلى  510تريليونات دوالر
(زيادة بنسبة .)%219
على المستوى العالمي المجمع ،يعادل
صافي القيمة قيمة األصول الحقيقية ،ألن
األصول والخصوم المالية تلغي بعضها
بعضا ،ولكن ألن سعر المال يتأثر بكمية
النقود (ا لـتــي تخلقها البنوك التجارية
والبنوك المركزية من خالل زيادة الدين)،
فإن هذه القيمة تنمو مع انخفاض أسعار
الفائدة وعائدات الريع.
منذ عــام  ،2000عملت أسعار الفائدة
المنخفضة على تغذية ز ي ــادات أسعار
األصـ ــول ف ــوق م ـع ــدالت الـتـضـخــم ،حيث
يمثل االدخار واالستثمار  %28فقط من
إجمالي النمو في صافي القيمة ،ونتيجة
لـهــذا ،كــان صــافــي القيمة فــي عــام 2020
أعلى بنسبة  ،%50مقارنة بالدخل ،من
متوسط األمد البعيد للفترة ،1999-1970
وهــذا يسلط الضوء على الــدور الحاسم
الذي يضطلع به القطاع المالي في تحديد
قيمة األصول الحقيقية ،وبالتالي أهمية
محاسبة القطاع المالي في عملية صنع
السياسات.
يــو ضــح معهد ماكينزي العالمي أنه
"ي ـق ـت ــرض" ال ـم ـيــزان ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة" -أداة
أساسية من عالم الشركات" -لتقييم صحة
االقتصاد العالمي وقدرته على الصمود،
ُ
وتـ ـ َـعـ ــد مـيــزانـيـتــه الـعـمــومـيــة "الـعــالـمـيــة"

خطوة أولى جيدة ،لكنها تفوت عنصرين
أساسيين :رأس المال الطبيعي والبشري.
ف ــي ال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي ،تـ ـ ــدرج ِقـ ـ ـل ــة مــن
الـبـلــدان رأس الـمــال الطبيعي والبشري
في ميزانياتها العمومية ،وعلى هذا فمن
المستحيل أن نـجــزم إل ــى أي م ــدى جــاء
توسع صافي القيمة منذ عام  2000على
حساب رأس المال الطبيعي أو الرفاهية
االجـتـمــاعـيــة (م ــن خ ــال ات ـس ــاع فـجــوات
التفاوت على سبيل المثال).
مـ ـ ــع تـ ـبـ ـن ــي نـ ـ ـظ ـ ــام األمـ ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
للمحاسبة البيئية االقتصادية -محاسبة
النظام األيكولوجي هذا العام -أصبحت
الـســاحــة مـهـيــأة لتحسين تسجيل رأس
المال الطبيعي ،لكن تنفيذ إطــار العمل
تأخر ،وال تزال محاسبة أشكال التفاوت
االج ـت ـمــاعــي م ـن ـقــوصــة ،وم ــا ي ــدع ــو إلــى
التفاؤل أن البيانات البيئية واالجتماعية
وبيانات الحوكمة أصبحت متاحة على
ً
نحو متزايد -وخصوصا من الشركات-
وم ـ ــن ال ـم ـم ـكــن أن ت ـع ـمــل ك ـل ـب ـنــات ب ـنــاء
لميزانيات عمومية أكثر شموال.
ف ــي ظ ــل م ـي ــزان ـي ــات ع ـمــوم ـيــة وطـنـيــة
تعبر عن رأس المال الطبيعي والبشري،
سيكون صناع السياسات أفضل تجهيزا
التـ ـخ ــاذ الـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـت ــي ت ـع ــزز رفــاه ـيــة
مواطنيهم والبيئة ،ومــع ذلــك ،لتحقيق
أقـصــى قــدر ممكن مــن الـتــأثـيــر ،يجب أن
ُت َ
ـدمـج الميزانيات العمومية الوطنية في
ميزانية عمومية واحدة لألرض الواحدة.
الميزانية العمومية لــأرض الواحدة
مــن شأنها أن تمكن العالم مــن تحسين
تخصيص الموارد في المجمل ،وتسليم
ال ـم ـنــافــع ال ـع ــام ــة ،وض ـم ــان تـنـمـيــة أكـثــر
شموال .على سبيل المثال ،يخشى بعض
الناس أن يترتب على الحفاظ على رأس
المال الطبيعي والبشري وتعزيزه ضرورة
قبول نمو اقـتـصــادي شديد االنخفاض
أو حتى "تــراجــع الـنـمــو" ،لكن ليست كل
االقـ ـتـ ـص ــادات ب ـحــاجــة إل ــى ن ـمــو ســريــع.
صحيح أن االقتصادات النامية والناشئة
المأهولة بسكان أكثر شبابا تحتاج إلى
النمو السريع ،ألن نمو الدخل أمــر بالغ
األهمية للحد من الفقر ،لكن االقتصادات
المتقدمة المأهولة بسكان تغلب عليهم
ال ـش ـي ـخــوخــة قـ ـ ــادرة ع ـلــى ال ـح ـف ــاظ على

مـسـتــويــات معيشة مــرتـفـعــة ب ــدون نمو
سريع.
يـ ــوضـ ــح هـ ـ ــذا كـ ـي ــف مـ ــن ال ـم ـم ـك ــن أن
تـســاعــدنــا الـمـيــزانـيــة الـعـمــومـيــة لــأرض
ال ــواح ــدة فــي تجنب مــأســاة الـمـشــاعــات،
عـنــدمــا تــاحــق ال ـب ـلــدان سـيــاســات إفـقــار
ال ـ ـجـ ــار ،ع ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـم ـن ــاف ــع ال ـعــامــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ل ـك ــن م ـث ــل هـ ـ ــذه ال ـم ـي ــزان ـي ــة
الـعـمــومـيــة ستقطع شــوطــا طــويــا نحو
تجنب مأساة األفق :عندما تفتقر البلدان
إلى الحافز لمالحقة السياسات الفعالة
اليوم لضمان رفاهية أجيال المستقبل،
وخصوصا بالتصدي لتغير المناخ ،ومن
خــال بناء عنصر األمــد فــي الميزانيات
الـعـمــومـيــة ،يجبرنا الـبـعــد الــزمـنــي على
تبني وجهة نظر أبعد أمدا.
ل ـك ــي ي ـن ـجــح هـ ـ ــذا ،ي ـت ـع ـيــن ع ـل ـي ـنــا أن
نحتضن مـنـظــور األرض ال ــواح ــدة على
المستويات كافة ،ذلك أن التقدم العالمي-
على سبيل المثال ،نحو تحقيق األهداف
الـمـنـصــوص عليها فــي اتـفــاقـيــة بــاريــس
للمناخ وال ـتــي أعـيــد الـتــأكـيــد عليها في
مــؤت ـمــر األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة األخـ ـي ــر لتغير
المناخ ( )COP26الذي استضافته مدينة
غالسكو -من الممكن أن يتجاوز مجموع
اإلنجازات المحلية.
كــل الـسـيــاســة مـحـلـيــة ،لكنها تتشكل
مــن خ ــال مشهد عــالـمــي ســريــع التغير،
والميزانية العمومية لــأرض الــواحــدة-
إعـ ــادة ضـبــط الـكـيـفـيــة ال ـتــي نـقـيــس بها
الثروة العالمية من القاعدة إلى القمة -هي
وحــدهــا الكفيلة بضمان تـحــرك البلدان
نحو مستقبل أفضل للجميع.
* أندرو شنغ زميل متميز في معهد
آسيا العالمي في جامعة هونغ كونغ،
وعضو المجلس االستشاري لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة لشؤون التمويل
المستدام ،وشياو غنغ رئيس مؤسسة
هونغ كونغ للتمويل الدولي ،وأستاذ
ومدير معهد السياسة والممارسة
التابع لمعهد شينزن للتمويل في
جامعة هونغ كونغ الصينية في
شينزن.
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

ةديرجلا

•
العدد  / 4902األحد  5ديسمبر 2021م  /غرة جمادى األولى 1443هـ

economy@aljarida●com

9

اقتصاد
 %3.7ارتفاع المحافظ االستثمارية
بإدارة الشركات في الربع الثالث
 44شركة تدير محافظ بقيمة  4.3مليارات دينار
عيسى عبدالسالم

 5.05مليارات تحت
إدارة العمالء مقابل
 4.7مليارات للحفظ

ارتـفـعــت الـقـيـمــة الـســوقـيــة
لـلـمـحــافــظ االسـتـثـمــاريــة من
 14.05م ـل ـي ــار د يـ ـن ــار خ ــال
الــربــع الـثــانــي مــن هــذا الـعــام
إلى  14.111مليارا في الربع
الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث مـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ن ـف ـس ــه
بنسبة بلغت  0.4في المئة.
وو ف ـقــا إل حـصــا ئـيــة لهيئة
أسـ ــواق ال ـم ــال ،ف ــإن إجـمــالــي
الـقـيـمــة ال ـســوق ـيــة لـلـمـحــافــظ
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،الـ ـت ــي تـحــت
إدارة ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــات ،و ع ــدد ه ــا
 44م ـ ـ ــد ي ـ ـ ــرا ،ي ـ ـب ـ ـلـ ــغ 4.321
مليارات د يـنــار ،بينما تبلغ
الـقـيـمــة ال ـســوق ـيــة لـلـمـحــافــظ
ا لـتــي تخضع إلدارة العميل
ن ـف ـس ــه  5.05م ـ ـل ـ ـيـ ــارات ،فــي
المقابل يبلغ إجمالي القيمة
ا لـســو قـيــة لـلـمـحــا فــظ للحفظ
 4.73مليارات.
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــع عـ ـ ــدد ال ـم ـح ــاف ــظ
اال سـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ي ـ ــة مـ ـ ــن 4706
مـحــافــظ مــرخـصــة لـنـحــو 44
م ـ ــدي ـ ــر مـ ـحـ ـفـ ـظ ــة فـ ـ ــي الـ ــربـ ــع
ا ل ـث ــا ن ــي إ لـ ــى  4881مـحـفـظــة
خـ ـ ـ ــال الـ ـ ــربـ ـ ــع الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث م ــن
ا ل ـع ــام ا لـ ـج ــاري ،ب ـمــا نسبته
 3.7ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،إذ ار ت ـف ـعــت
عـ ـ ــدد الـ ـمـ ـح ــاف ــظ ال ـ ـتـ ــي ت ـقــع
تـ ـح ــت إدارة ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــات مــن
 884إ لــى  ،1276وا لـمــر خــص

لها مــن هيئة أ س ــواق ا لـمــال،
وان ـخ ـف ـضــت ع ــدد الـمـحــافــظ
ا لـمــدارة مــن قبل العمالء من
 2812ا لـ ــى  ،2627ف ــي حـيــن
تراجعت محافظ الحفظ من
 1010الى .978
وأوضـ ـ ـح ـ ــت اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة
أن القيمة السوقية لــأوراق
ا ل ـمــا ل ـيــة تـبـلــغ  13.62مـلـيــار
دينار ،مقابل القيمة السوقية
لـ ـلـ ـنـ ـق ــد ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي ال ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز
 484.84مـ ـلـ ـي ــو ن ــا ،م ـش ـي ــرة
إلى أن عدد عمالء المحافظ
اال س ـت ـث ـمــار يــة  3870عـمـيــا،
ويبلغ عدد الكويتيين منهم
 3072مواطنا ،في حين يبلغ
عـ ــدد ع ـم ــاء ال ـم ـح ــاف ــظ غـيــر
الكويتيين  ،848ويصل عدد
العمالء الطبيعيين الى نحو
 ،3081مـ ـق ــا ب ــل  839عـمـيــا
اعتباريا.
وقــالــت ال ـم ـصــادر إن هــذه
البيانات تأتي وفقا لتقارير
ال ـ ـم ـ ـحـ ــافـ ــظ االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة
ال ــدوري ــة ال ـت ــي يـنـبـغــي عـلــى
القائمين على إدارة المحافظ
تـقــد يـمـهــا بـشـكــل دوري إ لــى
ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال ،وه ــي
تقرير حول المحافظ التي تم
إنشاؤها أو إغالقها ،وتقرير
حول المحافظ لدى الشخص

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

الـمــرخــص ل ــه ،وتـقــريــر حــول
تداوالت عمالء المحافظ على
األوراق ا ل ـمــا ل ـيــة ا ل ـم ـصــدرة
م ــن ال ـش ـخــص ال ـم ــرخ ــص لــه
أو ا لـشــر كــة األم أو ا لـشــر كــات
ال ـتــاب ـعــة والــزم ـي ـلــة ،وتـقــريــر
حـ ـ ـ ـ ــول ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت مـ ــوظ ـ ـفـ ــي
وأ ع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة
الشخص المرخص له ،فضال
ع ـ ــن تـ ـق ــري ــر حـ ـ ــول ت ـ ـ ــداوالت
ع ـم ــاء ال ـم ـحــافــظ األج ــان ــب،
وآخر يتناول أسماء الجهاز
ا لـقــا ئــم عـلــى إدارة المحافظ
بـ ـ ـك ـ ــل أشـ ـ ـك ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء
وم ـح ــاف ــظ الـ ـش ــرك ــة ،إض ــاف ــة
إلى تزويد الهيئة بأي تغيير
ي ـط ــرأ ع ـلــى ال ـج ـه ــاز ال ـقــائــم،
والمخول له إدارة المحافظ.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
احتساب األتعاب والعموالت
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـش ـ ـخـ ــص
المرخص له نظير الخدمات
ال ـم ـقــدمــة لـبـعــض ال ـضــوابــط
ال ـ ـ ـتـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ
االس ـت ـث ـمــاريــة تـخـضــع لـعــدة
ش ـ ـ ـ ــروط ،م ـن ـه ــا عـ ـ ــدم ف ــرض
ر ســوم مقابل فتح المحفظة
اال س ـ ـت ـ ـثـ ـم ــار يـ ــة ،وأال ت ـك ــون
األتعاب والعموالت لخدمات
المحفظة مبالغا فيها ،وأن
تتسق مــع طبيعة الخدمات

السوق األول السوق الرئيسي

6.936

7.532

5.774

2.497 2.921 3.304

تسهيالت البنوك الكبرى
مستمرة رغم «أوميكرون»
تقييم للمجاميع المليئة وتقديم عروض تمويل لدعم توسعاتها
●

ال ـم ـق ــدم ــة ل ـل ـع ـم ـي ــل ،إض ــاف ــة
إلـ ــى ت ـعــريــف ال ـع ـم ـيــل بــآلـيــة
احتساب األتعاب والعموالت
نـ ـظـ ـي ــر ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ،وم ـن ـه ــا
األتعاب التشجيعية ،عالوة
على كيفية الوفاء باألتعاب
والعموالت.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن ب ـ ـعـ ــض
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات اتـ ـجـ ـه ــت أخـ ـي ــرا
إل ـ ــى ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى أن ـش ـطــة
معينة والتخلي عــن أ خــرى،
م ـش ـيــرة إل ــى أن أه ــم أنـشـطــة
األوراق المالية التي فضلت
هذه الشركات التخلي عنها
والبحث عن قنوات لتعظيم
إيراداتها المتأتية منها ،هي
مدير نظام استثمار جماعي،
وأم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـف ـ ـ ــظ ،وم ـ ـ ــراق ـ ـ ــب
اس ـت ـث ـمــار ،ووك ـي ــل اك ـت ـتــاب،
مما دفعها إلى تعديل قائمة
األنشطة محل الترخيص في
سجل األ شـخــاص المرخص
لهم لدى الهيئة.

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

محمد اإلتربي

أكــدت مصادر مصرفية أن البنوك مستمرة
ف ــي تـقــديــم الـتـسـهـيــات الـمـصــرفـيــة لـلـكـيــانــات
التشغيلية والمجاميع الموثوقة التي أثبتت
قــوتـهــا خ ــال األزم ــة مـنــذ ب ــدء الـجــائـحــة أواخ ــر
 ،2019بـمــا فــي ذل ــك تـسـهـيــات االس ـت ـحــواذات
واالسـتـثـمــار فــي األس ـهــم ال ـمــدرجــة ،وذل ــك رغــم
ظهور المتحور الجديد "أوميكرون".
وك ـش ـف ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن األزمـ ـ ـ ــة م ـن ـح ــت كــل
القطاعات االقتصادية فرصة لتهيئة أوضاعها
للتحول الرقمي ،مشيرة إلى أنه من المستبعد أن
ّ
يكون هناك إغالق كلي ،كما حدث في عام األزمة،
لكن التشدد سيكون في االشتراطات الصحية،
وهو ما لن يعيق األداء االقتصادي.
وعـ ـمـ ـلـ ـي ــا ،تـ ـمـ ـك ــن اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى أن ه ـن ــاك
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات م ــوس ـع ــة ع ـل ــى ك ــل ال ـم ـس ـتــويــات
الرقمية وتهيئة
لمجابهة األزمة من خالل البنية
ّ
نماذج األعمال لتسييرها من دون توقف بذات
الكفاءة.
وكـشـفــت الـمـصــادر أن ــه عـلــى عـكــس الـســابــق،
تالحق البنوك المجاميع التشغيلية والنشطة
لتمويلها ،مشيرة إلى أن هناك دوافع ومعطيات
لذلك ،أبرزها:
 -1وف ــرة سيولة كبيرة فــي الـقـطــاع المصرفي
مكدسة.
 -2تباطؤ وتراجع في تنفيذ الكثير من المشاريع
الحكومية والـكـبــرى ،أدى إلــى تــراجــع التمويل
الـمـقــدم ال ــذي كــانــت الـشــركــات المنفذة تحصل
عليه.
 -3وفـ ــرة سـيــولــة كـبـيــرة ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخــاص،
نتيجة تخارجات خارجية بعوائد وأرباح وفيرة.
 -4انتعاش األســواق المالية شكل مصدر ربح
كبيرا للكثير من المجاميع وتضاعفت سيولتها.

 -5دروس األزمة األولى دفعت الشركات للتركيز
عـلــى ق ـطــاعــات م ــدرة وتـحـقـيــق األرب ـ ــاح بشكل
فعلي ،بدال من بقائها دفترية.
فــي سـيــاق مـتـصــل ،شـهــد ال ـســوق المصرفي
خالل الفترة الماضية إتاحة تسهيالت مصرفية
لـبـعــض الـمـجــامـيــع بـخـطــوط ائـتـمــان مفتوحة
وبــأس ـعــار تـنــافـسـيــة آلجـ ــال طــويـلــة بـيــن  5و7
سنوات وبأسعار تنافسية.
يــذكــر أن التنافس فــي الـســوق المحلي على
قاعدة المجاميع التشغيلية التي أثبتت كفاءتها
في األزمــة ال تقتصر على البنوك المحلية ،بل
تنافسها بـنــوك أجنبية مــوجــودة فــي الـســوق،
وأخرى تتواصل عبر األنظمة الرقمية والزيارات
المباشرة من مسؤوليها أفرعها الموجودة في
المنطقة.
وتنافس المصارف األجنبية على نقطتين
األولى استعدادها لتقديم تمويل من دون طلب
ضـمــانــات ،والـجــانــب اآلخ ــر تـعــرض تسهيالت
وت ـم ــوي ــل لـلـعـمـلـيــات ال ـخــارج ـيــة ف ــي األس ـ ــواق
األجنبية مع تقديم االستشارات الالزمة.
ّ
تحسن المراكز المالية للعديد من
وفي ظل
الـمـجــامـيــع ،بــرغــم تـحــديــات وتــداع ـيــات األزم ــة،
أوضـ ـح ــت مـ ـص ــادر م ـصــرف ـيــة أن بـ ـن ــوك ت ـقــوم
بتكليف وحدة متخصصة لديها متخصصة في
استكشاف الفرص وتحديد العمالء المستهدفين
من أصحاب المالءة ،حيث يتم رصد المجاميع،
وم ــن ثــم الـقـيــام بعمل دراس ــة وتحليل موسع
ّ
وتقيم أوضاعها الحالية ونوعية
لميزانياتها
اسـتـثـمــاراتـهــا ،وص ــوال إل ــى دراسـ ــة تطلعاتها
واحتياجاتها المستقبلية مــن وا ق ــع التقارير
الدورية ،وتقدم عروض التمويل التنافسية بناء
على تلك التوصيات.

أسعار النفط تستقر وسط مخاوف متعلقة بالطلب

«المالية» تطالب الشركات بدفع الزكاة
ودعم العمالة وضريبة الدخل
البرميل الكويتي يرتفع  1.65دوالر ليبلغ 72.94

●

جراح الناصر

ط ــال ـب ــت وزارة ال ـم ــال ـي ــة الـ ـش ــرك ــات غـيــر
الملتزمة بسداد ضريبة الزكاة المساهمة
وضــريـبــة الــدخــل ودع ــم الـعـمــالــة المتخلفة
عن السداد لسنوات عدة بدفع ما عليها من
مستحقات ،ومساهمة الشركات المساهمة
العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
وك ـش ـف ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،عــن
اسـ ـتـ ـم ــرار "الـ ـم ــالـ ـي ــة" ب ــال ـس ـم ــاح بـتـقـسـيــط
ضريبة د عــم العمالة وا ل ــز ك ــاة ،بالمخالفة
لما نصت عليه القاعدة التنفيذية رقــم 13
للقانون رقــم  46لسنة  2006بـشــأن الــزكــاة
وم ـســاه ـمــة ال ـش ــرك ــات ال ـم ـســاه ـمــة ال ـعــامــة
والمقفلة وبالمخالفة للقاعدة التنفيذية
رقــم  16للقانون رقــم  19لسنة  2000بشأن
دعم العمالة.
ورأت "الـمــالـيــة" ض ــرورة ســرعــة ال ـســداد،
حـيــث أصـبـحــت الـضــريـبــة نهائية وواجـبــة
النفاذ.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،رأت ال ـج ـهــات الــرقــابـيــة
ض ــرورة محاسبة الـشــركــات عــن إيــراداتـهــا
الـمـحـقـقــة فــي ال ـب ــاد ،وتـحـصـيــل الضريبة
المستحقة للدخل خاصة للشركات االجنبية
العاملة في البالد.
وقامت "المالية" بــاالطــاع على إقــرارات
الـ ـش ــرك ــات ال ـض ــري ـب ـي ــة وال ـم ـس ـت ـن ــدات عــن

السنوات المالية وبموجب أحكام القانون
رقـ ــم  ١٩ل ـس ـنــة  ٢٠٠٠ب ـش ــأن دعـ ــم الـعـمــالــة
الوطنية والقواعد والتعليمات التنفيذية
ال ـص ــادرة ب ــاإلق ــرار اإلداري رق ــم  718لسنة
 ،2008والقرار اإلداري رقم  696لسنة 2010
إلجــراء ات الربط والتحصيل ،وبعد فحص
البيانات والمستندات المحاسبية واحتساب
نسبة  2.5ضريبة دعم العمالة.
كما تفرض الكويت ضريبة على الدخل
للشركات األجنبية التي تعمل في الكويت
بـنـسـبــة  15ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ص ــاف ــي األربـ ــاح
السنوية ،ونظم المرسوم بقانون رقم  3لسنة
 1955والمعدل بالقانون رقم  2لسنة 2008
والئحته التنفيذية ضريبة الدخل الكويتية
على الشركات األجنبية.
الـجــديــر بــالــذكــر أن وزارة الـمــالـيــة قامت
خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة ب ـمــراج ـعــة شــامـلــة
وتــدق ـيــق مـلـفــات الـضــريـبــة عـلــى الـشــركــات
بشكل عام ،حيث تقوم بعملية مسح شامل
لـحـصــر ال ـشــركــات غـيــر الـمـلـتــزمــة بــالـســداد
ومالحقتها ،خصوصا المرتبطة بضريبة
العمالة الوطنية والشركات العاملة للدخل.

ارتـ ـف ــع س ـع ــر ب ــرم ـي ــل ال ـن ـفــط
ا ل ـك ــو ي ـت ــي  1.65دوالر ،لـيـبـلــغ
 72.94دوالرا ل ـل ـب ــر م ـي ــل فــي
تداوالت أمس األول مقابل 71.29
دوالرا ف ــي تـ ـ ـ ــداوالت يـ ــوم ي ــوم
الخميس الماضي ،وفقا للسعر
ال ـم ـع ـلــن م ــن مــؤس ـســة ال ـب ـتــرول
الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،أغلقت
أسعار النفط الخام دون تغيير
يذكر مساء الجمعة ،بعد تخليها
ع ـ ــن مـ ـك ــاس ــب كـ ـبـ ـي ــرة س ــاب ـق ــة،
وس ــط م ـخــاوف مـتــزايــدة مــن أن
إصابات "كورونا" المتصاعدة،
وســالــة "أوم ـي ـك ــرون" الـجــديــدة
رب ـمــا تـخـفــض الـطـلــب الـعــالـمــي
على النفط.
وفـ ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،ارت ـف ـعــت
أسعار النفط بأكثر من دوالرين
للبرميل ،بعد أن قالت مجموعة
"أوب ـ ـ ـ ـ ـ ــك "+إن ـ ـهـ ــا رب ـ ـمـ ــا ت ــراج ــع
سـيــاسـتـهــا ل ــزي ــادة اإلن ـت ــاج في
وق ـ ــت ق ـص ـي ــر إذا أث ـ ـ ــرت زي ـ ــادة
عمليات اإلغ ــاق بسبب الــوبــاء
على الطلب.
وارتـ ـفـ ـع ــت ال ـع ـق ــود اآلج ـلــة
لـ ـخ ــام ب ــرن ــت  21س ـن ـت ــا ،بـمــا
يعادل  0.3في المئة إلى 69.88

دوالرا للبرميل عند التسوية،
بينما انخفضت العقود اآلجلة
لخام غــرب تكساس الوسيط
األ مـ ـي ــر ك ــي  24س ـن ـتــا أو 0.4
ف ــي ال ـم ـئــة إل ــى  66.26دوالرا

للبرميل عند التسوية.
وف ـ ــاج ـ ــأت م ـن ـظ ـم ــة الـ ـبـ ـل ــدان
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدرة لـ ـلـ ـبـ ـت ــرول (أوب ـ ـ ـ ــك)
وحلفاؤها ،فيما يعرف بأوبك،+
األسواق الخميس ،عندما أعلنت

ال ـت ـم ـســك بـخـطــط زي ـ ــادة إن ـتــاج
الـنـفــط شـهــريــا بــواقــع  400ألــف
برميل أخرى يوميا في يناير.
غير أن المنتجين تركوا الباب
مفتوحا أمــام تغيير السياسية

ســري ـعــا ،إذا ت ـضــرر ال ـط ـلــب من
إجـ ـ ـ ــراءات احـ ـت ــواء أوم ـي ـك ــرون،
وقالوا إنهم قد يجتمعون مجددا
قبل اجتماعهم التالي المقرر في
الرابع من يناير إذا لزم األمر.

 5عقارات سكنية بـ  2.57مليون دينار في مزادات «العدل» العمالت المشفرة تهوي بقيادة بتكوين
●

سند الشمري

أقـ ــامـ ــت وزارة الـ ـ ـع ـ ــدل ،خـ ـ ــال شـهــر
نوفمبر ،عددا من المزادات العقارية ،تم
مــن خــالـهــا بـيــع  5ع ـق ــارات سكنية في
مختلف مناطق الدولة ،بقيمة إجمالية
بلغت  2.57مليون ديـنــار ،بينما بلغت
القيمة االبـتــدائـيــة لتلك الـعـقــارات 2.07
مليون ،وبلغ االرتفاع في أسعار العقارات
الـمـبـيـعــة م ــا نـسـبـتــه  24ف ــي ال ـم ـئــة عن
القيمة اال بـتــدا ئـيــة ،بينما بلغ متوسط
س ـعــر ال ـم ـتــر الـسـكـنــي م ــا قـيـمـتــه 1096
دينارا.
وتم بيع عقار سكني واقع في منطقة
بيان مساحته  300متر مربع ،يطل على
شارعين رئيسي وداخلي ،بسعر نهائي

بلغت قيمته  425ألف دينار ،بينما بلغ
سعره االبتدائي  ،210أي بارتفاع نسبته
 102فــي الـمـئــة ،بينما تــم بـيــع بـيــت في
منطقة الرابية مساحته  357مترا مربعا
بسعر  224ألفا ،وكــان سعره االبتدائي
 150ألفا ،أي بزيادة نسبتها  49في المئة.
كما تــم بيع عـقــار سكني فــي منطقة
الجابرية مساحته  527مترا مربعا بسعر
 520ألفا ،وبلغ سعره االبتدائي  420ألفا،
بارتفاع نسبته  24في المئة ،بينما تم
بيع عقار سكني يقع في منطقة الروضة
بسعره االبتدائي البالغ  970ألفا ،وبيع
ع ـق ــار س ـك ـنــي ي ـق ــع ف ــي م ـن ـط ـقــة ص ـبــاح
السالم ومساحته  417مترا مربعا ،بسعر
 438الـفــا ،إذ بلغ سعره االبـتــدائــي 325
ألفا ،أي بفارق  35في المئة تقريبا.

وأق ـ ــام ـ ــت «الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدل» ،خـ ـ ــال ال ـن ـصــف
االول من العام الحالي ،عــددا كبيرا من
الـ ـم ــزادات ال ـع ـقــاريــة ،حـيــث بـلـغــت قيمة
الـعـقــارات المبيعة  72.5مليون ديـنــار،
بارتفاع نسبته  13.4في المئة عن القيمة
االبتدائية لتلك العقارات ،والبالغة 63.9
مليونا.
وي ـع ــان ــي ق ـط ــاع ال ـ ـمـ ــزادات ال ـع ـقــاريــة
ال ـك ـث ـي ــر م ـ ــن الـ ـمـ ـش ــاك ــل ،م ـن ـه ــا أن مــن
رسـ ــا عـلـيــه الـ ـم ــزاد ي ــواج ــه ت ــأخ ـي ــرا في
عملية تحويل ا لـعـقــار ،بسبب الروتين
والبيروقراطية لدى الجهات الحكومية
ذات الصلة ،وفي بعض األحيان ،ونظرا
ل ـعــدم تـمـكــن م ــن رس ــا عـلـيــه الـ ـم ــزاد من
إنهاء إج ــراء ات التحويل سريعا ،يقوم
الدائنون بالحجز على العقار أثناء فترة

إنهاء إجــراء ات نقل الملكية ،وهذا يلزم
مــن رســا عليه ال ـمــزاد بــرفــع دع ــوى عدم
االعتداد بالحجز ،مما يؤدي إلى إطالة
أم ــد ت ـحــويــل ال ـع ـقــار وتـحـمـلــه تـكــالـيــف
ورسوم الدعوى.
كما أن هناك تباعدا كبيرا بين صدور
تقرير الخبير العقاري الخاص بتقييم
ال ـع ـق ــارات ،وب ـيــن ت ــاري ــخ جـلـســة ال ـمــزاد
العلني ،وهذا أدى في الكثير من األحيان
إل ــى وجـ ــود ف ــرق واضـ ــح وم ـل ـمــوس في
أس ـعــار بـعــض ال ـع ـقــارات ،مــا قــد يسبب
ضررا ألطراف المزاد أو عند الطعن عليه.

ً
«الصناعة» تغلق  15مصنعا يتالعب بـ «الطوب الخرساني»
●

جراح الناصر

أص ـ ـ ــدر الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة
للصناعة  15قرارا بإغالق قسائم قامت ببيع
مـنـتـجــات عـلــى أن ـهــا مـطــابـقــة لـلـمــواصـفــات
الكويتية ،مخالفة للحقيقة والئحة الطوب
الخرساني المصمت ،ومخالفة بذلك قانون
الصناعة والئحته التنفيذية.
وتم إغالق تلك القسائم ،التابعة لشركات

صناعية تصنع الطابوق األسمنتي ،والواقعة
في منطقة أمغرة الصناعية ،حتى تتم إزالة
الـمـخــالـفــات واآلثـ ــار الـمـتــرتـبــة عـلـيـهــا ،وفــي
حال عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من
تاريخ اإلغــاق يتم توقيع جــزاء أشــد ،حيث
جــاء ت اإلغــاقــات بناء على توصية اللجنة
الدائمة للمنتجات غير المطابقة للمواصفات.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،أص ـ ـ ــدرت الـهـيـئــة
ق ــراري ــن ب ــإغ ــاق قسيمتين قــامـتــا بـمــزاولــة

نشاط حدادة بدون ترخيص حرفة صناعية،
بينما تم إنذار  9شركات صناعية الرتكابها
مخالفات متعددة كإغالق القسيمة وسكن
عمال بكامل الميزانين ،ومزاولة أنشطة أعمال
النجارة بترخيص مخالف ألعمال الترخيص،
ومــزاولــة النشاط خــارج القسيمة ،وتخزين
ع ـش ــوائ ــي ل ـل ـم ـعــدات وق ـط ــع ال ـغ ـي ــار ،ورم ــي
المخلفات الخرسانية الصلبة في الساحة
المقابلة للقسيمة.

عمليات تسييل بنحو مليار دوالر خالل  24ساعة
ُ
خسرت بتكوين خمس قيمتها صباح أمس،
إذ أدى مزيج من جني األرباح والمخاوف ،بشأن
االق ـت ـص ــاد ال ـك ـل ــي ،إل ــى عـمـلـيــات ب ـيــع لـلـعـمــات
المشفرة ،قيمتها نحو مليار دوالر.
وهبطت بتكوين ،أكبر وأشهر عملة مشفرة في
العالم خالل الجلسة إلى  41967.5دوالرا ،ليصل
إجمالي خسائرها خالل اليوم إلى  22في المئة.
وت ــراج ـع ــت عـمـلــة "إيـ ـث ــر" أي ـض ــا أك ـث ــر م ــن 10
فــي المئة مــع عمليات البيع الــواسـعــة للعمالت
المشفرة.
وي ــأت ــي ال ـت ــراج ــع ف ــي أع ـق ــاب أس ـب ــوع متقلب
ألسواق المال .وهبطت األسهم العالمية وعوائد
السندات األميركية القياسية أمس األول ،بعدما
أظهرت بيانات تباطؤ نمو الوظائف بالواليات

الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ف ـ ــي ن ــوفـ ـمـ ـب ــر ،ب ـي ـن ـم ــا اسـ ـتـ ـم ــر قـلــق
المستثمرين حيال الساللة أوميكرون من كورونا.
كما تأتي عمليات البيع قبيل إدالء مسؤولين
تنفيذيين فــي ثـمــانــي شــركــات كـبـيــرة للعمالت
المشفرة بشهاداتهم أمام لجنة الخدمات المالية
بمجلس النواب األميركي في الثامن من ديسمبر.
وسـتـكــون شـهــاداتـهــم األول ــى الـتــي يــدلــي بها
العبون رئيسيون في أســواق العمالت المشفرة
أمـ ــام ال ـن ــواب األم ـيــرك ـي ـيــن ،فـيـمــا ي ــواج ــه صـنــاع
السياسات صعوبات في التعامل مع تداعيات تلك
العمالت ،ويبحثون عن أفضل طريقة لتنظيمها.
وأظهرت بيانات من منصة كوينغالس تسييل
عمالت مشفرة بنحو مليار دوالر خالل الساعات
األربع والعشرين الماضية.
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تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

«أوميكرون» يهوي بمؤشرات الخليج وأبوظبي ينفرد بالمكاسب

ُ
خسارة كبيرة لـ «تاسي» السعودي بـ  %3.7وترجعات متقاربة لدبي وعمان والكويت بنحو %3
علي العنزي

سجلت مؤشرات بورصة
الكويت خسائر كبيرة خالل
األسبوع الماضي وللمرة
الثانية ،ولكن كانت هناك
ارتدادات على عكس األسبوع
األسبق الذي تراجعت خالله
الجلسات الخمس وبنسب
متفاوتة.

 6936.14نقطة ،كــا ســرا مستوى  7آالف نقطة
للمرة األولى منذ اختراقه قبل شهرين ،وكانت
خسائر مــؤشــر الـســوق األول أقــل وبنسبة 2.4
في المئة ،أي  187.36نقطة ،ليقفل على مستوى
 7532.61نقطة ،وكانت الخسارة اكبر في األسهم
الصغيرة مكونات السوق الرئيسي حيث تراجع
رئيسي  50بنسبة  3.5في المئة  215.87نقطة،
ليعود الي مستوى  5946.83نقطة.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ارتـ ـفـ ـع ــت م ـت ـغ ـي ــرات ال ـس ــوق
الثالثة (القيمة وكمية األسهم المتداولة وعدد
الـصـفـقــات) ،حيث الـتــذبــذب الكبير بين جلسة
هــاب ـطــة وأخ ـ ــرى م ــرت ــدة ص ــاع ــدة أو مـسـتـقــرة،
لترتفع كمية األسهم المتداولة بنسبة  21.3في
المئة ،مقارنة مع األسبوع السابق ودعمها بقوة
أيضا تطبيق مراجعة أوزان مورغان ستانلي
آخر يوم في نوفمبر ،وارتفع النشاط بنسبة 46
في المئة تقريبا ،وصعد عدد الصفقات  33في
المئة ،وتنتظر المؤشرات أسبوعا صعبا آخر
بين قلق تراجع أسعار النفط بنهاية األسبوع
الماضي وبين تبديل مراكز محتمل قبل نهاية
الـعــام وع ــودة الـثـقــة ب ــاألداء الـصـحــي العالمي،
واستقرار أخبار متحور أوميكرون.

شهدت مؤشرات األسواق المالية الخليجية
وال ـعــال ـم ـيــة ح ــال ــة م ــن ال ـق ـلــق وال ـت ــراج ــع خــال
ت ـع ــام ــات األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،ب ـس ـبــب ظـهــور
المتحور أوميكرون وتأثيراته على أسواق المال
العالمية ،وتراجعت معظم مــؤشــرات األســواق
الـمــالـيــة ب ــدول مـجـلــس ال ـت ـعــاون ،ول ــم ي ـنـ ُـج من
الـخـســائــر س ــوى مــؤشــر س ــوق واح ــد فـقــط هو
مؤشر سوق أبوظبي ،وكان األكثر خسارة السوق
األكبر كقيمة سوقية في الشرق األوســط ،وهو
مؤشر السوق السعودي «تاسي» ،الذي تراجع
بنسبة  3.7فــي الـمـئــة ،ت ــاه مــؤشــر س ــوق دبــي
المالي ،حاذفا نسبة  3.1في المئة.
وخـســر مــؤشــر س ــوق عـمــان الـمــالــي نسبة 3
في المئة ،وسجل مؤشر بورصة الكويت العام
خسارة كبيرة أيضا بنسبة  2.7في المئة ،وكانت
َ
مؤشري سوقي قطر
الخسائر األقل من نصيب
والبحرين ،بنسبة  1.6و 1بالمئة على التوالي.

خسائر تمحو بعض المكاسب
اس ـت ـم ــر األداء ال ـس ـل ـبــي ل ـم ـع ـظــم م ــؤش ــرات
األسواق المالية الخليجية لألسبوع الثاني على
التوالي وبقيادة مؤشر «تاسي» السعودي ،وهو
األكبر والمرتبط بشكل مباشر بأسعار النفط،
ليسجل خ ـســارة أسـبــوعـيــة كـبـيــرة وجــديــدة له
وتتراجع مكاسبه لهذا الـعــام الــي مستوى 25
في المئة فقط ،بعد أن بلغت  36في المئة قبل
ثالثة أسابيع منها خسارة نسبة  3.7في المئة
األسبوع الماضي ،والتي تعادل  416.66نقطة،
لـيـقـفــل عـلــى مـسـتــوى  10882.79نـقـطــة ،وك ــان
المؤشر قد بلغ مستوى قريبا من  10550بداية
األسبوع قبل أن ّ
يعوض خسائره ،لكنه بقي على
خسارة أسبوعية ثالثة أطاحت به الى مستويات
شهر يوليو الماضي ،وكانت األخبار المتسارعة
ُ
والمبالغ فيها على مستوى متحور أوميكرون
قبل بداية األسبوع وسقوط أسعار النفط الحر
ال ــذي سـجــل أس ـبــوعــه ال ـس ــادس مــن الـخـســائــر،
وفقد جــزء ا كبيرا من قوته ،وبضغط كذلك من
رغبة المستهلكين اللذين لم يطمئنوا النتعاش
اقتصاداتهم الكبير بسبب التضخم المصاحب،
وكانت بيانات االقتصاد األميركي التي أعلنت

قطر والبحرين ونمو أبوظبي
يوم الجمعة والخاصة بأهم مؤشرات االقتصاد،
وهي الوظائف المضافة غير الزراعية خالل شهر
نوفمبر ،والـتــي تــراجـعــت بـحــدة وأق ــل بحوالي
الثلثين عن تقديرات محللي االقتصاد قد تضغط
مجددا على أسعار النفط ،ليقفل دون مستوى 70
دوالرا للمرة األولى منذ  4أشهر تقريبا.

خسائر متقاربة
ال شـ ـ ــك فـ ـ ــي أن اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد دبـ ـ ـ ــي مـ ـ ــن أكـ ـث ــر
االقـ ـتـ ـص ــادات الـخـلـيـجـيــة ح ــاج ــة ح ــرك ــة الـنـقــل
والسياحة العالمية ،ويعول كثيرا على إيرادات
إكسبو  2020الذي انطلق مطلع أكتوبر الماضي
بتقديرات قرب نهاية الجائحة وتدفق سياحي
عالمي اكبر بعد حوالي سنة من التوقف الجبري
بـسـبــب جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،ول ـي ــس ب ـحــاجــة إلــى

مفاجآت جديدة ،كما حصل األسبوع الماضي
م ــن ارت ـف ــاع إص ــاب ــات «أومـ ـيـ ـك ــرون» ،ال ـتــي أتــت
بعد إصــاحــات كبيرة في ســوق المال وإطــاق
صـنــاديــق اسـتـثـمــاريــة كـصــانــع ســوق لــه رفعت
مؤشر دبي بقوة الى  12في المئة ،وعاد يصحح
ويـجـنــي أرب ــاح ــه وزاد منها األحـ ــداث األخـيــرة
وتراجع مؤشرات عالمية وأسعار النفط ،ليسجل
خسارة أسبوعية جديدة بنسبة  3.1في المئة،
أي  97.36نقطة ،ويقفل على مستوى 3072.91
نقطة ،لتتراجع مكاسبه خــال هــذا الـعــام الى
نسبة  23.3بالمئة.
وكسر مؤشر سوق عمان المالي مستوى 4
آالف نقطة ،بعد استقراره عليه لثالث أسابيع،
وعاد الى مستوى  3994.98نقطة ،بعد خسارة
كـبـيــرة خ ــال األس ـب ــوع الـمــاضــي بنسبة  3في
المئة ،أي  123.24نقطة ،ليسجل اكبر خسارة

مقـارنـة نمـو مـؤشـرات أسـواق المـال الخـليجيـة خـالل األسبوع المنتهي في 2021/12/02
مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

2021 /11 /25

7.128.21

11.299.45

11.790.98

4.118.22

1.779.23

8.453.96

3.170.27

2021 /12 /02

6.936.14

10.882.79

11.603.03

3.994.98

1.761.61

8.546.52

3.072.91

الفـرق

-192.07

-416.66

-187.95

-123.24

-17.62

92.56

-97.36

الفـرق

التغير ( بالمئة)

 -2.7بالمئة

 -3.7بالمئة

 -1.6بالمئة

 -3.0بالمئة

 -1.0بالمئة

 1.1بالمئة

 -3.1بالمئة

التغير (بالمئة)

أع ـل ــن «الـ ـتـ ـج ــاري» إصـ ـ ــدار روزنـ ــامـ ــة عــام
 ،2022حيث يحرص البنك ،من خالل رزنامته
وإص ــدارات ــه الـمـتـنــوعــة ،عـلــى إح ـيــاء ال ـتــراث
الكويتي الذي يمثل المرآة التي تعكس طبيعة
وحـيــاة اآلب ــاء واألجـ ــداد فــي مــاضــي الكويت
ً
الجميل ،لتكون الروزنامة مرجعا لألجيال
ُ ّ
الحالية والقادمة ،وتذكر الجميع بالموروث
الثقافي والحضاري واالجتماعي للمجتمع،
لتبقى الكويت حاضرة في األذهان بتاريخها
وماضيها المجيد.
وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ق ــال ــت الـشـيـخــة نــوف
سالم العلي المديرة العامة لقطاع التواصل
المؤسسي في البنك «لقد دأب التجاري ،ضمن
أنشطة المسؤولية االجتماعية الشاملة ،على
إصدار رزنامته السنوية التي يترقب عمالؤه
ً
وغير عمالئه إصدارها ،والتي دائما ما تشكل
ً
ً
ف ـصــا ج ــدي ــدا م ــن ج ـهــود الـب ـنــك ومـســاعـيــه
المستمرة إلحـيــاء ال ـتــراث الكويتي القديم،

وتـسـلـيــط ال ـض ــوء عـلــى الـ ـع ــادات والـتـقــالـيــد
الـكــويـتـيــة ال ـقــدي ـمــة ،ال ـتــي س ـطــرت صفحات
مضيئة في تاريخ الكويت».
وبـيـنــت الـشـيـخــة ن ــوف أن فـكــرة روزنــامــة
 2022جـ ــاء ت لـتـعـكــس ل ـم ـحــات ع ــن األزيـ ــاء
ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،ح ـي ــث اس ـت ـم ــر وع ــي
الكويتيين الفطري بأهمية المحافظة عليها
كــرمــز لـلـهــويــة الــوط ـن ـيــة ،ب ــل جـ ــاءت األزيـ ــاء
معبرة عن البيئة الكويتية بشقيها البحري
والصحراوي.
وأضــافــت «عـلــى مــر الــزمــان سيبقى الــزي
ً
الكويتي وجها لألصالة يعكس حضارة شعب
وهــويــة أم ــة ظـلــت وفـيــة لقيم الـفــن والـجـمــال
وروح االبـتـكــار واإلب ـ ــداع ،وج ــاء ه ــذا العمل
بريشة الرسامين فيصل نجف وعمران أمير،
ليعبرا عن اإلبداع المتأصل للفن الكويتي في
الماضي الجميل في  12لوحة فنية متميزة».

سجلت مــؤشــرات بــورصــة الـكــويــت خسائر
كبيرة خالل األسبوع الماضي وللمرة الثانية،
ولكن كانت هناك ارتدادات على عكس األسبوع
األسبق الذي تراجعت خالله الجلسات الخمس
وبـنـســب مـتـفــاوتــة ،وفـقــد مــؤشــر ال ـســوق الـعــام
خــال األس ـبــوع الـمــاضــي نسبة  2.7فــي المئة،
وهي أكبر خسائر أسبوعية له عام  2021بعد
ان أطــاح ب ـ  192.07نقطة ،ليقفل على مستوى

عـدد الصـفـقـات

إقـفـال المـؤشــر
العــام

إقـفـال المـؤشــر
األول

إقـفـال المـؤشــر
رئيـسـي 50

عـدد جـلـسـات
الـتــداول

2021 /11 /25

1.525.883.609

276.863.259

61.189

7.128.21

7.719.97

6.162.70

5

2021 /12 /02

1.850.956.724

403.931.405

81.414

6.936.14

7.532.61

5.946.83

5

20.225.00

-192.07

-187.36

-215.87

0.00

 33.1بالمئة

 -2.7بالمئة

 -2.4بالمئة

 -3.5بالمئة

 0.0بالمئة

األسـبـوع

الكميـة المتـداولـة القيمـة المتـداولـة
(ديـنـار)
(سهـم)

127.068.145.97 325.073.115.00
 45.9بالمئة

 21.3بالمئة

«برقان» :فرصة لعمالء «»BuBa
لحضور فيلم «»SING 2

«المتحد» يعلن فائزي السحب
األسبوعي لـ «الحصاد»
أج ــرى الـبـنــك األه ـلــي الـمـتـحــد ،األرب ـعــاء
الـمــاضــي ،السحب األسـبــوعــي على جوائز
الـحـصــاد اإلســامــي ،حـســاب السحب على
الجوائز اإلسالمي األول في الكويت ،والذي
ي ـقــدم م ــا يــزيــد ع ـلــى  750ج ــائ ــزة سـنــويــا،
ويـنـفــرد بالعديد مــن الـمـمـيــزات ،منها أنه
أبسط وأسهل برنامج ادخ ــار ،ويقدم أكبر
قيمة من الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين،
ً
فضال عن ميزة فتح الحساب عبر اإلنترنت
ُ
بكل سهولة ويسر مع ميزة اإليداع الفوري
في الحساب.
وأس ـفــر الـسـحــب عــن حـصــول  20عميال
على  1000دينار لكل منهم ،وهم :فهد ناصر
البلوشي ،خالد غــازي العتيبي ،حمد علي
الزعابي ،بشار محمد حرحش ،أمــل حيدر
الشهابي ،أحمد عبدالقادر قنابر ،سلطان

مؤشرات الكويت

مـلـخـص تـداوالت السوق الكويتي العام خـالل األسـبـوع المنتـهـي فـي 2021/12/02

دبي

«التجاري» يصدر روزنامة 2022

أسـبــوعـيــة خ ــال ه ــذا ال ـعــام ،ويـقـلــص مكاسبه
السنوية  2021الى ما دون  10في المئة ،ويتأثر
مؤشر سوق عمان بأسعار النفط ،حيث إن سعر
التعادل في ميزانية السلطنة كبير يقترب من
 100دوالر للبرميل.

سجل مؤشرا قطر والبحرين خسائر وسطا
نـسـبـيــا بـيــن م ــؤش ــرات ب ــورص ــات دول مجلس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،حـيــث خ ـســر مــؤشــر قطر
نسبة  1.6في المئة ،أي  187.95نقطة ،ليقفل على
مستوى  11603.03نقاط ،بينما تراجع مؤشر
الـبـحــريــن بنسبة  1فــي الـمـئــة ،وكــانــت أسهمه
القيادية األفضل أداء في أسواق الكويت ودبي،
خصوصا البنك األهلي المتحد البحريني وجي
إف إتش المالية.
وسجل مؤشر ســوق أبوظبي أداء معاكسا،
حيث ربح نسبة  1.1في المئة أي  92.56نقطة،
ليقفل على مستوى  8546.52نقطة ،ويصل الى
أعـلــى مستوياته عـلــى االط ــاق بنمو إجمالي
كبير لهذا العام ،قارب  70في المئة ،وهو األعلى
بين مؤشرات األسواق العالمية؛ سواء المتقدمة
أو الناشئة.

أسـ ــد س ـل ـط ــان ،ل ــول ــوة ج ــاب ــر ،خ ـل ـيــل علي
عـبــدالـلــه ،وض ــاح أدي ــب ال ـعــامــودي ،مبارك
عبيد الرفيدي ،زياد مالك عزام ،عثمان محمد
الحبيشي ،عيد فرحان العنزي ،ناصر ضيف
الـلــه العتيبي ،ط ــارق بــدر إبــراهـيــم ،ظريفة
عبدالله العوضي ،خديجة جــزاع العنزي،
عماد محمد الربيعة ومحمد كميل الفضلي.

أعـلــن بـنــك بــرقــان أم ــس ،بــالـتـعــاون مع
«غـ ــرانـ ــد س ـي ـن ـم ــاز» ،م ـن ــح ع ـم ــاء ح ـســاب
« »BuBaف ــرص ــة ح ـصــريــة ل ـح ـضــور فيلم
« »SING 2م ـجــانــا ف ــي «غ ــران ــد سـيـنـمــاز»
بمركز الحمراء للتسوق.
وسيكون عرض الفيلم الخميس المقبل،
ويمكن لكل عميل من عمالء « ،»BuBaان
يحصل على تذكرتين مجانيتين لحضور
ً
مساء5:00 ،
أي من العروض الساعة 2:00
ً
ً
مساء.
مساء أو 8:00
ولحجز المقاعد المجانية ،يجب على
ع ـم ــاء ال ـح ـســاب مــراج ـعــة ش ـب ــاك تــذاكــر
«غــرانــد سـيـنـمــاز» فــي مــركــز الـحـمــراء للتسوق،
وإبراز بطاقة السحب اآللي الخاصة بهم ابتداء
من اليوم.

ً
ويأتي هذا العرض جزءا من مجموعة واسعة
مــن االمـتـيــازات الحصرية ،الـتــي تــم تصميمها
لتتناسب مع نمط حياة األطفال.

٬
«الخليج» يستضيف مؤسس « »COFEفي «»Let s Talk Business

ف ـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـل ـ ـقـ ــة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة م ــن
برنامجه الـحــواري «Let,s Talk
 ،»Businessقــا بــل بـنــك الخليج
علي اإلبراهيم ،مؤسس تطبيق
 ،COFEحـ ـي ــث ح ـ ـ ـ ـ ــاوره ن ــا ئ ــب
ال ـمــديــر ال ـعــام لــوحــدة الـبـحــوث
االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي ب ـنــك الـخـلـيــج
طارق الصالح ،ويركز البرنامج
على اسـتـعــراض قصص أشهر
ال ـعــامــات الـتـجــاريــة الشبابية
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـظـ ــور
اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،بـ ـلـ ـغ ــة ب ـس ـي ـط ــة،
مستهدفا الشباب المقبلين على
تأسيس مشاريعهم التجارية،
ض ـ ـمـ ــن اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـب ـن ــك
ل ــدع ــم االس ـت ــدام ــة االق ـت ـصــاديــة
والمجتمعية في البالد.

إدراك الفرص
فـ ــي بـ ــدايـ ــة ح ــديـ ـث ــه ،تـ ـن ــاول
اإلبراهيم مرحلة ما قبل اإلطالق،
الـ ـت ــي ت ـش ـم ــل اخـ ـتـ ـب ــار األفـ ـك ــار
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة وت ـص ـف ـي ـت ـه ــا ق ـبــل
ات ـخ ــاذ ق ــرار ال ـب ــدء بــالـمـشــروع،
مضيفا« :في الوقت الــذي كانت
أغلب القطاعات تملك تطبيقات
إلكترونية خاصة بها ،انتبهنا

إلى غياب هذا عن قطاع القهوة،
مـ ـم ــا دفـ ـعـ ـن ــا إلـ ـ ــى دراس ـ ـ ـ ــة ه ــذا
القطاع وفرصة نموه في الكويت
والعالم ،وبالتزامن مع إعدادنا
ل ـه ــذه الـ ــدراسـ ــة ،وج ــدن ــا بعض
الشركات العالمية الكبرى تتجه
نحو الكويت ،مما أكد نظريتنا
حول حجم السوق المتوقع وأن
هناك فرصا كبيرة للنمو».

القدرة على التميز
و ي ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز تـ ـطـ ـبـ ـي ــق COFE
ب ــاالبـ ـتـ ـك ــار وت ـ ـنـ ــوع ال ـخ ــدم ــات
والمميزات التي يقدمها للعمالء،
حـيــث يـعـمــل بـشـكــل ديـنــامـيـكــي
ل ـت ـق ــدي ــم أفـ ـض ــل ق ـي ـم ــة مـمـكـنــة
للعمالء وأصحاب المقاهي على
ح ــد سـ ـ ــواء ،وت ـط ــرق اإلب ــراه ـي ــم
ل ــذل ــك قـ ــائـ ــا« :نـ ـ ـم ـ ــوذج عـمـلـنــا
والخدمات التي نقدمها تتعدى
مجرد التوصيل .خدمة االستالم
من المقهى هي واحــدة من أهم
ال ـخ ــدم ــات ف ــي تـطـبـيــق ،COFE
ألن ـه ــا تـمـكــن ال ـع ـم ـيــل م ــن طلب
قهوته ثم استالمها من المقهى
نـفـســه دون ال ـحــاجــة لــانـتـظــار
فـ ــي ال ـ ـطـ ــابـ ــور ،خـ ـص ــوص ــا فــي

أماكن العمل صباحا ،كما نقدم
ع ـبــر الـتـطـبـيــق ب ــرن ــام ــج الـ ــوالء
والمكافآت على كل طلب ،وهو
مجد بشكل كبير بالنسبة
أ مــر
ٍ
ل ـل ـم ـن ـت ـجــات الـ ـت ــي نـسـتـهـلـكـهــا
بشكل متكرر مثل القهوة ،وإلى
جانب هذا نقدم خدمة السيارات
(.»)Drive-Thru
وت ــاب ــع« :ي ـس ـت ـف ـيــد أص ـحــاب
ال ـم ـق ــاه ــي مـ ــن وج ـ ــوده ـ ــم عـلــى
تطبيق  COFEبإمكانية وصولهم
لـعـمــاء ج ــدد دون الـحــاجــة إلــى
وج ــوده ــم ف ــي الـمـقـهــى ،كـمــا أن
تطبيقنا الذي يجمع العديد من
المميزات يلبي حاجات أصحاب
المقاهي ،ويغنيهم عن الوجود
فـ ــي أك ـ ـثـ ــر مـ ــن ت ـط ـب ـي ــق ،ودفـ ــع
تكلفة الوجود في كل منها ،كما
أن العمولة ا لـتــي نقتطعها من
كــل طلب هــي األق ــل فــي القطاع،
وتـصــل إل ــى نـصــف مــا تقتطعه
ال ـ ـشـ ــركـ ــات األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وب ـف ـض ــل
طريقة عمل تطبيقنا ،وبرنامج
الوالء ،يحصل أصحاب المقاهي
على معلومات أكـثــر مــن مجرد
أسماء المنتجات األكثر مبيعا
ومتوسط قيمة العمليات ،حيث
يمكن للمقهى استهداف عمالئه

جانب من البودكاست Let,s talk business - COFE App
السابقين عــن طــريــق التطبيق،
وهو ما كان مفيدا جدا للمقاهي
في العمل أثناء الجائحة».

العمل أثناء الجائحة
وعانت كبرى شركات القهوة
مــن الـجــائـحــة وتـبـعــاتـهــا ،وكــان
الوضع أقسى بالنسبة للمقاهي
ال ـص ـغ ـيــرة ،لـكــن مــن حـســن حظ
تطبيق  COFEأ ن ــه ب ــدأ توسعه
في الخليج قبل الجائحة بأشهر

قليلة .وحول هذا ،قال اإلبراهيم:
«انطلقنا في السوقين اإلماراتي
والسعودي قبل انتشار الجائحة
بأشهر قليلة ،واستفدنا كثيرا
م ــن ح ـجــم ال ـســوق ـيــن الـكـبـيــريــن
جـ ــدا م ـق ــارن ــة ب ـس ــوق ال ـك ــوي ــت،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى اخ ـ ـتـ ــاف أوقـ ـ ــات
وفـتــرات اإلغ ــاق الـتــي شهدتها
هذه األسواق».
وأردف« :ا سـ ـتـ ـف ــد ن ــا أ ي ـض ــا
خــال تلك الـفـتــرة ،بشكل كبير،
مــن نـمــوذج عملنا الـمــرن ،حيث

أضفنا عدة مميزات عملت على
تـشـغـيــل الـمـقــاهــي ال ـتــي تــأثــرت
س ـل ـب ـيــا ف ــي ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة .ول ـلــه
الحمد ،تمكنا خالل الجائحة من
النمو ألكثر من خمسة أضعاف
ما كنا عليه قبلها ،على مستوى
ع ــدد الـمـقــاهــي الـمـشــاركــة معنا
وعدد عمليات البيع».

النمو قبل النقد
عـ ـن ــد ح ــديـ ـث ــه ع ـ ــن نـ ـم ــوذج

عـ ـم ــل ت ـط ـب ـي ــق  ،COFEنـصــح
اإلبـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم ال ـم ـق ـب ـل ـي ــن ع ـلــى
إطـ ــاق مـشــاريـعـهــم ال ـجــديــدة،
وخصوصا في القطاع التقني،
بأن يحددوا رؤيتهم وأهدافهم
مــن ه ــذا الـعـمــل ب ــوض ــوح ،وأن
ي ـع ـم ـلــوا ع ـل ــى الـ ــوصـ ــول ل ـهــا،
م ــذك ــرا ب ــأن ه ـنــاك ال ـعــديــد من
العوامل التي تعادل وقد تفوق
فــي األهمية الــربــح النقدي في
بداية المشروع.
وش ـ ــدد ع ـلــى أه ـم ـيــة الـنـمــو
المستمر في المراحل األولــى،
وعلى أال يتوقع المبادر تحقيق
اإليرادات العالية ،خصوصا في
الفترات التي تتطلب تكاليف
استثمارية عالية ألغراض بناء
الهيكل التكنولوجي ،وتكاليف
خـ ـب ــرات الـ ـف ــري ــق ،وال ـت ـســويــق
وتحسين الخدمات.

التمويل
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــويـ ـ ــل ،قـ ـ ــال
اإلب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم« :ن ـ ـحـ ــرص دائـ ـم ــا
عـلــى ال ـش ــراك ــات ال ـتــي تضيف
قيمة لـلـمـشــروع ،ول ـهــذا بــدأنــا
م ـ ــع مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ـخ ـ ـتـ ــارة مــن

الشركاء بتمويل ذاتي بسيط،
ث ـ ـ ــم انـ ـطـ ـلـ ـقـ ـن ــا إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ــا ق ـب ــل
سلسلة الـتـمــويــل أ (Series A
 ،)Financingوبعدها بأقل من
عــام أتممنا سلسلة التمويل أ
( ،)Series A Financingوالتي
ك ـ ــان ـ ــت مـ ـخـ ـصـ ـص ــة ل ـل ـت ــوس ــع
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي
واإلماراتي».
واس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدرك« :ل ـ ـلـ ــه ال ـح ـم ــد،
أتـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــا مـ ـ ـ ــؤخـ ـ ـ ــرا س ـل ـس ـل ــة
التمويل بـ،Series B Financing
المخصصة للتوسع في السوق
التركي والمصري واإلنجليزي،
ون ـع ـمــل ع ـلــى زي ـ ــادة وج ــودن ــا
هـ ـ ـن ـ ــاك خـ ـ ـ ــال األش ـ ـ ـهـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــ18
ال ـم ـق ـب ـلــة .وهـ ـن ــا أود أن أق ــدم
نصيحة لكل الشباب المقبلين
على هذه المرحلة ،ألخذ أمور
أخرى بعين االعتبار إلى جانب
ال ـن ـقــد ع ـنــد اخ ـت ـيــار ال ـشــركــاء،
فالتوسع مهم وبناء العالقات
االستراتيجية التي تضمن ذلك
أمر مهم أيضا».

ةديرجلا
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اقتصاد

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

َ
العالم بالغ في تقدير مخاطر «أوميكرون» ألسباب ثالثة

ً
● العودة إلى ما قبل «الحوار الوطني أو أسوأ» ...أعلى احتماال
ُّ
● الكويت تعيش مرحلة تحول مفصلية ...والمؤشرات األولية للتغييرات المحتملة غير مشجعة
أفاد تقرير"الشال" بأن بعض
ضرر المتحور الجديد سيقع،
والواقع أن بعضه وقع مع
االنخفاض الحاد في أسعار
النفط واألصول المالية ،وقد
تتكرر التذبذبات الحادة ،لكننا
ال نعتقد بامتداد األثر ألكثر
من بضعة أسابيع ،والواقع أن
تعاف،
عام  2021كان عام ٍ
وأكبر المستفيدين منه دول
النفط ،نتيجة ارتفاع مؤقت
واستثنائي .

ذكر تقرير الشال االقتصادي
األس ـبــوعــي أن ــه ألس ـب ــاب ثــاثــة،
ال نعتقد أن يسبب "أوميكرون"
الـ ـمـ ـتـ ـح ــور ال ـ ـجـ ــديـ ــد ل ـف ـي ــروس
ً
ك ــورون ــا أضـ ـ ــرارا كـبـيــرة لمسار
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـع ــال ـم ــي ،ونـعـتـقــد
أنـ ــه ت ـمــت ال ـم ـبــال ـغــة ف ــي تـقــديــر
م ـخــاطــره ،مـمــا أدى إل ــى هبوط
أس ـع ــار ال ـن ـفــط  -11بــال ـم ـئــة في
ي ــوم واحـ ــد ،وخ ـس ــارة مــؤشــرات
األسواق الرئيسية  -2.51و،-2.53
و -4.15بالمئة لكل من داو جونز
ونيكاي وداكس على التوالي في
اليوم نفسه ،أي الجمعة /11 /26
 ،2021ثم طال النفط والمؤشرات
تذبذبات الحقة.
وأضاف "الشال" :السبب األول
العتقادنا المذكور ،هو أن العالم
ً
ً
قطع شوطا طويال في استكمال
مواطنيه ألخذ اللقاحات ،ونسب
الـتـطـعـيــم أع ـلــى بكثير فــي دول
االقـتـصــادات الـمــؤثــرة ،لــذلــك ،لن
ً
يكون مستوى اإلصابات مؤثرا
إلـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــد الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـس ـب ــب فــي
إغــاقــات طويلة الـمــدى .السبب
الثاني هو توافر لقاحات ،بينما
عـنــد ب ــدء إص ــاب ــات "كــوفـيــد "19
األولى كان القلق في أقصاه لعدم

توافرها ،وإن توافرت فقد يحدث
ذل ـ ــك ب ـع ــد وق ـ ــت طـ ــويـ ــل ،وع ـلــى
فرض توافرها يبقى الشك كبير
َ
في فعاليتها أيضا ،وأقصى ما
يقلق الـعــالــم الـيــوم هــو احتمال
حاجة تلك اللقاحات إلى بعض
التطوير.
والسبب الثالث هو أن العالم
ت ـخ ـط ــى م ــرحـ ـل ــة الـ ـتـ ـخـ ـب ــط ،أو
مرحلة التجربة والخطأ ،وكانت
المبالغة في إجراءات التحوط قد
طالت كال من التشدد غير المبرر
فــي اإلج ــراء ات ،واستهالك وقت
غير ض ــروري فــي إطــالــة أمــدهــا،
واليوم بات العالم أقرب إلى فهم
حجم جرعة اإلجراءات المناسبة.
وأوض ـ ـ ــح :ل ــذل ــك ،نـعـتـقــد بــأن
بـعــض ال ـض ــرر سـيـقــع ،وال ــواق ــع
أن ــه بعضه وق ــع مــع االنـخـفــاض
الحاد في أسعار النفط واألصول
المالية كما ذكــرنــا ،وقــد تتكرر
ال ـتــذبــذبــات الـ ـح ــادة ،ولـكـنـنــا ال
نعتقد بــامـتــداد األث ــر ألكـثــر من
بضعة أسابيع.
والواقع أن عام  2021كان عام
تـعــاف ،وأكـبــر المستفيدين منه
هــي دول الـنـفــط نتيجة ارت ـفــاع
م ــؤق ــت واس ـت ـث ـن ــائ ــي ألسـ ـع ــاره

ألع ـ ـلـ ــى كـ ـثـ ـي ــرا م ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع،
ً
واسـ ـتـ ـف ــادت أيـ ـض ــا دول الـنـفــط
فــي اإلقـلـيــم مــن تـلــك ال ـتــي تملك
صناديق سيادية بسبب االرتفاع
ً
االس ـت ـث ـنــائــي أي ـض ــا ف ــي أس ـعــار
األصول المالية نتيجة استمرار
قد ال يطول للسياسات النقدية
التوسعية.
ل ــذل ــك ،إن صــدقــت تــوقـعــاتـنــا
حـ ــول خ ـســائــر الـ ـم ــدى الـقـصـيــر
ف ـقــط ،سـيـكــون م ــن الـسـهــل على
دول اإلقـلـيــم امـتـصــاص آثــارهــا،
وسـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون م ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـهـ ــل ع ـل ــى
االقتصادات الرئيسية استعادة
دع ــم ن ـمــو االق ـت ـص ــاد ال ـعــال ـمــي،
وربـمــا يـكــون الـتـشــدد المحتمل
ل ـل ـس ـيــاســات ال ـن ـقــديــة أك ـب ــر فــي
تأثيره.
وأشـ ــار الـتـقــريــر إل ــى أن نقاط
الـ ـضـ ـع ــف ف ـ ــي ال ـت ـح ـل ـي ــل ت ـك ـمــن
فــي أمــريــن؛ األول ،هــو أن العالم
واإلق ـل ـي ــم ف ــي ب ــداي ــة تـعــافـيـهـمــا،
وأي تأثير سلبي ،حتى لــو كان
ً
ً
ص ـغ ـيــرا ،قــد يـتــرك أث ــرا أكـبــر من
ح ـج ـمــه ،واألم ـ ــر ال ـثــان ــي ه ــو في
ً
اح ـت ـمــال خ ـطــأ ال ـت ـقــديــر ،شــامــا
تقديرنا ،لذلك ال يفترض أن يفهم
ع ـل ــى أنـ ــه ن ـص ــح ب ــأخ ــذ مـخــاطــر

استثمارية ،وإنما مجرد اجتهاد
في تحليل الوضع.
مـ ــا ن ـع ـت ـقــد أن ـ ــه مـ ـب ــرر لـلـقـلــق
ال ـح ـق ـي ـقــي ،ه ــو الـ ـه ـ ّـم ال ــداخ ـل ــي،
فــالـكــويــت تعيش مــرحـلــة تـحـ ّـول
مـفـصـلـيــة ،وال ـم ــؤش ــرات األول ـيــة

لـلـتـغـيـيــرات الـمـحـتـمـلــة ال تـبــدو
مشجعة ،واحتماالت العودة إلى
ّ
حـيــث كــنــا مــا قـبــل ن ـتــاج ال ـحــوار
الوطني أو أسوأ ،تبدو أعلى.
فالتشكيل الحكومي القادم ،ال
يبدو مما يتسرب من مشاوراته

بأن نهجا مختلفا جوهريا سوف
يطوله ،والخالفات واالستقطابات
ب ـيــن الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة تــوحــي
التشرذم الحاد بما يتعارض مع
هدف الوفاق الوطني ،واالحتمال
األ ك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر أن يـ ـ ـك ـ ــون ا لـ ـضـ ـحـ ـي ــة

المحتملة هــو اإلصـ ــاح الـمــالــي
واالق ـت ـص ــادي ال ــذي يـفـتــرض أن
ً
يكون جراحيا ،والواقع أن المالية
العامة واالقـتـصــاد والتعيينات
الـ ـب ــاراش ــوتـ ـي ــة ق ـ ــد ت ـ ـكـ ــون ثـمــن
التسويات المؤقتة.

 2.5إلى  4.8مليارات دينار العجز  1.7مليار دينار سيولة البورصة في نوفمبر

المحتمل للموازنة الحالية
أفــاد "الشال" بأنه بانتهاء شهر
نوفمبر  2021انتهى الشهر الثامن
مــن السنة المالية الحالية -2021
 ،2022وب ـل ــغ م ـع ــدل س ـعــر بــرمـيــل
ال ـن ـف ــط ال ـك ــوي ـت ــي ف ـي ــه ن ـح ــو 81.2
دوالرا ،وهو أعلى بنحو  36.2دوالرا
للبرميل ،أي بما نسبته نحو 80.3
ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن ال ـس ـعــر االف ـتــراضــي
الـ ـج ــدي ــد فـ ــي ال ـ ـمـ ــوازنـ ــة ال ـح ــال ـي ــة،
والبالغ  45دوالرا.
وبــانـتـهــاء شـهــر نــوفـمـبــر ،حقق
معدل سعر برميل النفط الكويتي
نحو  73.7دوالرا خالل فترة األشهر
الثمانية األولــى من السنة المالية
الـحــالـيــة (أب ــري ــل – نــوفـمـبــر) ،وهــو
أعلى بنحو  30.2دوالرا عن معدل
السنة المالية الفائتة ،والبالغ 43.5
دوالرا ،وي ـظ ــل أدن ـ ــى بـنـحــو 16.3
دوالرا عــن سـعــر ال ـت ـعــادل الـجــديــد
للموازنة الحالية البالغ  90دوالرا،
وفقا لتقديرات وزارة المالية ،وبعد

إيقاف استقطاع الـ 10في المئة من
جملة اإليرادات لمصلحة احتياطي
األجيال القادمة.
وي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن ت ـ ـكـ ــون ال ـك ــوي ــت
حققت إي ــرادات نفطية في نوفمبر
بما قيمته نحو  1.6مليار د يـنــار،
وإذا افترضنا اسـتـمــرار مستويي
اإلنـتــاج واألسـعــار على حاليهما -
وهــو افـتــراض قــد ال يتحقق  -فمن
المتوقع أن تبلغ جملة اإل ي ــرادات
النفطية بعد خصم تكاليف اإلنتاج
لمجمل السنة المالية الحالية نحو
 16.4مليارا ،وهي قيمة أعلى بنحو
 7.3مـلـيــارات عــن تـلــك الـمـقــدرة في
ال ـمــوازنــة للسنة الـمــالـيــة الحالية
والـبــالـغــة نحو  9.1مـلـيــارات ،ومع
إض ــاف ــة ن ـحــو  1.8م ـل ـيــار ،إي ـ ــرادات
غير نفطية ،ستبلغ جملة إيــرادات
ال ـمــوازنــة للسنة الـمــالـيــة الحالية
نحو  18.2مليارا.
وإذا ت ــم االلـ ـت ــزام ب ـق ــرار مجلس

الــوزراء بتخفيض نفقات الموازنة
الحالية بما ال يقل عن  10في المئة،
أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7
مليار دينار ،بعد أن كانت اعتمادات
المصروفات عند نحو  23مليارا،
فمن المحتمل أن تسجل الموازنة
العامة للسنة المالية 2022-2021
عجزا قيمته  2.5مليار ،واألرجح أال
يتم االلتزام بكامل الخفض المقدر،
لذلك نعتقد أن يقع رقم العجز بين
 2.5و 4.8م ـل ـيــارات ح ــال اسـتـمــرار
أس ـعــار وإن ـت ــاج الـنـفــط عـنــد معدل
األش ـه ــر الـثـمــانـيــة الـفــائـتــة وب ــدون
خفض ،ومع مستوى أسعار النفط
الـحــالــي نعتقد أن ــه سـيـكــون أقــرب
بكثير إلى الرقم األدنى ،وقد يقل عن
ذلك المستوى إن ارتفع معدل سعر
ال ـن ـفــط ال ـكــوي ـتــي لــأش ـهــر األرب ـعــة
المتبقية عــن مـسـتــوى  74دوالرا،
وذلك يعتمد على تطورات مواجهة
المتحور الجديد لكورونا.

قال التقرير إن أداء نوفمبر الماضي
ً
ك ــان مـخـتـلـطــا م ـقــارنــة ب ـ ــأداء أك ـتــوبــر،
ً
أداء أفضل مقاسا بارتفاع معدل قيمة
ً
ال ـت ــداول الـيــومــي ،بينما أدن ــى مقاسا
ب ـ ـ ـ ـ ــاألداء ال ـس ـل ـب ــي ل ـج ـم ـيــع م ــؤش ــرات
األس ـعــار ،فقد انخفض مــؤشــر السوق
األول بـنـحــو  -4.5ف ــي ال ـم ـئــة ،ومــؤشــر
السوق الرئيسي بنحو  -4.3في المئة،
ً
وانخفض أيـضــا مؤشر الـســوق العام،
وهـ ــو حـصـيـلــة أداء ال ـســوق ـيــن بنحو
 -4.5في المئة ،وكذلك انخفض مؤشر
ال ـس ــوق الــرئـيـســي  50بـنـحــو  -4.9في
المئة .وانخفاض المؤشرات جاء بسبب
ال ـخ ــوف م ــن مـتـحــور ك ــورون ــا الـجــديــد
"أوميكرون" ،الذي هوى بأسعار النفط
ب ــرن ــت -بنحو  -11فــي الـمـئــة فــي يــومواحد ،ونعتقد أنه تأثير سلبي لن يدوم
سوى على المدى القصير.
وأضــاف "ارتفعت سيولة البورصة
المطلقة فــي نوفمبر مـقــارنــة بسيولة
أكتوبر ،حيث بلغت نحو  1.709مليار
دينار مرتفعة من مستوى  1.249مليار
ل ـس ـيــولــة أكـ ـت ــوب ــر ،وب ـل ــغ م ـع ــدل قيمة
ال ـت ــداول الـيــومــي لشهر نــوفـمـبــر نحو
 77.7مليونا ،أي بــارتـفــاع بنحو 24.3
في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة

لـشـهــر أك ـتــوبــر ال ـبــالــغ  62.5مـلـيــونــا".
ولفت إلى أن حجم سيولة البورصة
فــي الشهور اإلح ــدى عشرة األول ــى من
العام الحالي (أي في  223يوم عمل) بلغ
نحو  12.444مليار دينار ،وبلغ معدل
قيمة التداول اليومي للفترة نحو 55.8
ً
مليونا ،مرتفعا بنحو  24.3في المئة
مـقــارنــة بمعدل قيمة ال ـتــداول اليومي
للفترة ذاتها من  2020البالغ نحو 44.9
مليونا ،وك ــان الــربــع الـثــانــي مــن العام
ً
السابق بداية أزمة الجائحة ،ومرتفعا
ً
أيضا بنحو  25.5في المئة إذا ما قورن
بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2020
البالغ نحو  44.4مليونا .وأشار التقرير
إلــى أن توجهات السيولة مــازالــت منذ
بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات
المدرجة لم تحصل إال على  4.1في المئة
فقط من تلك السيولة ،ضمنها  50شركة
حظيت بنحو  0.9في المئة فقط من تلك
السيولة ،و 4شركات من دون أي تداول.
أم ــا الـشــركــات الـصـغـيــرة الـســائـلــة ،فقد
حظيت  12شركة قيمتها السوقية تبلغ
 3.2في المئة من إجمالي قيمة الشركات
المدرجة على نحو  20.8في المئة من
سيولة البورصة ،ذلك يعني أن نشاط
السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف

 %3.8نمو موجودات «المتحد» إلى  4.4مليارات دينار
تطرق "الشال" في تقريره لنتائج أعمال
ا لـبـنــك األ ه ـلــي المتحد للشهور التسعة
األولى من العام الحالي ،والتي تشير إلى
أن البنك حقق صافي أربــاح (بعد خصم
الضرائب) بلغ نحو  27.1مليون دينار،
مقارنة بنحو  23.1مليونا خــال الفترة
نفسها من عام  ،2020أي أن البنك سجل
ً
ارتفاعا في ربحيته بلغ نحو  4ماليين
دينار أو نحو  17.1في المئة.
ويـ ـع ــزى ه ـ ــذا االرتـ ـ ـف ـ ــاع ف ــي م ـس ـتــوى
األربـ ـ ــاح ال ـصــاف ـيــة إل ــى ان ـخ ـفــاض جملة
المخصصات ،على الــرغــم مــن انخفاض
اإليرادات التشغيلية وارتفاع المصروفات
التشغيلية مقارنة مع الفترة المماثلة من
العام الفائت.
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ان ـخ ـفــض إج ـمــالــي
اإليرادات التشغيلية بنحو  392ألف دينار
ً
أي بنسبة  0.6في المئة ،وصوال إلى نحو
 68.02مليون دينار مقارنة بنحو 68.41
مليونا .وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند
صــافــي الــربــح مــن اسـتـثـمــارات فــي أوراق
ً
مالية بنحو  4ماليين دينار ،وصوال إلى
نحو  1.6مليون دينار مقارنة بنحو 5.6
ماليين .بينما ارتفع بند صافي إيرادات
التمويل بنحو  2.4مليون دينار ،ليصل
إلى  57.6مليونا مقارنة مع  55.2مليونا.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ج ـم ـلــة
مـصــرو فــات التشغيل للبنك بنحو 236
أل ــف دي ـنــار أو مــا نسبته  0.9فــي المئة،
لتصل إ ل ــى نـحــو  26.06مليونا مقارنة
بنحو  25.82مليونا للفترة نفسها من عام
 ،2020وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم
بنود المصروفات التشغيلية.
وارت ـف ـعــت نـسـبــة جـمـلــة الـمـصــروفــات
التشغيلية إلى جملة اإليرادات التشغيلية
بـبـلــوغـهــا ن ـحــو  38.3ف ــي ال ـم ـئــة مـقــارنــة
بنحو  37.7في المئة .وانخفضت جملة
المخصصات بنحو  4.7ماليين دينار أو
مــا نسبته  25.6فــي المئة ،عندما بلغت
نـحــو  13.7مـلـيــونــا م ـقــارنــة بـنـحــو 18.4
م ـل ـيــونــا ،وع ـل ـي ــه ،ارت ـف ــع ه ــام ــش صــافــي
الربح حين بلغ نحو  39.8في المئة من
جملة إيرادات التشغيل ،بعد أن بلغ نحو
 33.8في المئة خالل الفترة المماثلة من

عام  .2020وبلغ إجمالي موجودات البنك
نحو  4.480مليارات دينار ،بارتفاع بلغت
نسبته  2.5في المئة أو ما قيمته 109.8
ماليين دينار مقارنة بنحو  4.370مليارات
بنهاية عام  ،2020وارتفع بنحو  3.8في
ً
المئة أو نحو  165مليونا عند المقارنة
بإجمالي الموجودات للفترة نفسها من
عام  2020عندما بلغ نحو  4.315مليارات.
ً
وس ـجــل بـنــد مــديـنــي تـمــويــل ارت ـفــاعــا
بـلــغ ق ــدره  143.7مـلـيــون دي ـنــار ونسبته
 4.6ف ــي ال ـم ـئــة ،لـيـصــل إل ــى نـحــو 3.257
م ـل ـي ــارات ( 72.7ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي
الموجودات) مقابل  3.114مليارات (71.3
فــي المئة مــن إجمالي الـمــوجــودات) كما
في نهاية ديسمبر  ،2020وارتفع بنحو
 140.3مليون دينار أو ما نسبته  4.5في
المئة عند مقارنته بالفترة نفسها من
عام  2020حين بلغ آنذاك ما قيمته 3.117
مليارات دينار ( 72.2في المئة من إجمالي
الموجودات) .وبلغت نسبة مديني تمويل
إلــى إجمالي الــودائــع نحو  88فــي المئة
مقارنة بنحو  83.7في المئة.
بينما انخفض بند ودائ ــع لــدى بنك
الكويت المركزي بنحو  42مليون دينار
أو بنحو  15.3في المئة ،حين بلغ نحو
 232.4مـلـيــون دي ـنــار ( 5.2فــي الـمـئــة من
إجـمــالــي ال ـم ــوج ــودات) مـقــارنــة مــع نحو
 274.5مـلـيــون دي ـنــار ( 6.3فــي الـمـئــة من
إج ـمــالــي ال ـم ــوج ــودات) ف ــي نـهــايــة الـعــام
السابق ،وانخفض بنحو  92.1مليونا أو
بنسبة  28.4في المئة ،إذ بلغ حينها نحو
 324.5مليونا ( 7.5في المئة من إجمالي
الموجودات) عند المقارنة مع الفترة ذاتها
من العام الفائت.
وتشير األرقام إلى أن مطلوبات البنك
(م ــن غـيــر اح ـت ـســاب ح ـقــوق الـمـلـكـيــة) قد
ً
سجلت انخفاضا بلغت قيمته  83.7مليون
دينار أي ما نسبته  2.2في المئة ،لتصل
إلــى نحو  3.783مـلـيــارات ديـنــار مقارنة
بنحو  3.867مليارات بنهاية عام .2020
وانخفضت بنحو  33.8مليونا أو بنحو
 0.9في المئة ،عند المقارنة بما كان عليه
ذلــك اإلجمالي بالفترة نفسها مــن العام
ال ـفــائــت ح ـيــن بـلـغــت آن ـ ــذاك ن ـحــو 3.817

م ـل ـيــارات دي ـن ــار .وبـلـغــت نـسـبــة إجـمــالــي
ال ـم ـط ـلــوبــات إل ــى إج ـمــالــي ال ـم ــوج ــودات
نحو  84.4فــي المئة مقارنة بنحو 88.5
ف ــي ال ـم ـئ ــة ف ــي ن ـه ــاي ــة س ـب ـت ـم ـبــر .2020
وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية
مـحـســوبــة ع ـلــى أسـ ــاس س ـن ــوي ،إل ــى أن
جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت
ً
ارتفاعا مقارنة مع الفترة نفسها من عام
 .2020إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل
أصول البنك ( )ROAإلى نحو  0.8في المئة
ً
قياسا بنحو  0.7في المئة .وارتفع مؤشر
ال ـعــائــد عـلــى م ـعــدل ح ـقــوق المساهمين
الخاص بمساهمي البنك ( )ROEإلى نحو
 7.9في المئة مقارنة بنحو  6.9في المئة.

ً
وارتفع أيضا ،مؤشر العائد على معدل
رأسـ ـم ــال ال ـب ـنــك ( )ROCإلـ ــى ن ـحــو 15.9
فــي المئة مقارنة بنحو  14.6فــي المئة.
وارتفعت ربحية السهم ( )EPSإلــى نحو
 11.8فلسا مقابل  10.0فلوس .وبلغ مؤشر
مضاعف السعر /ربحية السهم ( )P/Eنحو
 20.5ضعفا مقارنة مع  20.3ضعفا ،وذلك
نـتـيـجــة ارت ـف ــاع الـسـعــر ال ـســوقــي للسهم
بنسبة  18.8في المئة مقابل ارتفاع أقل
في ربحية السهم الــواحــد ( )EPSوبنحو
 18فــي المئة مقارنة مــع مستواهما في
 30سبتمبر  .2020وبلغ مؤشر مضاعف
السعر /القيمة الدفترية ( )P/Bنحو  1.6مرة
بعد أن كان  1.3مرة.

الشركات المدرجة منها ،وعلى النقيض،
يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية
ضئيلة .أما توزيع السيولة على السوقين
خالل شهر نوفمبر  ،2021فكان كالتالي:

السوق األول ( 25شركة)
ح ـظــي الـ ـس ــوق األول بـنـحــو 903.6
ماليين دينار أو ما نسبته  52.9في المئة
مــن سيولة الـبــورصــة ،وضمنه حظيت
نـحــو نـصــف شــركــاتــه ( 12شــركــة) على
 80.9في المئة من سيولته ونحو 42.7
فــي الـمـئــة مــن كــامــل سـيــولــة الـبــورصــة،
بينما حظي النصف اآلخر على ما تبقى
أو نحو  19.1في المئة من سيولته .وبلغ
معدل تركز السيولة فيه مستوى عال،
حيث حظيت  8شركات ضمنه على نحو
 68في المئة من سيولته .وبلغ نصيب
تــداوالت السوق األول من إجمالي قيمة
ت ـ ـ ــداوالت ال ـب ــورص ــة لـلـشـهــور اإلحـ ــدى
ع ـشــرة األولـ ــى مــن ال ـعــام ال ـج ــاري نحو
 58.9في المئة.

السوق الرئيسي ( 214شركة)
حظي السوق الرئيسي بنحو 805.1

ماليين دينار ،أو نحو  47.1في المئة
من سيولة البورصة ،وضمنه حظيت
 20في المئة من شركاته على  72.5في
المئة من سيولته ،بينما اكتفت  80في
المئة من شركاته بنحو  27.5في المئة
من سيولته .ووحده الزمن سيعمل على
غربلة الشركات المدرجة غير السائلة،
وخيارها يظل ما بين زيادة سيولتها
أو انسحابها .وبـلــغ نصيب ت ــداوالت
ال ـس ــوق الــرئ ـي ـســي م ــن إج ـمــالــي قيمة
التداوالت خالل الشهور اإلحدى عشرة
األولى من العام الحالي نحو  41.1في
المئة ،أي تضاعف نصيبه  2.51ضعف
أو زاد بنحو  151في المئة.
وذكــر التقرير "إذا مــا قــورن توزيع
السيولة بين السوقين األول والرئيسي،
ً
ن ـ ــرى ت ـح ـس ـن ــا ف ــي ن ـص ـيــب ال ـس ـيــولــة
للسوق الرئيسي لما مضى من العام
ال ـحــالــي م ـقــارنــة بـتــوزيـعـهــا ل ـكــل عــام
 ،2020حينها كان نصيب السوق األول
ً
 83.6فــي الـمـئــة تــاركــا  16.4فــي المئة
لسيولة السوق الرئيسي ،وذلك تطور
جيد إن استمر".
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قتيبة الغانم :نسعى إليجاد طرق جديدة إلرضاء تطلعات عمالئنا
«صناعات الغانم» تستقبل الرئيسة التنفيذية لـ «كوستا كوفي» العالمية
قامت ماكدونالد بجولة حول
عدد من فروع كوستا كوفي في
مختلف أنحاء الكويت ،ابتدأت
بحفل قص الشريط لمتجرين
جديدين لـ «كوستا كوفي» في
العاصمة مول ،مركز التسوق
الجديد الذي يقع في قلب
مدينة الكويت.

اس ـت ـق ـب ـل ــت ش ــرك ــة ص ـن ــاع ــات
ال ـ ـغـ ــانـ ــم ،إحـ ـ ـ ــدى أك ـ ـبـ ــر ش ــرك ــات
القطاع الخاص في المنطقة وأكبر
صــاحــب ام ـت ـيــاز لـعــامــة كوستا
ك ــوف ــي ال ـت ـج ــاري ــة ف ــي الـمـنـطـقــة،
ال ــرئ ـي ـس ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة لـسـلـسـلــة
مقاهي كوستا كــوفــي العالمية،
جيل مكدونالد ،وذلــك في مكتب
شــركــة صـنــاعــات الـغــانــم بمدينة
الكويت.
وال ـ ـت ـ ـقـ ــت مـ ــاكـ ــدونـ ــالـ ــد خ ــال
زيــارت ـهــا رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـش ــرك ــة صـ ـن ــاع ــات
الـغــانــم قتيبة الـغــانــم ،والــرئـيــس
التنفيذي للشركة ،سمير قاسم،
ورئيس قطاع التجزئة واألغذية
والـمـشــروبــات وتـجــربــة الـعـمــاء،
سامر صايغ ،ونائب رئيس قطاع
األغذية والمشروبات فيل برود.
ورافق ماكدونالد خالل زيارتها
ك ــل م ــن ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ألوروبـ ـ ــا
والشرق األوسط وشمال إفريقيا
غ ـ ــوردون مـ ــوات ،وال ـمــديــر الـعــام
لمنطقة الـشــرق األوس ــط وشمال
إفريقيا وتركيا في «كوستا كوفي»
توم إدغار.
تأتي هذه الزيارة لتؤكد النمو
الـمـسـتـمــر وال ـن ـج ــاح الـمـتــواصــل
ل ـل ـشــراكــة ب ـيــن ش ــرك ــة ص ـنــاعــات
ال ـغ ــان ــم وع ــام ــة ك ــوس ـت ــا كــوفــي
التجارية في منطقة الخليج.

واستطاعت «الغانم» من بداية
هــذه الـشــراكــة عــام  2013تحقيق
ن ـجــاح منقطع الـنـظـيــر ،اذ تدير
اليوم  100فرع كوستا كوفي في
ال ـك ــوي ــت ،وب ـف ـضــل هـ ــذا الـنـجــاح
ال ـم ـت ـنــامــي ح ـص ـلــت «ص ـن ــاع ــات
الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم» ف ـ ــي  2019عـ ـل ــى حــق
االمتياز الفتتاح كوستا كوفي في
كل من السعودية وسلطنة عمان
وقطر ،لتصبح بذلك أكبر صاحب
امتياز لكوستا كوفي في أوروبا
والشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ــال زيـ ـ ـ ــارت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ،قـ ــامـ ــت
ماكدونالد بجولة حول عدد من
فــروع كوستا كوفي في مختلف
أنـ ـح ــاء ال ـك ــوي ــت ،ابـ ـت ــدأت بحفل
قص الشريط لمتجرين جديدين
ل ـ «كــوسـتــا كــوفــي» فــي العاصمة
مول ،مركز التسوق الجديد الذي
يقع في قلب مدينة الكويت.
وواص ـل ــت م ــن خ ــال جولتها
الـ ـتـ ـع ــرف ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف ال ـس ـبــل
والطرق التي تقوم بها صناعات
ال ـغ ــان ــم ب ــإض ـف ــاء لـمـسـتـهــا عـلــى
العالمة التجارية المحبوبة لدى
عشاق القهوة ،كما تخللت الجولة
زيارة تفقدية لفرع كوستا كوفي
المميز في منطقة صباح السالم،
وال ـ ـ ــذي ي ـع ــد أول فـ ــرع لـسـلـسـلــة
مقاهي كوستا في الكويت المزود
بخدمة السيارات.

ُ
«أسواق المال» تطلق سادس أعداد
مجلتها التوعوية اإللكترونية
ُيـفـتـتــح اإلصـ ـ ــدار ال ـجــديــد م ــن مـجـلــة هيئة
أسـ ــواق ال ـمــال الـتــوعــويــة اإللـكـتــرونـيــة بمقال
للمدير التنفيذي للهيئة د .أحمد الملحم ،عرض
فيه أبــرز ما شهده العام الحالي من مبادرات
ً
أخــذت طريقها للتحول واق ـعــا ،رغــم استمرار
تداعيات الجائحة ،كتطبيق برنامج االختبارات
التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل ،وبدء عهد
المشتقات المالية ،وكذلك إطالق مسار التنمية
المستدامة ،إضافة إلى توجهات أخرى ،قبل أن
يختتم العدد بمقال لمدير تحرير المجلة مدير
مكتب التوعية بالهيئة تـنــاول فيه موضوع
التحول الرقمي التوعوي للهيئة.
وبين كلمتي االفتتاح والختام ،أتــى العدد
ً
السادس من المجلة زاخرا بموضوعات غنية
تنوعت بين الشأن االقتصادي وأنشطة األوراق
المالية ،وتغطية أ خـبــار الهيئة وفعالياتها.
كما تنقلت بين الماضي والمستقبل ،فقدمت
قــراء ة مبسطة للدروس المستفادة من األزمــة
اآلسيوية أواخر تسعينيات القرن الماضي ،كما
عرضت لأللوان المتعددة القتصادنا المعاصر
ودالالتها ،إضافة إلى الدالالت المتعلقة بأرقام
الناتج المحلي اإلجمالي.
د .يوسف العوضي ،الشخصية االقتصادية
ال ـم ــرم ــوق ــة ،ك ــان ض ـيــف حـ ــوار م ــوس ــع ت ـنــاول
جـ ـ ــوانـ ـ ــب عـ ـ ــديـ ـ ــدة مـ ـ ــن ق ـ ـضـ ــايـ ــانـ ــا ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
واالقتصادية ،ورأيه بشأنها.
زاوي ـ ــة أخ ـ ــرى ،ع ــرض ــت لـلـمـسـيــرة الـحــافـلــة
للمغفور له بإذن الله تعالى محمد عبدالرحمن

ال ـب ـحــر ف ــي ع ــال ــم ال ـت ـج ــارة واألع ـ ـمـ ــال ،وال ـهــم
اإلنساني والخيري.
أم ــا «مـلــف ال ـع ــدد» ،فـقــد خـصــص لموضوع
م ـن ـظــومــة ال ـت ـمــويــل ال ـم ـس ـت ــدام وال ـتــوص ـيــات
المتصلة بها في إطــار عمل الهيئة .وعرضت
زاوي ــة «آف ــاق وتــوجـهــات» استراتيجية الهيئة
لـلـتـحــول الــرق ـمــي ال ـتــي أطـلـقـتـهــا أخـ ـي ــرا .كما
تـطــرق اإلص ــدار الجديد لموضوعات متفرقة
أخرى ،كآفاق التدريب اإللكتروني في فترة ما
بعد الجائحة ،والرضا الوظيفي لدى منتسبي
الهيئة.
«الــزاويــة القانونية» أتــت غنية هي األخــرى
بموضوعيها ،حيث تناول أولهما قضية الطرح
المباشر في الواليات المتحدة األميركية ،ومدى
تأثيراته المستقبلية المتوقعة على عمليات
االكتتاب واإلدراج في بورصات األوراق المالية،
فــي حـيــن ت ـنــاول ثــانـيـهـمــا مــوضــوع التحكيم
التجاري كنموذج لتسوية المنازعات.
أمـ ــا «ت ـن ــام ــي ظ ــاه ــرة ان ـق ـس ــام الـ ـش ــرك ــات»،
و»م ـه ـم ــة إنـ ـق ــاذ ت ـي ــك ت ـ ــوك» و«األزمـ ـ ـ ـ ــات ال ـتــي
يــواجـهـهــا االقـتـصــاد الـصـيـنــي» ،و«الـتـحــديــات
المستجدة لقناة السويس» ،فكانت أبرز األخبار
االقتصادية التي تناولها العدد.
اإلصدار الجديد من المجلة عرض في زاوية
أخ ــرى تـقــاريــر ع ــدة مـتـنــوعــة تـتـصــل بأنشطة
سوق المال ومهام الهيئة .كما عرض بصورة
موسعة أبرز فعاليات الهيئة وأنشطتها خالل
فترة الشهور الثالثة التي يغطيها اإلصدار.

إلي ـ ـجـ ــاد ط ـ ــرق جـ ــديـ ــدة إلرض ـ ــاء
تـطـلـعــات مـحـبــي كــوسـتــا كــوفــي،
سـ ـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ــراك ـ ــات
المختلفة أو من خالل ابتكاراتنا
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،مـ ـث ــل فـ ـ ــرع ك ــوس ـت ــا
كــوفــي فــي منطقة الـخـيــران الــذي
ت ــم اف ـت ـتــاحــه بـتـصـمـيــم مختلف
ومميز .أما على الصعيد الرقمي،
فإننا سعداء بالعمل عن كثب مع
شركائنا في شركة كوستا كوفي
العالمية لتعزيز تجربة العميل».
وزاد« :ك ـل ـن ــا ي ـق ـيــن ب ـ ــأن ه ــذا
التعاون المشترك سيحقق المزيد
مـ ــن الـ ــرضـ ــا ل ـع ـمــائ ـنــا األعـ ـ ـ ــزاء،
ونحن نتطلع لتحقيق المزيد من
اإلنجازات في السنوات القادمة».

قتيبة الغانم وجيل ماكدونالد
فـ ــي ت ـع ـل ـيــق لـ ــه ع ـل ــى هــامــش
هذه الزيارة ،قال الغانم« :لطالما
ً
كــانــت القهوة ج ـ ً
ـزء ا متأصل في
ثقافتنا في الشرق األوسط ،ونحن
سـعــداء فــي أن يكون لنا دور من
خالل شراكتنا مع شركة كوستا
كــو فــي العالمية لتقديم مختلف
مشروبات القهوة لعشاقها ليس
فقط في الكويت ،بل في المنطقة».
وأضاف« :عمالؤنا هم الركيزة
األساسية التي تتمحور حولها

أع ـ ـل ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز الـ ـم ــال ــي
ال ـك ــوي ـت ــي (الـ ـم ــرك ــز) إط ــاق
ب ــرن ــام ــج «ال ـم ــرك ــز» لـتـطــويــر
الخريجين لعام  ،2022إحدى
مبادراته المستمرة في مجال
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ـ ـ ــى بـ ـن ــاء
الـ ـق ــدرات ال ـب ـشــريــة ،وتـعــزيــز
تنمية الشباب في الكويت.
ودعا «المركز» الخريجين
الكويتيين للتقدم بطلباتهم
لاللتحاق ببرنامج التدريب
الـ ـعـ ـمـ ـل ــي ،واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مــن
ال ـ ـف ـ ــرص الـ ـمـ ـت ــاح ــة ل ـص ـقــل
مهاراتهم وتنمية معرفتهم،
ودعـ ــم مـسـيــراتـهــم المهنية،
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــم تـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــم ط ـ ـل ـ ـبـ ــات
االلـ ـتـ ـح ــاق ح ـت ــى  16ي ـنــايــر
.2022
وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،قــالــت
ب ـي ـب ــي م ـ ـقـ ــامـ ــس ،م ـس ــؤول ــة
الموارد البشرية في «المركز»:
إن «تحويل الكويت إلى مركز
إقليمي للتجارة والتمويل
يـ ـع ــد أحـ ـ ــد مـ ــرت ـ ـكـ ــزات رؤيـ ــة
 ،2035ويلعب قطاع الخدمات
ً
ً
ال ـم ــال ـي ــة دورا م ــرك ــزي ــا فــي
تحقيق هــذه الــرؤيــة .ولذلك،
يهدف البرنامج إلى تطوير
ال ـخ ــري ـج ـي ــن إل ـ ــى ال ـن ـهــوض

مسؤولو «زين» و«هواوي» خالل افتتاح المعرض
ُ
والمساهمة فــي تحقيق الحياد
الكربوني.
ّ ً
وش ــارك ــت «زيـ ـ ــن» مـ ــؤخـ ــرا في
ا لـقـ ّـمــة العالمية للطاقة الرقمية
ّ
 2021ا لـ ـ ـت ـ ــي ن ــظـ ـمـ ـتـ ـه ــا ش ــر ك ــة
هـ ـ ـ ـ ــواوي عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش م ـع ــرض
جيتكس فــي دب ــي ،والـتــي هدفت
إل ـ ـ ــى ت ـم ـك ـي ــن ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات مــن
اغتنام الفرص الكامنة في الطاقة
المتجددة من خالل االعتماد على
التقنيات الرقمية لتحقيق أهداف
االستدامة.
ُ
وتـ ـش ــارك «زي ـ ــن» ف ــي الـجـهــود
ال ـعــال ـم ـيــة ال ـت ــي ت ـت ـن ــاول أع ـمــال
ال ـط ــاق ــة ال ــرق ـم ـي ــة ،ح ـي ــث اآلم ـ ــال
معقودة على دفع عجلة التحول
الرقمي في قطاع الطاقة للتخلص
من االنبعاثات الكربونية ،حيث
تتطلع إل ــى نـجــاح ه ــذه الجهود
الـتــي تسعى إلــى دمــج التقنيات
الــرق ـم ـيــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة لـتــولـيــد
الطاقة اآلمـنــة ،التي بــدأت تشهد
تـ ـس ــارع ــا أكـ ـب ــر ب ـع ــد ال ـج ــائ ـح ــة،
مبينة أن القطاعات التكنولوجية
تبحث في الوقت الحالي االعتماد
على الطاقة اآلمنة ،خصوصا مع

مرحلة التعافي االقـتـصــادي في
مساهمة منها للحد من انبعاثات
غازات االحتباس الحراري.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــوم قـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاع ص ـ ـنـ ــاعـ ــة
االت ـص ــاالت ب ــإج ــراءات تعاونية
ً
ً
لـ ـيـ ـك ــون ش ـ ـفـ ــافـ ــا ت ـ ـمـ ــامـ ــا ب ـش ــأن
االن ـب ـعــاثــات الـمـنــاخـيــة الناجمة
عن تلك الصناعة ،وطــور القطاع
خــريـطــة طــريــق للعمل المناخي
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـص ـنــاعــة ،وذل ــك
ب ـه ــدف تـحـقـيــق «ص ـ ــاف صـفــري
( )net-zeroالنـبـعــاثــات الـغــازات
ال ــدفـ ـيـ ـئ ــة بـ ـحـ ـل ــول ع ـ ـ ــام ،2050
وتـقـلـيــل االن ـب ـعــاثــات الـكــربــونـيــة
بنسبة  50%مــع ع ــام  2030بما
ي ـت ـم ــاش ــى م ــع ات ـف ــاق ـي ــة ب ــاري ــس
للمناخ ،وتـعــد «زي ــن» واح ــدة من
بين شركات االتصاالت المتنقلة
الـ ــ 50الـتــي تشكل أكـثــر مــن ثلثي
شركات االتـصــاالت المتنقلة في
العالم ،التي تفصح عن تأثيراتها
المناخية وانبعاثاتها من غازات
االحتباس الحراري.
وتدرك «زين» أن مخاطر ُّ
تغير
ِّ
المناخ هي أزمة تتكشف وتشكل
مـ ـخ ــاط ــر جـ ــديـ ــة عـ ـل ــى ازدهـ ـ ـ ـ ــار

أعمالنا كــافــة ،ونـحــن نفخر بأن
ن ـم ـثــل ك ــوس ـت ــا ك ــوف ــي ،ال ـعــامــة
ال ـت ـجــاريــة ال ــرائ ــدة ال ـتــي تستمر
بالتوسع والمنافسة في مختلف
األس ــواق ،خــاصــة بعد استحواذ
شركة كوكا كوال العالمية عليها
في .2019

طرق جديدة
وت ـ ــاب ـ ــع« :ن ـس ـع ــى ب ــاس ـت ـم ــرار

«المركز» لتطوير الخريجين يفتح
التسجيل للخريجين الكويتيين

«زين» ترعى أول معرض للسيارات
الكهربائية في الكويت
أع ـل ـنــت ش ــرك ــة زيـ ــن رعــايـتـهــا
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة لـ ـمـ ـع ــرض الـ ـك ــوي ــت
لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة تـحــت
شـ ـع ــار «ك ــوي ــت خـ ـ ـض ـ ــراء» ،وه ــو
الـ ـمـ ـع ــرض األول مـ ــن ن ــوع ــه فــي
الـ ـب ــاد الـ ُـم ـخ ـتــص بــاس ـت ـعــراض
أحدث أنواع السيارات الكهربائية
والـهـجـيـنــة فــي ال ـســوق الكويتي
وتعريف الجمهور بأهميتها في
تخفيض االنبعاثات الكربونية
وتخفيف ّ
حدة ّ
تغير المناخ.
ُ
وقــامــت «زي ــن» بالمشاركة في
الـ ـمـ ـع ــرض مـ ــن خـ ـ ــال ج ـنــاح ـهــا
الـخــاص ،وال ــذي استعرضت من
خ ــال ــه أحـ ـ ــدث ح ـل ــول وت ـق ـن ـيــات
تـكـنــولــوجـيــا ال ـط ــاق ــة الـشـمـسـيــة
وال ـك ـهــروضــوئ ـيــة بــال ـت ـعــاون مع
شريكها العالمي «هواوي» ،وقامت
بتعريف زوار المعرض على النقلة
ُ
النوعية التي ستحدثها ابتكارات
الطاقة الشمسية في الحفاظ على
ال ـمــوارد الطبيعية ،وتقليل آثــار
تـغـيــر ال ـم ـن ــاخ ،وخ ــاص ــة كــونـهــا
أح ــد الـحـلــول الـ ُـمـسـتــدامــة إلم ــداد
ال ـس ـيــارات الـكـهــربــائـيــة بالطاقة
ُ
المتجددة.
ّ
وي ـ ـت ـ ـمـ ــيـ ــز مـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـك ــوي ــت
ل ـل ـس ـي ــارات ال ـك ـهــربــائ ـيــة (كــويــت
ً
ً
خ ـض ــراء) بـكــونــه تـجـ ّـمـعــا فــريــدا
مـ ــن ن ــوع ــه ل ـت ـع ــري ــف ال ـج ـم ـهــور
ع ـلــى أحـ ــدث ط ـ ـ ــرازات ال ـس ـي ــارات
الكهربائية والهجينة المتوفرة
ـي ،وذل ـ ــك
ف ـ ُــي ال ـ ـس ـ ــوق ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ُـ ّ
بمشاركة ست وكاالت تمثل أكبر
ال ـع ــام ــات ال ـت ـجــاريــة الـعــالـ ّمـيــة،
ويـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ـمـ ــع ُمـ ـم ــثـ ـل ــي
الـقـطــاعـيــن الـحـكــومــي وال ـخــاص
لـلـتــأكـيــد ع ـلــى الـ ـ ــدور اإلي ـجــابــي
وال ـفـ ّـعــال لـلـسـيــارات الكهربائية
فـ ــي ت ـق ـل ـيــل آث ـ ـ ــار ت ـغ ـ ّـي ــر ال ـم ـن ــاخ

تحقيق النجاح

المنطقة ورفاهيتها ،فمن الممكن
أن تؤدي المخاطر المحتملة إلى
تقويض فرص النمو االقتصادي،
لذا تقوم الشركة باتخاذ إجراءات
مـ ـتـ ـض ــاف ــرة ل ـت ـح ـق ـيــق أه ــدافـ ـه ــا
ل ـخ ـف ــض انـ ـبـ ـع ــاث ــات الـ ـك ــرب ــون،
ً
وتلتزم أيضا في عملياتها بتقليل
بصمتها البيئية.
وت ـ ـل ـ ـتـ ــزم «زي ـ ـ ـ ـ ــن» ب ـ ـم ـ ـبـ ــادرات
تـقـلـيــص ال ـتــأث ـيــر ال ـب ـي ـئــي ،وهــي
جــادة في لعب دور استباقي في
ً
بناء وتشغيل عملياتها ،فضال
عــن إدارة منتجاتها وخدماتها
وسلسلة القيمة لديها بما يحقق
مستهدفاتها المتعلقة بتخفيض
االنبعاثات الكربونية.
وتحرص «زين» على أن تتوافق
إجــراءات ـهــا مــع تــوصـيــات تقرير
الهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ ( )IPCCومع أهداف
اتفاقية بــاريــس ،ومــع توصيات
االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ــال ـم ــي ل ــات ـص ــاالت
الـمـتـنـقـلــة ( ،)GSMAوم ــن خــال
مبادرات التحول الرقمي ،وتوسيع
نطاق وصول قائمة الخدمات إلى
أبعد حد ممكن.

بيبي مقامس

بقادة المستقبل الكويتيين
عبر إشراكهم في كل جوانب
أنشطتنا لصقل مهاراتهم.
نفتخر بكوننا قمنا بتدريب
 42خ ــريـ ـج ــا عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى 4
سـ ـن ــوات ،ت ــم تـعـيـيــن  38في
ال ـم ـئــة م ـن ـهــم ف ــي «ال ـم ــرك ــز»،
ً
تقديرا لكفاء اتهم وقدراتهم
المهنية».

:Ooredoo
نواصل طرح
العروض التنافسية

ً
اسـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــاال ل ـم ـس ـي ــرة
ً
ن ـج ــاح ـه ــا ،وس ـع ـي ــا مـنـهــا
إلث ـ ـ ـ ــراء ت ـج ــرب ــة ع ـمــائ ـهــا
ً
الرقمية ،واحتفاال بنهاية
ال ـع ــام ،أطـلـقــت Ooredoo
لـ ــات ـ ـصـ ــاالت ،أول شــركــة
ات ـص ــاالت ت ـقــدم الـخــدمــات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة الـ ـمـ ـبـ ـتـ ـك ــرة فــي
ً
ً
ال ـكــويــت ،ع ــرض ــا حـصــريــا
عـلــى بــاقــة شــامــل ب ــرو 45
للدفع اآلجل.
ُ
وي ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرض
الحصري على باقة شامل
بـ ـ ـ ــرو  45ل ـ ـلـ ــدفـ ــع اآلجـ ـ ـ ــل،
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء مـ ـ ــن الـ ـحـ ـص ــول
ع ـلــى ج ـه ــازي ــن م ــن أح ــدث
مجموعة أجـهــزة iPhone
 13عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق اخـ ـتـ ـي ــار
اث ـن ـي ــن مـ ــن ن ـف ــس الـ ـط ــراز
أو ط ــراز ي ــن مختلفين من
ً
 ،iPhone 13فـ ـض ــا عــن
االسـتـمـتــاع بـمــزايــا أخــرى
مثل الحصول على خصم
 50في المئة عند شراء خط
ـان ،وخصم 50
مكالمات ثـ ٍ
في المئة عند شراء العميل
خــط إن ـتــرنــت ،إضــافــة إلــى
دقائق محلية غير محدودة
وإن ـ ـتـ ــرنـ ــت  5Gوإن ـت ــرن ــت
ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوال غ ـ ـي ـ ــر م ـ ـح ـ ــدود
وا س ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام YouTube
والـ ــوسـ ــائـ ــل االج ـت ـمــاع ـيــة
بشكل غير محدود.

بدورها ،قالت ماكدونالد ،في
تعليق لها حول الزيارة« :سعدت
ب ــزي ــارة ال ـكــويــت وال ـت ــواص ــل مع
ش ــرك ــائ ـن ــا ف ــي ش ــرك ــة ص ـنــاعــات
الغانم ،الذين يستمرون بتحقيق
نجاح تلو اآلخر».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت« :نـ ـح ــن فـ ـخ ــورون
بهذا التعاون مع شركة صناعات
ال ـغ ــان ــم ،ال ـت ــي ت ـســاهــم بتحقيق
خطط النمو الطموحة ل ـ «كوستا»
ف ــي الـمـنـطـقــة ،وذلـ ــك بــأسـلــوبـهــا
ال ـم ـب ـت ـك ــر لـ ـتـ ـق ــدي ــم ال ـم ـن ـت ـج ــات

والخدمات للعمالء ووضعهم في
مقدمة ال ـقــرارات ،وأتطلع للقيام
بزيارة أخرى ً
قريبا».
وق ــام ــت «ص ـن ــاع ــات ال ـغ ــان ــم»،
بالتعاون مع عالمة كوستا كوفي
ال ـعــال ـم ـيــة ،بــاف ـت ـتــاح فـ ــرع مميز
بتصميم فــر يــد لسلسلة كوستا
ك ــوف ــي ال ـعــال ـم ـيــة ف ــي أغ ـس ـطــس،
احـ ـتـ ـف ـ ًـال بـ ـم ــرور  50ع ـ ً
ـام ــا مـنــذ
افتتاح أول مقهى كوستا كوفي
حول العالم ،حيث افتتحت الشركة
فــرع Costa Coffee Cold Store
فــي منطقة الـخـيــران القريبة من
ً
الشاليهات ،والتي تشهد نشاطا
م ـت ــزاي ـ ًـدا خ ــال مــوســم الـصـيــف،
وأطـلـقــت بـهــذه المناسبة قائمة
م ـ ـشـ ــروبـ ــات م ـ ـط ـ ــورة تـ ـض ــم 50
ً
مـشـ ً
مثلجا لعشاق القهوة
ـروبــا
والشاي والعصائر المنعشة.
وتستمر كوستا كــوفــي تحت
إدارة صـنــاعــات الـغــانــم بمواكبة
اه ـت ـم ــام ون ـم ــط ح ـي ــاة عـمــائـهــا
األع ــزاء واحتياجاتهم الغذائية،
ح ـيــث ط ــرح ــت ال ـشــركــة ف ــي وقــت
س ــاب ــق ت ـش ـك ـي ـلــة م ــن ال ـخ ـي ــارات
النباتية ،كما تستمر فــي تقديم
مـ ـش ــروب ــات وأطـ ـعـ ـم ــة مــوسـمـيــة
بشكل مستمر.
واتساقا من إيمانهما بأهمية
أن ي ـك ــون ل ـل ـش ــرك ــات دور فــاعــل
فــي الـحـفــاظ عـلــى الـبـيـئــة ،قدمت

ال ـش ــرك ـت ــان مـ ـ ـب ـ ــادرات تـتـمـحــور
ح ــول الـبـيـئــة واالسـ ـت ــدام ــة ،مثل
ً
استخدام األعواد الورقية بدل من
األعواد البالستيكية ،إضافة إلى
تقديمها خصومات للعمالء الذين
يحضرون أكوابهم القهوة القابلة
إلعادة االستخدام.
ويشارك موظفو كوستا كوفي
بــدعــم وتـنـظـيــم ح ـمــات تنظيف
الـشــواطــئ فــي الكويت على مــدار
العام بمشاركة عدد من الجهات
والمجموعات التطوعية.
وحــرصــا على تقديمها أجــود
أنــواع القهوة لزبائنها ،افتتحت
«صناعات الغانم» مركزا لتدريب
موظفي كوستا كوفي الكويت على
تحضير الـقـهــوة بشكل مستمر،
كـمــا تـعــاونــت مــع ع ــدد مــن أشهر
الطهاة المحليين ،مثل تعاونها
الـســابــق مــع الـمــؤثــر االجـتـمــاعــي
الشهير أحمد الزامل البتكار عدد
من المشروبات والمأكوالت .كما
أطلقت «صـنــاعــات الـغــانــم» عـ ً
ـددا
من المشروبات والمأكوالت التي
تتناسب مع ذائقة الزبائنّ ،مثل
شراب الالتيه اإلسباني المحضر
م ــع ال ـح ـل ـيــب ال ـم ـح ـلــى الـمـكـثــف،
والت ـي ــه ال ـق ـهــوة ال ـتــرك ـيــة بنكهة
الهيل والتوابل الشرق أوسطية.

العنزي« :العلوم الحياتية» حازت
االعتماد األكاديمي من «»AACME
أع ـ ـلـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ألكــادي ـم ـيــة ال ـع ـلــوم الـحـيــاتـيــة،
محمد ال ـع ـنــزي ،حـصــولــه على
االعتماد األكاديمي من الجمعية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـط ـب ــي
المستمر .AACME
وأض ـ ــاف ال ـع ـن ــزي ،ف ــي بـيــان
صحافي ،أن حصول األكاديمية
على هــذا االعـتـمــاد مــن منظمة
معتمدة يعني أنها قد اجتازت
سلسلة من المعايير الصارمة
والمعترف بها دولـ ًـيــا ،لتوفير
ت ـع ـل ـي ــم طـ ـب ــي م ـس ـت ـم ــر ع ــال ــي
الجودة لألطباء والمتخصصين
ً
فــي الــرعــايــة الـصـحـيــة ،معتبرا
أن هذا االعتماد بمنزلة خطوة
م ـه ـمــة ف ــي نـ ـج ــاح األك ــادي ـم ـي ــة
ونموها المستمر« ،إذ كان لدينا
االلتزام بتقديم أعلى مستويات
ال ـ ـجـ ــودة فـ ــي بـ ــرامـ ــج الـتـعـلـيــم
ال ـط ـبــي ال ـم ـس ـت ـمــر ،وال ـت ـطــويــر
المهني على مدى األعوام الستة
الماضية».
ون ـ ـ ــوه إلـ ـ ــى أن األك ــاديـ ـمـ ـي ــة
تسخر كل إمكاناتها لالستمرار
فــي التحسن ،وتقديم مستوى
طبي يواكب التطورات الحديثة،
ً
مــؤكــدا أن «ه ــذا اإلن ـجــاز يعني
أن ـ ـنـ ــا اسـ ـت ــوفـ ـيـ ـن ــا م ـع ــاي ـي ــره ــا
الــدول ـيــة فــي تـقــديــم مستويات

محمد العنزي

عالية من الجودة المنشودة».
واخ ـت ـتــم ال ـع ـن ــزي« :تـتـشــرف
 LSAبالحصول على االعتماد
مـ ــن م ـن ـظ ـم ــة ت ـح ـظ ــى ب ـت ـقــديــر
كـبـيــر م ـثــل  ،®️AACMEونـحــن
فـ ـخ ــورون بـفــريـقـنــا وأنـظـمـتـنــا
ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون ج ـم ـيــع
مدربينا وشركائنا وعمالئنا
الــذيــن كــانــوا لبنة أساسية في
الوصول إلــى هــذا اإلنجاز بعد
تـجــاوزنــا لـتــدريــب أكـثــر مــن 15
ألف تدريب خالل األعوام الستة
الماضية ،ونـهــدي بــدورنــا هذا
اإلن ـج ــاز لجميع الـعــامـلـيــن في
قطاع الرعاية الصحية بالكويت

ســواء في القطاع الحكومي أو
الخاص».
مــن جهته ،قــال البروفيسور
تيد أرمـسـتــرونــغ ،رئـيــس لجنة
التقييم« :لقد تعاونت األكاديمية
في تنسيق عملية االعتماد مع
لجنة مراجعة االعتماد ،وأظهرت
االمـ ـ ـتـ ـ ـث ـ ــال ال ـ ـكـ ــامـ ــل ل ـم ـع ــاي ـي ــر
وسياسات الجمعية األميركية
للتعليم الطبي المستمر️®».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :نـ ـتـ ـيـ ـج ــة لـ ــذلـ ــك،
حـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــت  LSAع ـ ـ ـلـ ـ ــى حـ ــا لـ ــة
«االعـ ـتـ ـم ــاد الـ ـك ــام ــل» ،وتـعـتـبــر
ضمن عــدد قليل من مؤسسات
ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ف ــي منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا
« »MENAللتأهل لـهــذه الحالة
دون المرور بفترة مؤقتة».
الجدير بالذكر أن المنظمات
الطبية التي تقدم برامج التعليم
ال ـ ـط ـ ـبـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــر ل ــأطـ ـب ــاء
والمهنيين الصحيين ،تخضع
ل ـ ـم ـ ـسـ ــح م ـ ـك ـ ـثـ ــف ل ـع ـم ـل ـي ــات ـه ــا
وبرامجها وموظفيها وإدارتها
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ـح ـق ـي ــق االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد،
وت ـت ـض ـمــن إجـ ـ ـ ــراءات االع ـت ـمــاد
مراجعة لجودة المنظمة وقيمة
برامج التعليم الطبي المستمر،
ومؤهالت المدربين ،والمنسقين
والسياسات الداخلية.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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اقتصاد

َّ
البنك كرم أول دفعة متدربين من الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين

الرشود يلقي كلمته في الحفل

اتفاقية شراكة
هي األولى
من نوعها
في القطاع
المصرفي
لتأهيل
مجموعة من
الطلبة

االتفاقية
تتضمن
مبادرات
مختلفة
وبرامج تدريب
وزيارات
ميدانية
للفروع
واإلدارات في
«بيتك»

فخورون
بالتعاون
مع «بيتك»
ونشكره
على تدريب
مجموعة من
طلبتنا

الحمدان

كـ ـ ّـرم ب ـيــت ال ـت ـمــويــل الـكــويـتــي
(بيتك) أول دفعة لمجموعة طالب
مــن ذوي االحـتـيــاجــات الخاصة
مــن الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لــرعــايــة
ال ـم ـعــاق ـيــن ،ش ــارك ــوا ف ــي بــرامــج
تدريب كجزء من اتفاقية شراكة،
هي األولى من نوعها على صعيد
وقعها
القطاع المصرفي الكويتيّ ،
ال ـب ـنــك م ــع ال ـج ـم ـع ـيــة ،ك ـمــا يـعــد
البرنامج التدريبى ايضا ،األول
من نوعه لمثل هذه الشريحة من
ذوى االحتياجات الخاصة.
تـتـضـمــن االت ـفــاق ـيــة م ـب ــادرات
مختلفة وبرامج تدريب مخصصة
ل ـط ــاب م ــن ذوي االح ـت ـي ــاج ــات
الخاصة تشمل زيــارات ميدانية
للفروع واإلدارات في "بيتك".
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـم ـج ـمــوعــة "ب ـي ـت ــك" بــالـتـكـلـيــف،
عبدالوهاب الرشود ،خالل حفل
التكريم ،إن "بيتك" يحرص على
رع ــاي ــة ودع ـ ــم وت ــأه ـي ــل مختلف
ش ــرائ ــح الـمـجـتـمــع م ــن ضمنهم
فئة ذوي االحتياجات الخاصة،
وإن ال ـبــرنــامــج ال ـتــدري ـبــي اتـســم
ب ـخ ـص ــوص ـي ــة ،وتـ ـض ــاف ــرت فـيــه
جهود جهات عديدة من "بيتك"،
لكون المتدربين من ذوى اإلعاقة
الذهنية.
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى األهـ ـمـ ـي ــة ال ـت ــي
يوليها "بيتك" نحو تعزيز دوره
المجتمعي بشكل شامل متكامل
يـغـطــي مـعـظــم ف ـئ ــات الـمـجـتـمــع،
ويقدم أبــرز األنشطة والخدمات
التي تهم أبناءه.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــات
االجتماعية لـ "بيتك" من عوامل
دع ــم مـسـيــرة الـتـنـمـيــة واالرت ـق ــاء
ب ـ ـ ـقـ ـ ــدرات ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـك ــوي ـت ــي
وم ــواجـ ـه ــة ق ـض ــاي ــاه الــرئـيـسـيــة
وتعزيز الجهود لتحقيق مستقبل
أفضل للجميع.
ولـفــت إلــى أن هــذه الـمـبــادرات
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة تـ ـعـ ـك ــس الـ ـنـ ـظ ــرة
اإلي ـجــاب ـيــة أله ـم ـيــة ت ـعــزيــز دور
الـقــدرات البشرية في المساهمة
ف ــي ج ـه ــود ال ـت ـن ـم ـيــة ،وم ـســانــدة
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ل ـت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم فــي
المجاالت كافة.
وأع ــرب الــرشــود عــن سعادته
بالمشاركة فــي تكريم أول دفعة
م ــن ال ـم ـتــدرب ـيــن ف ــي "ب ـي ـت ــك" من
ذوي االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
بالتعاون مع الجمعية الكويتية
ل ــرع ــاي ــة ال ـم ـع ــاق ـي ــن ،خ ــاص ــة أن
االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ي ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع الـ ـي ــوم
العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة
الذي يصادف  3ديسمبر من كل
ع ــام ،ويــأتــي فــي نـهــايــة بــرنــامــج
تــدريــب نـظـ َّـمــه "بـيـتــك" اسـتـهــدف
االرتـقــاء بـقــدرات المشاركين من
ذوي الهمم ،وإط ــاق إمكاناتهم
نحو اإلب ــداع واالبـتـكــار وتجاوز
ال ـ ـص ـ ـعـ ــاب وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق األه ـ ـ ـ ــداف
بأفضل الوسائل المناسبة.
وأض ـ ــاف" :ل ـق ــد ب ــدأن ــا شــراكــة
م ــع الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لــرعــايــة
ال ـم ـعــاق ـيــن م ـنــذ ش ـهــر سـبـتـمـبــر
الـمــاضــي لـتــدريــب وتــأهـيــل هــذه
المجموعة المتميزة من أبنائنا
الـ ـمـ ـع ــاقـ ـي ــن ،وق ـ ـ ــد أس ـ ـعـ ــدنـ ــا مــا
لمسنا فيهم من حرص بالغ على
تطوير ذاتهم ،وقدرة كبيرة على

صورة جماعية لمسؤولي «بيتك» والجمعية والمتدربين وبعض المشاركين في الحفل

جانب من الحفل
االندماج في المحتوى التدريبي
بـشـقـيــه الـعـمـلــي وال ـن ـظ ــري ،مما
ي ــؤك ــد انـ ـن ــا أمـ ـ ــام م ـج ـمــوعــة مــن
ذوي الهمم العالية القادرين على
خدمة وطنهم ومساعدة أنفسهم،
والمساهمة في تحقيق طموحات
الكويت مــن جميع أبنائها على
اختالف قدراتهم".
وأشار الرشود إلى أن مبادرة
"بيتك" لتدريب وتأهيل مجموعة
مــن ذوي االحـتـيــاجــات الخاصة
تمثل خطوة ناجحة
والمعاقين ّ
لدمجهم وإشراكهم في المجتمع
وال ـح ـيــاة الـعـمـلـيــة ومـســاعــدتـهــم
ف ــي بـ ـن ــاء م ـس ـت ـق ـبــل افـ ـض ــل لـهــم
ولذويهم.
وفي حين أكد استعداد "بيتك"
ال ـ ــدائ ـ ــم ل ـل ـم ـش ــارك ــة والـ ـتـ ـع ــاون
فـ ــي ال ـ ـبـ ــرامـ ــج واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة ال ـت ــي
تـخــدم المعاقين ،أع ــرب الــرشــود
ع ــن اعـ ـت ــزازه ب ــأن تـضــم ال ـم ــوارد
ال ـب ـشــريــة ف ــي "ب ـي ـت ــك" مـجـمــوعــة
مــن ذوي الـهـمــم فــي تخصصات
م ـخ ـت ـل ـفــة ،ك ـمــا ق ـ ـ ّـدم ال ـش ـكــر لكل
م ــن س ــاه ــم ف ــي تـنـظـيــم وإن ـج ــاح
ال ـبــرنــامــج ال ـتــدري ـبــي للمعاقين
الــذي شمل مختلف اإلدارات في
"بيتك" ،منها الفروع المصرفية
والـ ـم ــوارد الـبـشــريــة والـبـطــاقــات
المصرفية وغيرها.
من جانبهاَّ ،
صرحت المديرة
العامة للجمعية الكويتية لرعاية

الرشود والعمر يكرمان إحدى المتدربات
ال ـم ـعــاق ـيــن د .إلـ ـه ــام ال ـح ـم ــدان،
قائلة" :بفضل من الله ،ثم الدعم
والتشجيع واال ل ـت ــزام والتفاني
من قبل موظفي "بيتك" والجمعية
الكويتية لرعاية المعاقين ،حقق
أب ـنــاؤنــا حــوالــي  100ســاعــة من
الـ ـت ــدري ــب ال ـم ـه ـن ــي ،إلـ ــى جــانــب
أق ــران ـه ــم غ ـيــر ال ـم ـعــاق ـيــن .لــذلــك،
فــإن ـنــا ال ـي ــوم نـحـتـفــل بــالـجـهــود
الجماعية العظيمة لكل من ساهم
في دمج األشخاص ذوي اإلعاقة
في المجتمع".

جدا
وأضافت" :نحن فخورون ً
بــال ـت ـعــاون م ــع "ب ـي ـت ــك" ،ون ـت ـقـ ّـدم
بـفــائــق الـشـكــر وعـظـيــم االمـتـنــان
لهم لتدريب مجموعة من طلبتنا
سعيا لتحقيق أهداف
المتميزين
ً
الـجـمـعـيــة الـمـتـمـثـلــة ف ــي تـقــديــم
الرعاية والتعليم والدعم المبتكر
ال ـق ــاب ــل إلثـ ـ ــراء وت ـح ـق ـيــق تغيير
إيجابي مستمر لحياة األشخاص
الذين نخدمهم ،كما أنه من األمور
األساسية لتحقيق أهــداف خطة
التنمية المستدامة لعام ."2030

مبادرات
«بيتك» تعكس
أهمية تعزيز
دور القدرات
البشرية في
المساهمة
بجهود التنمية

الرشود والعمر يكرمان الجمعية

تكريم أحد المتدربين

الرشود

 ...وإحدى المتدربات

جانب آخر من التكريم

ويـحــرص "بيتك" على تنظيم
بتعلم
دورات لموظفيه خــا صــة
ّ
بعض المهارات التي يستطيعون
م ــن خ ــال ـه ــا ال ـت ـع ــام ــل م ــع ذوي
ال ـه ـمــم م ــن ال ـم ـعــاق ـيــن ،م ـثــل لغة
اإلشـ ـ ـ ـ ــارة ،وال ـ ـتـ ــي ت ـع ـن ــى بـ ــذوي
اإلعــاقــة السمعية ،وكذلك أصول
وق ــواع ــد اسـتـقـبــال وخــدمــة ذوي
اإلعـ ــاقـ ــة ف ــي ال ـ ـفـ ــروع والـ ـم ــراك ــز
البيعية وإعطائهم األولــويــة مع
وتفهم احتياجاتهم
كبار السنّ ،
ومساعدتهم ،مع تزويد األجهزة

اآللـ ـي ــة والـ ـقـ ـن ــوات اإلل ـك ـتــرون ـيــة
باإلمكانات الفنية التي تناسب
التعامل معهم.
وي ـ ـت ـ ـيـ ــح "بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك" إمـ ـك ــانـ ـي ــة
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة م ـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات
والـخــدمــات المصرفية أم ــام فئة
ذوي االحتياجات الخاصة ،ويوفر
كل الوسائل الكفيلة بحصولهم
عـلــى ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة دون
تـحـ ّـمـلـهــم أي ر سـ ــوم أو تكاليف
إضافية ،ويشمل ذلك تخصيص
فرع خاص لهم في كل محافظة،
م ـ ــع م ـ ــواق ـ ــف س ـ ـ ـيـ ـ ــارات م ــائ ـم ــة
ومقاعد متحركة ،وغير ذلــك من
الوسائل الالزمة للعمالء من ذوي
االحتياجات الخاصة.

اقتصاد
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الكويت تحتفل بعودة سباق بنك الكويت الوطني:

نقطة االنطالق

عروض
متنوعة واحتفاالت
على طول شارع
الخليج

مشاركة جماهيرية
غير مسبوقة بعد
ً
طول انتظار احتفاال
بعودة الحياة إلى
طبيعتها وتجاوز
الوباء

األثر اإليجابي الذي
يحققه السباق في
المجتمع يؤكد
نجاح رسالة البنك
االجتماعية

«الوطني» يعمل من
أجل كل ما من شأنه
أن ّ
يمد المجتمع
بالصحة والحياة

مشاركون في السباق
احـتـفــل بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
بتنظيم سباق الجري ،الذي عقد
أمـ ــس ،وش ـه ــد ع ــروض ــا متنوعة
ً
واس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ،احـ ـتـ ـف ــاال ب ـع ــودة
ال ـح ـيــاة إل ــى طبيعتها وت ـجــاوز
الوباء.
وش ـ ـهـ ــد ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق ،ب ـن ـس ـخ ـتــه
الجديدة ،مشاركة كثيفة تجاوزت
 6آالف مـشــارك ،فــي تأكيد جديد
على نجاح «الــوطـنــي» فــي إطــاق
ً
فـعــالـيــات نــاجـحــة تـحـظــى دائ ـمــا
بمشاركة جماهيرية كثيفة وثقة
عالية من المجتمع.
وق ـ ــد ش ـه ــد ال ـح ـف ــل ال ـخ ـتــامــي
ً
تتويج  12فائزا في المراكز الثالثة
األولى لمسافتي  11كم و5كم لكل
م ــن ال ـن ـســاء والـ ــرجـ ــال ،بـحـضــور
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـمـجـمــوعــة
«الوطني» عصام الصقر ،ونائبة
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي للمجموعة
شيخة البحر ،والرئيس التنفيذي
لبنك الـكــويــت الــوط ـنــي -الكويت
ص ــاح الـفـلـيــج ،ون ــائ ــب الــرئـيــس
التنفيذي للبنك سليمان المرزوق،
والمدير العام لمجموعة الخدمات
ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـش ـخ ـص ـيــة مـحـمــد
العثمان ،والمدير العام لمجموعة
الموارد البشرية عماد العبالني،
ورئ ـ ـيـ ــس م ـج ـم ــوع ــة ال ـع ـم ـل ـيــات
ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة م ـح ـم ــد الـ ـخ ــراف ــي،
والــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لمجموعة
ال ـب ــاب ـط ـي ــن صـ ــالـ ــح ال ـب ــاب ـط ـي ــن،
والــرئـيــس التنفيذي ل ـ «أوريـ ــدو»
عبدالعزيز البابطين.
وب ـع ــد ت ــوق ــف اس ـت ـمــر عــامـيــن
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــروف الـ ـصـ ـحـ ـي ــة
والوبائية ،كان الجميع بانتظار
عــودة الحدث الرياضي األضخم
في الكويت ،وقد وضع «الوطني»
ك ــل دعـ ـم ــه م ــن أج ـ ــل إط ــاق ــه فــي
م ــوع ــده ال ـم ـع ـه ــود ،ل ـك ـنــه ارتـ ــأى
ً
ً
هــذا الـعــام أن يـقــدم شيئا جــديــدا
ً
وم ـخ ـت ـل ـفــا بـنـسـخـتــه ال ـج ــدي ــدة،
لـيـتـحــول مــن س ـبــاق للمشي إلــى
سباق للجري ،ويكون المكان الذي
يستمتع فيه جميع أفراد العائلة
من مختلف األعمار.
وقـ ـ ـ ــد دأب «الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي» ع ـلــى
إطالق مهرجان سنوي للرياضة
والصحة ،ألنــه جــزء ال يتجزأ من
واجبه تجاه المجتمع ومساهماته
ال ـم ـت ـن ــام ـي ــة ،ل ـت ـع ــزي ــز ال ـت ـن ـم ـيــة
المجتمعية مختلف أبعادها.
وألن ا لـ ـ ـت ـ ــو عـ ـ ـي ـ ــة ا لـ ـصـ ـحـ ـي ــة
والرياضية شــرط أســاســي لبناء
م ـج ـت ـمــع س ـل ـي ــم ،وألن الـتـنـمـيــة
الحقيقية للمجتمعات تبدأ بسلوك

جانب من الجموع
نمط مختلف ومغاير ،فإن البنك
سيواصل العمل والمضي قدما
في تبني ودعم مختلف الفعاليات
التي تشجع على سلوك التغيير
ال ـفــاعــل وال ـم ــؤث ــر ،وف ــي مقدمها
هذا الحدث الرياضي الــذي نعتز
بــأن يـكــون إح ــدى أهــم مبادراتنا
المجتمعية وأضخمها.
ولطالما كان «الوطني» سباقا
في مجال المسؤولية االجتماعية
وفي مقدمة المبادرين لها ،وللعمل
مــن أجــل كــل مــا مــن شــأنــه أن يمد
أفراد المجتمع بحياة أفضل.
تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن اإلقـبــال
غ ـ ـيـ ــر ال ـ ـم ـ ـس ـ ـبـ ــوق ع ـ ـلـ ــى ن ـس ـخــة
ال ـس ـبــاق ال ـج ــدي ــدة م ـنــذ الـلـحـظــة
األولـ ــى إلع ــان الـتـسـجـيــل ،يؤكد
أن البنك يحظى بثقة مجتمعه،
وأن رسالتنا االجتماعية تحقق
أهدافها لخير المجتمع وإنمائه،
وأن ا ل ـ ـم ـ ـشـ ــار ك ـ ـيـ ــن ب ــا لـ ـسـ ـب ــاق

ً
حريصون مثلنا تماما على أهمية
هذه المبادرة وقيمتها الصحية
وال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،وذلـ ـ ـ ـ ــك ي ـن ـع ـكــس
بإصرارهم السنوي على المشاركة.
ك ـمــا البـ ــد م ــن اإلشـ ـ ـ ــادة بــدعــم
مختلف ال ـ ــوزارات والـمــؤسـســات
والهيئات لنجاح هذا المهرجان
الــريــاضــي وف ــي مـقــدمـهــا وزارتـ ــا
ال ـص ـح ــة وال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـب ـل ــدي ــة
وشــركــة الـمـشــروعــات السياحية،
إلى جانب شركة  suffixالمنظمة.
ويشار إلى أنه على مدار أكثر
ً
من ربع قرن وصوال إلى النسخة
الـجــديــدة للسباق الـيــوم ،لطالما
حرص «الوطني» على أن يكون هذا
السباق مساحة للفرح واالحتفال
أمام الجميع وإلى جانب المنافسة
وممارسة الرياضة.

 6000مشارك
واج ـ ـ ـتـ ـ ــاز أكـ ـ ـث ـ ــر م ـ ــن  6آالف
متسابق المسافة الـمـخـتــارة 11
كم أو  5كم ،واحتشد المتسابقون
عـ ـل ــى ط ـ ـ ــول خ ـ ــط ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ع ـنــد
الـجــزيــرة الـخـضــراء وس ــوق شرق
ت ـح ــت أن ـ ـظـ ــار م ـت ـط ــوع ــي ال ـب ـنــك
المشرفين ومسعفين من الطوارئ
الطبية ورجال الداخلية ،لضمان
عملية التنظيم و ســا مــة جميع
المشاركين.
ك ـمــا ت ــوف ــر ع ـلــى ط ــول مـســافــة
السباق في شارع الخليج العربي
اسـ ـت ــراح ــات مـ ـي ــاه ،وع ـن ــد نقطة
ال ـن ـه ــاي ــة ،تـ ــواجـ ــد ال ـم ـت ـطــوعــون
والمنظمون الستقبال المتسابقين
وتوزيع المياه والمرطبات.

وموسيقية را ف ـقــت المتسابقين
ل ـب ــث لـ ـ ــروح الـ ـحـ ـم ــاس ،وام ـت ــدت
األجـ ـ ـ ــواء ال ـح ـمــاس ـيــة ح ـت ــى خط
ً
الـ ـنـ ـه ــاي ــة ،وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى ال ـح ـفــل
الختامي على المسرح الذي تخلله
اح ـت ـفــاالت وف ــرح وف ـق ــرات ترفيه
متنوعة.

متطوعو «الوطني»
توزع متطوعو «الوطني» على
ن ـق ــاط اس ـتــرات ـي ـج ـيــة مخصصة
للسباق على طول شارع الخليج،
بين الجزيرة الخضراء وحديقة
شاطئ الشويخ ،استعدادا إلطالق
صـ ــافـ ــرة الـ ـب ــداي ــة ع ـن ــد ال ـثــام ـنــة
ً
والنصف صباحا.
ك ـمــا ج ــرى ات ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراءات
الوقائية والصحية الالزمة لتأمين
سالمة المتسابقين ،بالتعاون مع
المسعفين وفرق الطوارئ الطبية

التابعة ل ــوزارة الصحة ،وتوفير
ً
األدوات الالزمة ،تحسبا لحاالت
الطوارئ.

ً
 12بطال

ت ـ ـ ـ ـ ّـوج «ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» ف ـ ــي خ ـت ــام
ً
ال ـس ـبــاق  12ف ــائ ــزا ،وه ــم األوائ ــل
عن الفئات المشاركة من النساء
وال ـ ـ ــرج ـ ـ ــال ف ـ ــي س ـ ـبـ ــاق ال ـ ـجـ ــري،
وتكريم الفائزين بالمراكز الثالثة
األولــى عن مسافة  11كم بجوائز
نقدية  1000و 700و 500ديـنــار.
أما الفائزون بالمراكز األولى عن
مسافة  5كم ،فبجوائز نقدية ،500
 400و 300دينار.

أصحاب الهمم
ً
يـخـصــص «ال ــوطـ ـن ــي» سـنــويــا
منافسة خاصة ضمن السباق

ً
عصام الصقر مشاركا

نيسان -إكستيرا مقدمة من مجموعة البابطين
فازت مريم العنزي بسيارة
ن ـي ـس ــان إك ـس ـت ـي ــرا ال ـج ــدي ــدة
مقدمة من مجموعة البابطين،
وذلـ ـ ـ ــك خـ ـ ــال الـ ـسـ ـح ــب عـلــى
ال ـج ــائ ــزة ال ـك ـب ــرى ف ــي خـتــام
ا لـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاق ب ـ ـ ــإ ش ـ ـ ــراف وزارة
التجارة والصناعة.
وف ــازت المشاركة مــن بين
اآلالف ممن تــأهـلــوا للسحب
عند قيامهم بالتسجيل في
ً
الـ ـسـ ـب ــاق الـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــا .وقـ ــام
الرئيس التنفيذي لمجموعة
البابطين ،صالح البابطين،
والرئيس التنفيذي لمجموعة
بنك الكويت الوطني ،عصام
ال ـ ـص ـ ـقـ ــر ،ونـ ــائ ـ ـبـ ــة ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي للمجموعة شيخة
البحر بتقديم الجائزة للفائزة
على المسرح.

احتفاالت نقطتي البداية

أحد المشاركين

لقطة جماعية

وتـ ـخـ ـل ــل اس ـ ـت ـ ـع ـ ــدادات نـقـطــة
الـبــدايــة أج ــواء الحماسة واكبها
ك ــل م ــن عـمــر ال ـشــرهــان وسـلـمــان
الـ ـنـ ـج ــادى ،ال ـل ــذي ــن ت ــوزع ــا على
نقطتي البداية الـ  5والـ  11كم على
وق ــع أجـ ــواء حـمــاسـيــة وم ــؤث ــرات
ت ـف ــاع ـل ـي ــة وفـ ـ ـ ــرق اس ـت ـع ــراض ـي ــة

جانب من تسليم الجوائز

العنزي تتسلم الجائزة

إدارة الوطني التنفيذية خالل السباق

economy@aljarida●com

أكثر من  6آالف شاركوا في حدث رياضي استثنائي

تسليم الجوائز للفائزين

إحدى الفعاليات المقامة على هامش السباق

 ١٢٥ألف دينار لفائزة «الجوهرة»
يــواصــل بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي مـكــافــأة عـمــائــه مــن خــال
مجموعة مميزة من السحوبات والجوائز والـعــروض على
مدار العام ،وفي هذا اإلطار أعلن البنك اسم الفائز في السحب
الشهري لحساب الجوهرة لشهر نوفمبر الماضي ،حيث فازت
فاطمة علي شوكة بـ  125ألف دينار.
من جهة أخرى ،تم إعالن أسماء الرابحين في السحوبات
األسبوعية لحساب الجوهرة بمبلغ  5آالف دينار ،وهم أبرار
بدر حسين ،وعــادل عبدالله القالف ،وعباس فاضل الحداد،
وجوليانا كمال برغوث.
نقطة النهاية عند شاطئ الشويخ،
ليؤكد التزامه كبنك صديق للبيئة.

ركن األطفال
استمتع األطفال في ركن خاص
تـحــت إدارة  special eventsفي
ه ـ ــذا الـ ـي ــوم ال ــري ــاض ــي ال ـعــائ ـلــي
والترفيهي ،الــذي استمتعوا فيه
بمجموعة من األلعاب والنشاطات
الترفيهية.

جهود مشكورة
لرجال «الداخلية»
وبلدية الكويت
و«الطوارئ الطبية»
و«المشروعات
السياحية» ومشرفي
وزارة التجارة

معرض الترفيه Run Village

جانب من الجموع
لـ ـفـ ـئ ــة ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
ً
الخاصة ،إيمانا من البنك بأهمية
مـشــاركــة جميع أفـ ــراد المجتمع،
وثقته بـقــدرة كــل فـئــات المجتمع
على إثبات دورها الفاعل والحيوي
في مختلف المجاالت والميادين،
وفي مقدمتها الرياضة .وشهد هذا
العام مشاركة مميزة للمتسابقين
م ــن ذوي االح ـت ـيــاجــات الـخــاصــة
الذين نجحوا في التنافس ،بفضل
إصــرارهــم وحماسهم ،ونــالــوا في
ً
ً
نهاية السباق تكريما مميزا.

سالمة المتسابقين أولوية
وي ـضــع «ال ــوط ـن ــي» ف ــي مقدمة
أولوياته سالمة المتسابقين ،كما
ي ـحــرص بــالـتـنـسـيــق م ــع وزارتـ ــي
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـصـ ـح ــة عـ ـل ــى أم ــن
وصـحــة المتسابقين فــي الـشــارع
وسالمتهم ،مــن خــال تــوافــر فرق

السباق مساحة
لجميع أفراد العائلة
إلى جانب المنافسة
وممارسة الرياضة

في المنطقة الممتدة للسباق إلى
ح ــدي ـق ــة الـ ـش ــوي ــخ ،ل ـت ــأم ـي ــن سـيــر
السباق بشكل طبيعي .وتواجدت
فرقة الطوارئ الطبية التابعة لوزارة
الصحة في محيط السباق بجاهزية
ً
تامة ،تحسبا لحاالت الطوارئ.

شكر خاص

مشجعون من «لوياك»

ح ـ ــرص «ال ــوطـ ـن ــي» ع ـل ــى تـقــديــم
أحـلــى ص ــورة ،لـيـكــون دوم ــا عند
ثقة مجتمعه وعـمــائــه ،وقــد قام
بتصميم مسرح عمالق وعصري.
َّقدم الحفل المذيع سلمان النجادي
وعمر الشرهان ،وهو ما ساهم في
خلق أجواء تفاعلية وحماسية مع
الجمهور.

قدمت كــل مــن وزارت ــي الداخلية
وال ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ف ـ ــي وزارة
ال ـص ـح ــة الـ ــدعـ ــم ل ـل ـم ـشــارك ـيــن فــي
سباق الوطني للجري ،كما قامت
بلدية الكويت وشركة المشروعات
السياحية بتوفير الـمـكــان إلقــامــة
الحفل الختامي في حديقة شاطئ
الشويخ .وقد أشرفت وزارة التجارة
والصناعة على سحوبات السباق.
ووفرت شركة أكواغلف عبوات المياه
لجميع المتسابقين والحضور.
ونشرت وزارة الداخلية دوريات

انـ ـض ــم عـ ـش ــرات ال ـم ـت ـطــوع ـيــن
مـ ـ ــن مـ ــؤس ـ ـسـ ــة لـ ـ ــويـ ـ ــاك ل ـت ـق ــدي ــم
المساعدة للمتسابقين عند نقطة
الوصول ،حيث قاموا بتشجيعهم
بــالـتـصـفـيــق الـ ـح ــار ،وتسليمهم
مـ ـي ــدالـ ـي ــات الـ ـسـ ـب ــاق ال ـت ــذك ــاري ــة
وعبوات المياه.

ميداليات تذكارية

الطوارئ الطبية لمساندة الحاالت
ً
ال ـط ــارئ ــة .وح ــرص ــا ع ـلــى إحــاطــة
المتسابقين بكل الظروف المواتية،
ف ـقــد خ ـصــص م ـح ـطــات مـتـنــوعــة
للمياه على طــول مسافة السباق
على غرار كل عام.

ً
تتويج  12فائزا
في المراكز الثالثة
األولى لمسافتي 11
كم و 5كم للجنسين
بجوائز نقدية قيمة

شهد الحفل الختامي للسباق
بـ ـصـ ـم ــة خ ـ ــاص ـ ــة تـ ـعـ ـك ــس مـ ــدى

نتائج السباق

مفاجآت وفعاليات
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـدم «الـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي» عـ ـ ـش ـ ــرات
الـجــوائــز القيمة للمشاركين في
فقرة تفاعلية مــع الحضور على
المسرح .تخلل الفقرة أسئلة عامة
يفوز بموجبها الحضور بجوائز
الكترونية متنوعة.

هذا واجبنا
ً
ع ـلــى غـ ــرار ك ــل عـ ــام ،وح ــرص ــا
على رسالته ومسؤوليته تجاه
المجتمع ،قــام «الوطني» بتوفير
فرقة تنظيف متخصصة ،للتأكد
م ــن ن ـظــافــة ال ـ ـشـ ــوارع ع ـلــى طــول
م ـس ــاح ــة الـ ـسـ ـب ــاق ،وص ـ ــوال إل ــى

قامت الشركة المنظمة بمراقبة
ومتابعة المتسابقين ،من خالل
شريحة مزودة على أرقام السباق
لتحديد المراكز الفائزة بشفافية.

جوائز مميزة من «أوريدو»
ً
قدمت شركة أوريدو عددا
ً
كبيرا من الجوائز والمفاجآت
خالل السباق ،ومنها جوائز
حصرية للفائزين في المراكز
األولـ ــى ال ـس ـبــاق ،كـمــا قـ ّـدمــت
ل ـل ـف ــائ ــز فـ ــي ال ـس ـح ــب صـقــر
الـعـبـيــد ب ـتــذكــرة لشخصين
ل ـح ـض ــور إح ـ ـ ــدى م ـب ــاري ــات
باريس سانت جيرمان لكرة
القدم.
وق ــد ق ـ ّـدم الـجــائــزة كــل من
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـشــركــة
أوريدو عبدالعزيز البابطين،
وال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لبنك
الـكــويــت الــوطـنــي – الكويت،
ص ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـف ـ ـل ـ ـيـ ــج ،ون ــائـ ـب ــه
سليمان المرزوق.

مسؤولية اجتماعية
يـ ــواصـ ــل «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ال ـت ــزام ــه
ب ــواجـ ـب ــه االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ب ـ ـمـ ــوازاة
المساهمة بالتنمية االجتماعية،
ويــأتــي سـبــاق الـجــري فــي مقدمة
ُ
الـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ــد ذات
تأثير فـعــال وق ــوي على الصحة
والرياضة والتوعية االجتماعية.
ه ــذا إل ــى جــانــب تمتعه بشعبية
كبيرة.

السباق في بث حي
غـطــى ع ــدد كـبـيــر م ــن الـمــواقــع
اإللكترونية والتلفزيونية الحدث
منذ ساعات الصباح األولى ،كما
واك ــب فــريــق الـتــواصــل فــي البنك
تـغـطـيــة األحـ ـ ــداث ،وقـ ــدم تغطية
ش ــام ـل ــة م ـن ــذ ان ـط ــاق ــة ال ـس ـب ــاق،

جوائز أوريدو

جانب من المشاركين

مسرح التتويج

قـ ـ ـ ـ ـ َّـدم مـ ـتـ ـط ــوع ــو «الـ ــوط ـ ـنـ ــي»
ل ـلــواص ـل ـيــن ع ـنــد نـقـطــة الـنـهــايــة
مـيــدالـيــات تــذكــاريــة للمشاركين،
ل ـقــاء جـهــدهــم بــاجـتـيــاز الـسـبــاق.
ً
وحـضــر فــريــق ال ـط ــوارئ تحسبا
ل ـحــاالت اإلغ ـمــاء ج ــراء الـتـعــب أو
الحر ،قبل أن يتوجه الجميع إلى
المسرح لتتويج الفائزين.

وصوال إلى الختام وحفل توزيع
الجوائز على جميع قنوات البنك
االجتماعية.

فعاليات

فائزون في السباق

نهاية السباق

ش ــارك فــي سـبــاق ال ـجــري عدد
من الجهات الرياضية والترفيهية
والطبية والغذائية التي عرضت
مـنـتـجــاتـهــا ف ــي ن ـق ـطــة ال ـن ـهــايــة،
وفـتـحــت الـمـجــال أم ــام الـحـضــور
ل ـل ـت ـع ــرف ع ـل ــى آخ ـ ــر خ ــدم ــات ـه ــا،
الس ـ ـي ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـجـ ــال ال ـط ـب ــي
والرياضي.

مفاجآت من «هواوي»
ق ــدم ــت ش ــرك ــة ه ـ ـ ــواوي عـ ــددا
كـبـيــرا م ــن ال ـجــوائــز والـمـفــاجــآت
خالل السباق ،كما قدمت «هواوي»
ج ــوائ ــز ح ـص ــري ــة ل ـل ـفــائــزيــن فــي
المراكز األولى للسباق.

عشرات المفاجآت
والجوائز ّ
القيمة
من البنك الوطني
للحضور في الحفل
الختامي

مشاركة الفتة
ألصحاب الهمم
وميداليات تذكارية
ّ
مقدمة لجميع
المشاركين في
السباق

«بلومبيرغ» تكشف عن أبرز
 50شخصية عالمية
منهم النجمتان بريتني سبيرز وأوليفيا رودريغو
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ملصق القائمة

العدد  / 4902األحد  5ديسمبر 2021م  /غرة جمادى األولى 1443هـ
كشفت وكالة بلومبيرغ عن قائمتها السنوية ألبرز
 50شخصية عالمية فــي مـجــاالت اإل ب ــداع والثقافة
والفنون وا لــر يــادة والسياسة ،وا لـتــي تضمنت أ بــرز
وأشهر الشخصيات في العالم.
بدأت الوكالة قبل  5سنوات بإصدار هذه القائمة
في مطلع شهر ديسمبر من كل عام ،وتغطي القائمة
مـ ـج ــاالت ال ـت ـم ـ ّـي ــز ف ــي ق ـط ــاع ــات األع ـ ـمـ ــال وال ـتــرف ـيــه
والتمويل والسياسة والعلوم والتكنولوجيا التي
يرصدها محرروها لشخصيات تستحق إنجازاتهم
التقدير.
وف ــي م ـجــال ال ـتــرف ـيــه وال ـث ـقــافــة وال ـف ـن ــون ،تــوجــت
المجلة مؤسس شركة هيبي كو للترفيه ،بانغ سي
هـيــوكــو ،الـتــي كــانــت الـسـبــب فــي نـجــاح فــرقــة الـبــوب
الكورية " ،"BTSالتي وصفت بأنها "أكبر وأنجح فرقة
في الكي بوب بالعالم" ،وقد منحتهم مجلة تايم لقب
"أمراء البوب" ،كما تم تضمين الفرقة في قائمة مجلة
ً
تأثيرا على اإلنترنت عام 2017
تايم ألكثر  25شخصا
إلى  ،2019وأدر جــوا بقائمة تايم ألكثر  100شخص
ً
تأثيرا عام  ،2019كما ذكرتهم مجلة بلومبيرغ ماركت
ً
تأثيرا عام  .2018كما تصدروا
ضمن أكثر  50شخص
ً
تأثيرا عامي
قائمة فوربس الكورية ألكثر المشاهير
 2018و ،2020وغيرها الكثير من اإلنجازات.
وا سـتـطــا عــت النجمة العالمية أوليفيا رودر يـغــو
أن تجد لها مكانا في القائمة الشهيرة ،وهي مغنية
ا لـبــوب ا لـتــي أ صـبـحــت أغنيتها األو ل ــى أ س ــرع أغنية
تتجاوز  100مليون مستمع خالل يومين ،وحصدت
َ
أخيرا أيضا جائزتي أغنية العام وأفضل أداء سريع،
ع ــن أ غ ـن ـي ـت ـهــا  drivers licenseك ـم ــا ن ــا ل ــت ج ــا ئ ــزة
أفـضــل مغنية صــاعــدة فــي حـفــل تــوزيــع جــوائــز Mtv
للموسيقى العالمية.

رحيل أنتوني شير أحد
فرسان المسرح الشكسبيري
رح ــل الـمـمـثــل الـبــريـطــانــي
ً
أن ـتــونــي ش ـيــر ع ــن  72ع ــام ــا،
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء إص ـ ـ ــابـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ب ـ ـمـ ــرض
السرطان ،على ما أعلنت فرقة
رويال شكسبير كومباني.
وقـ ـ ــد بـ ـ ــرز أنـ ـت ــون ــي خ ــال
مسيرته على خشبة المسرح،
ً
لكنه ش ــارك أيـضــا فــي أعمال
سينمائية.
ُ
وي ـع ــد ش ـيــر ،ال ـم ــول ــود في
ج ـنــوب إفــريـقـيــا ،أح ــد أفضل
الـ ـمـ ـمـ ـثـ ـلـ ـي ــن ال ـب ــري ـط ــان ـي ـي ــن
ً
الـمـعــاصــريــن ،إذ أدى تقريبا
كـ ـ ــل األدوار ا لـ ــر ئ ـ ـي ـ ـسـ ــة فــي
ال ـم ـس ــرح ال ـش ـك ـس ـب ـي ــري ،مــن
الملك لير إلى ريتشارد الثالث،
وقـ ــد ح ـصــل عـ ــام  1985على
جــا ئــزة أوليفييه المسرحية
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ال ـم ــرم ــوق ــة عــن
أدائ ـ ـ ـ ــه ش ـخ ـص ـي ــة ريـ ـتـ ـش ــارد
الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث ،ك ـ ـمـ ــا ح ـ ـصـ ــل ع ـلــى
جـ ــائـ ــزة الـ ـمـ ـس ــرح ال ـع ــال ـم ــي،
وجائزة نقابة ممثلي الشاشة
ع ــن األداء الـمـتـمـيــز م ــن قبل
الـ ـمـ ـمـ ـثـ ـلـ ـي ــن فـ ـ ــي الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا،
وغيرهم الكثير.

أنتوني شير
وتولى الفنان ،الذي وصفه
األم ـي ــر ت ـش ــارل ــز ب ــأن ــه ممثله
ً
ا لـ ـمـ ـفـ ـض ــل ،أدوارا فـ ــي ع ــدد
مــن األفـ ــام الـنــاجـحــة ،بينها
"شكسبير إن الف".
ُيـ ــذكـ ــر أن شـ ـي ــر ُول ـ ـ ــد ع ــام
 ،1949وه ــو مــؤلــف وروائـ ــي
وممثل مسرحي وممثل أفالم،
وكــاتــب ب ــدأ م ـشــواره المهني
سنة .1972
(أ ف ب)

وان ـض ــم إل ــى ال ـقــائ ـمــة أي ـضــا ه ــوان ــغ دون ــغ هـيــوك
م ـخ ــرج وك ــات ــب س ـي ـنــاريــو مـسـلـســل "ل ـع ـبــة ال ـح ـبــار"
ال ـب ــرن ــام ــج ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي األكـ ـث ــر شـ ـه ــرة ف ــي ت ــاري ــخ
"نتفليكس" ،وكذلك مغنية البوب األميركية الشهيرة
بريتني سبيرز ،التي حصلت على حكم برفع وصاية
والــدهــا عـنـهــا ،الـتــي اسـتـمـ ّـرت  14عـ ً
ـامــا تـقــريـ ًـبــا ،إلــى
جانب مات ستون و تــري باركر اللذين قاما بإنشاء
المحتوى لعرض "ساوث بارك".
كما توجت أيضا المخرجة والممثلة الكوميدية
الصينية جيا لينغ ،التي أصبحت أشهر مخرجة في
العالم ،عندما حقق فيلمها "موم هاي" مبيعات تذاكر
بـ  834مليون دوالر.
وحضر بقوة في قائمة "بلومبيرغ" عن قائمتها
ال ـس ـن ــوي ــة ألب ـ ــرز  50ش ـخ ـص ـيــة ع ــال ـم ـي ــة ،جــاي ـســون
ســوديـكـيــس الـمــؤلــف الـمـشــارك والـنـجــم فــي بــرنــامــج
"تيد ال ســو" ا لــذي فــاز بـ  7جوائز إيمي في سبتمبر
الماضي ،بما في ذلك أفضل مسلسل كوميدي وممثل
ً
ترشيحا ،و هــو أكبر
رئيسي ،بعد حصوله على 20
عدد من الترشيحات ألول مرة على اإلطالق.
وض ـ ـمـ ــت ق ــائـ ـم ــة الـ ـت ــرفـ ـي ــه أي ـ ـضـ ــا كـ ــا مـ ــن م ــاي ــك
وينكلمان الفنان الرقمي ا لــذي بيعت لوحته مقابل
ً
محطما ا لــر قــم القياسي لقطعة
 69.3مليون دوالر،
فنية رقمية ،وبيج بيكرز نجمة ّكرة السلة في جامعة
كونيتيكيت األميركية ،التي وقعت على اثنتين من
أكثر الصفقات شهرة في تاريخ الرياضة الجامعية،
وأل ـي ـس ــون ف ـي ـل ـكــس الـ ـع ــداء ة األم ـي ــرك ـي ــة وه ــي أك ـثــر
ريــاض ـيــي ال ـم ـض ـمــار األم ـيــركــي ت ـتــويـ ًـجــا ف ــي تــاريــخ
األلعاب األولمبية.

حفل سكوت ودريك يواجه
آلة تشيلو مطبوعة بتقنية ثالثية األبعاد  275دعوى قضائية

تشيلو الكالسيكية والمطبوعة
عرضت شركة التصميم  Sensioالتشيكية ،التي أسسها أحد عازفي
التشيلو ،على شركة  ،MyCelloآلة تشيلو مطبوعة بتقنية ثالثية األبعاد.
وق ــال تـقــريــر نـشــرتــه "روس ـي ــا ال ـي ــوم" إن ــه للوهلة األول ـ ــى ،ف ــإن اآللــة
الموسيقية المطبوعة ال عالقة لها بالموسيقى ،ويـبــدو أنها تصلح
لممارسة رياضة الرماية ،وعند تجميعها تشبه  MyCelloإلى حد ما
القوس الرياضي ،وعندما يتم تفكيكها ،ووضعها في علبة فإنها تشبه
مجموعة من بنادق القنص من ترسانة جيمس بوند.
وتستغرق طباعة اآللة الموسيقية المستقبلية حوالي  100ساعة ،لكن
تشيلو  MyCelloال تمتلك عيوبا كثيرة تمتلكها التشيلو الكالسيكية ،حيث
تعزف بهدوء شديد ،ولدرجة أن الجيران قد ال يشكون منها وال يشتبهون
بوجودها ،إال أن كل شيء يتغير جذريا عند استخدام مكبر صوت ،ويمكن
توصيل سماعات الرأس مباشرة بـ.MyCello
وتزن التشيلو الكهربائية كيلوغرامين فقط ،وعند طيها يتسع لها
صندوق مضغوط ،وعند تجميعها تكون اآللة الموسيقية بالحجم الكامل
ذات رقبة قياسية مريحة ،وتتدلى على الساقين ،وأضالع معدنية تستقر
على األرض ،وهي أطول بكثير من التشيلو الكالسيكية.

سكوت ودريك

بريتني سبيرز

ريدلي سكوت يرد على انتقادات
عائلة «غوتشي» للفيلم

كيدمان وباردم يتألقان
على السجادة الحمراء

سكوت وغاغا وآل باتشينو

كيدما ن وباردم

يواجه النجم العالمي ترافيس سكوت 275 ،دعــوى قضائية ضد
حفله بمشاركة المغني الشهير دريك ،والذي أسفر عن مأساة بوقوع
 10وفيات ومئات اإلصابات من الحضور.
ً
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي ،فإن تفاصيل الـ  275دعوى
قضائية تتهم الحفل بــاإلهـمــال وس ــوء التنظيم ،إضــافــة إلــى بعض
االتهامات ضد المغنيين الشهيرين ترافيس ودريكَّ ،
وقدم المحامون
ً
قاض
الذين يدافعون عن القضايا اقتراحا لتوحيد تلك القضايا أمام
ٍ
مدع محتمل.
واحد ،جنبا إلى جنب مع المحامين الذين يمثلون ٍ 2500
تأتي تلك الــدعــاوى ،بعد قيام ترافيس بــرد أمــوال الحاضرين في
حفلته األخيرة ( ،)Astroworldالتي خلفت قتلى تتراوح أعمارهم بين
 14و 27عاما ،كما أعــرب عن حزنه الشديد لوقوع الضحايا نتيجة
الـتــزاحــم عـلــى الـمـســرح ،مــا دفـعــه إللـغــاء حفلته الـتــالـيــة فــي «Day N
.»Vegas Festival

تألق الثنائي الشهير نيكول كيدمان وخافيير باردم على السجادة
الحمراء خالل توجههما معا إلى العرض األول لفيلمهما Being the
 Ricardosفي نيويورك أمس األول.
ون ـشــرت صـحـيـفــة «فــاري ـتــي» ص ــور الـنـجـمـيــن الـعــالـمـيـيــن الـلــذيــن
يتشاركان بطولة الفيلم ،وهما يلتقطان الصور على السجادة الحمراء
بكامل اناقتهما ،حيث أطلت نيكول كيدمان بفستان ابيض المع من
ً
الساتان من دار ازياء شانيل ،بينما اختار خافيير باردم بدلة وقميصا
ً
ابيض .يذكر أن الممثلة األسترالية كيدمان تبلغ من العمر  54عاما،
وقد عملت مع أكبر المخرجين وحازت األوسكار عام  2003لدورها في
فيلم « ،»The Hoursحيث لعبت شخصية فيرجينيا وولف.
ً
كما أن النجم خافيير باردم البالغ من العمر  52عاما قد حاز أيضا
جائزة األوسكار عام  ،2008لــدوره في «»No country for old men
لألخوين كوهين.

 ،House ofريدلي سكوت ،على ًانتقادات عائلة
رد مخرج ً Gucci
غوتشي للفيلم ،واصفا إياه بأنه «إهانة مقلقة» ،وفقا للتقرير الذي
نشر على موقع «.»Nme
وتـحــدث المخرج حــول شـكــاوى األس ــرة مــن النجم العالمي آل
باتشينو الذي لعب دور ألدو غوتشي في الفيلم أمام النجمة ليدي
غــاغــا ،وق ــال سـكــوت إن آل باتشينو ح ــاول أن يـكــون ملتزما قدر
اإلمكان من خالل كونه واقعيا ،وذلك حول األحداث التي أدت إلى
اغتيال ماوريتسيو غوتشي ،لكنه قال إنه يعتقد أن رسائل العائلة
لإلنتاج كانت «مهينة بشكل ينذر بالخطر».
ً
وقال سكوت« :آل باتشينو ال يمثل جسديا ألدو غوتشي ،ومع
ذلــك ،كيف لشخص أن يمثل بشكل أفضل من آل باتشينو؟ فأنا
أعتبر نفسي من أكثر المخرجين المحظوظين حول العالم بسبب
وجوده في العمل».

فلك
الحمل

الثور

 21مارس  19 -أبريل

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :إن عملت وفشلت خير من
ً
ً
أال تعمل أبدا فال تندم أبدا.
ً
عاطفيا :من ال تنتابه الغيرة فهو
ّ
إنسان بليد الشعور ولكن لكل أمر
حدود.
ً
ً
اجتماعيا :إن لم تجد أحدا يسمعك
ّ
اكتب فإن الورقة تصغي إلى قلمك.
رقم الحظ.1 :

ً ّ
مهنيا :كل سعي تقوم به لن تؤتى
ً
ثماره إن لم يكن مدروسا.
ً
عاطفيا :لم يعد بإمكانك السيطرة
على عواطفك بعدما أحببت.
ً
اجتماعيا :الطمع واح ــدة مــن أكبر
ً
اآلفات فكن قنوعا بما لديك.
رقم الحظ.38 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :بعض إنتاجك ال يرضيك
وعليك العمل بدقة ومهارة أكبر.
ً
عاطفيا :تستشعر بعض العاطفة
نحو شخص جديد .انتبه إذا كنت
ً
مرتبطا.
ً
اجتماعيا :يدعوك بعض معارفك
إلى الترفيه عن نفسك ألنك مرهق.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مـهـنـيــا :تـشـعــر أح ـيــانــا أن ــك وحيد
ومضطر للقيام بمجهود كبير.
ً
عاطفيا :يحبك الشريك ويـقــدم لك
أضعاف ما كنت ترغب فيه.
ً
اجتماعيا :ال تستثمر في عقار قد
تخسر منه الكثير بدل الربح.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مـهـنـيــا :لــن يــوصـلــك ال ـيــأس إل ــى مكان مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :تـ ـق ــف ب ــوجـ ـه ــك ال ـك ـث ـي ــر مــن
ً
ال ـم ـص ــاع ــب ف ـك ــن ج ــريـ ـئ ــا وعــال ـج ـهــا
فابحث عن مواقع الخطأ في عملك.
ً
ً
عاطفيا  :ليس عليك أن تكون صارما الواحدة تلو األخرى.
ّ
ً
ً
عاطفيا :مــادام في قلبك نبض يخفق
دوما مع الحبيب فقد بدأ يمل منك.
ً
اجتماعيا :الصديق الــذي ال يرتاح له للحبيب فإن السعادة قريبة منك.
ً
اجتماعيا :ابحث عن الصداقة الحقيقية
قلبك ابتعد عنه وال تثق به.
وابتعد عن الخبثاء.
رقم الحظ.5 :
رقم الحظ.4 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :الظروف إلى جانبك وعليك
اغتنام الفرصة متى أتت.
ً
عاطفيا :مشاحنات وجدل مع شريك
حياتك تنتهي بخصام.
ً
اجتماعيا  :ال تكن أسير الذكريات
أن ــت اب ــن الـمـسـتـقـبــل وع ـل ـيــك طــوي
صفحة الماضي.
رقم الحظ.28 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مهنيا :تجاهد كثيرا لتصل إلى أهدافك
وال أحد يدعمك لبلوغها.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـح ـتــار ف ــي االس ـت ـم ــرار في
عالقتك العاطفية أو قطعها.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ـح ـي ــاة مـ ــأى ب ــاألم ــور
الهانئة كما البائسة فال تقرأها خطأ.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
ً
مهنيا :قريبا ستصبح مرجعا في
مهنتك وستتلقى التهاني من الغير.
ً
عاطفيا  :تشاطر الحبيب أحالمك
وآمـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــك وه ـ ـ ـ ــو ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
لتنفيذها معك.
ً
اجتماعيا :ال تمنع أفراد العائلة من
قضاء بعض الوقت بالتسلية.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
مهنيا :تضع آماال كبيرة على عملك
الراهن وقد تصيب بعد فترة.
ً
عــاط ـف ـيــا :ف ــي ال ـح ــب ح ــزن وس ــرور
وعليك تغليب السرور على الحزن.
ً
اجتماعيا :انتبه إلى تصرفاتك مع
الغير فهناك فرق بين النقد والحقد.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :إذا أرغ ـ ـمـ ــك أحـ ـ ّـدهـ ــم عـلــى
ممارسة مهنة ما فاصبر علك تحبها.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ـح ـب ـيــب ال ي ـس ـت ـمــع إل ــى
نصائحك فتغضب منه.
ً
اجتماعيا :تمر بلحظات ضعف فال
تخجل منها ألنها جزء من إنسانيتك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :االتكال على الله وحده واالنتظار
ً
وحده ال يكفي فاتكل على مساعديك أيضا.
ً
عاطفيا :األمور بينكما أصبحت واضحة
وما عليكما سوى أخذ القرار.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ج ـمــال الـطـبـيـعــة وح ـبــك لها
ي ــدع ــوان ــك إلـ ــى ت ـم ـض ـيــة ال ـع ـط ـلــة خ ــارج
المدينة.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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الحياة السرية لنحل العسل
د .كلير آشر*

بتنشيط عضالت
الطيران الصدرية
يمكن للنحالت
توليد حرارة جسم
تصل إلى  44°س

من الضروري
أال تتعرض النحالت
لألذى وإال فإننا لن
نتمكن من دراسة
ذاكرتها

منذ العصور الوسطىَّ ،
طور
ال ـب ـش ــر ع ــاق ــة وث ـي ـق ــة م ــع نـحــل
العسل ،فأسرناها وربيناها من
أجل عسلها الثمين واللذيذ .لكن
ب ـمــرور الــوقــت ب ــدأ نـحــل العسل
األسير يتفوق على نحل العسل
ً
الـ ـب ــري ال ـ ــذي ك ـ ــان ي ـف ـقــد أي ـض ــا
موئله  Habitatالطبيعي مع قطع
الغابات التي عاش فيها .ثم في
أواخر أربعينيات القرن العشرين،
بـ ــدأ م ــرب ــو ال ـن ـح ــل ف ــي إفــري ـق ـيــا
يـعــا نــون تفشيا طفيليا فـتــا كــا-
هــو عـثــة ال ـفــاروا -Varroa mite
سرعان ما انتشر ليصيب خاليا
النحل في أوروبا واألميركتين.
ً
حاليا كــل مستعمرات النحل
ً
الـ ـتـ ـج ــاري ــة فـ ــي الـ ـع ــال ــم ت ـقــري ـبــا
مصابة بعثة الفاروا ،مما يتطلب
عــاجـهــا لـمـنــع االن ـه ـيــار الـكــامــل
للمستعمرة .وبـسـبــب االنـتـشــار
ال ــواس ــع لـعـثــة الـ ـف ــاروا ،اف ـتــرض
الناس أن مستعمرات نحل العسل
ً
الـبــري البــد أنها تعرضت أيضا
ل ـه ـجــوم ه ــذا ال ـط ـف ـي ـلــي ،وقـضــي
عليها ،واختفت مــن موئلها في
غابات أوروبا.
لــذلــك عـنــدمــا تــوجــه بنیامین
ر و تـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــا ن B e n j a m i n
 Rutschmannو ب ــا ت ــر ي ــك ك ــول
 -Patrick Kohlوكــاهـمــا باحث
دكتوراه من جامعة فورتسبورغ
 ،University of Würzburgفي
ً
أل ـمــان ـيــا -إل ــى ال ـغــابــة ب ـح ـثــا عن
ن ـحــل ال ـع ـســل الـ ـب ــري ،ل ــم يـعـلـقــا
آمـ ــاال ك ـب ـيــرة ع ـلــى ت ـلــك الــرح ـلــة.
علقا مغذيات اصطناعية لجذب
ن ـحــل ال ـع ـســل ف ــي غ ــاب ــة هينيخ
 ،Hainich forestشمال
غرب ألمانيا ،ثم تعقبا
جامعات الرحيق إلى
ً
قفيرها .وخالفا لكل
ال ـتــوق ـعــات وجـ ــدا أن
بعض المستعمرات
ال ـ ـب ـ ــري ـ ــة م ـ ـ ــا زال ـ ـ ــت
م ــوج ــودة فــي غــابــة
ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزان Beech
القديمة هــذه .ومن
دون أن ي ـ ــدر ي ـ ــا

ت ـ ـحـ ــول مـ ـ ـش ـ ــروع مـ ـس ــل ل ـع ـط ـلــة
ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع ب ـيــن صــديـقـيــن
إلــى جهد علمي متضافر لرصد
م ــواق ــع الـنـحــل ومــراق ـب ـت ـهــا ،بعد
أن ســاد الظن بأنها اختفت منذ
فترة طويلة.
وجد روتشمان وكول أن النحل
الـبــري يعشش فــي أكثر األحيان
في تجاويف األشجار المهجورة
الـ ـ ـت ـ ــي ح ـ ـفـ ــرهـ ــا نـ ـ ـق ـ ــار ال ـخ ـش ــب
األسود (دريوكوبوس مارتيوس
 ،)Dryocopus martiusوهي من
المواقع القليلة في هذه الغابات
التي توفر مساحة كافية للنحل
ل ـب ـن ــاء م ـ ـخـ ــازن ط ـع ــام ــه ألش ـهــر
الشتاء الطويلة.
تمكن العلماء الذين يدرسون
نقار الخشب األس ــود مــن توفير
إحـ ــداث ـ ـيـ ــات دق ـي ـق ــة ل ـن ـح ــو 500
تـ ـج ــوي ــف شـ ـج ــري مـ ـهـ ـج ــور فــي
غابة هينيخ ومحمية سوابيان
ألـ ــب ت ـيــوس ـف ـيــر Swabian Alb
 Biosphereفـ ــي جـ ـن ــوب غ ــرب
ألمانيا.
ي ـقــول روت ـش ـم ــان" :نـتـفـقــد كل
ه ــذه األش ـجــار كــل سـنــة .يمكننا
العثور على مستعمرتين لنحل
ً
الـعـســل يــومـيــا ،ألن نـحــل العسل
ي ـش ـغ ــل ف ـ ــي الـ ـصـ ـي ــف نـ ـح ــو 10
فــي المئة مــن كــل تـجــاويــف نقار
الخشب هذه".
ً
واس ـ ـت ـ ـنـ ــادا إل ـ ــى ب ـيــانــات ـه ـمــا،
قــدرا أن غابات ألمانيا قد تكون
ً
موطنا لعدة آالف من مستعمرات
نحل العسل البري .ومع ذلك ،فإن
ذلــك النحل ليس الناجي القوي
لساللة قديمة من النحل البري،
إذ يرجح أن يكون من نسل أسراب
هــربــت م ــن خــايــا نـحــل تـجــاريــة
واستوطنت في الغابة.
يشك روتشمان في أنها تشكل
مجموعات برية معمرة مكتفية
ً
ً
ذاتـيــا .يقول" :يبدو األمــر صعبا
ً
جدا بالنسبة إلى ذلك النحل".

النحل في خشب الزان
إن دراس ـ ــة م ـس ـت ـع ـمــرات نحل

العسل الـبــري بالتفصيل ليست
بــال ـم ـه ـمــة ال ـس ـه ـل ــة .ف ـت ـجــاويــف
األشجار قد توجد على ارتفاعات
تـ ـت ــراوح ب ـيــن  8و 80م ـت ــرا فــوق
األرض ،مما يعني أنه يتعين على
الباحثين أن يتسلقوا األشجار
إللقاء نظرة عليها.
لـلـحـصــول عـلــى رؤي ــة أفـضــل،
ابتكر المصور إنغو أرندت Ingo
ً
 Arndtعشا شبه طبيعي بجذب
م ـس ـت ـع ـمــرة ق ــري ـب ــة إل ـ ــى ش ـجــرة
زان ســا قـطــة نقلها إ ل ــى حديقته
الخلفية .خالل المشروع الذي دام
ستة أشهر التقط أكثر من 60.000
صورة فوتوغرافية لسلوكيات لم
ُ
ً
ترصد سابقا إال في مستعمرات
نحل العسل التجارية.
عـ ـل ــى س ـب ـي ــل ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ،خ ــال
الـمــراحــل األول ــى مــن بـنــاء قــرص
ال ـع ـســل ،يـمـكــن رؤيـ ــة ال ـش ـغــاالت
 Workersوق ــد شـبـكــت الــواحــدة
ق ــدمـ ـه ــا بـ ـق ــدم األخ ـ ـ ـ ــرى لـتـشـكــل
سلسلة طويلة .يوضح آدم هارت
 ،Adam Hartع ــا ل ــم ا ل ـح ـش ــرات
وأس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ عـ ـل ــم االتـ ـ ـص ـ ــاالت فــي
ً
جــام ـعــة غ ـلــوس ـتــرشــايــر" :غــال ـبــا
م ــا ُيـ ـش ــار إل ـي ـه ــا ب ــاس ــم ن ـحــات
التزيين  .Festooning beesلقد
طرح العديد من األفكار لتفسير
سبب تشكيل النحل تلك السلسلة،
بـمــا ف ــي ذل ــك تشكيلها سـقــاالت
للقرص النامي أو كطريقة لقياس
ً
المساحة ،ولكن حاليا ما زال هذا
األمر لغزا".
تكون السالسل عــادة بعرض
نحلة واحـ ــدة ،لـكــن خلية أرن ــدت
ش ـ ـبـ ــه الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة كـ ـشـ ـف ــت عــن
ً
سلوكيات أكثر تعقيدا لتشكيل
السالسل.
يشرح يــورغــن تــاوتــز Jürgen
 Tautzاألس ـ ـتـ ــاذ ال ـم ـت ـقــاعــد فــي
عـ ـل ــم أح ـ ـيـ ــاء نـ ـح ــل الـ ـعـ ـس ــل ،مــن
جامعة فورتسبورغ University
" :of Würzburgعـنــدمــا ينصب
النحل أقراصه  Combsفي الفضاء
ث ــاث ــي األب ـ ـعـ ــاد داخ ـ ــل تـجــويــف
شجرة ،يتشكل نوع من كيس من
ً
النحل الحي متشابكا بعضه مع

بعض على سقف التجويف .تبدو
ً
الـشـبـكــة مــرنــة جـ ــدا ،وشـبـكــاتـهــا
 Meshesمتماسكة بــإ حـكــام في
ً
بعض األحيان ومتباعدة جدا في
أحيان أخرى".
تـبـقــى شـبـكــة الـنـحــل ه ــذه في
مكانها إلى ما بعد بناء نحالت
الـعـســل قــرصـهــا ،ويـتــوقــع تــاوتــز
أنـ ـه ــا قـ ــد ت ـح ـم ــي مـ ــن الـ ــدخـ ــاء،
وتـســاعــد على التحكم فــي الجو
داخل تجويف الشجرة.

حياة قفير النحل
لتقريب الـصــورة أكـثــر ،وضع
د .بـ ـی ــر ن ــد غ ـ ــرو ن ـ ــوا ل ـ ــد Bernd
 ،Grünewaldرئيس معهد أبحاث
النحل من جامعة غوته Goethe
 Universityفـ ــي ف ــرا نـ ـكـ ـف ــورت،

ك ــامـ ـي ــرات ف ـي ــدي ــو داخ ـ ــل ق ــرص
ال ـع ـس ــل ن ـف ـس ــه .وبـ ـق ــص مـقـطــع
ع ــرض ــي فـ ــي ال ـ ـقـ ــرص وت ـغ ـط ـيــة
ال ـخ ــاي ــا ال ـم ـك ـشــوفــة ب ــال ــزج ــاج،
تمكن الباحثون من مالحظة نمو
الحضنة  Broodدا خ ــل الخاليا
على مدى أسابيع متتالية.
كشفت هــذه التقنية عــن رؤى
فريدة للحياة داخل المستعمرة،
من الشغاالت التي تعيد تشكيل
خاليا الحضنة بالشمع ُ
المعاد
تــدويــره إل ــى الـنـحــل المرضعات
ُ
الالتي تطعم اليرقات عن طريق
الـ ـف ــم و"ن ـ ـحـ ــات ال ـت ــدف ـئ ــة" ال ـتــي
تستخدم أجسامها للحفاظ على
الظروف داخــل الخاليا المالئمة
ً
تماما لليرقات.
تتمثل وظيفة نحالت التدفئة
في الحفاظ على خاليا الحضنة

عند درجة حرارة ثابتة تبلغ 35
س عــن طــر يــق تسلق خلية غير
مشغولة ،وإدخ ــال رأسـهــا فيها،
ونـ ـش ــر ال ـ ـ ـحـ ـ ــرارة مـ ــن ج ـس ـم ـهــا،
يمكنها تسخين ما يصل إلى 70
خلية حضنة مجاورة.
يقول تاوتز" :بتنشيط عضالت
الـ ـطـ ـي ــران الـ ـص ــدري ــة Thoracic
 -flight musclesو ه ـ ــي أ ق ــوى
ع ـضــات لــديـهــا يـمـكــن للنحالت
تــول ـيــد حـ ـ ــرارة ج ـســم ت ـصــل إلــى
 44°س".
يستخدم النحل هذه المهارة
ف ــي مـخـتـلــف أن ـ ــواع ال ـم ـه ــام ،من
تدفئة الخلية إلى تكثيف العسل،
ح ـت ــى إنـ ــه ي ـس ـت ـخــدم ـهــا ل ـلــدفــاع
ع ــن ال ـقـف ـيــر وص ــد الـمـهــاجـمـيــن،
مثل الدبابير  .Hornetيمكن أن
تصل ح ــرارة جسم نحل العسل
القصوى إلى درجة أعلى قليال من
حــرارة الدبابير ،ويستخدم ذلك
لمصلحته بتشكيل كــرة دفاعية
حول أي مهاجم ،فتجعله يموت
ش ـيــا .ي ـقــول هـ ــارت" :ي ـهــز النحل
عـضــات أجـنـحـتــه ،فـيــرفــع درجــة
ح ــرارة ال ـكــرة حـتــى النقطة التي

تقتل معها ال ـحــرارة الــدبــور .إنه
عمل وحشي ،لكنه فعال".
ال ـم ـهــم بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى الـنـحــل
ه ــو م ـن ــع ال ــدب ــاب ـي ــر م ــن ال ـع ــودة
ً
إلى عشها ،وأن ترشد مزيدا من
المهاجمين إلى القفير .إذ يمكن
لهجوم الدبابير أن يقضي على
مستعمرة نحل العسل في غضون
ساعات.
* د .کلیر آشر Claire Asher
كاتبة علمية حاصلة على
درجة الدكتوراه في علم الوراثة
والتطور والبيئة .شاركت
في تأليف كتاب عالم أخضر
شجاع Brave Green World
(منشورات .)press MIT
المصدر :مجلة مدار
سلسلة مقاالت تنشر بالتنسيق
مع التقدم العلمي للنشر.
تابع قراءة الموضوع عبر
الموقع اإللكتروني:
www.aspdkw.com

األحماض الدهنية النباتية
أداة لتخفيض خطر الوفاة
بشكل سليم،
الدهون نوع أساسي من المغذيات الكبرى التي يحتاج إليها الجسم كي يعمل
ٍ
وتحتوي أغذية كثيرة على أنواع مختلفة من الدهون ،ويمكن الحصول على أحماض األوميغا
 3الدهنية عبر تناول أنواع معينة من الدهونُ ،ويعتبر األلفا ليبويك أبرز شكل من أحماض
األوميغا  3الموجودة في مصادر نباتية.
وتذكر دراسة جديدة نشرتها «المجلة الطبية البريطانية» ،أن ارتفاع مستويات حمض األلفا
ليبويك قد يرتبط بتراجع خطر الوفاة اإلجمالي.

الجسم يستعمل
األحماض إلنتاج
الطاقة والحفاظ
على بنية الخاليا

على غرار جميع الكائنات
ال ـح ـي ــة ،ي ـح ـت ــاج ال ـب ـش ــر إل ــى
مـغــذ يــات معينة للبقاء على
قيد ا لـحـيــاة ،ويعجز الجسم
عــن إ نـتــاج بعض المغذيات،
ل ــذا يـضـطــر ا ل ـن ــاس لتلقيها
عبر الحمية الغذائية ،وتشهد
التوصيات المرتبطة بأنواع
ال ــده ــون وكـمـيــاتـهــا تـغـيــرات
مـسـتـمــرة مــع ظ ـهــور بـيــانــات
وقت آلخر.
جديدة من
ٍ
وي ــذك ــر مـكـتــب الـمـكـمــات
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة الـ ـت ــاب ــع ل ـل ـم ـع ـهــد
الوطني للصحة ،أن أحماض
األوم ـ ـي ـ ـغـ ــا  3ال ــدهـ ـنـ ـي ــة هــي
ال ـم ـغ ــذي ــات ال ـت ــي ت ـش ـتــق فــي
معظمها من مصادر غذائية
ن ـبــات ـيــة ،ويـسـتـعـمــل الـجـســم
هـ ـ ـ ــذه األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاض ألغـ ـ ـ ــراض
متعددة ،منها إنتاج الطاقة
والحفاظ على بنية الخاليا.
ووفـ ـق ــا ل ـ ـ "ج ـم ـع ـيــة الـقـلــب
األم ـيــرك ـيــة" ،تشتق أحـمــاض
األوميغا  3من مصادر دهنية
مـتـعــددة ع ــدم اإلش ـب ــاع ،مثل
الزيوت النباتية والمكسرات
والـ ـ ـ ـب ـ ـ ــذور .تـ ـتـ ـع ــدد مـ ـص ــادر
الدهون متعددة عدم اإلشباع،
م ـن ـهــا فـ ــول الـ ـص ــوي ــا ،وزي ــت
الـ ـك ــان ــوال ،والـ ـ ـج ـ ــوز ،وب ـ ــذور
الكتان.
وتـحـتــوي ه ــذه األصـنــاف
كـ ـلـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـمـ ــض األل ـ ـفـ ــا
ل ـي ـبــويــك ،وت ــوص ــي "جـمـعـيــة
الـ ـقـ ـل ــب األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة" الـ ـن ــاس
بتلقي معظم كمية ا لــد هــون
الـ ـ ـغ ـ ــذائـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر
الـ ـ ــده ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــددة عـ ـ ــدم
اإلش ـ ـ ـبـ ـ ــاع ،وه ـ ـ ــذا مـ ــا يـجـعــل
ً
حمض األلفا ليبويك عنصرا
ً
أساسيا من الحمية.
وتــوضــح خـبـيــرة الـتـغــذيــة
وال ـبــاح ـثــة أنــاس ـتــازيــا كاليا
أن "حمض األلفا ليبويك نوع

أساسي من أحماض األوميغا
 3متعددة عدم اإلشباع التي
يـمـكــن الـحـصــول عـلـيـهــا عبر
الحمية ،ألن الجسم يعجز عن
ُ
تـصـنـيـعـهــا ،وتـعـتـبــر ال ـبــذور
وزي ــوتـ ـه ــا والـ ـمـ ـكـ ـس ــرات مــن
أب ــرز م ـص ــادر ه ــذا الـحـمــض،
وتـ ـ ـت ـ ــرواح ك ـم ـيــة األحـ ـم ــاض
الــدهـنـيــة ،مـثــل حـمــض األلـفــا
لينولينيك ،في بــذور الكتان
وز ي ـ ـ ــو تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا بـ ـ ـي ـ ــن  45و 55
ً
ف ــي ال ـم ـئ ــة مـ ـث ــا .أمـ ــا زي ــوت
ف ــول ال ـصــويــا وب ـ ــذور الـلـفــت
والجوز ،فتتراوح فيها نسبة
ح ـم ــض األلـ ـف ــا ل ـي ـبــويــك بـيــن
ً
 5و 10فــي المئة ،وأخ ـيــرا ،ال
ي ـح ـت ــوي زيـ ــت الـ ـ ــذرة ودوار
الشمس على كمية كبيرة من
حمض األلفا ليبويك".
ويـتــابــع الـبــاحـثــون الـيــوم
درا ســة حمض األلفا ليبويك
والمنافع الصحية المرتبطة
به ،بما في ذلك طريقة تأثيره
ً
على حاالت الوفاة عموما.

رابط بين حمض األلفا
ليبويك وتراجع الوفيات
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــث الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ه ــو
عـبــارة عــن مــراجـعــة منهجية
وتـ ـحـ ـلـ ـي ــل ت ـج ـم ـي ـع ــي م ـب ـنــي
عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـقـ ـيـ ـي ــم االس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة
لـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــرع ـ ــات الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـهـ ـلـ ـك ــة،
وأضاف الباحثون  41دراسة
مختلفة إ لــى تحليلهم .وكي
ً
تـصـبــح ال ــدراس ــات ج ــزء ا من
الـتـحـلـيــل الـتـجـمـيـعــي ،يجب
أن تطلق توقعات مستقبلية
ح ــول الـمـشــاركـيــن الــراشــديــن
ُ
وت ـح ـلــل ال ــراب ــط ب ـيــن حمض
األلفا ليبويك وخطر الوفاة.
وراجع هذا التحليل حاالت
الـ ـ ــوفـ ـ ــاة ل ـج ـم ـي ــع األسـ ـ ـب ـ ــاب،
والوفيات المرتبطة بأمراض

الـ ـقـ ـل ــب واألوع ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ــدم ــوي ــة
أو م ــرض ال ـق ـلــب ال ـتــاجــي أو
ال ـســرطــان .وح ـلــل الـبــاحـثــون
كـمـيــة حـمــض األ ل ـفــا ليبويك
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـح ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـغـ ـ ــذائ ـ ـ ـيـ ـ ــة
وم ـس ـتــوى ه ــذا الـحـمــض في
دم المشاركين.
و تــذ كــر كاليا فــي تقريرها
ح ـ ـ ــول نـ ـت ــائ ــج ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة أن
ً
هـ ــذا ال ـع ـن ـصــر تـ ـح ــدي ــدا ك ــان
ً
فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدا م ـ ـ ــن ن ـ ـ ــوع ـ ـ ــه" :ه ـ ـ ــذه
الدراسة مثيرة لالهتمام ألن
الباحثين لم يكتفوا بمراجعة
كـمـيــة حـمــض األ ل ـفــا ليبويك
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـهـ ـلـ ـك ــة مـ ـ ــن ال ـح ـم ـي ــة
ً
ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،ع ـل ـم ــا
بـ ــأن هـ ــذه ال ـم ـق ــارب ــة ت ـتــرافــق
م ــع قـ ـي ــود م ـع ـي ـنــة ،ب ــل إن ـهــم
ً
حللوا أ يـضــا مستويات هذا
ال ـح ـمــض ف ــي الـ ــدم والـمـصــل
واألنـ ـسـ ـج ــة ال ــدهـ ـنـ ـي ــة .إن ـهــا
أداة أكثر موضوعية لتقييم
و ضــع حمض األلفا ليبويك.
ً
راج ــع الـعـلـمــاء أي ـضــا الــرابــط
ب ـيــن االس ـت ـج ــاب ــة ل ـل ـجــرعــات
المستعملة واستهالك حمض
األل ـ ـ ـفـ ـ ــا لـ ـيـ ـب ــوي ــك ومـ ـخ ــاط ــر
الوفاة ،وهو جانب إيجابي".
وت ـ ّ
ـوص ــل ال ـبــاح ـثــون إلــى
نتائج بارزة عند مقارنة أثر
اسـ ـتـ ـه ــاك ك ـم ـي ــة ك ـب ـي ــرة مــن
حمض األلفا ليبويك بكمية
صغيرة منه .بشكل عام ،برز
رابط بين زيادة استهالك هذا
الحمض وتراجع خطر الوفاة
لجميع األسباب ،وقد ارتبطت

ً
تلك الزيادة أيضا بانخفاض
خـطــر الــوفــاة بسبب أم ــراض
الـ ـقـ ـل ــب واألوع ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ــدم ــوي ــة
ومرض القلب التاجي.
ويـ ـكـ ـت ــب الـ ـب ــاحـ ـث ــون فــي
تـ ـق ــري ــره ــم" :ثـ ـم ــة رابـ ـ ــط بـيــن
ً
زي ــادة غــرام واحــد يوميا من
حمض األلفا ليبويك ،وتراجع
خـطــر الــوفــاة بسبب أم ــراض
الـ ـقـ ـل ــب واألوع ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ــدم ــوي ــة
بنسبة  5في المئة".
لـكــن الـعـلـمــاء رصـ ــدوا في
ال ـم ـقــابــل زيـ ـ ــادة بـسـيـطــة في
حـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ــوفـ ـ ــاة ال ـم ــرت ـب ـط ــة
ً
بالسرطان تزامنا مــع ز يــادة
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاك حـ ـ ـم ـ ــض األلـ ـ ـف ـ ــا
ليبويك .وتذكر كاليا أن هذه
النتيجة قد تنجم عن أسباب
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،وهـ ـ ــي ت ــدع ــو إل ــى
إجـ ـ ــراء أبـ ـح ــاث إض ــاف ـي ــة عــن
هــذا الـمــوضــوع" :قـبــل إطــاق
استنتاج جــازم حــول الرابط
بـيــن زي ــادة اسـتـهــاك حمض
األلفا ليبويك وارتفاع مخاطر
الوفاة بسبب السرطان ،يجب
أن ن ـ ـجـ ــري دراسـ ـ ـ ـ ــات أخـ ــرى
ش ـ ــرط أن يـ ـك ــون تـصـمـيـمـهــا
ً
مـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــا ل ـ ـم ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة ه ـ ــذه
ال ـم ـس ــأل ــة .ق ــد ت ـك ــون نـتـيـجــة
هذه الدراسة األخيرة منحازة
ب ــدرج ــة مـعـيـنــة ألن ـهــا ترتكز
ع ـلــى تـحـلـيــل أك ـب ــر الـكـمـيــات
وأص ـ ـ ـغـ ـ ــرهـ ـ ــا ،وت ـ ـ ـطـ ـ ــرح هـ ــذه
الـ ـمـ ـق ــارب ــة م ـش ـك ـلــة ألس ـب ــاب
عدة .في المقام األولُ ،س ّجلت
الكميات الغذائية بـنـ ً
ـاء على

ـول وتـ ـي ــرة
اسـ ـتـ ـبـ ـي ــان ــات ح ـ ـ ـ ّ
األ ك ــل لمحاولة تعقب إيقاع
استهالك كميات صغيرة من
عنصر غــذائــي مـحــدد .كذلك،
ل ــم تـعـكــس م ــؤش ــرات حمض
األل ـف ــا لـيـبــويــك الـحـيــويــة في
األنسجة الفرق بين الكميات
الصغيرة والكبيرة".
وفـ ـ ــي م ـ ــا يـ ـخ ــص ح ـمــض
األلفا ليبويك في الدم ،اكتشف
الباحثون أن ارتفاع مستواه
يــرتـبــط بـكــل بـســاطــة بتراجع
حـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ــوفـ ـ ــاة اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة
والوفيات الناجمة عن مرض
الـقـلــب الـتــاجــي .لـكــن لــم يبرز
أي رابط واضح بين مستوى
حمض األلفا ليبويك في الدم
ووفيات السرطان.
ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـح ـ ـص ـ ـلـ ــة ،ت ـش ـي ــر
النتائج إلى منافع استهالك
حمض األلفا ليبويك وتدعو
إل ــى م ـتــاب ـعــة األبـ ـح ــاث حــول
المستويات الموصى بها.

األبحاث مستمرة
وكـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـب ـ ـحـ ــث األخ ـ ـيـ ــر
ً
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدودا ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ب ـ ـعـ ــض
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــويـ ـ ــات ،وارتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــزت
ال ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ف ــي
الـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــل ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة
ال ـم ـشــارك ـيــن ،م ــا يـعـنــي أنـهــا
تـعـجــز ع ــن إث ـب ــات أي عــاقــة
س ـب ـب ـيــة ب ـي ــن ح ـم ــض األل ـف ــا
لـيـبــويــك وحـ ــاالت ال ــوف ــاة ،أو
ربـ ـم ــا أغـ ـف ــل ال ـب ـح ــث ع ــوام ــل

مـ ـ ــؤثـ ـ ــرة قـ ـ ــد تـ ـنـ ـعـ ـك ــس ع ـلــى
نـتــائــج ال ــدراس ــات الخاضعة
ل ـل ـت ـح ـل ـيــل ،وك ــان ــت األخ ـط ــاء
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوى ق ـ ـ ـيـ ـ ــاس
المأكوالت والمغذيات ممكنة
ً
أيضا.
ّ
على صعيد آخر ،توصلت
ال ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ف ــي
التحليل إلى نتائج مختلفة،
وربـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــق ال ـ ـس ـ ـبـ ــب
بــاخ ـتــاف ف ـت ــرات الـمـتــابـعــة،
وط ــريـ ـق ــة اسـ ـتـ ـه ــاك حـمــض
األلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــا لـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــوي ـ ــك ،وإي ـ ـ ـقـ ـ ــاع
ً
التقييمات الغذائية .وأخيرا،
اك ـ ـت ـ ـفـ ــت مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـ ــدراسـ ـ ــات
بـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــر ك ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـحـ ـم ــض
المستهلكة في بداية الدراسة،
مـ ـ ــا يـ ـعـ ـن ــي أنـ ـ ـه ـ ــا لـ ـ ــم ت ــأخ ــذ
ف ــي االع ـت ـب ــار اح ـت ـمــال تـغـ ّـيــر
خيارات الناس الغذائية خالل
المرحلة الالحقة.
وت ـت ـك ـلــم خ ـب ـي ــرة ال ـت ـغــذيــة
كــريـسـتـيــن كـيــركـبــاتــريــك عن
أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـنـ ـظ ــر إل ـ ـ ــى س ـي ــاق
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة فــي
ال ــدراس ــة ،مــا يـعـنــي مــراجـعــة
مـ ـص ــادر األغـ ــذيـ ــة ومـخـتـلــف
م ـنــاف ـع ـهــا ال ـم ـح ـت ـم ـلــة" :أظ ــن
أن ه ـ ـ ـ ــذه ا ل ـ ـ ـ ــدرا س ـ ـ ـ ــة تـ ـط ــرح
ً
ً
عــامــا مهما فــي علم الـغــذاء:
ً
ال ي ـم ـك ـن ـنــا أن نـ ـع ــزل ن ــو ع ــا
ً
محددا من المغذيات الكبرى
أو الفيتامينات أو المعادن
ً
دو م ـ ًـا  .ويجب أن ّ
نقيم أيضا
ال ـ ـ ـغـ ـ ــذاء ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـشـ ـم ــل هـ ــذه
األن ـ ـ ـ ــواع .ن ـج ـحــت ال ـح ـم ـيــات

ال ـن ـبــات ـيــة م ــع ع ــدد كـبـيــر من
م ـ ــرض ـ ــاي ب ـف ـض ــل م ـنــاف ـع ـهــا
عـلــى مـسـتــوى صـحــة األيــض
وسهولة تطبيقها .أنا أوصي
هــؤالء المرضى بالبحث عن
مصادر غذائية طبيعية مثل
ال ـ ـجـ ــوز ،وال ـ ـصـ ــويـ ــا ،وب ـ ــذور
ال ـ ـك ـ ـتـ ــان .كـ ـم ــا أن ـ ـنـ ــي أراًجـ ـ ــع
مصادر األوميغا  3نسبة إلى
األوميغا ."6
فـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة ،ت ـس ـت ـن ـتــج
كـ ـ ــا ل ـ ـ ـيـ ـ ــا أن " نـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــج هـ ـ ــذه
الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة ت ـ ـت ـ ـم ـ ـحـ ــور حـ ــول
آث ـ ــار ح ـمــض األلـ ـف ــا لـيـبــويــك
الـنـبــاتــي عـلــى ح ــاالت الــوفــاة
ل ـج ـم ـي ــع األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ،وت ـش ـيــر
إل ـ ــى أه ـم ـي ــة اخـ ـتـ ـي ــار حـمـيــة
صحية و مـتــواز نــة ومتنوعة
ّ
ون ـبــات ـيــة ف ــي مـعـظـمـهــا .لـكــن
الـتــركـيــز عـلــى عنصر غــذائــي
واحـ ــد وآث ـ ــاره الـمـحـتـمـلــة قد
يمنعنا من مالحظة المنافع
المتزامنة لعدد من المغذيات
الموجودة في حميتنا".
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مهرجان الكويت المسرحي يناقش قضايا فلسفية وجدلية
مسرحيتا «زهور القبور» و«الطابور السادس» قدمتا ضمن المسابقة الرسمية

خبريات
يسرا تبدأ تحضيرات
«صافي وفافي»

فضة المعيلي

يناقش مهرجان الكويت
المسرحي قضايا فلسفية
وجدلية خالل األعمال
المشاركة ضمن المسابقة
الرسمية للدورة الـ.21

مشهد من «زهور القبور»

وجود
الموسيقى
التصويرية
في «زهور
القبور»
ً
كان سلسا
وهندستها
جميلة

عالء الجابر

ف ــي أول عـ ـ ــروض م ـهــرجــان
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ـم ـ ـسـ ــرحـ ــي الـ ـ ـ ـ ــ،21
دش ـن ــت ف ــرق ــة م ـس ــرح الـشـبــاب
ع ــرض ـه ــا ال ـم ـس ــرح ــي ب ـع ـنــوان
«زهور القبور» ،بطولة سماح،
وعبدالله التركماني ،وحصة
النبهان ،وذهب مؤلف ومخرج
المسرحية فيصل العبيد إلى
طـ ـ ــرح ج ــدلـ ـي ــة الـ ـمـ ـس ــاف ــة بـيــن
الحلم والــواقــع ،القلب والعقل،
اإلج ـ ـ ـبـ ـ ــار واالخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار ،األم ـ ــل
واليأس ،صراع المتضادات بين
الذكريات والحاضر.
واسـ ـتـ ـع ــرض ال ـع ـب ـيــد قـيـمــا
ومـ ـع ــان ــي ف ـل ـس ـف ـيــة مـ ــن خ ــال
عـ ـم ــل ث ـق ـي ــل يـ ــزخـ ــر ب ــال ـع ــدي ــد
مــن الـمـعــانــي وال ـم ـعــانــاة التي
ج ـس ــده ــا أب ـ ـطـ ــال ال ـم ـســرح ـيــة
الـ ـت ــركـ ـم ــان ــي ،بـ ـم ــا ي ـم ـل ــك مــن
لياقة ممثل صقلته التجربة،
واستطاع التلوين على مستوى
األداء ون ـبــرة ال ـصــوت ،وكــذلــك
سماح وحصة اللتان انتقلتا
مــن حالة إلــى أخــرى بسالسة،
وصمم ديكور المسرحية محمد
الرباح ،وتأليف موسيقي وليد
سراب ،ومصمم إضاءة عبدالله

 ...ومشهد من «الطابور السادس»
الـنـصــار ،وتصميم أزي ــاء فهد
الـ ـ ـم ـ ــذن ،وإشـ ـ ـ ـ ــراف فـ ـن ــي عـلــي
الحسيني.

موسيقي تصويرية
وبعد عرض «زهور القبور»
عقدت ندوة تطبيقية في صالة
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوات ،أدارهـ ـ ـ ـ ــا اإلع ــام ــي
ع ـبــدال ـس ـتــار ن ــاج ــي ،بـحـضــور
المعقب عــاء الجابر ،ومؤلف
وم ـ ـخـ ــرج ال ـم ـس ــرح ـي ــة فـيـصــل
العبيد.
وق ـ ـ ــال الـ ـج ــاب ــر إن «وجـ ـ ــود
الـمــوسـيـقــى ال ـت ـصــويــريــة كــان
س ـل ـســا ،وه ـنــدس ـت ـهــا جـمـيـلــة،
لكن ضايقني و ج ــود تسجيل
صوتي لبعض ال ـحــوارات ،أما
العرض المسرحي فهو طويل
حواريا ،ومرهق سينوغرافيا،
رغ ـ ـ ــم ت ـ ـمـ ــاسـ ــك ف ـ ــري ـ ــق ال ـع ـم ــل
المميز».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أشـ ـ ـ ــاد ال ـف ـن ــان
والـمـخــرج عـبــدالـعــزيــز الـحــداد
ب ــال ـت ـج ــان ــس الـ ـ ــذي ل ـم ـســه فــي
الممثلين وال ـم ـخــرج والـنــص،
كـمــا أش ــادت د .مـنــى العميري

بالعرض ،مشيرة إلى مشهدي
دخ ـ ـ ــول ال ـ ــزه ـ ــور ع ـل ــى خـشـبــة
المسرح ،وظهور الممثل البديل
لبطل العمل كخدعة مسرحية،
أما د .شايع الشايع فقد لمس
خلطا بـيــن ا ل ـمــدر ســة العبثية
ومدارس أخرى.

نص سلس
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرض الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي
ل ـل ـم ـهــرجــان ض ـمــن الـمـســابـقــة
الرسمية على الجوائز ،قدمت
فرقة المسرح الشعبي مسرحية
«الطابور السادس» ،حيث كان
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور أم ـ ـ ــام نـ ــص سـلــس
صـ ــاغـ ــه قـ ـل ــم نـ ــاضـ ــج وم ـ ـ ــدرك
ألبـ ـع ــاد م ــا ت ــذه ــب ب ــه الـنـفــس
البشرية مــن ســوداويــة وحقد،
وايضا كنا برفقة مخرج فاهم
واع لكل جملة وسطر وحــوار،
ثنائي جميل تحمل مسؤولية
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار عـ ـن ــاص ــر م ـت ـنــاس ـقــة
متناغمة وفاهمة ومستوعبة
لـكــل الـتـفــاصـيــل ،فظهر العمل
بـ ـ ـص ـ ــورة ج ـم ـي ـل ــة بـ ـعـ ـي ــدا عــن
التصنع.

أكــد السفير ال ـكــوري الجنوبي لــدى البالد
تـ ـش ــون ــغ بـ ـي ــون ــغ هـ ـ ــا ،عـ ـم ــق ال ـ ـصـ ــداقـ ــة ال ـت ــي
تـجـمــع بـيــن الـكــويــت وب ـ ــاده ،وال ـتــي وصفها
ً
بـ «الحميمية والمقربة» ،مشيرا خالل احتفال
السفارة بمهرجان مأكوالت الشوارع الكورية،
إلى أن «مهرجان مأكوالت الشوارع الكورية كان
ً
ج ــزء ا مــن جهود الـسـفــارة لمشاركة معالمها
الثقافية مع الكويت».
وأشار إلى اهتمام السفارة بالتبادل الثقافي،
لـمــا لــه مــن أث ــر كبير عـلــى تــوفـيــر مـســاحــة من
الـتـفــاهــم بـيــن الشعبين الـصــديـقـيــن ،مضيفا
أن «هــذه هي المرة السادسة التي تنظم فيها
السفارة هذا المهرجان بالتعاون مع الديوانية
الثقافية الكورية -الكويتية ،بعد النجاح الكبير

وع ـ ـق ـ ــب ع ـ ـ ـ ــرض م ـس ــرح ـي ــة
«الطابور السادس» عقدت ندوة
تـطـبـيـقـيــة ف ــي صــالــة ال ـن ــدوات
بـ ـمـ ـس ــرح ال ـ ــدسـ ـ ـم ـ ــة ،أدارتـ ـ ـه ـ ــا
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ن ـي ـف ـي ــن أبـ ــوالفـ ــي،
بـ ـحـ ـض ــور الـ ـمـ ـعـ ـق ــب د .أي ـم ــن
الـخـشــاب ،ومــؤلـفــة المسرحية
فاطمة العامر ،والمخرج علي
البلوشي.
وذكر د .الخشاب أن العرض
ث ــري ومـمـتـعــا ،وح ـقــق الكثير
م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــة ،وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث ع ــن
الشخصيات قائال إن الخيانة

فهم الدالالت
وعلى هامش الـنــدوة ،قالت
م ــؤلـ ـف ــة الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة ف ــاط ـم ــة
العامر« :أنا سعيدة بمشاركتي
في مهرجان الكويت المسرحي
ب ــدورت ــه ال ـ ــ 21بـنــص الـطــابــور

تصور الفنانة أحالم حسن مسلسل «نساء يقلن ال» ،تأليف
د .فوزية الدريع ،وإخراج خالد الفضلي ،والمقرر عرضه خالل
الفترة المقبلة.
وأوضحت أحالم ،في حديثها لـ«الجريدة»« ،اآلن بعد كورونا
كلنا متحمسون وكلنا حماس وطاقة للعمل ،حتى نتحدى
كــورونــا ،وآمــل أن يحقق العمل التفاعل المتوقع السيما أنه
يناقش قضايا مهمة لكل إنسان» ،مضيفة« :لدي نصوص أخرى
في طور القراءة ،وسأعمل على إنجازها ثم إبداء الرأي بشأنها».
مــن جانب آخــر ،عبرت حسن عــن سعادتها بتكريمها في
مهرجان الكويت المسرحي فــي دورت ــه الـ ــ ،21متابعة« :أنــا
سعيدة جدا بالتكريم من خالل مؤسسة تحمل اسم الكويت،
وسعيدة جدا بهذا التكريم حتى يتشجع الفنان ألن يعطي
ويعطي ولن يتوقف عند نقطة معينة ،وهذا التكريم في هذا
العمر حافز على أن أقدم المزيد وما هو مهم في الساحة،
وأشكر الكويت المتمثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،وأشكر فرقة مسرح الخليج العربي ،وأشكر كل من
هنأني بهذا التكريم».
الجدير بالذكر أن حسن حاصلة على درجة « ،»MFAوهي
أعلى درجة في تخصص التمثيل ،ودرجة الدكتوراه من جامعة
اإلسكندرية قسم المسرح ،وعضوة في فرقة الخليج العربي
منذ عــام  ،1988وحـصــدت الكثير مــن الـجــوائــز ،منها أفضل
ممثلة دور ثان في مسرحية «صانع السفن» ،وأفضل ممثلة
دور أول في مسرحية «بنت عيسى» ،وأفضل ممثلة دور أول
في مسرحية «مكبث» ،وأفضل ممثلة دور أول في مسرحية
«مــن منهم هــو» في مهرجان الخليج بالشارقة ،وغيرها
من الجوائز.

ذكر لـ ةديرجلا أنه شارك في مجموعة أعمال سينمائية وتلفزيونية
•

●
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كشف الفنان عصام الكاظمي
لـ«الجريدة» عن أعماله الجديدة،
وقـ ــال« :ش ــارك ــت فــي دور مدير
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى بـمـسـلـســل (م ــاك
رحمة) ،تأليف أحمد العوضي،
وإخراج محمد سمير ،وبطولة
ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة شـ ـ ـج ـ ــون ال ـ ـهـ ــاجـ ــري
وعـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـت ــركـ ـم ــان ــي .كـمــا
شاركت في عملين بمنصة ڤو؛
األول فيلم (أوسكار) تأليف هيا
أحمد ،وإخراج محمد الحملي،
بـ ـط ــول ــة الـ ـفـ ـن ــان ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
الـ ـعـ ـق ــل وش ـ ـي ـ ـمـ ــاء سـ ـلـ ـيـ ـم ــان»،
مـضـيـفــا أن الـعـمــل ال ـثــانــي هو
مسلسل «ذا بروجكت» ،تأليف
أحمد الرفاعي ،وإخراج يوسف
ال ـ ـح ـ ـشـ ــاش ،وبـ ـط ــول ــة ال ـف ـن ــان
عبدالمحسن العمر.
وت ــاب ــع ال ـكــاظ ـمــي« :انـتـهـيــت
مـ ـ ــن ت ـ ـصـ ــويـ ــر مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدي فــي
مـسـلـســل (دي ـس ـتــوب ـيــا) ،تأليف
حبيبة العبدالله ،وإخراج أحمد
عبدالواحد ،بطولة الفنان خالد
أمين ،وأقوم بدور شقيق الفنانة
شـهــد يــاس ـيــن .كـمــا أشـ ــارك في

عصام الكاظمي مع شجون
هناك عودة للمسرح والسينما.
بـ ــرأيـ ــي أن ل ـك ــل ن ـ ــوع مـ ــن ه ــذه
ال ـ ـف ـ ـنـ ــون ج ـ ـم ـ ـهـ ــوره ال ـ ـخـ ــاص،
وع ـلــى الـمـسـتــوى الـجـمــاهـيــري
ل ـك ــل م ـن ـه ـمــا رواج ـ ـ ــه ال ـخ ــاص،
إض ــاف ــة لــدخ ــول الـمـنـصــات في
تلك المنافسة».

توفي الفنان السوداني
الشهير عبدالكريم الكابلي
أمس األول ،عن عمر ناهز 90
عاما ،في الواليات المتحدة،
وكتب نجله سعد ،في تغريدة
على «تويتر»« ،بقلوب مؤمنة
بقضاء الله وقدره ننقل إليكم
خبر وفاة الوالد عبدالكريم
الكابلي».
ويعد الكابلي من أكثر
الفنانين السودانيين شهرة،
وتعددت مواهبه؛ فهو مغن
وشاعر وملحن وباحث في
التراث الغنائي السوداني،
وولد في مدينة بورتسودان
(شرق) عام  ،1932ودرس بها
مراحله الدراسية ،والتحق
بالعمل في وظيفة مفتش
إداري بالهيئة القضائية عام
 ،1951وبدأ ظهوره الفني عام
 1960عندما تغنى بأنشودة
«آسيا وافريقيا» للشاعر
السوداني تاج السر الحسن،
ومن أشهر أعماله «حبيبة
عمري» و«يا ضنين الوعد»
و«أكاد ال أصدق» و«حبك
للناس».

فضة المعيلي

َّ ُ
الكاظمي :صورت مشاهدي في «قصة جريمة» طالق شيرين وحسام حبيب
العمل السينمائي الذي ُيعرض
حــالـيــا عـلــى شــاشــات السينما
(مسج) ،تأليف وإخــراج الفنان
رمـ ـ ـض ـ ــان خ ـ ـ ـسـ ـ ــروه ،وبـ ـط ــول ــة
الفنانين عـبــدالـعــزيــز الـنـصــار،
وعـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـخـ ـض ــر ،وح ـص ــة
النبهان».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :أي ـ ـضـ ــا ان ـت ـه ـيــت
من تصوير مشاهدي في فيلم
(قصة جريمة) ،تأليف وإخراج
ال ـف ـن ــان ح ــام ــد ال ـع ـل ــي ،بـطــولــة
ال ـف ـن ــان ـي ــن أسـ ــامـ ــة ال ـب ـل ــوش ــي،
وم ـن ـصــور األنـ ـص ــاري وفــوزيــة
ً
م ـح ـمــد ،وأخ ـ ـيـ ــرا م ـث ـلــت بفيلم
قـ ـصـ ـي ــر ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان (الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة)،
تأليف حسين كريمي ،وإخراج
أحمد الصفار ،وبطولة منصور
األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاري ،كـ ـم ــا أش ـ ـ ـ ــارك فــي
مسلسل (أمينة) ،إخراج الفنان
محمد الحملي ،وبطولة الفنانة
سماح».
ً
َّ
وعما يحقق رواجا في الفترة
األخـيــرة؛ المسرح أم السينما؟
قال :الكاظمي« :التقييم صعب،
خ ـصــوصــا م ــع ت ـع ـطــل ال ـح ـيــاة
مــع (ك ــورون ــا) ،لـكــن مــع الـعــودة
ل ـل ـح ـي ــاة ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة س ـت ـكــون

رحيل الفنان السوداني
عبدالكريم الكابلي

•

●

الــذي حظي بــه خــال السنوات الماضية قبل
ك ــورون ــا ،حـيــث لــم نتمكن مــن تنظيمه الـعــام
الماضي بسبب الجائحة .اإلقـبــال الكبير من
فئة الشباب الكويتيين للمشاركة ،لرغبتهم
بتعلم أشياء جديدة عن الثقافة الكورية ،دفعنا
لتنظيمه هذا العام».
وبــال ـحــديــث ع ــن االرت ـ ـبـ ــاط وال ـت ـنــاغــم بين
األطعمة الكورية والكويتية ،قــال بيونغ ها:
«لقد وصلت قبل  5أشهر ،واستمتعت ببعض
المأكوالت الكويتية ،لكنني الحظت أيضا أن
الكثير من الكويتيين يحبون الطعام الكوري.
لدينا مطعمان كوريان كبيران هنا ،كما نظمنا
مسابقة إلعــداد الكمتشي ،بمشاركة عــدد من
الكويتين الهواة ومشاهير إنستغرام».

خيانة متعددة

ً
أحالم حسن لـ ةديرجلا ِّ :
أصور حاليا
مسلسل «نساء يقلن ال»

سفارة كوريا الجنوبية نظمت
مهرجان «مأكوالت الشوارع»

مجموعة من المتطوعين خالل مشاركتهم في المهرجان

وشـ ـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ــي الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة
الفنانون يوسف البغلي ،سالي
فــراج ،عبدالله الحمود ،محمد
الـشـطــي ،مــاجــد الـبـلــوشــي ،أمــا
ال ـس ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــا الـ ـت ــي وق ـفــت
وراء ه ـ ـ ـ ـ ـ ــا د .م ـ ـنـ ــى ال ـت ـم ـي ـم ــي
ت ـص ـم ـي ـمــا ،وأس ـ ـمـ ــاء الـعـيـســى
تنفيذا ،فكانت في محلها من
ناحية تنفيذ الديكور بدرجة
م ـح ـتــرفــة ،خ ـصــوصــا اخ ـت ـيــار
االكسسوارات.

هي الطابع المشترك أو المميز
بين الشخصيات التي ظهرت
في المسرحية ،والذين يقومون
ب ــالـ ـفـ ـص ــح عـ ـنـ ـه ــا ع ـ ــن ط ــري ــق
«م ـن ــول ــوج ــات» ع ـنــد االع ـت ــراف
بالذنب.
و ل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن خ ـ ـيـ ــا نـ ــة
الـشـخـصـيــات م ـت ـعــددة فهناك
خ ـ ـيـ ــانـ ــة ال ـ ـ ـ ــزوج ـ ـ ـ ــة ،وخـ ـي ــان ــة
الصديق ،وهناك خائن الشعب،
وخ ـ ــائ ـ ــن الـ ـ ــديـ ـ ــن ،م ـض ـي ـف ــا أن
الشخصيات تطرح ازدواجـيــة
ب ـ ـ ـيـ ـ ــن اإلن ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــان وال ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة،
وش ــدد على أن الــدمـيــة معادل
مــوضــوعــي للتشوه اإلنساني
ال ـ ــذي ح ـصــل ب ـف ـعــل ال ـخ ـيــانــة،
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاد الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج ك ـث ـي ــرا
مـ ــن ت ـق ـن ـي ــات مـ ـس ــرح ال ـع ـب ــث،
والمسرح التعبيري.

ال ـ ـسـ ــادس مـ ــع ف ــرق ــة ال ـم ـســرح
الـشـعـبــي ،وسـعـيــدة بــاألصــداء
وأن الجمهور أعجب بالعرض،
وتم فهم الــدالالت التي وجدت
ف ـ ــي الـ ـ ـن ـ ــص ،ألن هـ ـ ــذا ال ـن ــص
ع ـم ـي ــق ج ـ ـ ــدا وف ـ ـيـ ــه أك ـ ـثـ ــر مــن
م ـ ــدرس ـ ــة ،ف ــال ـج ـم ـه ــور ت ـفــاعــل
وتجاوب مع الموضوع وأحب
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض ،وشـ ـ ـك ـ ــرا ل ـل ـمـج ـلــس
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب ،وشكرا إلدارة المسرح
الشعبي وعلى رأسهم د .نبيل
الفيلكاوي» ،مضيفة أن النص
كتب منذ  10سنوات ،وكان أول
نص قامت بكتابته ،والحمد لله
جاءت فرصة عرضه وبالصورة
التي تحلم بها وتوقعتها.
أمـ ـ ـ ــا مـ ـ ـخ ـ ــرج ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـلــي
الـبـلــوشــي فـقــال إن «الـعـمــل مر
بتجارب كثيرة ،ومراحل كثيرة،
وق ـمــت بــإضــافــة ال ــدم ــى فضال
ع ــن ت ـفــاص ـيــل أخ ـ ــرى ك ـث ـيــرة»،
مشيرا إلى أنه عمل مواءمة بين
درام ــات ــورج ،ومــؤلـفــة ومـخــرج
الـعـمــل ،وأن ال ــدرام ــات ــورج هو
ح ـل ـقــة ال ــوص ــل ب ـي ــن ال ـم ـخــرج
وكاتبة النص.

تبدأ الفنانة يسرا تحضيرات
مسرحيتها الجديدة
«صافي وفافي» بين مصر
والسعودية ،خالل الفترة
الحالية ،لتسجل المسرحية
التي ستعرض في موسم
الرياض خالل فبراير المقبل،
والتي تعتبر عودة لها إلى
خشبة المسرح بعد غياب
نحو  20عاما.
وتستغل يسرا وجودها في
السعودية للمشاركة في
مهرجان البحر األحمر ،في
متابعة بعض التفاصيل
الخاصة بالمسرحية مع
القائمين عليها ،حيث
ستعرض ضمن مسرحيات
موسم الرياض الجديدة ،في
وقت بدأت جلسات عمل مع
المخرج خالد جالل بالقاهرة.
مسرحية يسرا الجديدة،
التي كتبها ويخرجها خالد
جالل ،بدأ العمل على اختيار
الممثلين المشاركين فيها،
وأبرزهم حتى اآلن عبير
صبري ،ولم يتم حسم ما إذ
كانت المسرحية ستعرض
لمدة  5ليال عرض فقط ،على
غرار غالبية المسرحيات،
أم ستحظى بمدة عرض
استثنائية مع اإلقبال الكبير
المتوقع على مشاهدتها من
الجمهور.

وع ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ــدم رؤي ـ ـ ـ ـ ــة األف ـ ـ ـ ــام
القصيرة فــي الـكــويــت ،أوضــح:
«رب ـ ـمـ ــا ألن األفـ ـ ـ ــام ال ـق ـص ـيــرة
ل ـي ــس ل ـه ــا س ـ ــوق ك ـغ ـيــرهــا مــن
األعـمــال الفنية ،كما الـحــال مع
األ ف ــام الطويلة والمسلسالت
والمسرحيات».

أع ـل ـن ــت ال ـف ـن ــان ــة ش ـيــريــن
ع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب ط ــاقـ ـه ــا مــن
زوجها الفنان حسام حبيب،
بعد أســابـيــع مــن الشائعات
ال ـتــي الح ـقــت عــاقـتـهـمــا في
ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ،خصوصا
بعد التسجيالت التي خرجت
ل ــوال ــد ح ـســام يـتـحــدث فيها
بـ ـشـ ـك ــل سـ ـي ــئ ع ـ ــن ش ـي ــري ــن
ونجله ،بينما الثنائي التزما
الصمت الكامل.
ورغم تداول بيان صحافي
منسوب لشيرين تتحدث فيه
عــن االح ـت ــرام الـكــامــل بينها
وب ـ ـيـ ــن ط ـل ـي ـق ـه ــا وت ـف ــرغ ـه ــا
ل ـف ـن ـهــا ،فـ ــإن م ــدي ــر أعـمــالـهــا
كريم الحميدي نفى أن يكون
ل ـل ـم ـطــربــة ال ـم ـص ــري ــة عــاقــة
بــالـبـيــان ال ــذي ج ــرى تــداولــه
ً
عـلــى ن ـطــاق واس ــع إعــامـيــا،
ول ــم تـعـلــق شـيــريــن عـلــى أي
مــن حـســابــاتـهــا عـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي بشأن
الطالق.
وتصدرت شيرين وحسام
مواقع التواصل االجتماعي
بعد انفصالهما ،رغم كلمات
الغزل المتبادل بينها وبين

أحالم حسن

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
حبيب ،ســواء عند االرتباط أو
ً
حـتــى عـنــد ظـهــورهـمــا مـعــا في
أي م ــن ال ـم ـنــاس ـبــات ،ف ــي وقــت
يـ ـفـ ـت ــرض أن تـ ـظـ ـه ــر ش ـي ــري ــن
للمرة األولــى بعد األزمــة خالل
ح ـفــل ك ـب ـيــر يـ ــوم  10ديـسـمـبــر
باإلمارات.

يأتي ذلك في الوقت الذي
لم تقم فيه شيرين أو حسام
بحذف صورهما المشتركة
من حساباتهما على مواقع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،رغــم
تزايد التعليقات من الجمهور
على هذه الصور.

هاني رمزي يوقف تصوير
«القاتل الذي أحبني»

أوقف الفنان هاني رمزي
تصوير مسلسله الجديد
«القاتل الذي أحبني»،
بسبب سفره إلى السعودية،
من أجل تقديم مسرحيته
«أبو العربي في المهمة
المستحيلة» ،المقرر أن
تستمر  5أيام ،بمشاركة
داليا البحيري وباقي فريق
العمل.
ويكثف هاني حاليا تصوير
مشاهده في المسلسل ،التي
تجمعه مع الفنانة سهير
رمزي ولقاء سويدان ،التي
تعتبر أحدث المنضمين
للعمل ،وانتهى من تصوير
غالبية مشاهده في العمل
خالل الفترة الماضية تحت
إدارة المخرج عمرو عابدين.
ويعود هاني للدراما
بالمسلسل الجديد بعد
غياب ،والذي سيعرض على
إحدى المنصات االلكترونية
خالل الفترة المقبلة.

ةديرجلا

•
العدد  / 4902األحد  5ديسمبر 2021م  /غرة جمادى األولى 1443هـ

foreigndesk@aljarida●com

19

دوليات

جعجع لـ ةديرجلا  :استقالة قرداحي لن تحل األزمة
مع الخليج ...وعون سيفشل في «ترئيس» باسيل
•

● «حزب الله» يخشى انقالب بيئته عليه ...وإيران وحلفاؤها لم يقدموا للمنطقة سوى الفقر والعزلة والحروب
لكن االنتخابات النيابية محطة مفصلية في البحث عن التغيير ،التي ّقدمتها في المناطق التي تقدمت بها كانت النتائج
فوق تلة تبعد عن بيروت مسافة  40دقيقة بالسيارة ،يقطن
ً انهيارات وحروبا.
ويبقى القرار في يد اللبنانيين وخياراتهم االنتخابية.
سمير جعجع ،على ارتفاع أكثر من  700متر عن سطح البحر.
ينهمك الرجل باجتماعات كثيرة ،يواكب كل الملفات ،تحضيرا لحظة لقاء "الجريدة" برئيس حزب القوات اللبنانية ،كان قد
المكوث في الجبال من الطبائع التاريخية للموارنة الذين
تلقى لتوه خبر استقالة وزير اإلعالم جورج قرداحي ،فرأى
لالنتخابات ،عقد التحالفات ،مراقبة أداء رئيس الجمهورية،
ينظرون إليها كحليفة لهم.
جعجع أن "هذا أكبر مثال على عدم قدرة أي طرف على ّ
تحمل
مواكبة األحوال السيئة لبعض الناس ،والتطورات الداخلية
من فوق تلك التلة ،ينظر زعيم حزب القوات اللبنانية الى
ما يريده حزب الله ،وفي النهاية أجبر الحزب على التنازل
لبنان وتطوراته .ربما بالنسبة إليه تبدو الصورة أوسع وأوضح .والخارجية.
ّ
الوضع المتشائم ،يصر جعجع على تفاؤله ّ ،ألن والخضوع ،وهذه ضربة قوية له ،وتشير الى مدى الضغط الذي
ينعكس انخفاض درجات الحرارة على طبائع الرجل .يستقبلك وعلى الرغم من ً
يعيشه الحزب وعدم االرتياح ،وهذا قد يدفعه للذهاب الى
المعركة "لبنان عاش سابقا محطات كثيرة من الصعوبات ،لكنه تغلب
تعكس برودة أعصابه .فمن يخوض
ً
بضحكة هادئةً ،
عليه أن يكون هادئا ،ال مجال للتوتر هنا .يبدو الرجل واثقا من عليها" ،كما يقول ،وال يمكن لـ "حزب الله" السيطرة على لبنان ،خيارات أمنية بسبب ضيق أفقه".
ّ
بالمعنى السياسي،
المستقبل ،على الرغم من المصاعب التي يعيشها لبنان ومن
ألن النموذج الذي يقدمه مخالف لطبيعة اللبنانيين ،وال يشير إال ال يعير جعجع أهمية الستقالة قرداحي ً
حالة االنهيار الكبير التي تهدد الدولة والمؤسسات والمجتمع .الى االنهيار والفقر والعزلة عن العالم ،أما إيران فكل نماذجها يعتبرها طبيعية ،وكان يجب أن تحصل سابقا ،ولكنها لن

تؤدي الى تغيير في المسار السياسي لدول الخليج من الملف
اللبناني.
ويؤكد" :األزمة أبعد من ذلك ،وتتعلق بسياسات لبنان الدولة،
وحالة التماهي التي حصلت بين الدولة و"حزب الله" ،فبين
َ
عامي  ٢٠٠٥و ،٢٠١٢كانت دول الخليج تنظر الى الحزب
كطرف لبناني مشارك بالدولة ،ولكنه غير مسيطر عليها ،أما
اليوم فالوضع اختلف ،فالحزب يسيطر على الدولة وقراراتها،
ويصادر إرادة اللبنانيين ،وينخرط في مشروع إقليمي يستهدف
الدول العربية ودول الخليج ،ولذلك فالموقف منه كبير
ويتخطى استقالة قرداحي ،ويتعلق بتغيير الوجهة السياسية
بشكل كامل ...وإلى تفاصيل اللقاء:

ً
● التحالف مع الحريري يتطلب شروطا سياسية ويجب ● االتفاق النووي بين واشنطن وطهران ال يعني تسليم
عدم تأجيل االنتخابات التشريعية والرئاسية بأي ذريعة المنطقة إليران أو اإلقرار بنفوذها وال يمكن تعويم األسد
بيروت  -منير الربيع

إذا رفض عون
مغادرة القصر
عند انتهاء
واليته فسيكون
ً
رئيسا غير
ً
شرعي ومتمردا
وال يمكن ألحد
االعتراف به

• هل يمكن الستقالة قرداحي
أن تؤدي الى حل األزمة مع دول
الخليج؟
ً
 كال ،ولكنها قد تفتح بابال ـل ـن ـقــاش وال ـ ـحـ ــوار ف ــي سـبـيــل
الوصول الى أرضية يقتنع بها
الجميع في لبنان حول وجوب
ت ـغ ـي ـي ــر ال ـ ـم ـ ـسـ ــار الـ ـسـ ـي ــاس ــي،
وم ـن ــع ح ــزب ال ـل ــه م ــن الـتـحـكــم
بالدولة وقراراتها ،ومنع فرض
سياسته عليها ،كما فعل منذ
س ـ ـنـ ــوات ع ـن ــدم ــا رف ـ ــض وزيـ ــر
خــارج ـيــة لـبـنــان آنـ ــذاك جـبــران
باسيل إدانة االعتداء اإليراني
عـ ـل ــى ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة وال ـق ـن ـص ـل ـي ــة
السعودية فــي إي ــران ،وهــذا ما
أخرج لبنان من العالقة الجيدة
مع دول الخليج.
• كيف يمكن معالجة األزمة إذا؟
 ذلـ ـ ــك يـ ـحـ ـت ــاج الـ ـ ــى م ـس ــارس ـي ــاس ــي طـ ــويـ ــل ،يـ ـق ــوم عـلــى
ح ــوار شــامــل لـبـنــانــي  -عــربــي،
يـقـتـنــع ب ـمــوج ـبــه الـلـبـنــانـيــون
بـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــرورة الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرص عـ ـل ــى
العالقات مع دول الخليج وكل
المجتمع الــدولــي ،وهــذا يجب
أن يؤدي الى حل شامل لألزمة
اللبنانية ،ولسالح حــزب الله،
واع ـ ـت ـ ـمـ ــاد سـ ـي ــاس ــة خ ــارج ـي ــة
واضحة للبنان ،ووقف التدخل
في سورية ،والعراق ،واليمن.
• لكن ما الذي سيقنع حزب
الله بذلك؟

تداعيات سلبية
ً
جدا إذا قرر
«حزب الله»
وعون تعطيل
االنتخابات كما
ً
فعال سابقا

خالل المقابلة

ال ـب ـي ـطــار ل ـحــزب ال ـلــه إلرضــائــه
مقابل بيع ملف ترسيم الحدود
لألميركيين ،في محاولة لفتح
الطريق أمام باسيل؟

 إن أكثر ما يخشاه الحزبهــو الضغط ال ــذي يـتـعـ ّـرض له
دا خــل بيئته ،وسيجد الشيعة
ً
انفسهم يوما في حالة انهيار
كبير وانعزال عن العالم بسبب
سـيــاســات حــزب الـلــه ،وحينها
سيكون هناك تحركات كبيرة
فــي صفوفهم تـعــارض الحزب
وتوجهاته ،وبالتأكيد سيكون
هناك ردة فعل كبيرة ستنعكس
ً
س ـل ـبــا ع ـلــى الـ ـح ــزب ،وه ـن ــا قد
نشهد حالة تغيير كبيرة تؤثر
عـلـيــه وع ـلــى م ـس ــارات ــه ،ولــذلــك

سمير جعجع
ح ــزب الـلــه يــركــز هـجــومــه على
ال ـ ـقـ ــوات ألن ـ ــه ي ـع ـت ـب ــره ــا أن ـهــا
بخطابها الذي يتناول مصلحة
اللبنانيين ،قادرة على التأثير
بالرأي العام الشيعي ،فيسعى
الى شيطنتها.

التحالفات االنتخابية
ي ـ ــرك ـ ــز ع ـ ـلـ ــى االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
ً
النيابية م ـجــددا  ،و يــؤ كــد أنها
ال ب ـ ّـد أن ت ـجــرى فــي مــوعــدهــا،
ال ي ـم ـكــن ألحـ ــد اإلط ــاح ــة بـهــا،
وال ح ـ ـتـ ــى بـ ــذر ي ـ ـعـ ــة ا لـ ــو ضـ ــع
األمني الذي قد يؤخر إجراء ها
ً
أس ـ ـبـ ــوعـ ــا أو ف ـ ـتـ ــرة ق ـص ـي ــرة،
والـ ـجـ ـمـ ـي ــع ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ي ــؤك ــد

ان االن ـت ـخ ــاب ــات س ـت ـجــرى فــي
م ــوع ــده ــا ،وبــال ـتــالــي ال يمكن
ألحد أن يسحب كالمه ويظهر
ً
كــاذ بــا ،كذلك المجتمع الدولي
يهتم بشكل كبير باالنتخابات
الـتــي سـتـكــون فــرصــة أساسية
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــر .ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو ج ـع ـج ــع
ً
واث ـق ــا بــاالن ـت ـخــابــات ،ويــراهــن
ع ـلــى إرادة ال ـش ـعــب الـلـبـنــانــي
بـ ــال ـ ـس ـ ـعـ ــي نـ ـ ـح ـ ــو الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر،
والخروج من االنهيار .أما عن
ال ـت ـحــال ـفــات ف ـي ـقــول« :سـيـكــون
ل ـن ــا ت ـح ــال ـف ــات ـن ــا فـ ــي مـخـتـلــف
ً
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق ،وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا مــع
شـخـصـيــات مـسـتـقـلــة تشبهنا
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات ،أم ـ ـ ـ ـ ــا ع ــن
التحالفات السياسية ،فهناك

إصالح العالقة
مع الخليج
يحتاج إلى
حل معضلة
سالح «حزب
الله» واعتماد
سياسة
خارجية
واضحة للبنان

أي تغيير في
لبنان ال ّبد
أن يؤدي إلى
الحفاظ على
جوهر الكيان
ودوره وبقائه
مقابل تعزيز
الالمركزية
الموسعة

استعداد لدى الحزب التقدمي
االشتراكي ووليد جنبالط لعقد
تـحــالــف انـتـخــابــي ف ــي الـجـبــل،
وهـ ـ ــذا ل ــه ه ـ ــدف اس ـتــرات ـي ـجــي
يتعلق بـضــرورة الحفاظ على
المصالحة وتعميقها».
ّ
• ول ـ ـكـ ــن مـ ـ ـ ــاذا ع ـ ــن ال ـس ــن ــة
والـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــات داخـ ـ ـ ــل ال ـب ـي ـئــة
الـسـنـيــة؟ وه ــل يـمـكــن أن يـعــاد
التحالف مع تيار المستقبل؟
 ال أ حـ ـ ـ ــد يـ ـعـ ـل ــم مـ ـ ــا ا لـ ـ ــذيسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــرره تـ ـ ـي ـ ــار ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل
والرئيس سعد الحريري حتى
اآلن ،هناك الكثير من األخبار
الـ ـت ــي ن ـت ـل ـق ــاه ــا عـ ـب ــر وس ــائ ــل
اإلعـ ـ ــام ،ل ـكــن ال قـ ــرار نـهــائـيــا،
وحتى لو قرر الحريري العودة
والمشاركة في االنتخابات ،فإن
أي ت ـحــالــف ان ـت ـخــابــي م ـعــه ال
ّ
بد أن يرتبط بمراجعة عميقة
ل ـل ـع ــاق ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وب ـحــث
عميق فــي السياسة ،ويحتاج
الـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاقـ ــات واض ـ ـحـ ــة وف ــي
مـجــاالت مختلفة قبل الدخول
بالتحالف االنتخابي .عالقتنا
ّ
م ــع ال ـس ــن ــة ت ــاري ـخ ـي ــة ،وفـيـهــا
ث ــواب ــت وق ــواع ــد مـشـتــركــة ،وال
ّ
بد من الحفاظ عليها ،وعالقتنا
م ــع ج ـم ـهــور ت ـي ــار الـمـسـتـقـبــل
مـتــرسـخــة وكــذلــك مــع الطائفة
السنية ككل ،ولكن التحالف مع
«المستقبل» يحتاج الى شروط
سياسية كثيرة ،وال ّ
بد قبل ذلك
م ــن م ـعــرفــة ال ـمــوقــف الـنـهــائــي
للحريري.

«الرئاسيات» والمقايضة
ي ـتـ ـق ـ ّـدم ج ـع ـجــع ب ـف ـك ــرة أن ــه
ب ـع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة،
ً
ال ب ــد م ــن ال ــذه ــاب فـ ـ ــورا ال ــى
اجـ ـ ـ ـ ــراء ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات رئ ــاسـ ـي ــة
ً
سـ ــري ـ ـعـ ــا ،لـ ـع ــدم إضـ ــاعـ ــة وق ــت

ً
ـدا ،كذلك ال ّ
بد من
اللبنانيين أبـ
ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة ك ــي ال ي ـكــون
ه ـنــاك أي ذر ي ـع ــة ل ـعــدم تسليم
السلطة .يقول هذا الكالم كنوع
من الرد غير المباشر على كالم
رئيس الجمهورية ميشال عون
الذي قال إنه لن يسلم البلد الى
الفراغ .فهل ستجرى االنتخابات
الرئاسية في موعدها؟ أم سيتم
تعطيلها؟
ي ــؤك ــد ج ـع ـجــع أنـ ــه ال م ـجــال
إال إلج ــرائ ـه ــا ،بـسـبــب الـضـغــط
الـشـعـبــي وال ــدول ــي ،وال ب ـ ّـد من
اح ـتــرام الـمــواعـيــد الــدسـتــوريــة،
إال اذا ق ـ ــرر ح ـ ــزب ا لـ ـل ــه و عـ ــون
تعطيل االستحقاق كما فعلوا
ً
سابقا ،وهذا ستكون تداعياته
ً
ـدا .ه ـن ــا ك ـ ــان ال ب ــدّ
س ـل ـب ـيــة جـ ـ ـ ـ
مــن تــوجـيــه س ــؤال الـيــه إذا كــان
يتوقع مغادرة عون موقعه عند
انتهاء واليته فيجيب« :ال خيار
آخــر لــديــه ،الــوضــع مختلف عن
ً
الثمانينيات ،حينها كان رئيسا
لحكومة عسكرية انتقالية ،وكان
ً
قائدا للجيش ،أي الجيش معه،
أما اليوم فالجيش مع الشرعية،
وفي حال رفض مغادرة القصر
ً
س ـي ـك ــون رئـ ـيـ ـس ــا غ ـي ــر شــرعــي
ً
ً
وش ـخ ـص ــا مـ ـتـ ـم ــردا ،وال يـمـكــن
ألحد أن يعترف به.
ي ـع ـت ـبــر ج ـع ـجــع أن عـ ــون قــد
ً
افـتـتــح مـعــركــة الــرئــاســة مـبـكــرا،
في سبيل إيصال صهره جبران
باسيل الى رئاسة الجمهورية،
ولذلك يحاول تقديم الكثير من
الـطــروحــات .هل يمكن النجاح
ب ــذل ــك؟ يـضـحــك جـعـجــع ويـقــول
بإمكانه أن يفكر كما يريد ،ولكن
ذلك لن يتحقق.
• أال ت ـ ـ ــرى أن ع ـ ـ ــون ي ــر ي ــد
المقايضة في أي ملف إليصال
ً
صهره الى الرئاسة ،وخصوصا
بملف التحقيق بتفجير المرفأ
و ب ـ ـيـ ــع رأس ا ل ـ ـقـ ــا ضـ ــي ط ـ ــارق

 هنا يجيب بأن عقلية عونقائمة على المقايضات والربح
والخسارة ،ولذلك قد يفكر بهذه
ا لـطــر يـقــة ،ولكنه لــن ينجح .أما
مــا يحكى عــن مقايضة تتعلق
بتطويق الـقــاضــي الـبـيـطــار في
م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب بـ ـت ــواف ــق مــع
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،مـقــابــل
قبول الطعن بقانون االنتخاب،
ف ـ ـ ـ ــإن ذل ـ ـ ـ ــك سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون بـ ـمـ ـن ــزل ــة
ج ــريـ ـم ــة ك ـ ـبـ ــرى يـ ـتـ ـع ـ ّـرض ل ـهــا
ل ـب ـنــان وال ـل ـب ـنــان ـيــون وال ـق ـضــاء
والـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ،ون ـ ـحـ ــن س ـن ـع ـمــل
على مواجهتها بكل ما أوتينا
مـ ــن قـ ـ ـ ــوة ،ولـ ـ ــن ن ـس ـم ــح ب ــذل ــك،
وسندرس القرارات التي سيتم
اتخاذها في حال قرروا اللجوء
الى هذه المقايضة.
يــرفــض جـعـجــع ال ـكــام الــذي
ي ـقــول إن االت ـف ــاق ال ـن ــووي بين
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن وط ـ ـ ـهـ ـ ــران سـ ـي ــؤدي
الـ ــى ت ـس ـل ـيــم ال ـم ـن ـط ـقــة إليـ ـ ــران،
ويعتبر أن ملف النووي سيبقى
ً
مـحـصــورا بــالـنــووي ،وال يمكن
ألم ـي ــرك ــا رفـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات عـلــى
الـ ـص ــواري ــخ ال ـبــال ـس ـت ـيــة م ـثــا،
وال بالتسليم بنفوذ ا ي ــران في
ال ـم ـن ـط ـقــة ،فــال ـم ـعــركــة سـتـبـقــى
قائمة بين واشنطن وطهران في
العراق ،وبين إيران والسعودية
فــي الـيـمــن ،أم ــا لـبـنــان وســوريــة
ف ـه ـمــا ف ــي درجـ ـ ــة م ـخ ـت ـل ـفــة عــن
االه ـت ـم ــام ــات واألولـ ــويـ ــات ،وال
يتوهم أ حــد فــي لبنان إمكانية
ان ـت ـصــار إي ـ ــران ب ـت ـعــويــم بـشــار
األس ــد ،فهو أقــل مــن نــاطــور في
سورية.

تغيير النظام
• ماذا عن الكالم حول تغيير
النظام أو الصيغة اللبنانية؟
 هــذا ليس الـهــدف ،فالنظامال ـل ـب ـنــانــي ق ــائ ــم وال ـم ـش ـك ـلــة في
عـ ــدم ت ـط ـب ـيــق ال ــدسـ ـت ــور وع ــدم
اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ،ويـ ـمـ ـك ــن أن
يـكــون لــد ُيــك نـظــام سـيــئ ،ولكن
فــي حــال أ حسنت اإلدارة يمكن
لهذا النظام ان ينتج كما حصل
ف ــي ع ـهــد فـ ــؤاد ش ـه ــاب ،أم ــا في
ظل شخص كعون او كباسيل،
فلو أعطيتهما أ فـضــل األنظمة
ف ــي ال ـع ــال ــم ف ـس ـت ـكــون ال ـن ـتــائــج
تخريبية وتدميرية .أي تغيير
ف ــي ل ـب ـنــان ال ب ـ ّـد أن يـ ــؤدي الــى
الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ج ــوه ــر ال ـك ـي ــان
ودوره وب ـق ــائ ــه م ـقــابــل تـعــزيــز
الالمركزية الموسعة.

لن نسمح
بأي مقايضة
تتعلق بتطويق
القاضي طارق
البيطار في
مجلس النواب

دوليات
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ً
ماكرون :االستقرار في الخليج يحتاج حوارا مع السعودية
• بحث ملف إيران ومفاوضات فيينا مع بن سلمان ...وتوقعات محدودة بانفراجة مع لبنان
• أجرى محادثات مع أمير قطر حول فتح مكتب تمثيلي أوروبي مشترك في كابول
أجرى الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون محادثات
سياسية وتجارية وعسكرية
مهمة مع ولي العهد
السعودي األمير محمد
بن سلمان ،في ختام جولة
خليجية شملت إلى جانب
المملكة اإلماراتً وقطر،
وتناولت خصوصا مفاوضات
إيران النووية واألوضاع في
لبنان.

اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــم أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
ال ـفــرن ـســي إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون
فــي ج ــدة ،جــولـتــه فــي الخليج،
بلقائه ولي العهد األمير محمد
بــن سلمان ،وإج ــراء محادثات
"م ـع ـم ـقــة" م ـعــه نــاق ـشــا خــالـهــا
مسألة ضمان "االسـتـقــرار" في
الـخـلـيــج ،وال ــوض ــع فــي لـبـنــان،
وم ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا ال ـنــوويــة،
ب ــاالض ــاف ــة الـ ـ ــى س ـب ــل ت ـعــزيــز
التعاون العسكري والتجاري.
وعـ ـ ـق ـ ــد ال ـ ـجـ ــان ـ ـبـ ــان ج ـل ـســة
م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادثـ ـ ـ ــات تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاول ـ ـ ــت عـ ـ ــدة
م ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة ،ف ــي
مقدمتها تخفيف حــدة التوتر
فــي المنطقة ،و نـتــا ئــج الجولة
األخـيــرة مــن مفاوضات الملف
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي ،وسـ ـب ــل
ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى أمـ ــن مـنـطـقــة
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج فـ ـ ــي ظـ ـ ــل اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
التهديدات اإليرانية وغموض
ال ـم ــوق ــف األم ـي ــرك ــي إزاء ذل ــك،
إضافة إلى تطورات الحرب في
اليمن ،وسبل تعزيز العالقات
الثنائية في مختلف المجاالت،
وف ــي ال ـص ــدارة مـنـهــا الـتـعــاون
ً
العسكري واألم ـنــي ،نـظــرا إلى
أن ف ــرن ـس ــا هـ ــي أح ـ ــد م ـ ــوردي
األسلحة الرئيسيين للمملكة،
إلى جانب التعاون االقتصادي
واالستثماري وفق رؤية 2030
السعودية.
وكـ ـ ـ ــان مـ ـ ــاكـ ـ ــرون الـ ـ ـ ــذي ب ــدأ
جولته الخليجية في االمارات،
وزار ب ـع ــده ــا ق ـط ــر ،أكـ ــد أم ــس
االول ،أنه "من الضروري الحوار
م ــع ال ـس ـع ــودي ــة ال ــدول ــة

عباس يزور الجزائر
تحضيرًا للقمة العربية

ً
ّ
مستقبال ماكرون لدى وصوله جدة أمس (رويترز)
محمد بن سلمان
األمير
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة األولـ ـ ـ ــى مـ ــن حـيــث
ّ
الحجم للتمكن من العمل على
استقرار المنطقة".

استقالة قرداحي
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــث م ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــرون

م ـ ــع ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي
إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة إعـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
ً
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ،وخ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا
ال ـس ـع ــودي ــة ،م ــع ل ـب ـن ــان عـقــب
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــالـ ـ ــة وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام
اللبناني جورج قرداحي الذي
ك ــان ــت ت ـصــري ـحــاتــه الـمـسـيـئــة
للمملكة "القشة التي قصمت

ظ ـهــر ال ـب ـع ـيــر" ،ح ـســب تـعـبـيــر
دب ـل ــوم ــاس ــي خ ـل ـي ـجــي ت ـحــدث
لوكالة "د ب أ" األلمانية.
و يـفـتــرض أن تستفيد هــذه
المساعي من استقالة قرداحي
ُ
التي أعلنت أمس األول.
ورحب ماكرون باالستقالة،
وأعـ ـ ــرب ع ــن أم ـل ــه ف ــي "إع ـ ــادة
إشراك جميع دول الخليج في
العالقة مع لبنان".
وي ـ ـس ـ ـعـ ــى ال ــرئـ ـي ــس
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي م ـ ـنـ ــذ عـ ــام
بـجــد مــن أ جــل مساعدة
لبنان على الخروج من
أس ـ ــوأ أزم ـ ــة اق ـت ـصــاديــة
واجتماعية في تاريخه.
وت ــوت ــرت ال ـعــاقــات بين
بيروت ودول الخليج في
السنوات األ خـيــرة بسبب
تنامي نفوذ "حزب الله".
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ــرون إن
" ل ـفــر ن ـســا دورا تـلـعـبــه فــي
ا لـمـنـطـقــة ،لـكــن كـيــف يمكن
أن تعمل مــن أ جــل استقرار
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة وال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل مــع
مـ ـل ــف لـ ـبـ ـن ــان والـ ـع ــدي ــد مــن
المواضيع مع تجاهل الدولة
الخليجية األو ل ــى مــن حيث
الجغرافيا والحجم؟".
اال أن أو س ـ ــاط ا لـمــرا قـبـيــن
فـ ــي الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،ت ـس ـت ـب ـع ــد أي
تـجــاوب سـعــودي مــع المطلب
ال ـف ــرن ـس ــي ل ـك ـن ـهــا ق ــد "ت ـجـ ّـمــد
ُ
خطوات أ خــرى كانت ستتخذ
تجاه لبنان".
وش ـ ـ ـ ــارك وفـ ـ ــد أع ـ ـمـ ــال ضــم
ن ـحــو  100ش ــر ك ــة ،م ــن بـيـنـهــا
"إيــربــاص" و"تــوتــال إنرجيز"،
و"إي دي إف" ،و" تـ ــا ل ـ ـيـ ــس"
و"فـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدي" ،ف ـ ـ ــي مـ ـنـ ـت ــدى
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــاري خـ ـ ـ ـ ــال زيـ ـ ـ ـ ــارة
ماكرون.

وف ــي أول مـ ّحـطــات جولته
الـخـلـيـجـيــة ،وق ـع ــت اإلم ـ ــارات

ّ
ضغوط على إيران بعد تعثر مفاوضات فيينا

مع فرنسا أمس األول ،اتفاقية
ل ـشــراء  80طــائــرة مـقــاتـلــة من
طراز "رافال" ،وهو عدد قياسي
للطائرة الفرنسية ،في صفقة
بلغت قيمتها  14مليار يورو.
كما اشترت اإلمــارات طائرات
مــروح ـيــة وم ـع ــدات ف ــي عـقــود
إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ـت ـه ــا 3
مليارات دوالر.
وب ـح ــث ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد بن
زاي ـ ـ ــد آل نـ ـهـ ـي ــان ،ولـ ـ ــي عـهــد
أبوظبي مع الرئيس الفرنسي
م ـ ــاك ـ ــرون ،ع ــاق ــات ال ـص ــداق ــة
وم ـســارات الـتـعــاون المشترك
و فـ ــرص تنميته ف ــي مختلف
ال ـم ـجــاالت فــي إط ــار الـشــراكــة
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـم ـت ـم ـي ــزة
الـتــي تجمع الـبـلــديــن ،خاصة
ف ــي الـ ـج ــوان ــب االس ـت ـث ـمــاريــة
واالقتصادية والتكنولوجيا
ال ـم ـت ـق ــدم ــة والـ ـط ــاق ــة واألم ـ ــن
الغذائي ،إضافة إلى المجاالت
الثقافية والتعليمية وغيرها
بـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـح ـ ـقـ ــق مـ ـص ــالـ ـحـ ـهـ ـم ــا
المتبادلة.
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدان ف ـ ــي ب ـي ــان
مـ ـشـ ـت ــرك ،الـ ـت ــزامـ ـهـ ـم ــا ب ــدع ــم
الـ ـجـ ـه ــود ال ـم ـب ــذول ــة لـتـعــزيــز
ال ـ ـ ـسـ ـ ــام واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ع ـلــى
الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان ع ـ ـلـ ــى
أن ا لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ا ل ـس ـي ــا س ـي ــة
وب ـن ــاء ج ـس ــور ال ـت ــواص ــل من
خـ ــال الـ ـح ــوار ال ت ـ ــزال تمثل
الـ ـسـ ـبـ ـي ــل األم ـ ـ ـثـ ـ ــل ل ـت ـح ـق ـيــق
ح ـلــول مـسـتــدامــة لـلـصــراعــات
والنزاعات.
وأكـ ــد ال ـجــان ـبــان أن الــربــط
بين االستقرار واالزدهار يمثل
أولوية من أجل تحقيق السالم
واألمن اإلقليميين.

الدوحة
وفــي الــدوحــة ،شكر الرئيس
ال ـف ــرن ـس ــي أمـ ـي ــر ق ـط ــر ال ـش ـيــخ
تـمـيــم بــن حـمــد آل ثــانــي مساء

أمس األول ،على المساعدة التي
ّ
قدمتها الدوحة لتنظيم عملية
إجالء  258أفغانيا عبر الدوحة
نحو فرنسا ،كانوا ّ
مهددين في
بلدهم بعيد سيطرة "طالبان"
بسبب صالتهم بباريس.
وقــال مــاكــرون قبل مغادرته
الدوحة متوجها إلى السعودية
"أش ـك ــر ق ـطــر ع ـلــى ال ـ ــدور ال ــذي
لعبته منذ بداية األزمــة والــذي
أتاح تنظيم العديد من عمليات
اإلجالء".
و كـ ــا نـ ــت وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة
ّ
ال ـف ــرن ـس ـي ــة أع ـل ـن ــت أن ط ــائ ــرة
اسـ ـت ــأج ــرتـ ـه ــا ب ـ ــاري ـ ــس ق ــام ــت
ً
أفغانيا "مهددين
بــإجــاء 258
بـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــل خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص بـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب
ار تـ ـ ـ ـب ـ ـ ــا ط ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ،وال س ـي ـم ــا
الـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن ،أو ص ــات ـه ــم
بفرنسا".
ّ
وأكد الرئيس الفرنسي الذي
الـتـقــى امـيــر قـطــر الـشـيــخ تميم
بن حمد آل ثاني مساء الجمعة،
ستتواصل.
ان عمليات اإلجالء
ّ
وأشـ ـ ـ ـ ــار مـ ـ ــاكـ ـ ــرون إل ـ ـ ــى أن ـ ــه
يجري البحث في إمكانية قيام
عــدة دول أوروبـيــة "ربما يكون
سفراؤنا موجودين فيها" بفتح
مكتب تمثيلي مشترك لها في
كابول بعد مغادرة السفراء إثر
سقوط العاصمة في أغسطس
في أيدي "طالبان".
ون ــاق ــش م ــاك ــرون ك ــذل ــك مع
أم ـ ـيـ ــر قـ ـط ــر قـ ـض ــاي ــا م ـكــاف ـحــة
اإلره ــاب وتمويل المجتمعات
اإلســامـيــة فــي فــرنـســا ،مـشـ ّـددا
على "ضرورة حماية الممارسة
الدينية من أي شكل من أشكال
االس ـت ـغــال" ،بحسب اإللـيــزيــه.
وأكـ ـ ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي ان
ً
كثيرا"
"التعاون الثنائي تحسن
في هذا المجال.
وبـحـثــا أيـضــا االس ـت ـعــدادات
لبطولة كأس العالم لكرة القدم
عام  2022في قطر.
(جدة ـ ـ وكاالت)

وفي واشنطن ،اتهمت الناطقة باسم البيت األبيض ،جين

ساكي ،حكومة الرئيس اإليراني المتشدد ّإبراهيم رئيسي بأنها
تأت إلى المباحثات "حاملة اقتراحات بناءة".
لم ِ
الخيار
دائما
إنها
دبلوماسية،
بمقاربة
نأمل
نزال
"ال
وأضافت:
ّ
األفضل" ،لكنها تداركت أن "مقاربة إيران هذا األسبوع لم تتمثل،
مع األسف ،في محاولة معالجة المشاكل العالقة".
ّ
الخارجية األميركي أنتوني بلينكن،
وفي وقت سابق ،قال وزير
الذي ّ
يتعرض لضغوط إسرائيلية لوقف المحادثات فورا ،إن "ما
ال تستطيع إيران فعله هو اإلبقاء على الوضع الراهن الذي يتيح
لها تطوير برنامجها النووي ،وفي الوقت نفسه التسويف" على
طاولة ّالمفاوضات.
وحذر بلينكن من أنه إذا واصلت طهران تطوير برنامجها
النووي عبر إبطاء المفاوضات "فسنتجه نحو خيارات أخرى"
بالتحاور مع حلفاء.
في المقابل ،وصــف مندوب روسيا الــدائــم لــدى المنظمات
الــدولـيــة فــي فيينا ميخائيل أولـيــانــوف ،مطالبة الجمهورية
اإلسالمية بالحصول على "ضمانات لمنع انهيار االتفاق النووي
مرة أخرى" ،بأنه "أمر منطقي ومبرر".
وش ــدد أول ـيــانــوف ،فــي تصريح أم ــس ،على أن الـجــولــة من
المفاوضات في فيينا ،ستعقد بعد عودة الوفود المشاركة التي
توجهت إلى عواصم بلدانها للتشاور حول كيفية مواصلة العمل.

بايدن والعقوبات
مــن جهة أخ ــرى ،اتهمت إدارة الــرئـيــس األمـيــركــي جو
بايدن برفع غير علني لعقوبات المفروضة على إيــران،
وسمحت خصوصا للنظام اإليراني ببيع الكهرباء للعراق،
ً
وفقا إلخطار حصلت عليه صحيفة واشنطن فري بيكون،

يبدأ الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،اليوم ،زيارة
رسمية للجزائر في مستهل
جولة مغربية تشمل تونس.
وصرح وزير الخارجية
الفلسطيني ،رياض المالكي،
أمس ،بأن زيارة عباس
للجزائر تأتي بدعوة رسمية
من نظيره عبدالمجيد تبون،
وتستمر يومين.
وأوضح المالكي ،أن
الزيارة تهدف للتنسيق
بشأن تطورات القضية
الفلسطينية.
وأشار إلى أن الزيارة
ً
ً
تأتي أيضا تحضيرا
للقمة العربية التي تنعقد
بالجزائر في مارس المقبل.

أديس أبابا تعلن تحرير
 4مدن من «تيغراي»

أعلنت القوات اإلثيوبية ،أمس،
تحرير  4مدن جديدة من
قبضة "جبهة تحرير تيغراي"
المتمردة .وذكرت محطة
"فانا" اإلثيوبية ،أن القوات
الموالية للحكومة المركزية
في أديس أبابا قامت أمس
األول ،بتحرير مدن (مهل ميدا،
تشيفاروبيت ،هربو ،ومكوي
والمناطق المحيطة بها) ،التي
كانت تحت سيطرة "جبهة
تيغراي" .ويأتي ذلك في وقت
يحتدم فيه القتال بين قوات
"تيغراي" ،وقوات رئيس
الوزراء آبي أحمد ،وسط
دعوات دولية بوقف فوري
إلطالق النيران.

انتقادات لتغيير سعيد
موعد االحتفال بالثورة

• اتهامات لبايدن برفع غير ُمعلن لعقوبات
• أبوالغيط يتهم طهران بالسعي للتحكم في «هرمز وباب المندب»

خيارات أخرى

مقتل خبراء بقصف
منصة صواريخ بصنعاء

أعلن "تحالف دعم الشرعية"
بقيادة السعودية ،تدمير
منصة إطالق صواريخ
بالستية ،مع قتل مجموعة
خبراء خالل قصف على
العاصمة اليمنية صنعاء
أمس األول .وقال التحالف،
في بيان فجر ،أمس" :دمرنا
ورشة لتصنيع األلغام
وتجميع المسيرات في
صنعاء" الخاضعة لسيطرة
جماعة "أنصار الله" الحوثية
المتمردة .في المقابل ،ادعت
الجماعة المتمردة المتحالفة
مع إيران ،إسقاط طائرة
استطالع أميركية الصنع ،في
محافظة مأرب ،وسط اليمن.

اإلمارات

تصاعدت الضغوط على طهران غداة النتائج المخيبة
لــاجـتـمــاع األول مــن الـجــولــة الـســابـعــة مــن الـمـفــاوضــات
النووية في فيينا.
وبشكل فــوري ،ارتفع سعر ال ــدوالر في ســوق الصرف
األجنبي اإليراني بشكل حاد ،أمس ،إلى أكثر من  30ألف
تومان.
وأ ع ـ ـ ـ ــرب األورو ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــون ،أ مـ ـ ــس األول ،ع ـ ــن ر ف ـض ـه ــم
لـلـمـســودتـيــن الـل ـت ـيــن قـ ّـدم ـه ـمــا رئ ـي ــس ال ــوف ــد اإلي ــران ــي
الـ ـمـ ـف ــاوض ع ـل ـ ّـي ب ــاق ــري ك ـن ــي بـ ـش ــأن إحـ ـي ــاء االتـ ـف ــاق
النووي الذي وقعته إيران واألطراف الدولية عام ،2015
وانسحبت منه إدارة ا لــر ئـيــس ا لـســا بــق دو نــا لــد ترامب
عام .2018
ً
وقال دبلوماسيون أوروبيون كبار إن إيران تتخذ موقفا
ً
مدمرا في المفاوضات ،وأنها "تتراجع عن كل التسويات
التي تم التوصل إليها بصعوبة" خالل الجوالت الـ  6األولى
التي خاضتها حكومة الرئيس السابق حسن روحاني.
وأوضحوا أن المحادثات ستستأنف "األسبوع المقبل
لمعرفة ما إذا كانت هذه الخالفات يمكن التغلب عليها
أم ال".
ّ
ورغم هذه التصريحات القاسية ،فإن الدبلوماسيين
األوروب ـي ـي ــن قــالــوا إن ـهــم "م ـن ـخــرطــون بـشـكــل كــامــل في
البحث عــن حــل دبلوماسي" ،مشددين على أن "الوقت
ينفد".

سلة أخبار

رئيسي خالل اجتماع حكومي في طهران أمس (دي بي أيه)
والذي تم تقديمه إلى "الكونغرس" في الوقت نفس الذي
استؤنفت المحادثات النووية.
وأثار توقيت إخطار التنازل ،الذي تم التوقيع عليه في
 19نوفمبر الماضي ،لكن لم يتم إرساله إلى "الكونغرس"
حتى  29منه ،وهو اليوم الذي استؤنفت فيه مفاوضات
فيينا ،اتهامات بــأن إدارة بــايــدن تـقـ ّـدم تـنــازالت لطهران
إلظهار النوايا الحسنة ،وتعللت ادارة بايدن بعطلة عيد
الشكر لعدم تقديم اإلخطار في موعده.

المضيقان
ناقوس
ودق األمين العام للجامعة العربية ،أحمد أبوالغيط،
َ
ً
الخطر ،متهما إيران بالسعي إلى بسط سيطرتها على مضيقي
هرمز وباب المندب" ،سواء بشكل مباشر أو عبر الميليشيات
سباق
التي تمولها" ،إضافة إلــى احتمال تسببها في إطــاق
ّ
ّ
مضيها بتطوير برنامجها ّ
الذري وتعثر
تسلح نووي في حال
إحياء االتفاق النووي.
وتحدث أبوالغيط عن أمن الخليج ومخاطر التهديد اإليراني
على حرية المالحة البحرية أمــام جلسة خصصت لمناقشة
الموضوع في ختام حــوار رومــا المتوسطي الــذي اختتم في

العاصمة اإليطالية أمس ،بمشاركة من المدير العام لوكالة الطاقة
الذرية ،رافائيل غروسي.
وقال إن "استقرار المالحة في المضايق االستراتيجية المهمة
للتجارة العالمية ،وبخاصة ما يتعلق بنقل المواد البترولية،
ّ
ً
ً
يمثل عصبا أساسيا لالقتصاد العالمي" .وأشار أبوالغيط إلى
"هجمات نفذتها إيران في صيف  2019بالخليج قرب مضيق
هرمز ،وكذلك التهديد المستمر الذي يمثله المتمردون الحوثيون
من اليمن على المالحة في البحر األحمر ومضيق باب المندب".
وأكد أن "حصول إيران على السالح النووي من شأنه
ً
ً
أن يطلق سباقا للتسلح في المنطقة" ،متمنيا أن "تنجح
المفاوضات الجارية في ثني إيران عن تحقيق هذا الهدف،
ً
تجنبا لتدهور الموقف األمني إلى ما هو أشد خطورة،
وأوضح أنه من الصعب تناول البرنامج النووي اإليراني
من دون النظر إلى حقيقة وجود قوة نووية قائمة بالفعل
في المنطقة ،وهي إسرائيل".
وأوض ــح أن "ال ـس ـلــوك اإلي ــران ــي فــي المنطقة والـنــزعــة
الواضحة للهيمنة والتدخل في الدول العربية هما السبب
وراء صـعــوبــة إقــامــة نـظــام أمـنــي فــي الخليج يـقــوم على
التعاون والرفاهية المشتركة للشعوب".

لم ّ
يمر قرار الرئيس التونسي
قيس سعيد ،الذي اتخذه ليل
الخميس ،والقاضي بتغيير
تاريخ ثورة الياسمين من 14
يناير إلى  17ديسمبر دون
أن يثير زوبعة من االنتقادات
والجدل وحتى السخرية.
وترى نخب تونسية أن
تغيير تاريخ االحتفال
بالثورة هو سطو على
التاريخ ،وتحريف جديد
لنص الدستور ،واستغالل
لمشاعر التونسيين الذين
قادوا االحتجاجات ضد
نظام بن علي في محافظة
سيدي بوزيد أواسط ديسمبر
من سنة  .2010بينما انتقد
البعض "انحراف" الرئيس
بأولويات الشعب الذي يعيش
بلده أزمة مالية خانقة ّقربته
من حافة اإلفالس ،وأزمة
اجتماعية فاقمها ارتفاع
معدالت البطالة والفقر
والتهميش ،تضاف إليهما
أزمة سياسية أشعلها الخالف
حول اإلجراءات االستثنائية.

ةديرجلا
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بايدن يتعهد بالدفاع عن أوكرانيا ويرفض خطوط بوتين الحمر
األميركية رصدت حشد  175ألف جندي روسي واستعدادات لالجتياح من  4جبهات
االستخبارات
ً
● كييف تتوقع غزوا بنهاية يناير ...وترفض التخلي عن مساعيها لالنضمام إلى «الناتو»
تأكيد لمخاوف الغرب
في ٍ
وحلف شمال األطلسي،
رصدت أجهزة ًاالستخبارات
األميركية خططا للجيش
الروسي لشن هجوم متعدد
الجبهات في وقت مبكر من
العام المقبل على أوكرانيا،
حشدت له  100كتيبة
تكتيكية مع نحو  175ألف
جندي ،إلى جانب الدروع
والمدفعية والمعدات.

أخذت األزمة على أكثر حدود
حـلــف شـمــال األطـلـســي سخونة
ً
منحى جــديــدا أكثر خـطــورة ،مع
تــأكــد االس ـت ـخ ـب ــارات األمـيــركـيــة
مــن وج ــود مخطط ل ــدى روسـيــا
الج ـ ـت ـ ـيـ ــاح أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا م ـ ــن ع ــدة
جبهات في وقت مبكر من العام
المقبل ،وإعالن الرئيس األميركي
جو بايدن عدم ّ
تقيده بأي خطوط
حمر لنظيره الروسي فالديمير
ب ــوتـ ـي ــن ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـح ــرب
المحتملة.
وفي تأكيد للمخاوف الغربية،
نقلت صحيفة واشنطن بوست
أمس األول ،عن مسؤول أميركي
كبير ،أن روسيا تستعد إلطالق
هـجــوم على أوكــرانـيــا بمشاركة
« 100كتيبة مكونة من مجموعات
تكتيكية بقوة تقدر بنحو 175
ألــف جـنــدي ،إلــى جــانــب دبــابــات
ومدفعية ومعدات أخرى».
وق ـب ــل ال ـق ـمــة ال ـمــرت ـق ـبــة عبر
الفيديو بين الرئيسين األميركي
وال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ل ـم ـن ــاق ـش ــة ال ـت ــوت ــر
ال ـم ـت ـصــاعــد م ـن ــذ ض ــم مــوسـكــو
لشبه جزيرة القرم قبل  7سنوات
واس ـت ـي ــاء الـ ـق ــوات االنـفـصــالـيــة
الموالية لها على جزء من شرق
أوك ــران ـي ــا ،نـقـلــت الـصـحـيـفــة عن
وثـ ـيـ ـق ــة ع ـس ـك ــري ــة أمـ ـي ــركـ ـي ــة أن
القوات الروسية تقوم بالتموضع
فــي  4مــواقــع مختلفة بخمسين
مجموعة قتالية تكتيكية.
ور ف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــت وزارة ا ل ـ ـ ــد ف ـ ـ ــاع
(ال ـ ـب ـ ـن ـ ـتـ ــاغـ ــون) ال ـت ـع ـل ـي ــق ع ـلــى
المعلومات االستخباراتية ،لكنها
ً
ً
أبدت «قلقا عميقا من األدلة على
خطط لروسيا لتحركات عدوانية
ضــد أوكــران ـيــا» .وق ــال المتحدث
بــاس ـم ـهــا ال ـل ـف ـت ـنــانــت كــولــونـيــل
توني سيميلروث« :نواصل دعم
تـخـفـيــف ال ـت ــوت ــر ف ــي الـمـنـطـقــة،
وإيجاد حل دبلوماسي للصراع
في شرق أوكرانيا».

خطوط حمر

الرئيس الروسي يبلغ
إردوغان غضبه من
استخدام المسيرات
التركية في استهداف
حلفائه في دونباس

واسـتـبــق بــايــدن القمة وعــزز
الضغط على بوتين أمس األول،
ووع ـ ـ ــد ب ـ ـم ـ ـبـ ــادرات لـ ـل ــدف ــاع عــن
ً
أوك ــرانـ ـي ــا ،م ــؤك ــدا أن ــه سيجعل
ً
من «الصعب جــدا» بالنسبة إلى
روسيا شن أي غزو عليها.
وقال بايدن ،لدى مغادرته إلى
منتجع كامب ديفيد« :ما أقوم به
هو تجميع أشمل وأهم مجموعة
من المبادرات لجعل من الصعب

سلة أخبار
بايدن :أعاني ًنزلة برد
وأخضع يوميا الختبار «كورونا»

أكد الرئيس األميركي جو
بايدن أن صوته الخشن
خالل مؤتمره الصحافي،
أمس األول ،سببه "نزلة
برد" أصيب بها بعد
اتصال مع حفيده الذي
نقل العدوى إليه ،مشيرا
إلى أنه يخضع "يوميا"
الختبار "كورونا".
وخالل مؤتمره الذي
عقده في البيت األبيض
ليتحدث عن االقتصاد
األميركي ،بدا أنه يعاني
احتقانا واضحا وسعل
مرات عدة ،مما دفع أحد
الصحافيين إلى سؤاله
عن صحته.
وقال بايدن "أنا بخير.
أخضع الختبار كوفيد كل
يوم .األمر هو أن حفيدي
الذي يبلغ عاما ونصف
عام مصاب بنزلة برد،
ويحب تقبيل جده .إنها
مجرد نزلة برد".

ألمانيا :استفتاء بحزب
ميركل الختيار قيادة جديدة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يستعرض الوحدات العسكرية أمس األول (وزارة الدفاع)
للغاية على السيد بوتين المضي
ً
قدما والقيام بما يخشى الناس
أنه قد يقدم على فعله».
وأكد أنه على دراية بتحركات
روس ـي ــا م ـنــذ ف ـتــرة طــوي ـلــة وأن ــه
ً
س ـي ـج ــري «ن ـق ــاش ــا طـ ــويـ ــا» مــع
ً
بوتين ،مشددا على أنه «لن يقبل
أي خطوط حمراء من أحد» بشأن
تلك األزمة.
ويوم الثالثاء الماضي ،اطلق
ً
ً
الرئيس الروسي تحذيرا شديدا
لـحـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي (نــاتــو)
وحذره من التوسع في نشر قواته
ً
وأسلحته في أوكرانيا ،معتبرا أن
ذلك يمثل «خطا أحمر» لروسيا
وسيؤدي إلى «رد قوي».
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ــة ب ــاس ــم
ال ـب ـي ــت االب ـ ـيـ ــض ج ـي ــن س ــاك ــي:
« هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك سـ ـلـ ـسـ ـل ــة أدوات ف ــي
ً
متناولنا .طبعا ،تشكل العقوبات
ً
االقتصادية خيارا» .ولم تشأ الرد
على سؤال يتصل بإمكان اتخاذ
خطوات عسكرية.
ورغ ــم االتـ ـص ــاالت الـمـتــزايــدة
بين الخصمين منذ التقى بوتين

وب ــاي ــدن ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ف ــي قمة
بجنيف خــال يونيو الماضي،
تـسـتـمــر الـ ـت ــوت ــرات .فـبــاإلضــافــة
إلى الصراع في أوكرانيا ،تواصل
روس ـ ـيـ ــا وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
خ ــاف ــات ـه ـم ــا ح ـ ــول الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـق ـضــايــا م ــن بـيـنـهــا الـهـجـمــات
اإللكترونية.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
األميركي أنتوني بلينكين تحدث
خـ ـ ــال ل ـق ــائ ــه ن ـظ ـي ــره ال ــروس ــي
س ـ ـيـ ــرغـ ــي الف ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ال ـخ ـم ـي ــس
الماضي في ستوكهولم عن «أدلة»
على االستعدادات لالعتداء على
ً
أوكرانيا ،محذرا من أنه «إذا قررت
روسيا مواصلة طريق المواجهة،
فستواجه عواقب وخيمة» ،بعدما
هددها األربعاء بفرض عقوبات
اقتصادية مؤلمة.
وف ـ ــي أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،أك ـ ــد وزيـ ــر
ال ــدف ــاع أول ـي ـك ـســي ريــزن ـي ـكــوف،
أمــام البرلمان ،مواصلة روسيا
نشر قواتها على الـحــدود وبــدء
تـ ــدري ـ ـبـ ــات ع ـس ـك ــري ــة واخ ـت ـب ــار
ات ـصــاالت ـهــا وس ـت ـكــون مستعدة

«لتصعيد» عسكري محتمل في
نـهــايــة يـنــايــر الـمـقـبــل بـمـشــاركــة
نحو  100ألف جندي.
وقال ريزنيكوف أمس األول ،إن
قواته استخدمت طائرة بيرقدار
الـتــركـيــة م ــرة واحـ ــدة ضــد نظام
مــدف ـع ـيــة ،مـضـيـفــا أن ــه م ـنــذ ذلــك
ال ــوق ــت يـخـشــى «ج ـن ــود ال ـع ــدو»
اسـ ـتـ ـخ ــدام م ـث ــل هـ ـ ــذه األن ـظ ـم ــة
ألن ـهــم يـفـهـمــون «ك ـيــف يـمـكــن أن
ينتهي هذا».
ً
وأوض ـ ـ ـ ــح أي ـ ـضـ ــا أن روسـ ـي ــا
حشدت أكثر من  94ألــف جندي
بالقرب من حدود أوكرانيا وربما
تستعد لتصعيد واســع النطاق
في نهاية يناير المقبل.
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــش اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع
لـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة األمـ ـ ـ ـ ـ ــن وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون
بــأوروبــا فــي ستوكهولم ،رفض
وزير الخارجية ديمترو كوليبا
ً
ً
رفضا قاطعا أي التزام بالتخلي
ع ــن خ ـطــة االن ـض ـم ــام إل ــى حلف
شمال األطلسي وأي «ضمانات»
ً
أخــرى ،داعيا الواليات المتحدة
وحلفاءها إلى رفض أي مطالب

روس ـ ـيـ ــة ل ـخ ـف ــض الـ ـت ــوت ــر عـلــى
الحدود األوكرانية.

بوتين وإردوغان
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أب ـلــغ الــرئـيــس
الــروســي نـظـيــره الـتــركــي رجــب
طـيــب أردوغـ ــان أم ــس األول ،أن
ال ـج ـيــش األوكـ ــرانـ ــي يـسـتـخــدم
طــائــرات مسيرة تركية الصنع
م ــن طـ ــراز ب ـي ــرق ــدار ف ــي منطقة
الـ ـ ـص ـ ــراع ب ـم ـن ـط ـقــة دون ـ ـبـ ــاس،
ً
م ـع ـت ـب ــرا أن ت ـن ـف ـيــذه ه ـج ـمــات
ض ــد االن ـف ـصــال ـي ـيــن ال ـمــوال ـيــن
ل ــه «اس ـت ـف ــزاز وس ـل ــوك م ــدم ــر».
وانـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــد ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ــروس ـ ــي
«س ـ ـي ـ ــاس ـ ــة ك ـ ـي ـ ـيـ ــف الـ ـ ـم ـ ــدم ـ ــرة
ل ـت ـق ــوي ــض اتـ ـف ــاق ــات مـيـنـســك»
لـ ـع ــام  2015الـ ـت ــي تـ ـه ــدف إل ــى
إنهاء الصراع في شرق أوكرانيا
االن ـف ـص ــال ــي ،لـكـنـهــا ل ــم تـطـ ّـبــق
بتاتا.
وأشار بوتين خالل المكالمة
ال ـه ــات ـف ـي ــة أيـ ـض ــا إل ـ ــى «ح ــاج ــة
ك ـي ـي ــف إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـخـ ـل ــي ع ـ ــن أي

محاولة لنشاطات عدائية» في
شرق أوكرانيا.
و قـ ـ ــا لـ ـ ــت إدارة اال ت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
التركية ،إن أوكرانيا كانت إحدى
القضايا التي ناقشها أردوغــان
م ـ ــع بـ ــوت ـ ـيـ ــن ،ل ـك ـن ـه ــا ل ـ ــم ت ــذك ــر
تفاصيل أخرى.
واشـ ـت ــرت أوك ــرانـ ـي ــا ون ـشــرت
ط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات تـ ــرك ـ ـيـ ــة م ـ ـس ـ ـيـ ــرة فــي
الحرب ضد القوات المدعومة من
روسيا في منطقة دونباس ،مما
أث ــار غـضــب روس ـيــا .وق ــال وزيــر
الخارجية التركي مولود جاويش
أوغلو ،إنه ال يمكن تحميل تركيا
مسؤولية نشر أوكرانيا لطائرات
مسيرة تركية الصنع.
واتهمت روسيا أوكرانيا في
أكتوبر بزعزعة استقرار الوضع
ب ـ ـعـ ــد أن اس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــت الـ ـ ـق ـ ــوات
ال ـح ـكــوم ـيــة ط ــائ ــرة م ـس ـيــرة مــن
طراز بيرقدار تي بي  2لمهاجمة
موقع يسيطر عليه االنفصاليون
المدعومون من روسيا.
(عواصم  -وكاالت)

ّ
تفشي «أوميكرون» مسألة وقت ...والسر في «كوكتيل جيني»

ت ـع ـت ـقــد دراس ـ ـ ــة جـ ــديـ ــدة أن ـ ــه م ــن الـمـحـتـمــل
أن يـ ـك ــون م ـت ـح ــور فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ال ـجــديــد
«أوم ـي ـكــرون» أكـثــر ان ـت ـشــارا ،ألن ــه «الـتـقــط مــادة
وراث ـي ــة م ــن ف ـي ــروس آخ ــر يـسـبــب ن ــزالت الـبــرد
لدى البشر».
و ق ـ ـ ـ ــام بـ ــا ح ـ ـثـ ــون فـ ـ ــي ش ـ ــر ك ـ ــة ،Nference
المتخصصة في تحليل البيانات ومقرها مدينة
كامبريدج بوالية ماساتشوستس األميركية،
بـتـحـلـيــل ال ـم ـع ـلــومــات ال ـط ـب ـيــة ال ـ ـ ــواردة بـشــأن
«أوميكرون» وتسلسله الجيني ،فوجدوا مقتطفا
مــن الـشـفــرة الجينية يــوجــد كــذلــك فــي فيروس
يسبب الــزكــام ،وأوضـحــوا أن أومـيـكــرون يمكن
أن يـعـ ّـرض المصاب لفيروس «»SARS-CoV-2
(كورونا) وكذلك لفيروس « ،»HCoV-229Eالذي
يسبب عادة نزالت البرد.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية
أن نـتــائــج ال ــدراس ــة دف ـعــت أح ــد مــؤلـفـيـهــا إلــى
االعتقاد بأن أوميكرون قد يكون «أكثر قابلية
لــانـتـشــار ول ـكــن أق ــل خ ـطــورة مــن الـمـتـحــورات
السابقة» ،متابعة« :التزال الكثير من المعطيات
غامضة بشأن أوميكرون ،وهو ما يجعل خبراء
الصحة قلقين من خطورته».
ويقول باحثون إن التطورات التي تطرأ على
الفيروس وتجعله «أكثر قابلية لالنتشار» تفقده
بشكل عام السمات التي تجعله «أكثر خطورة»،
وال تــزال الــدراســة قيد الطباعة التمهيدية ولم
تـخـضــع ب ـعــد ل ـمــراج ـعــة األق ـ ـ ــران .ورغـ ــم إع ــان
م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ع ـ ــدم ت ـل ـق ـي ـهــا أي
معلومات عن وفيات يحتمل أن تكون مرتبطة
بالمتحور الجديد فــإن عــدد اإلصــابــات بــه زاد
بأكثر من الضعف في إنكلترا ،في حين واصلت
اإلصابات االرتفاع في أستراليا.
وفي لندن ،أعلنت رئيسة وكالة األمن الصحي
جيني هاريس اكتشاف  75إصابة أخرى ليرتفع
بــذلــك ال ـع ــدد ف ــي الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة إل ــى .104
وعادت الحصيلة اليومية إلصابات «كورونا» في
بريطانيا مساء أمس إلى االرتفاع فوق مستوى
 50ألف حالة يوميا ،للمرة األولى منذ منتصف
يوليو ،عندما وصلت إلى هذا المستوى بسبب
بطولة كأس األمم األوروبية آنذاك.
وفي تطور يمثل اختبارا لخطط إعادة فتح
االق ـت ـصــاد ،انـتـشــر «أوم ـي ـك ــرون» فــي أسـتــرالـيــا
أمس ،مع ارتفاع اإلصابات في سيدني إلى ،13
في حين رصدت والية كوينزالند حالة يشتبه
فــي أنـهــا مـصــابــة بــالـمـتـحــور ال ـجــديــد ،وتلتزم
السلطات االتحادية بخطة إعادة فتح االقتصاد
على أمل أن يكون المتحور الجديد أقل وطأة من
السالالت السابقة ،لكن بعض حكومات الواليات
والمناطق اتخذت إجراءات لتشديد الرقابة على
حدودها المحلية ،وسجلت أستراليا أول إصابة

دوليات

محلية بالساللة الجديدة في مدرسة بسيدني،
وت ـح ـقــق ال ـس ـل ـطــات لـمـعــرفــة م ـصــدر اإلص ــاب ــة،
وذكرت أنها تتوقع المزيد من اإلصابات.
وف ــي حـيــن يـقـتــرب ال ـعــدد الـكـلــي لــإصــابــات
بمرض «كورونا» من  35مليونا ،رصدت الهند،
أم ــس ،ثــالــث إصــابــة بالمتحور الـجــديــد ،لرجل
مــن أصــل هندي يبلغ  72عاما كــان يعيش في
زيمبابوي منذ عشرات السنين ،وعاد إلى الهند
في  28نوفمبر.
وفــي وقــت ارتـفــع عــدد اإلصــابــات بالمتحور
الـجــديــد فــي فــرنـســا إل ــى  ،12أعـلـنــت السلطات
الصحية الهولندية ،أم ــس ،أن الـعــدد النهائي
لمن ثبتت إصابتهم بـ»أوميكرون» ،من بين ركاب
رحلتين قدمتا إلــى الـبــاد مــن جـنــوب افريقيا
األس ـبــوع الـمــاضــي ،هــو  ،18وكــانــت الرحلتان
أقلعتا في  26نوفمبر عندما فرضت الحكومة
الـهــولـنــديــة ق ـيــودا جــديــدة عـلــى الـسـفــر بسبب
م ـخــاوف مــن أوم ـي ـكــرون ،وج ــرى ع ــزل مــا يزيد
على  600راكب على متن الرحلتين وإخضاعهم
لفحوص «كــورونــا» ،وتــم التأكد من إصابة 61
مـنـهــم ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا ،مـنـهــم  18بــالـســالــة
أوميكرون.
فــي ال ـس ـيــاق ،أعـلــن الـمـتـحــدث بــاســم منظمة
الصحة العالمية كريستيان ليندماير ،خالل
مؤتمر صحافي دوري في جنيف ،أمس األول،
أن المنظمة األممية لم تتلق أي معلومات عن
وفيات يحتمل أن تكون مرتبطة بـ»أوميكرون»،
مضيفا أنه مع لجوء المزيد من الدول إلى إجراء
فحوص لرصد المتحور «سيكون لدينا مزيد من
اإلصابات ،ومزيد من المعلومات ،رغم أنني آمل
أال يكون هناك وفيات».
وبعدما بقيت حتى اآلن بمنأى عن الجائحة،
صدت إصابة أولى بـ»كورونا» ،أمس ،في جزر
ُر ِ
كوك الرخبيل الواقع في المحيط الهادئ ،ويبلغ
عدد سكانه  17ألف نسمة لطفل يبلغ  10سنوات،
حسبما أعلن رئيس الوزراء مارك براون .وكانت
جزر كوك عزلت نفسها بالكامل عن بقية العالم
عندما بدأت الجائحة.
وفـ ــي ب ــرل ـي ــن ،دعـ ــت ال ـم ـس ـت ـشــارة األل ـمــان ـيــة
التضامن
المنتهية واليتها أنجيال ميركل إلى
ّ
ف ـ ــي م ـك ــاف ـح ــة انـ ـتـ ـش ــار «كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا» ،وح ــض ــت
المواطنين مجددا على تلقي التطعيم ،وقالت
ف ــي آخ ــر رس ــال ــة أسـبــوعـيــة لـهــا عـبــر الـفـيــديــو،
أمس« ،نحن في وضع خطير جدا في خضم هذه
الموجة الرابعة من الجائحة ،وفي بعض أجزاء
بلدنا ال يمكن وصف الوضع إال بأنه مأساوي»،
وحضت المواطنين على أخذ «الفيروس الغادر
على محمل الجد».
(عواصم  -وكاالت)

بدأ "الحزب المسيحي
الديموقراطي" ،المنتمية
إليه المستشارة المنتهية
واليتها أنجيال ميركل،
استفتاء بين أعضائه،
أمس ،الختيار قيادة جديدة
للحزب ،خلفا لرئيسه الحالي
أرمين الشيت.
وهذه هي المرة األولى في
تاريخ الحزب ،الذي أوشك
على االنضمام لصفوف
المعارضة بعد هزيمته
الساحقة في االنتخابات،
يتخذ فيها ما يقرب من 400
ألف من أعضائه قرارا أوليا
بشأن اختيار زعيمهم.
والمرشحون لهذا
المنصب هم رئيس ديوان
المستشارية المنتهية
واليته ،هيلجه براون،
وزعيم الكتلة البرلمانية
السابق للتحالف المسيحي،
فريدريش ميرتس ،وخبير
شؤون السياسة الخارجية
نوربرت روتغن.
وعقب الهزيمة التي ُمني
بها في االنتخابات العامة
التي جرت نهاية سبتمبر
الماضي ،يسعى الحزب
إلى إعادة تنظيم قيادته.
ولن يترشح الشيت ،الذي
أخفق في شغل منصب
المستشار بهزيمة الحزب
في االنتخابات ،مرة أخرى
لقيادة الحزب.

غامبيا :انتخابات رئاسية
لعالج جروح الدكتاتورية

أدلى الناخبون في
غامبيا ،أمس ،بأصواتهم
في انتخابات حاسمة
لديموقراطية فتية تسعى
إلى التغلب على ماضيها
الدكتاتوري وتأثير "كورونا"
على اقتصادها الهش.
ويتنافس الرئيس المنتهية
واليته أداما بارو مع 5
مرشحين آخرين ،جميعهم
رجال على أقل بقليل من
مليون صوت ،لتولي رئاسة
أصغر دولة في القارة
اإلفريقية ،وتعد واحدة من
أفقر دول العالم ،لوالية
مدتها  5سنوات .وتجري
االنتخابات في دورة واحدة
فقط.
وكان بارو ،وهو متعهد
عقارات يبلغ من العمر
اليوم  56عاما ،ضرب قبل
 5سنوات كل التوقعات
وفاز على الدكتاتور يحيى
جامع الذي أمضى أكثر من
 20عاما في السلطة شهدت
فظائع ارتكبتها الدولة
وعمالؤها من اغتياالت
إلى حاالت اختفاء قسري
وجرائم اغتصاب وتعذيب.
وتشهد غامبيا بذلك أول
انتخابات لم يترشح جامع
فيها منذ عام .1966
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ً
ملفا إلدانة حكام مباراته مع السالمية
يجهز
العربي
ً

بعد تعادل الفريقين إيجابيا في الجولة الثالثة من منافسات «الممتاز»

أحمد حامد

السالمية
كان يستحق
نقاط الفوز
ً
عطفا على
أدائه المميز

اليوسف

وصـ ــف أم ـي ــن صـ ـن ــدوق ن ــادي
العربي ،المتحدث الرسمي باسم
األخـ ـض ــر ف ـ ــؤاد الـ ـم ــزي ــدي ،األداء
الـتـحـكـيـمــي ف ــي مـ ـب ــاراة الـعــربــي
والسالمية بالجولة الثالثة من
منافسات ال ــدوري الممتاز أمس
األول بــ"الـمـهــزلــة" ،مشيرا إل ــى أن
ناديه بصدد إعداد ملف لالحتجاج
الرسمي على طاقم التحكيم ،إلى
ج ــان ــب تـقــديـمــه ش ـك ــوى مـقــرونــة
بالفيديو ضد حامل الراية بداعي
"أفـ ـع ــال غ ـيــر أخ ــاق ـي ــة" ع ـلــى حد

تـعـبـيــره .وكـ ــان ال ـفــري ـقــان تـعــادال
بهدفين لكل منهما ،ليصل كالهما
إلى النقطة الرابعة.
وقال المزيدي ان الحكم هاشم
الــرفــاعــي ًل ــم يـكــن مـنـ ًصـفــا ،وق ــدم
أداء هزيال وكان سببا في خروج
الالعبين ،وحتى الجهاز اإلداري
عــن التركيز المطلوب ،الفـتــا إلى
أن مدير جهاز الكرة علي مندني
حصل بين شوطي المباراة على
البطاقة الحمراء ،كما أنذر الرفاعي
اإلداري أحمد النجار.

مباراتان في دوري الدرجة األولى
تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة من دوري
 stcللدرجة الممتازة بإقامة مباراتين في الخامسة
والنصف مساء ،حيث يلتقي برقان والساحل على
استاد ناصر العصيمي ،بينما يلعب الصليبيخات
وخيطان على استاد مبارك العيار بنادي الجهراء.

يعتلي الجهراء ،الذي يغيب عن مباريات هذه
الجولة ،صدارة الترتيب برصيد  ٤نقاط ،ثم يأتي كل
من الساحل وبرقان بـ  ٣نقاط ،مع مباراة أقل ،ويحتل
الصليبيخات المركز الرابع بنقطة وحيدة ،ويقبع
خيطان في ذيل الترتيب بدون نقاط.

الخرافي نجم اليوم األول لدوري الفروسية

الخرافي على منصة التتويج
نجح نجم نادي الكويت للفروسية علي جاسم الخرافي في خطف األضواء خالل
منافسات اليوم األول من الجولة الثانية لدوري االتحاد الكويتي للفروسية التي تقام
منافساتها في مركز الكويت للفروسية ،بفوزه بالمركز األول في الشوطين األخيرين
على ارتفاع  125و 135سم ،وسط منافسة قوية من فرسان األندية المحلية.
وعـلــى ارت ـفــاع  115ســم ،حقق ال ـفــارس فيصل الشطي الـمــركــز األول تــاه محمد
المرشود ،وتقاسم المركز الثالث الفارسان علي الصايغ وأرماندو لوفريس ،وجاء
ً
ً
الفارس ناصر الهزيم رابعا ،وأوس التناك خامسا.
كما نجح الفارس فيصل الشطي في تحقيق المركز األول على ارتفاع  105سم،
ً
متقدما على الفرسان حسين الخرافي وجاسم الخلفان ويعقوب النصرالله وروان
الدريس ،وقام بتتويج األبطال وليد الجاسم المدير التنفيذي التحاد الفروسية.
وق ــال الـجــاســم إن ال ــدوري المحلي يـضــم  8ب ـطــوالت ،كــل بـطــولــة تستمر يومين
متتاليين ،وتشمل أشواطا للمحترفين والهواة والناشئين ،ويتنافس في الدوري
أكثر من  300فارس وفارسة ،ويبلغ مجموع جوائز الدوري أكثر من  80ألف دينار.

وبـيــن ان فريقه تـعــرض لسيل
مــن ال ـق ــرارات الـخــاطـئــة بــدايــة من
البطاقات الملونة ،وبخاصة الكارت
األح ـمــر لــاعــب سـلـطــان الـعـنــزي،
ً
وصوال إلى التغاضي عن احتساب
ركلة جزاء صحيحة لألخضر ،في
إش ــارة إل ــى االش ـت ــراك ال ــذي جرى
بين مساعد ندا ومهاجم العربي
ماردكيان في الدقائق األخيرة من
عمر اللقاء.
وتساءل" :إلى متى يتم تجاهل
نداءات العربي التحاد الكرة بشأن
االخـ ـتـ ـي ــارات ال ـخ ــاص ــة بــالـحـكــام
في أغلب األلـعــاب" ،مؤكدا أن هذا
األمــر ال يتوافق مع أهمية القلعة
الخضراء والـقــاعــدة الجماهيرية
التي تضم نصف الشعب الكويتي.

اليوسف :السالمية األخطر
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد رئ ـيــس ن ــادي
السالمية الشيخ تركي اليوسف
أن فريقه كــان األفـضــل على مــدار

يـقــدم منذ فـتــرات طويلة ،واصفا
اللقاء بأنه من الزمن الجميل للكرة
الكويتية.
وك ـ ــان ـ ــت نـ ـت ــائ ــج أم ـ ـ ــس األول
أس ـف ــرت ع ــن ف ــوز الـتـضــامــن على
اليرموك بهدفين مقابل هدف في
م ـب ــاراة أقـيـمــت عـلــى اس ـتــاد ثامر
ضمن الجولة الثالثة ،حيث افتتح
اليرموك التسجيل في الدقيقة 45
عبر العبه كارلوس أندريس ،بينما
سجل للتضامن فيسو بالكا في
الدقيقة " ،"45+2ويوسف العنيزان
في الدقيقة " ."78وبهذا الفوز حصد
التضامن أول  3ن ـقــاط ،فــي حين
استمر اليرموك في المركز األخير
من دون نقاط.
جدير بالذكر أن الجولة الثالثة
شـهــدت فــي انطالقتها الخميس
ال ـمــاضــي مــواج ـهــة بـيــن الـشـبــاب
والفحيحيل ،وانـتـهــت بالتعادل
اإليـجــابــي بـهــدف لكل فــريــق ،كما
تـ ـع ــادل أي ـض ــا بــالـنـتـيـجــة ذات ـهــا
النصر مع كاظمة.

العنزي أحرزت ذهبية الطاولة في آسيا
أحرزت العبة منتخب الكويت لكرة
الطاولة للمعاقين مالك العنزي ،أمس،
المركز األول والميدالية الذهبية في
دورة األل ـعــاب الـبــارالـمـبـيــة اآلسـيــويــة
الــرابـعــة المقامة حاليا فــي العاصمة
الـبـحــريـنـيــة (ال ـم ـن ــام ــة) ،ب ـعــد تغلبها
على منافستها التايلندية في المباراة
النهائية بثالثة أشواط لواحد .ويشارك
منتخبنا الوطني في رياضتي ألعاب
الـ ـق ــوى وك ـ ــرة الـ ـط ــاول ــة ب ـ ـ  6الع ـب ـيــن.
وتـشـهــد الـبـطــولــة اآلس ـيــويــة حـضــورا
كـبـيــرا ألك ـثــر م ــن  1500الع ــب والعـبــة
ممن تقل أعمارهم عن  20عاما من 30
دولة آسيوية.
م ــن ج ـه ـت ــه ،أشـ ـ ــاد رئـ ـي ــس الـلـجـنــة
البارالمبية الكويتية ور ئـيــس الوفد
نـ ــاصـ ــر الـ ـعـ ـجـ ـم ــي ،بـ ــاإلن ـ ـجـ ــاز ال ـ ــذي
حققته الــاعـبــة مــاك الـعـنــزي ،مؤكدا
أنـهــا سـتـكــون بطلة الـكــويــت المقبلة،
وينتظرها مستقبل مشرق.
وأضاف" :الميدالية الذهبية جاء ت
فــي أول مشاركة دولـيــة لالعبة ،وهــذا
يبشر بمستقبل وا عــد لبنت الكويت،
ونحن في اللجنة البارالمبية الكويتية
ح ــريـ ـص ــون عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم ك ـ ــل ال ــدع ــم
والمساندة ألبطال الكويت ،إليصالهم
إلى أفضل المراتب الدولية ،ورفع علم

مالك العنزي
الـكــويــت عــالـيــا" ،الفـتــا إلــى أن الالعبة
م ــاك ال ـع ـنــزي ق ــدم ــت صـ ــورة مـشــرفــة
ل ـل ـف ـت ــاة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،س ـ ـ ــواء فـ ــي حـفــل
االفتتاح ،أو بمنافسات كرة الطاولة.
م ــن جــان ـب ـهــا ،أب ـ ــدت األمـ ـي ــن ال ـعــام
للجنة البارالمبية الكويتية شريفة
ال ـغــانــم سـعــادتـهــا ال ـغــامــرة بــاإلنـجــاز
اآلسيوي الكبير ،وقالت" :اإلنجاز جاء
ب ـعــد م ـنــاف ـســات ق ــوي ــة ،تـمـكـنــت فيها
بطلة الكويت من التقدم بخطى ثابتة
نحو المباراة النهائية التي حسمتها
بجدارة واستحقاق".
وأكــدت الغانم أن اإلنجاز اآلسيوي

مدرب األزرق وبرنامج اإلعداد
على طاولة «الفنية» اليوم
•

جانب من مباراة العربي والسالمية

ش ــوط ــي الـ ـلـ ـق ــاء ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن
ال ـه ـج ـمــات ال ـخ ـط ـيــرة والـم ـتــاحــة
للتسجيل كانت في اتجاه الحارس
سلمان عبد الغفور.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن ال ـس ــال ـم ـي ــة ك ــان
األجدر بحصد نقاط الفوز ،عطفا
على األداء واالستحواذ والفرص
ال ـ ـم ـ ـهـ ــدرة ،وال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت ًكـفـيـلــة
بتحقيق نقاط الفوز ،معتبرا أن ما
قدمه فريقه بداية للعودة بقوة إلى
المنافسة على كل األلقاب ،السيما
م ــع م ــا يملكه الع ـبــو ال ـفــريــق من
إمكانات كبيرة ،إلى جانب جهاز
فني مميز بقيادة المدرب محمد
إبراهيم.
ب ــدوره ،أعــرب مــدرب السالمية
مـحـمــد إب ــراه ـي ــم ع ــن رض ـ ــاه بما
قــدمــه الــاع ـبــون ،مــؤكــدا أن األداء
في المباراة ارتقى إلى المستوى
ً
المأمول ،وأن التعادل كــان عــادال
بين الفريقين.
وأردف بأن المستوى الذي ظهر
في مـبــاراة السالمية والعربي لم

رياضة

ي ــؤك ــد ق ـ ــدرة ال ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـتــي على
ال ـت ـت ــوي ــج ب ــأف ـض ــل الـ ـم ــراك ــز ف ــي أه ــم
وأكـبــر المناسبات الرياضية القارية
والــدولـيــة ،مضيفة" :تتوالى إنجازات
رياضة المعاقين في مختلف األلعاب،
ـان
وهـ ــذا نـتـيـجــة عـمــل مـخـلــص ومـت ـفـ ٍ
من القائمين على أندية ذوي اإلعاقة،
م ــن م ـج ــال ــس إدارات وأج ـ ـهـ ــزة فـنـيــة
وإداري ـ ـ ــة ،وج ـه ــود مـخـلـصــة ألبـنــائـنــا
ال ــاع ـب ـي ــن ،ون ـت ـط ـلــع دائـ ـم ــا لتحقيق
أفضل اإلنجازات في البطوالت الدولية
لرفع علم الكويت عاليا فــي المحافل
الدولية".

ناشئات القرين أحرزن لقب المهرجان األول لكرة اليد

حازم ماهر

تعقد اللجنة الفنية باتحاد الكرة ،في الساعة السادسة من مساء اليوم،
ً
اجتماعها األول ،بعد االنتهاء من تشكيلها مؤخرا.
وتتشكل اللجنة الفنية مــن رئيس االتـحــاد الشيخ أحمد اليوسف
(رئـيـســا) ،وعضو مجلس اإلدارة صبيح أبــل (نــائـبــا) ،وج ــواد مقصيد
ويــوســف سويد ومعضد العجمي وأحـمــد حيدر وعبدالعزيز حمادة
َ
وممثلين للجنتي المسابقات والطبية (أعضاء).
ومن المقرر أن يشهد االجتماع مناقشة اختيار مدرب لمنتخبنا الوطني
األول ،س ــواء بالتعاقد مــع أي مــن المدربين
المعروضين على اللجنة أو استمرار المدرب
اإلسباني كارلوس غونزاليس ،وذلك خالل
"الفيفا داي" في شهر يناير ومارس المقبلين.
وتـ ـب ــدو ف ــرص ــة اسـ ـتـ ـم ــرار غــونــزال ـيــس
هــي األق ــوى ،خصوصا أن النية لدى
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم تتمثل
في تأجيل التصفيات المؤهلة
لـنـهــائـيــات ك ــأس آس ـيــا ،لتقام
فــي سبتمبر بــدال مــن يونيو
المقبلين.
كما يناقش االجتماع خطة
إعداد األزرق لهذه التصفيات،
وم ـن ـهــا ل ـعــب م ـبــارات ـيــن مع
م ـن ـت ـخــب ت ــاي ـل ـن ــدي يــومــي
 27و 30م ــن ش ـه ــر يـنــايــر
المقبل في العاصمة بانكوك،
ً
في حين تخاطب اللجنة ع ــددا من
االتـحــادات األهلية في آسيا وأوربــا
لالتفاق على مباراتين أخريين في
مارس.
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ت ـنــاقــش
ال ـل ـج ـن ــة خـ ـط ــة إعـ ـ ـ ـ ــداد ال ـم ـن ـت ـخــب
األولمبي لنهائيات كأس آسيا تحت
 23سنة ،التي تستضيفها اوزبكستان
خالل شهر يونيو المقبل ،حيث تعتبر
اللجنة أن دورة األلعاب الخليجية التي
تستضيفها الكويت خالل الفترة من 9
إلى  19إحدى مراحل اإلعداد.
كما طالب غونزاليس بمعسكرين
خارجيين أحدهما سيقام في مارس،
واآلخــر في أواخــر مايو ويستمر حتى
م ــوع ــد انـ ـط ــاق ال ـب ـطــولــة الـ ـق ــاري ــة ،مع
تحديد من  6إلى  8مباريات مع منتخبات
آسيوية ،وذلك عقب إجراء قرعة البطولة.

اليد» يدشن تدريباته اليوم
«أزرق ً
استعدادا لـ «األلعاب الخليجية»
•

محمد عبدالعزيز

تنطلق في الخامسة من مساء اليوم تدريبات منتخبنا الوطني
االول ل ـكــرة ال ـيــد عـلــى صــالــة االت ـح ــاد بمجمع
الـشـيــخ سـعــد الـعـبــدالـلــه الــريــاضــي ،اسـتـعــدادا
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي م ـن ــاف ـس ــات دورة األلـ ـع ــاب
الخليجية المجمعة التي تستضيفها الكويت
في يناير المقبل.
وت ـش ـمــل خ ـطــة إع ـ ــداد الـمـنـتـخــب
ل ـل ـب ـط ــول ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،وف ـ ــق مــا
أعلنتها هيئة تدريب المنتخبات
الــوط ـن ـيــة ل ـك ــرة ال ـي ــد وي ـشــرف
على تنفيذها الجهاز الفني
للمنتخب بقيادة السلوفيني
ب ـ ــوري ـ ــس ديـ ـنـ ـيـ ـت ــش ،ف ـت ــرة
ت ــدري ــب مـحـلـيــة ف ــي الـكــويــت
مدة  5ايام ،يغادر بعدها وفد
الـمـنـتـخــب ف ــي  11الـ ـج ــاري إلــى
مونتينيغرو إلقامة معسكر تدريبي
خــارجــي هـنــاك حـتــى  25مــن الشهر
نـفـســه ،ي ـخــوض خــالــه  4مـبــاريــات
ت ـجــري ـب ـيــة م ــع م ـن ـت ـخــب كــوســوفــو
مباراتين يومي  ،17و ،19ومباراتين
مع منتخب مونتينيغرو يومي ،22
 24الجاري.
ث ــم يـ ـغ ــادر وفـ ــد األزرق ف ــي 25
ديسمبر إ لــى مقدونيا الستكمال
المعسكر التدريبي ،ويلعب هناك
مباراتين تجريبيتين مع منتخبها
الــوط ـنــي ي ــوم ــي  ،29 ،27ق ـبــل أن
ي ـع ــود ال ــوف ــد إلـ ــى الـ ـب ــاد ف ــي 31
ديسمبر للمشاركة في منافسات
دورة األلعاب الخليجية المجمعة.
يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب
بقيادة دينيتش اختار قائمة أولية
بوريس
لــازرق تضم  26العبا استعدادا
دنيتش
للمشاركة في هذه الدورة.

سلة النصر تهزم الشباب
في دوري «األولى»
نادي القرين
أح ــرز فــريــق كــرة الـيــد بـنــادي القرين للناشئات
المركز األول في المهرجان األول لكرة اليد للناشئات،
الذي نظمته اللجنة النسائية باتحاد كرة اليد أمس
األول ،في صالة االتحاد بالدعية ،في حين حصل فريق
نادي سلوى الصباح ( )Bعلى المركز الثاني ،وجاءت
العبات نادي فتيات العيون ( )Bبالمركز الثالث.
وشارك في المهرجان  3أندية بـ  5فرق مختلفة،
بإجمالي أكثر من  75العبة من مواليد  2004وما فوق،
وحـضــرت المهرجان عـضــوة مجلس إدارة اللجنة
األولمبية الكويتية رئيسة لجنة رياضة المرأة في
اللجنة فاطمة حيات ،وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة
اليد عبدالله ذياب ،ورئيسة اللجنة النسائية باتحاد
كرة اليد د .الجازي المونس وأعضاء اللجنة.

من جهتها ،أشادت فاطمة حيات بالعمل المتميز،
الذي قدمته اللجنة النسائية في اتحاد كرة اليد خالل
الفترة الماضية.
وقالت حيات" :شهدنا يوم الجمعة نتيجة العمل
المهني والمتفاني ألســرة كرة اليد ،وحرصها على
تطوير كرة اليد النسائية ،وفق استراتيجية طموحة
وواضحة األهداف؛ لتحقيق االستدامة لرياضة كرة
اليد النسائية ،وذلك عبر االهتمام بالالعبات الناشئات
الالتي يمثلن القاعدة األساس لمستقبل اللعبة".
وأوضحت أن "هذا العمل المدروس جاء نتيجة
مثمرة لتعاون وثيق بين اللجنة النسائية ومجلس
إدارة اتـحــاد كــرة الـيــد ،بما يعد بمستقبل مشرق"،
معربة عن شكرها لقايد العدواني ،وعبدالله ذياب،

ود .خالد الشرجي ،ود .الجازي المونس على جهودهم
المخلصة واهتمامهم الدائم بكرة اليد النسائية.
من جانبها ،أبــدت د .الجازي المونس سعادتها
بـنـجــاح ال ـم ـهــرجــان ،م ــؤك ــدة أن ــه نـجــح بـشـكــل فــاق
التوقعات ،وقدم العديد من الالعبات الالتي من شأنهن
أن يكن اللبنة األســاس لمنتخب الكويت لكرة اليد
النسائية في المستقبل المنظور.
وأضافت المونس "لدينا مشاركة آسيوية نهاية
وسوف يكون اختيار الالعبات وفق
فبراير المقبلُ ،
المستويات التي قدمت في المهرجان ،كما سينطلق
دوري كرة اليد النسائية في  7ديسمبر للموسم الثاني
على التوالي".
وقــالــت "نــأمــل زي ــادة ع ــدد األنــديــة الـمـشــاركــة في

المهرجانات المقبلة ،عبر لوائح ملزمة من الهيئة
العامة للرياضة ،وبما يشجع األندية على فتح الباب
واسعا للرياضة النسائية عامة وكرة اليد على وجه
الخصوص ،وكذلك سرعة تفعيل االحتراف الجزئي
لالعبات".
وأعربت عن شكرها لرئيسة اللجنة النسائية بـ
"األولمبية" فاطمة حيات ،ومجلس إدارة كــرة اليد
برئاسة ناصر صالح بومرزوق ،وأمين السر العام قايد
العدواني ،وعبدالله ذياب على دعمهم ومساندتهم
الدائمة.

•

جابر الشريفي

ألحق النصر الهزيمة األولى بالشباب بالفوز عليه  ،65-84في اللقاء
الذي جمعهما أمس األول ،ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة األولى
لكرة السلة.
ورفع النصر رصيده إلى  8نقاط في صدارة الترتيب دون أي هزيمة،
يأتي بعده العربي واليرموك والشباب بـ  7نقاط لكل منهما ،ثم الساحل
ً
والصليبخات بـ  5نقاط ،وأخيرا التضامن  4نقاط.
وينص نظام البطولة على إقامة دوري بين الفرق الـ  ،7على أن يتأهل
ً
األول للدوري الممتاز مباشرة ،فيما ينتظر وصيف بطل "الدرجة األولى"
خامس الــدوري الممتاز من أجل خوض  3مباريات ،والفائز في اثنتين
يتأهل للممتاز في الموسم المقبل.
وأثبت النصر بهذا الفوز انه منافس عنيد على لقب البطولة ،وبالتالي
التأهل لدوري األضواء الموسم المقبل.
وتمكن النصر من بدء اللقاء بقوة وأنهى الربع األول  ،15-30ما منحه
األفضلية في مواصلة التقدم في الربع الثاني  ،36-49وفي الربع الثالث
رفع الفارق إلى  22نقطة  ،46-68قبل أن ينهي المباراة دون صعوبة .65-84
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يخوض مانشستر يونايتد
أولى مبارياته بقيادة
المدرب األلماني
رالف رانغنيك
اليوم عندما يواجه
كريستال باالس.

تشهد ا لـمــر حـلــة الخامسة
عشرة من بطولة انكلترا
لكرة القدم اليوم بداية
عهد الـمــدرب األلماني
رالـ ــف ران ـغ ـن ـيــك على
رأس ال ـج ـه ــاز الـفـنــي
لمانشستر يونايتد.
ويـفـتـتــح الـيــونــايـتــد
حقبة جديدة بإشراف
رانـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــك الـ ـ ـ ـ ــذي
تعاقد معه النادي
ل ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرة سـ ـ ـت ـ ــة
اش ـ ـهـ ــر ،ع ـل ــى ان
يتولى منصبا
اسـتـشــاريــا في
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي مـ ــدة
س ـن ـت ـيــن بـعــد
ذلك.
وي ـ ـ ـخـ ـ ــوض
ران ـغ ـن ـيــك أول
مباراة رسمية
له على ملعب
"أولد ترافورد"
ضد كريستال
باالس اليوم.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
رانغنيك ،في اول
مــؤ تـمــر صحافي
لـ ـ ــه أ مـ ـ ـ ــس األول،
على شد الصفوف
داخ ـ ــل ال ـف ــري ــق من
اجل تحقيق نتائج
اي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ت ــرتـ ـق ــي
الـ ــى ح ـجــم تـطـلـعــات
انصار النادي ،بقوله:
"دو ري يـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــن ف ــي
مـســاعــدة الـفــريــق على
تكوين كتلة متجانسة،
روح الفريق والتضامن
بـ ـي ــن م ـخ ـت ـلــف اف ـ ـ ــراده
غ ـ ــاي ـ ــة فـ ـ ــي االه ـ ـم ـ ـيـ ــة،
لـ ـ ـق ـ ــد شـ ــاهـ ــدنـ ــا
شـ ــوط ـ ـيـ ــن
مختلفين
في مباراة
أرس ـنــال (التي
فـ ــاز ب ـهــا مــانـشـسـتــر

رانغنيك مدرب
مان يونايتد

 ،)2-3لـ ـك ــن و ج ـ ـ ـ ــود ا نـ ـص ــار
رائعين سيساعدنا بــا شك،
األمـ ـ ـ ــور لـ ــن تـ ـك ــون س ـه ـل ــة ،ال
يـمـكـنـنــي تـغـيـيــر ال ـك ـث ـيــر في
ح ـصــة تــدري ـب ـيــة او اثـنـتـيــن،
يتعين علينا ان نستحوذ اكثر
على الكرة لكي نسيطر اكثر
على مجريات اللعب".
وكــان يونايتد اقــال مدربه
السابق النرويجي اولي غونار
س ــول ـش ــاي ــر وعـ ـي ــن ب ـ ــدال مـنــه
مؤقتا مساعده مايكل كاريك
الـ ــذي اشـ ــرف عـلـيــه ف ــي ثــاث
مباريات انتهت بفوزه خارج
ملعبه ضد فياريال االسباني
 -2صفر وبلوغه ثمن النهائي
مــن دوري األب ـط ــال ،وتـعــادلــه
بـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــدا ع ـ ـ ــن قـ ـ ـ ــواعـ ـ ـ ــده ض ــد
تـشـلـســي  1-1ث ــم ال ـف ــوز على
أرسنال  2-3الخميس.
وفي باقي مباريات اليوم،
يلعب توتنهام مع نورويتش
س ـي ـتــي ،ول ـي ــدز يــونــاي ـتــد مع
برينتفورد ،وأستون فيال مع
ليستر سيتي.

الدوري اإليطالي
يستقبل يوفنتوس ضيفه
جنوى الـيــوم ضمن المرحلة
الـســادســة عـشــرة مــن ال ــدوري
االيطالي لكرة القدم.
وي ــدرك يوفنتوس الــداخــل
فـ ـ ــي أزمـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ن ـت ـي ـجــة
ال ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـمـ ـفـ ـت ــوح ب ـش ــأن
صفقات انتقال مشبوهة ،أن
الـخـطــأ مـمـنــوع فــي ح ــال أراد
ال ـم ـشــاركــة ف ــي دوري أب ـطــال
أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،إذ ي ـت ـخ ـل ــف ف ــري ــق
"ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة ال ـ ـع ـ ـجـ ــوز" بـ ـف ــارق
 6نـ ـق ــاط ع ــن ال ـم ــرك ــز ال ــراب ــع
المؤهل لمسابقة دوري ابطال
اوروبا لكرة القدم.
وكـ ـ ــان ي ــوف ـن ـت ــوس ق ــد أك ــد
يوم امس االول ،أن السلطات
اإليـطــالـيــة داه ـمــت مـقــره مــرة
أخـ ـ ـ ــرى ،فـ ــى إطـ ـ ــار الـتـحـقـيــق

رونالدو نجم مانشستر يونايتد
فـ ــي مـ ــزاعـ ــم ج ــري ـم ــة تــزي ـيــف
الحسابات بما في ذلك انتقال
كريستيانو رونالدو.
وذكـ ـ ــر ال ـ ـنـ ــادي أن الـبـحــث
ك ــان مـتـعـلـقــا ب ـ ـ "الـتـحـقـيـقــات
الـتــي يجريها الـمــدعــي الـعــام
فـ ـ ــي م ـح ـك ـم ــة تـ ــوري ـ ـنـ ــو ضــد
ال ـنــادي وبـعــض المسؤولين
الحاليين والسابقين بالنادي
(أندريا أنييلي ،بافيل نيدفيد،
سـتـيـفــانــو س ـيــراتــو وس ـي ــزار
جاباسيو).
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت وكـ ـ ــالـ ـ ــة األنـ ـ ـب ـ ــاء
اإليطالية "أن ـســا" أن محققي
تــوري ـنــو ك ــان ــوا يــرغ ـبــون في
دراسـ ـ ـ ــة ال ـص ـف ـق ــة مـ ــع ال ـن ـجــم

البرتغالي رونالدو ،وذكرت أن
النادي والالعب كــان بينهما
ات ـف ــاق ف ــي "وث ـي ـقــة س ــري ــة" لم
تكن مسجلة.
وع ـ ـ ـ ــاد رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو لـ ـن ــادي ــه
ا لـســا بــق مانشستر يونايتد
في أغسطس الماضي.
وفــي باقي مباريات اليوم
يلعب ،بولونيا مع فيورنتينا،
وس ـب ـي ـت ـس ـي ــا م ـ ــع س ــاس ــول ــو
وفـ ـيـ ـنـ ـيـ ـتـ ـسـ ـي ــا م ـ ـ ــع هـ ـي ــاس
فـ ـي ــرون ــا وسـ ــام ـ ـبـ ــدوريـ ــا مــع
التسيو.

كافاني يقترب من الرحيل عن مانشستر
شـ ـ ـ ــارك إدي ـ ـن ـ ـسـ ــون ك ــاف ــان ــي فــي
 272دق ـي ـقــة ف ـقــط ه ــذا ال ـمــوســم مع
مانشستر يــونــايـتــد ،وسـجــل هدفا
وح ـي ــدا ف ــي م ــوس ــم أدت الـصـفـقــات
ال ـه ـجــوم ـيــة إلـ ــى إجـ ـب ــاره ف ـيــه على
ال ـج ـلــوس ع ـلــى م ـقــاعــد الـ ـب ــدالء ،ما
يفسر رغبته في الرحيل عن النادي
اإلنكليزي.
وأصـبــح مستقبل كــافــانــي ،الــذي
سينتهي عـقــده مــع المانيو فــي 30
يونيو  ،2022خارج الفريق أكثر من
االستمرار معه لموسم جديد .فإذا
كان األوروجــوائــي وافق على البقاء
لهذا الموسم فجاء ذلك بعد تقديمه
لعام رائع شعر فيه بأهميته كالعب،
واستمتع باللعب أساسيا.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ك ـ ــاف ـ ــان ـ ــي ف ـ ـ ــي م ــوس ــم
 2021/2020فــي  39م ـبــاراة وسجل
 17هدفا ،ليصبح ثاني أفضل هداف
للمانيو ،فقط خلف برونو فرنانديز،

تلقى ميالن ضربة موجعة
أمس بعد أن كشفت فحوصات
أن قـ ـل ــب الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ال ــدنـ ـم ــرك ــي
س ـي ـم ــون ك ــاي ــر س ـي ـغ ـيــب سـتــة
أشهر بعد جراحة في الركبة.
وأصيب كاير ،الذي لعب 14
مـبــاراة في كل المسابقات هذا
ال ـمــوســم ،خ ــال ال ـفــوز 3-صـفــر
األربعاء على جنوى في دوري
الــدرجــة األول ــى اإليـطــالــي لكرة
القدم.
وقال ميالن إن الالعب البالغ
عمره  32عاما خضع لجراحة
بالمنظار الجمعة لعالج مشكلة
فــي الــربــاط الصليبي األمــامــي
وإعـ ـ ــادة ال ــرب ــاط ال ـجــان ـبــي في
ركبته اليسرى إلى مكانه.
وأض ـ ــاف الـ ـن ــادي ف ــي ب ـيــان:
كاير بخير ،ويأمل بدء برنامج
إعــادة التأهيل على الـفــور .من
المتوقع أن يغيب ستة أشهر.
وفـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت سـ ـ ــابـ ـ ــق ،ق ـ ــال

ووريرز ينهي سلسلة انتصارات صنز
ال ـغــرب ـيــة أم ــس األول ف ــي دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين.
على ملعب تشايس سنتر في
ســان فرانسيسكو ،وبـعــد ثالثة
أي ــام مــن خـســارتــه فــي فينيكس

 104-96خــال المواجهة األولــى
ً
ب ـي ـن ـه ـمــا ،ثـ ــأر ووريـ ـ ـ ــرز ض ــارب ــا
عصفورين بحجر واحــد ،بعدما
ت ـم ـك ــن م ـ ــن إنـ ـ ـه ـ ــاء ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات
مـنــافـســه واس ـت ـعــاد مـنــه ص ــدارة
"الغربية".
ويدين ووريرز بالفوز لنجمه
كـ ـ ـ ــوري صـ ــاحـ ــب  23ن ـق ـط ــة و5
ً
تـ ـم ــري ــرات ح ــاس ـم ــة ،م ـس ـت ـع ـيــدا
بدوره نجاعته الهجومية بعدما
نجح صنز في تقليص خطورته
في المواجهة االولى فلم يسجل
س ـ ــوى  12ن ـق ـطــة ( 4ت ـس ــدي ــدات
ناجحة من أصل .)21
وتــوق ـفــت سـلـسـلــة ص ـنــز عند
ً
ً
 18فــوزا تواليا وتــراجــع للمركز
ال ـثــانــي ،أمـ ــام يــوتــا ج ــاز الـفــائــز

ً
للمرة الثالثة تواليا على حساب
ضيفه بوسطن سلتيكس -137
 ،130مع إجمالي  27رمية ثالثية
ناجحة.
وفي ديربي "أنجيلينو" حسم
كليبرز اللقاء مع جاره ومضيفه
لـيـكــرز  ،115-119بـعــدمــا هيمن
منذ البداية حتى النهاية ولكن
مع الكثير من القلق.
وف ـ ـ ــي ظ ـ ــل غ ـ ـيـ ــاب ال ـف ــرن ـس ــي
نيكوال باتوم بسبب بروتوكول
فيروس كورونا ،لم يكن التوفيق
ح ـل ـي ــف ب ـ ــول ج ـ ـ ــورج مـ ــن خـلــف
القوس (صفر نقطة من  7رميات)،
على الرغم من أنه سجل  19نقطة
وأضاف إليها  9تمريرات حاسمة
و 8مرتدات.

ترايل باليزرز يقيل مديره العام

جانب من مباراة ووريرز وصنز

كونتي يثق بكين رغم صيامه التهديفي
أكد مدرب توتنهام ،أنطونيو كونتي ،ثقته
بهداف الفريق ،هــاري كين ،واستعادته قريبا
لحسه التهديفي في البريميير ليغ ،رغــم عدم
تسجيله ألي هدف منذ  17أكتوبر الماضي.
وام ـتــدح كونتي المهاجم اإلنـكـلـيــزي ،الــذي
ل ــم يـسـجــل س ــوى ه ــدف وح ـيــد ح ـتــى اآلن في
ال ــدوري اإلنكليزي ،وال ــذي فشل أيضا فــي هز
الشباك خالل االنتصار األخير على برينتفورد
يوم الخميس.
وقال المدرب اإليطالي خالل مؤتمر صحفي:
أنا على يقين بأن هاري يشعر بالسعادة عندما

انتهاء موسم كاير مدافع ميالن

وكـ ــان عـلــى أب ـ ــواب الـتـتــويــج بـلـقــب،
وس ـج ــل أي ـض ــا ف ــي ن ـه ــائ ــي بـطــولــة
الدوري األوروبي.
لـكــن تــراجـعــت مـشــاركــات الــاعــب
ه ــذا ال ـم ــوس ــم ،ب ـعــد وصـ ــول الـنـجــم
ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو،
وك ــذل ــك اس ـت ـع ــادة ال ـف ــري ــق لـجـهــود
جيسي لينغارد بعد إعارته لنصف
عــام إلــى وســت هــام ،مــا أغلق الباب
أكـثــر أم ــام كــافــانــي ،ال ــذي لــم يشارك
ســوى فــي  8مـبــاريــات ،منها اثنتان
أساسيا ،وسجل هدفا واحــدا ،أمام
ت ــوت ـن ـه ــام ،ف ــي االن ـت ـص ــار  0-3قبل
ثالثة أسابيع.
كما وقفت اإلصــابــات أيضا سدا
أم ــام كــافــانــي ال ــذي عــانــى مشكالت
بسيطة في وتر الساق خالل الموسم،
م ــا أع ـ ــاق اس ـت ـع ــدادات ــه ل ـل ـعــب ،لكن
اإلصابة عادت لتداهمه ولم تسمح له
بالتواجد بشكل منتظم مع الفريق.

أنهى غولدن ستايت ووريــرز
ونجمه ستيفن كوري سلسلة من
ً
ً
 18فوزا تواليا لضيفه فينيكس
صـ ـن ــز بـ ـ ـف ـ ــوزه ع ـل ـي ــه ،96-118
واسـتـعــاد مـنــه ص ــدارة المنطقة

رياضة

أقال نادي بورتالند ترايل باليزرز األميركي أمس األول مديره
العام ،ورئيس شؤون كرة السلة نيل أولشي من منصبه ،على
خلفية نتائج تحقيق أثبتت قيامه بأمور سيئة في مكان العمل،
ندد بها الموظفون.
ُّ
اتـهــم الــرجــل ،الـبــالــغ  56عــامــا وال ــذي شغل منصب المدير
العام في ترايل باليزرز منذ عام  ،2012بخلق بيئة عمل سيئة
مع التنمر على الموظفين وتخويفهم ،وفق تقرير نشره موقع
"ياهو سبورتس" الشهر الماضي.
ً
وأشار التقرير إلى أن أولشي كان طوال ما يقارب عقدا من
الزمن سببا في إجهاد عقلي وجسدي لموظفي النادي بسبب
أفعاله.
وجاء في بيان للنادي ،أن "بورتالند يلتزم ببناء منظمة تؤثر
بشكل إيجابي على زمالئنا ومجتمعنا والعالم الذي نعيش
ً
ونلعب فيه" ،مضيفا " :بعد االنتهاء من المراجعة المستقلة
للمخاوف والشكاوى حول بيئة مكان العمل لدينا في مرافق
التدريب ،قــررت منظمة بورتالند ترايل باليزرز إقالة المدير
العام ،ورئيس شؤون كرة السلة نيل أولشي من منصبه ،بمفعول
فوري ،بسبب انتهاكه القواعد السلوكية في النادي".

نحقق الفوز حتى لو لم يستطع التسجيل ،ألن
توتنهام أولوية بالنسبة له.
وأض ـ ــاف" :ك ـيــن لـعــب م ـب ــاراة ج ـيــدة للغاية
أم ــام بــريـنـتـفــورد .مــن الـهــام أن يحظى بفرص
للتسجيل ونحن نتحسن في هذا الجانب .أنا
على يقين بأنه سيعود لتسجيل األهداف مجددا
وأنه سيقدم مباراة كبيرة في المباراة القادمة"
أمام نورويتش سيتي اليوم.
وتابع :أنا سعيد للغاية بالطريقة التي يلعب
بها .أعلم أن المهاجمين يرغبون في التسجيل،
لكن علينا أن نمنحهم الفرص لذلك.

مباريات اليوم
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة
الدوري االنكليزي

5:00

ليدز يونايتد -
برينتفورد

beINSPORTS PR3

5:00

مانشستر يونايتد –
كريستال باالس

beINSPORTS EN1

5:00

توتنهام – نورويتش
سيتي

beINSPORTS PR2

7:30

أستون فيال – ليستر
سيتي

beINSPORTS EN1

الدوري االيطالي
كاير

ستيفانو بيولي مــدرب ميالن
إن فريقه قد يدخل بقوة سوق
االنتقاالت في يناير إذا ثبت أن
إصــابــة الـمــدافــع كــايــر خطيرة،
وت ـ ـح ـ ـتـ ــاج إلـ ـ ـ ــى وقـ ـ ـ ــت ط ــوي ــل
للتعافي.

2:30

بولونيا  -فيورنتينا

5:00

سبيتسيا  -ساسوولو

8:00

سمبدوريا  -التسيو

10:45

يوفنتوس  -جنوى

Seria A YouTube

الدوري االسباني
4:00

رايو فايكانو  -اسبانيول beINSPORTS HD1

11:00

beINSPORTS HD1

سيلتا فيغو  -فالنسيا

أنشيلوتي يغازل مبابي وهاالند
داعـ ـ ـ ـ ـ ــب اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــي ك ـ ــارل ـ ــو
أنشيلوتي ،مدرب ريال مدريد،
خيال الفرنسي كيليان مبابي،
داعيا إياه إلى السعي لتحقيق
حلمه عندما كان طفال باللعب
في صفوف "الميرينغي" ،وكذلك
النرويجي إرلينغ هاالند ،الذي
تمنى أن يـكــون مثله حــال كان
ذلك ممكنا.
وأك ـ ـ ـ ــد أنـ ـشـ ـيـ ـل ــوت ــي ع ـن ــدم ــا
سئل عن مبابي وحلمه عندما
ك ــان صـغـيــرا بــالـلـعــب بقميص
ال ــري ــال :ع ـلــى األطـ ـف ــال الـسـعــي
وراء أحــام ـهــم ،ك ــان حـلـمــي أن
ألعب يوما ما في دوري الدرجة
األولى اإليطالي وحققت ذلك.
وبـنـفــس الـطــريـقــة ال ـتــي أكــد
بها المدرب اإلسباني الشهير
فيسنتي دل بــو سـكــي إعجابه
بسيرجيو بوسكيتس في كأس
ال ـعــالــم  ،2010ع ـنــدمــا ق ــال إنــه
يروق له أن يتجسد في شخص
الع ـ ـ ــب خ ـ ــط وس ـ ـ ــط ب ــرش ـل ــون ــة
ن ـظــرا لـصـفــاتــه ال ــرائ ـع ــة ،أش ــار
أنشيلوتي إلى هاالند ،حال كان

أنشيلوتي
يرغب في أن يظهر في شخص
العب من الحاضر.
و ت ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــع :أود أن أ ك ـ ـ ـ ــون
ف ـي ـن ـي ـس ـي ــوس أو ب ـن ــزي ـم ــة أو
هاالند ،مهاجما صريحا يسجل
العديد من األهداف .ما افتقدته
في مسيرتي هو األهداف.

وتـ ـحـ ـل ــم ع ـ ـ ــدة أن ـ ــدي ـ ــة ب ـضــم
مبابي ( 22عاما) الــذي ينتهي
عقده مــع بــاريــس ســان جرمان
الصيف المقبل ،وكذلك هاالند
( 21عاما) الذي سينتهي عقده
مع بوروسيا دورتموند صيف
عام .2024

كرواتيا تقصي صربيا من «ديفيس»
أقـصــى المنتخب الـكــرواتــي نظيره الصربي،
ً
ونجمه نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا
من الدور نصف نهائي لكأس ديفيس لمنتخبات
الرجال في كرة المضرب ،بفوزه عليه  ،1-2أمس
األول في العاصمة اإلسبانية مدريد.
وبـلـغــت كــروات ـيــا بـطـلــة عــامــي  2005و2018
النهائي للمرة الــرابـعــة ،حــارمــة صربيا حاملة
اللقب في  2010بقيادة ديوكوفيتش من نهائي
ثالث.
وتـلـتـقــي ك ــروات ـي ــا ف ــي ن ـهــائــي ال ـي ــوم روس ـيــا
ونـجـمـهــا دانـيـيــل مــدفـيــديــف الـثــانــي عــالـمـ ًـيــا أو
ألمانيا ،اللتان تلتقيان السبت في مدريد.

وتقدمت كرواتيا -1صفر بفوز بورنا غوجو
المفاجئ على دوسان اليوفيتش ،قبل أن يعادل
دويكوفيتش بانتصاره على مارين تشيليتش
في الثانية ليفرض مواجهة حاسمة في الزوجي
جمعته إلى جانب مواطنه فيليب كراينوفيتش
ضد الثنائي الكرواتي المصنف أول في الزوجي
ً
عالميا نيكوال ميكتيتش وماتي بافيتش ،حسمها
االخير .1-6 ،5-7
ً
وشــارك  18منتخبا في البطولة التي أقيمت
فــي ث ــاث م ــدن ه ــي :م ــدري ــد ،تــوريـنــو االيـطــالـيــة
وإنسبروك النمسوية وقسمت الى  6مجموعات
من  3منتخبات.
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

حوار كيميائي

الله بالنور

للمتقاعدين
حقوق

ما زال لدينا أمل

د .حمد محمد المطر

يعاني المتقاعدون أكثر من غيرهم ،نتيجة زيادة تكاليف
ً
المعيشة ،خصوصا بعد ارتفاع األسعار على الصعيدين
المحلي والعالمي ،منذ بداية جائحة كورونا ،وال نبالغ إذا
قلنا إن هذه الفئة تعاني عدم التفات الحكومة لمشكالتها،
فــالـتـضـخــم ف ــي ازديـ ـ ــاد ،ووفـ ــق ب ـيــانــات اإلدارة الـمــركــزيــة
لإلحصاء ،في بيانها األربعاء الماضي ،فإن ارتفاع األرقام
القياسية ألسعار المستهلكين (التضخم) بلغ في الكويت
 3.17في المئة في يوليو الماضي على أساس سنوي ،وهو
ما يرتب أعباء معيشية جديدة على المواطنين .وبالنظر إلى
شريحة المتقاعدين  -الذين بنوا الكويت  -فهم يعانون اليوم
أكثر من غيرهم ،فهل من المعقول أال يستطيع أحدهم شراء
ً
ً
ثالجة  -مثال  -إال أن يأتي بابنه ليكفله؟ فضال عن حاجاتهم
المتزايدة نتيجة كبر السن والمتطلبات الصحية وغيرها.
ً
ال ــزي ــادة الـمـقــررة ألب ـنــاء ه ــذه الـفـئــة هــي ثــاثــون دي ـنــارا
كــل ثــاث س ـنــوات ،وهــي ال تسمن وال تغني مــن جــوع في
هــذه ال ـظــروف ،وبـعــض المتقاعدين يـقــول "عـطــونــا عشرة
دنانير كل سنة بــدل نطرة ثــاث سـنــوات" ،ومــع ذلــك فهذه
ً
الزيادة البسيطة لم تعد ذات جدوى ،خصوصا أن مؤسسة
التأمينات االجتماعية تقول إن أرباحها في ازدي ــاد؛ ففي
بيانها بتاريخ  ١٠فبراير الماضي أكدت المؤسسة تحقيقها
ً
أرباحا صافية بقيمة  18.9مليار دوالر خالل األشهر التسعة
األخيرة من عام  ،٢٠٢٠فما الذي يمنع الحكومة من زيادة
ً
رواتب المتقاعدين ،خصوصا أن سمو ولي العهد سبق أن
وجه بضرورة "االهتمام بالمتقاعدين ،واتخاذ كل السبل
التي تجعلهم شركاء ومستفيدين" من نجاحات المؤسسة.
آن األوان لاللتفات إلى هذه الشريحة من أبناء الكويت،
وتلمس حاجات المتقاعدين والــوقــوف على ما يعانونه،
وزيــادة رواتبهم وتمكينهم من العيش بنوع من الكفاية،
ً
تقديرا لما بذلوه ،فهم بناة الكويت كما ذكرنا ،وحاجاتهم
في ازديــاد ،والتضخم المتزايد وارتفاع األسعار يجعلهم
في ضائقة حقيقية ،وكــل السبل متوافرة لزيادة دخولهم
بطريقة أو بأخرى ،إما من خالل زيادة رواتبهم ،أو بإيجاد
صيغة إلشراكهم في مرابح التأمينات التي يستحقون أن
يكونوا مشمولين بها.

***

" Catalystمادة حفازة":
تضخم  +متقاعد = حقوق واجبة

الثقافة هذا المساء
الفعالية:

مسرحية "المشنوق
الذي ضحك".
ً
مساء.
الوقت :الثامنة
المكان :مسرح الدسمة.

 ...حتى الماعز تسرق الحكومة!
في حادثة غريبة ومضحكة ،دخل ماعز
إلى إحدى غرف مكتب سكرتير البانشيات
في منطقة تشوبيبور الهندية ،وهرب مع
ملف في فمه.
وأف ـ ـ ــادت شـبـكــة "إن دي ت ــي فـ ــي" بــأن
الماعز في مدينة كانبور الهندية أصبح
نجم وسائل التواصل االجتماعي ،بعد
هروبه بملفات من مكتب حكومي.
من جهتها ،ذكرت صحيفة "تايمز أوف
إنديا" في خبرها الذي نقله موقع "روسيا
ال ـيــوم" أمــس األول ،أن الـمــاعــز تمكن من
دخ ــول غــرفــة فــارغــة فــي مكتب بكانبور،
وخرج بعد بضع دقائق بوثائق في فمه،
مـشـيــرة إل ــى أن الـفــوضــى س ــادت عندما
الحظ موظفون جالسون خــارج المكتب
الماعز.
وأشـ ـ ــارت الـصـحـيـفــة إل ــى أن ال ـحــادث
وق ـ ــع ي ـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء الـ ـم ــاض ــي ،م ــؤك ــدة
أن ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ت ـم ـك ـن ــوا مـ ــن اس ـت ـع ــادة
المستندات ،ولكن بعد أن مضغ الماعز
بعضها.

وصـ ــرح م ــان ــوالل ي ـ ــاداف م ـس ــؤول في
المكتب الحكومي ،بــأن الماعز هــرب مع
ً
أوراق عادية ال وثائق رسمية ،مبينا أنه

تمكن من الهرب بالملفات ،ألن الموظفين
كانوا يجلسون خارج المكتب.

عاش مستشفى بريطاني هذا األسبوع أجواء
حــرب ـيــة ،بـعــدمــا أت ــى شـخــص إل ــى قـســم ال ـط ــوارئ
ليسحب قذيفة من الحرب العالمية الثانية علقت
فــي مكان حساس فــي مقعدته ،مما أثــار مخاوف
الجسم الطبي من خطر انفجارها.
وف ــي تــدبـيــر وق ــائ ــي ،تــوجــه شــرطـيــون وخـبــراء
م ـت ـف ـج ــرات ،األرب ـ ـعـ ــاء الـ ـم ــاض ــي ،إلـ ــى مـسـتـشـفــى
غلوسترشير الملكي في غرب إنكلترا ،لكن األطباء
كانوا قد نجحوا في سحب الجسم المتفجر من
جسم الرجل حتى قبل وصول عناصر األمن.

على غير العادة…
ليس هناك اهتمام بمعرفة التشكيل الوزاري الجديد!
ً
ً
حتى بعض الوجوه البارزة نيابيا أو أكاديميا أو حتى
ً
تجاريا تصرح بين حين وآخر ،قبل أي تشكيل وزاري جديد،
بأنها لن تقبل التوزير ،حتى وإن لم تكن هناك نية لتوزيرهم!
َّ
ليس هناك عيب في أن يتسلم شخص ما أي حقيبة وزارية،
ً
ً
بــل إن ه ــذا المنصب يـفـتــرض بــه أن يـكــون شــرفــا وتـقــديــرا،
ً
ً
خصوصا لمن يستحق فعال ذلك المنصب.
حتى عملية توزير النواب أصبحت تجارة رائجة لمن يريد
تنفيع األقرباء والمفاتيح االنتخابية واألحباب.
ً َّ
ً
حتى اآلن لم َنر وزيرا واحدا تسلم حقيبة وزارية بيد وحمل
ً
باليد األخرى خططا واضحة لمستقبل الوزارة التي يحمل
حقيبتها… وحتى اآلن هناك الكثيرون ممن دخلوا وخرجوا
من الوزارة وال أحد يتذكر أسماءهم أو أشكالهم!
لماذا أصبح منصب الوزير ليس ذا أهمية على اإلطالق،
ً
بل يعتبره البعض عيبا ال يجب أن يطاله؟!
هناك أسباب كثيرة لهذه الظاهرة السلبية ،أهمها :عدم
استقرار الحكومة ،وخوفها من المساءلة البرلمانية ،ومحاولة
ً
إرضــاء النواب بطريقة أو بأخرى خوفا من االستجوابات،
ً
علما بأن معظم االستجوابات حتى اآلن ليس بها ما يمكن
تسميته استجواب مبادئ ،بل يرتكز على مصالح شخصية
طلبها النائب المستجوب ولم تتحقق.
نــأمــل أن ي ـكــون فــي التشكيل الـجــديــد مــا يـعـيــد لمنصب
ً
الوزير الشرف والهيبة والوقار والطموح والقدرة سياسيا
ً
ً
ومهنيا للنهوض بــالــوزارة ،بــدال مــن تــرك أمــورهــا والتفرغ
لمراضاة النواب.
ً
فهل ستأتي وجــوه جديدة تستحق فعال التوزير؟ وهل
من بينها من يستطيع نفض الغبار عن الــوزارة وتنظيفها
من الشوائب؟
نأمل ذلك.

استعجل الطباخ فماتت العجوز
تـ ـح ــول عـ ـش ــاء فـ ــي حــان ــة
بقرية بريطانية إلى مأساة،
بسبب وفاة شخص وإصابة
 31آخ ــري ــن بـتـسـمــم غ ــذائ ــي،
ب ـع ــد تـ ـن ــاول ف ـط ـي ــرة مـلـيـئــة
طاه
باللحم المفروم ،أعدها ٍ
متسرع بشكل غير صحيح.
وقالت صحيفة الغارديان،
في خبرها الذي نقلته "الحرة
ُ
ن ــت" ،أم ــس ،إن امـ ــرأة تــدعــى

انزلق فأصابته قذيفة من الحرب العالمية اكتشاف كوكب خفيف بحجم المريخ
ونقلت صحيفة صــن البريطانية ،فــي خبرها
الذي نقله موقع سكاي نيوز ،أمس ،عن مصدر في
الخارقة
وزارة الدفاع البريطانية ،قوله إن القذيفة
ّ
للدروع التي دخلت جسم الرجل هي قطعة مسننة
ً
كبيرة من الرصاص بطول  17سنتيمترا وعرض
 6سنتيمترات.
ولـفـتــت الـصـحـيـفــة إل ــى أن ال ـش ـخــص ،ال ــذي لم
ُ
تكشف هويته ،روى لألطباء أنه "انزلق ووقع" على
القذيفة المدفعية ،وقد حصلت الحادثة حين كان
هذا المدني ينظف مجموعته من القطع العسكرية.

د .ناجي سعود الزيد

ً
اكتشف علماء ّالفلك كوكبا
ً
خارجيا فائق الخفة على بعد
نـحــو  31سـنــة ضــوئـيــة يــدور
حول نجمه في  8ساعات فقط.
وقـ ـ ــال ال ـع ـل ـم ــاء فـ ــي مـعـهــد
ماساتشوستس للتكنولوجيا
( ،)MITفي تقريرهم الذي نشره
م ــوق ــع روس ـ ـيـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ،أم ــس
األول ،إن الكوكب ،GJ 367 b
يـمـتـلــك  55بــال ـم ـئــة م ــن كتلة

ً
األرض ،م ـمــا يـجـعـلــه واح ـ ــدا
م ــن أخـ ــف الـ ـك ــواك ــب ال ـت ــي تــم
اكتشافها ُ حتى اآلن.
ويبلغ قطر  GJ 367 bنحو
ً
ً
 5560م ـيــا ،وه ــو أكـبــر قليال
من "المريخ" ( 4200ميل) ،لكنه
يحتوي على تركيبة "عطارد".

الطائرة بنشرت فدفعها الركاب

ً
إليزابيث نيومان ( 92عاما)
ً
توفيت بعدما "تقيأت مــرارا
ً
وت ـكــرارا" ،وأصيب العشرات
بتسممُ .
وحكم على الطباخ،
جـ ــون ك ــروش ــر ،ال ـ ــذي يعمل
فـ ــي ح ــان ــة "ه ـي ـن ـت ــون إن ذا
هـ ـي ــدج ــز" ،بــال ـس ـجــن أرب ـع ــة
أشهر ،والوقف عن العمل 12
ً
شهرا ،بعد االعتراف بمخالفة
"األنظمة الغذائية".

وفيات
الجمعة 12 / 3
عبدالعزيز سليمان الدوسري

 101عام ،شيع ،ت99726385 ،94924000 :

منيرة سالم كروز العجمي

زوجة كروز بادي العجمي
 63ع ــام ــا ،ش ـي ـعــت ،الـ ـع ــزاء ف ــي ال ـم ـق ـبــرة ف ـقــط ،ص ـب ـحــان ،ت:
65535538

هيا سعد ناصر الفرحان

أرملة محمد سعد صالح الفرحان
 77عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،الصليبيخات ،ت:
99466115 ،99992206

السبت 12 / 4
بدرية محمود جاسم حسن

 66عاما ،شيعت ،الرجال :مسجد اإلمام الحسن ،بيان ،اليوم
صباحا ،النساء :حسينية سيد علي ،بنيد القار ،اليوم عصرا
فقط ،ت97976869 :

معيوفة محسن رحيل

أرملة عيد مبرج معين العازمي
 64عاما ،شيعت ،الرجال :في المقبرة فقط ،النساء :الرقة ،ق،4
ش ،12م ،199ت69993339 ،95556969 ،60333370 :

رقية محمد عبدالعزيز الخالدي

 52عــامــا ،شيعت ،ال ـعــزاء فــي المقبرة فـقــط ،ت،99221103 :
55444845

مواعيد الصالة

كشفت مشاهد غريبة من مطار في نيبال عن مشهد
لم يره أحد من قبل ،عبارة عن ركاب يدفعون طائرة في
منتصف مدرج هبوط الطائرات.
ُ
ويظهر المقطع المصور أكثر من عشرة أشخاص
يدفعون الطائرة بكل قوتهم ،من أجل إزاحتها عن مدرج
هبوط الطائرات.
والتقط الفيديو األرب ـعــاء الماضي بمطار كولتي
ال ـم ـح ـل ــي فـ ــي ب ـ ــاج ـ ــورا ،وه ـ ــي م ـن ـط ـقــة فـ ــي م ـقــاط ـعــة

سودورباشيم غــرب نيبال ،على ُبعد أكثر مــن 7000
كيلومتر من العاصمة كاتماندو.
وقــال موقع نيبال نـيــوز ،الــذي نقل الخبر ،ونشره
موقع سبوتنيك ،أمس ،إن األمر بدأ عندما كان الركاب
ينتظرون الـلـحــاق برحلة فــي الـمـطــار ،حيث كــان من
المقرر أن تهبط طائرتهم بالمطار ،لكنها لم تتمكن
من ذلك ،ألن طائرة أخرى تابعة لشركة تارا إير كانت
عالقة في منتصف المدرج.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

وأكد أحد األشخاص الذين كانوا يدفعون الطائرة
عن المدرج ،أنها كانت متوقفة في وسط المدرج ،بسبب
ثـقــب فــي أح ــد إطــارات ـهــا ،لــذلــك ش ــرع الــركــاب مــن أجــل
اللحاق برحلتهم ،في دفع الطائرة الصغيرة عن المدرج،
حتى تتمكن الطائرة األخرى من الهبوط.
وهبطت الطائرة الموجودة في سماء المطار ،بعدما
أزاح الركاب الطائرة ذات األلوان البيضاء والخضراء
ً
عن المدرج تماما ،واستطاع الركاب اللحاق برحلتهم.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

05:03

العظمى 10

الشروق

06:27

الصغرى 21

الظهر

11:38

ً
أعلى مد  01:21ظـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

02:31

 10:23م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:49

ً
أدنى جزر  06:43صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:11

 06:33م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠ :فاكس22252537 :
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